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I. Introdução. 

 

Nas últimas duas décadas, a economia brasileira tem sofrido profundas 

transformações, passando de um país com elevado nível de intervenção do Estado na 

economia e hiperinflação para uma economia de mercado relativamente estável e com o 

Estado exercendo uma função econômica precípua de agente normativo-regulador, como 

assim determinam os artigos 173, caput1 e 1742 da Constituição Federal de 1988.  

Neste panorama de desenvolvimento econômico e de formação e consolidação de uma 

economia de mercado, o trabalho “Diretrizes para Elaboração e Implementação de Política de 

Defesa da Concorrência” 3, desenvolvido em conjunto pelo Grupo de Ambiente Negocial do 

Departamento de Desenvolvimento e do Setor Privado do Banco Mundial e do Diretório para 

Assuntos Fiscais e Financeiros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico – OCDE, destaca que os órgãos de defesa da concorrência passam a ter um 

importante papel.  

                                                        
1 Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo 
Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse 
coletivo, conforme definidos em lei. § 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade 
de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de 
bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e 
pela sociedade; II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e 
obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários; III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e 
alienações, observados os princípios da administração pública; IV - a constituição e o funcionamento dos 
conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários; V - os mandatos, a avaliação 
de desempenho e a responsabilidade dos administradores. § 2º - As empresas públicas e as sociedades de 
economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. § 3º - A lei 
regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade. § 4º - A lei reprimirá o abuso do 
poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos 
lucros. § 5º - A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a 
responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a 
ordem econômica e financeira e contra a economia popular. 
2 Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as 
funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para 
o setor privado. § 1º - A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional 
equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento. § 2º - A lei 
apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. § 3º - O Estado favorecerá a 
organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a 
promoção econômico-social dos garimpeiros. § 4º - As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão 
prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas 
áreas onde estejam atuando, e naquelas fixadas de acordo com o art. 21, XXV, na forma da lei. 
3 The World Bank e OECD. in Diretrizes para Elaboração e Implementação de Política de Defesa da 
Concorrência. São Paulo: Ed. Singular (2003). Trad. Fabíola Moura e Priscila Akemi Beltrame. Rev. Técnica 
John Ferençz McNaughton. O texto original está disponível em < 
http://www.oecd.org/document/24/0,3343,en_2649_34535_1916760_1_1_1_1,00.html>. Acessado em 
11.12.2010.  
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Em breve síntese, este estudo aponta que em uma economia de mercado competitiva, 

“os sinais de preço (e de lucro) tendem a ser livres de distorções” e as empresas tendem a 

alocar eficientemente seus escassos recursos de forma a gerar inovações e um incremento ao 

bem-estar da sociedade; por outro lado, as empresas detêm incentivos para obter, unilateral ou 

coordenadamente com outros concorrentes, poder de mercado de forma a limitar e distorcer o 

ambiente concorrencial.  

A criação e fortalecimento de órgãos de defesa da concorrência a partir de uma 

política de controle de estruturas e de repressão a práticas consideradas anticompetitivas seria, 

ainda segundo este estudo, uma forma eficiente de garantir as vantagens trazidas por uma 

economia de mercado competitiva e, ao mesmo tempo, de coibir o exercício artificial de 

poder de mercado por parte dos agentes econômicos que ali atuam.  

O Banco Mundial e a OCDE ainda destacam nesse estudo os problemas e distorções à 

competição gerados por políticas governamentais criadas e implementadas por agentes 

estatais das mais diversas esferas. Defendem a idéia de que as autoridades de defesa da 

concorrência deveriam também se envolver de “forma pró-ativa na formulação de[ssas] 

políticas para assegurar que os mercados continuem abertos, livres, flexíveis e adaptáveis”.  

O estudo conclui que a política e os órgãos de defesa da concorrência deveriam ser 

considerados como “o quarto alicerce do sistema de políticas governamentais, ao lado das 

políticas monetária, fiscal e comercial”4 e, neste contexto, sugere que a implementação de 

uma política de Defesa da Concorrência eficiente e eficaz deva se basear em três pilares: (1) 

controle de estruturas; (2) controle de condutas; e (3) Advocacia da Concorrência. 

Sucintamente, o controle de estruturas relacionar-se-ia à análise ex ante dos efeitos 

líquidos ao bem-estar associados a concentrações empresarias e de mercado decorrentes, 

normalmente, de operações societárias, tais como aquisição de participação societária, fusão, 

associação e joint venture, ou ainda de operações de aquisição de ativos associados a um 

negócio5 – i.e., ativos que, isoladamente ou em conjunto, acarretam uma participação de 

mercado. 

O controle de condutas, por seu turno, tem um caráter eminentemente repressivo e 

visa a investigar e condenar acordos e práticas comerciais que gerem efeitos líquidos 

                                                        
4 Op. cit. p. 35-43 e 203-216..  
5 No Brasil, contratos de distribuição, fornecimento ou aquisição de bens e serviços que tenham cláusulas de 
exclusividade e envolvam concorrentes também estão sujeitos a este controle prévio de estruturas, segundo 
decisões mais recentes do Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência. 
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negativos ao bem-estar de uma sociedade. Nesta função repressiva, os órgãos de defesa da 

concorrência analisam tanto acordos e práticas de natureza horizontal como vertical.  

Acordos de natureza horizontal seriam aqueles associados / relacionados diretamente a 

um único segmento de uma cadeia produtiva (e.g., cartel ou preço predatório), por seu turno, 

acordos de natureza vertical seriam práticas comerciais associadas / relacionadas a pelo 

menos dois segmentos distintos de uma cadeia produtivo ou a bens / serviços distintos que 

possuem algum tipo de complementaridade (e.g., contratos de exclusividade, fixação de preço 

de revenda ou venda casada). 

O terceiro e último pilar destacado pelo estudo do Banco Mundial e da OCDE para a 

introdução de uma política eficiente e eficaz de Defesa da Concorrência refere-se à Advocacia 

da Concorrência (em inglês Competition Advocacy ou simplesmente Advocacy).  

A função de Advocacy possui dois grandes escopos: o primeiro, associado a uma mera 

divulgação dos princípios da política de defesa da concorrência do país aos atores 

econômicos, políticos e sociais (objetivo educativo). O segundo tem um escopo mais 

direcionado para a fiscalização e controle efetivo dos atos normativo-reguladores6 expedidos 

pelos diferentes entes do Poder Legislativo e Executivo, incluindo neste último caso os 

próprios atos do Chefe de Estado. Consideramos, genericamente que este objetivo relaciona-

se a fiscalização, controle e aplicação correta das regras de concorrência previstas na 

Constituição e Leis do país. 

No Brasil, esta função fiscalizadora-controladora de Advocacy dos órgãos do Sistema 

Brasileiro de Defesa da Concorrência – SBDC7 é prevista atualmente nos artigos 7º, inciso X8 

e 14, inciso XIII9 da Lei nº 8.884/94 (“Lei de Defesa da Concorrência”)10.  

                                                        
6 Para facilitar a leitura deste texto, daqui para a frente, quando utilizarmos isoladamente a expressão “atos 
normativo-reguladores” significará atos expedidos pelos Poderes Legislativo e Executivo, das mais diferentes 
esferas e níveis da Federação.  
7 Atualmente, o chamado Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência é constituído (i) pelo Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica – CADE, autarquia federal com independência administrativa e financeira, 
vinculada ao Ministério da Justiça e com poder judicante; (ii) pela Secretaria de Direito Econômico do 
Ministério da Justiça – SDE; e (iii) pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda – 
SEAE.  
8 Art. 7º – Compete ao Plenário do CADE: (…) X – “requisitar dos órgãos do Poder Executivo Federal e solicitar 
das autoridades dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios as medidas necessárias ao cumprimento 
desta Lei” 
9 Art. 14 – Compete à SDE: (…) XIII – orientar os órgãos da administração pública quanto à adoção de medidas 
necessárias ao cumprimento desta Lei. 
10 O Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 2009, do Deputado Carlos Eduardo Cadoca, atualmente em fase final de 
votação pela Câmara dos Deputados, após emendas e sub-emendas apresentadas e aprovadas pelo Senado 
Federal, reitera, em seus artigos 9º, inciso VIII e 19, a importância da Advocacia da Concorrência como medida 
de proporcionar a implementação dos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência ao 
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Assim, partindo das premissas apontadas no estudo elaborado pelo Banco Mundial, 

conjuntamente com OCDE, de que (i) uma economia de mercado competitiva facilita o 

desenvolvimento de um País11 e que (ii) a introdução de uma política de defesa da 

concorrência eficiente, baseada nos três pilares citados acima, facilita a introdução e 

manutenção de uma economia de mercado competitiva, pretendemos no presente artigo 

realizar um diagnóstico12 inicial, a partir do estudo de casos, sobre o estágio do exercício 

desta competência de Advocacy pelos órgãos do SBDC. Dividimos o presente artigo, além 

desta introdução e da conclusão ao final, em outras três sessões. 

Na próxima sessão, descreveremos a metodologia adotada na coleta das decisões e 

pareceres proferidos pelos órgãos do SBDC e utilizados para a realização da análise aqui 

proposta.  

Na segunda parte deste artigo apresentaremos os resultados de nossa pesquisa e 

discutiremos as principais questões destacadas nos casos investigados. Em linhas gerais, a 

partir desta análise, pretendemos responder às seguintes questões: (1) os órgãos do SBDC, no 

exercício de sua função de Advocacy, têm analisado os problemas competitivos associados a 

atos normativo-reguladores expedidos por autoridades federal, estadual, municipal e do 

Distrito Federal? (2) nesta análise de atos normativo-reguladores, quais medidas os órgãos do 

SBDC têm adotado para eliminar os efeitos anticompetitivos decorrentes desses atos? (3) os 

órgãos do SBDC também têm analisado os efeitos à concorrência decorrentes de Leis editadas 

pelo Poder Legislativo das mais diversas unidades federativas? (4) nesta análise, quais 

medidas os órgãos do SBDC têm adotado? (5) há um procedimento específico adotado pelos 

órgãos do SBDC para o exercício de sua função de Advocacia da Concorrência? 

Na terceira parte, e novamente partindo da premissa de que a função de Advocacy 

proporciona um ambiente competitivo mais saudável e indispensável ao desenvolvido 

econômico e social de uma nação, pretendemos discutir algumas medidas que poderiam ser 

adotadas para tornar mais eficiente o exercício desta função por parte dos órgãos do SBDC. 
                                                        

garantir no CADE as mesmas competências apontadas no artigo 7º da Lei nº 8.884/94 e ao transferir e ampliar a 
competência da SDE, prevista no citado artigo 14, para a SEAE.  
11 Talvez a China possa ser vista como uma exceção a esta regra, ainda que nos últimos anos o governo 
comunista chinês tem introduzido paulatinamente a abertura de seu mercado a agentes privados locais e 
internacionais.   
12 É importante ressaltar que não pretendemos discorrer neste artigo se, do ponto de vista do ordenamento 
jurídico nacional, seria possível os órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência interferirem 
diretamente em atos normativo-reguladores de órgãos da Administração Pública das esferas Federal, Estadual, 
Municipal ou do Distrito Federal, impondo medidas sancionatórias contra tais atos. 
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Apresentaremos, ainda que em linhas gerais, proposta de procedimento específico para a 

análise de questões relacionadas a este tema.  

Na parte final deste artigo, pretendemos descrever as nossas conclusões finais sobre a 

pesquisa realizada e, em especial, destacar alguns temas que consideramos importantes para o 

aprimoramento da Advocacia da Concorrência no Brasil e que devem ser objeto de futuros 

estudos na área.    

 

II. Metodologia para a coleta dos dados. 

 

Quando decidimos realizar o presente estudo, conhecíamos um número relativamente 

pequeno de casos – aproximadamente 15 – em que os órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa 

da Concorrência teriam analisado, no exercício de suas funções de Advocacia da 

Concorrência, os aspectos competitivos decorrentes de atos normativo-reguladores de agentes 

da administração pública, bem como de leis editadas pelo Poder Legislativo dos diferentes 

entes da Federação (União, Estados, Municípios e Distrito Federal). 

Com o objetivo de verificar a existência de outros processos que tratassem de temas 

relacionados à Advocacy, definimos as palavras-chave constantes nos Anexos I e II, para a 

realização de pesquisa junto aos sites do CADE, SEAE e SDE13, bem como que somente 

seriam analisados processos instaurados após a edição da Lei nº 8.884, ou seja, após 11 de 

junho de 1994.   

Ao iniciar o procedimento de pesquisa, constatamos que apenas o site do CADE 

possuía ferramenta própria para consulta de processos já julgados por meio de palavras-chave. 

O resultado da pesquisa junto ao site do CADE nos mostrou, a existência de um 

número relativamente elevado de Processos Administrativos, Averiguações Preliminares, 

Atos de Concentração e Consultas (38) com as palavras-chave escolhidas, conforme indicado 

nos Anexos I e II.  

Passamos, então, a analisar a relevância desses casos para o presente trabalho. Dentre 

os processos encontrados, constatamos que apenas 3 Atos de Concentração, 4 Processos 

Administrativos, 1 Averiguação Preliminar e 3 Consultas tratavam, em menor ou maior grau, 

de matérias associadas à Advocacia da Concorrência, conforme apontado no Anexo III.  

                                                        
13 <www.cade.gov.br>; <www.fazenda.gov.br/seae> e <www.mj.gov.br/sde>.  
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Pela leitura desses processos verificamos a citação de outros casos que, somados 

àqueles conhecidos previamente, trataram do tema ora proposta neste artigo. Conforme 

aponta o Anexo IV, estes outros casos totalizaram 2214, divididos em: 4 Atos de 

Concentração, 7 Processos Administrativos, 7 Averiguações Preliminares, 2 Consultas e 2 

Procedimentos Administrativos instaurados e analisados exclusivamente pela SEAE.  

Especificamente em relação aos Procedimentos Administrativos instaurados e 

analisados exclusivamente pela SEAE, esta pesquisa nos levou a um “procedimento” interno 

adotado por aquela Secretaria, a princípio a partir de 2005, para, no exercício da função de 

Advocacia da Concorrência prevista atualmente no artigo 28, inciso II c/c inciso VII, do 

Decreto nº 7.38615, de 08 de dezembro de 2010, analisar os impactos à concorrência de 

normas legais e infralegais que se encontrem especialmente sob consulta pública ou em fase 

de discussão no âmbito de processo legislativo. Segundo consta no site da SEAE16, por este 

procedimento foram analisadas, até o momento, cerca de 69 normas legais e infralegais e atos 

normativo-reguladores editados por órgãos da administração pública dos diferentes entes da 

Federação ou que se encontravam sob consulta pública.  

É importante destacar, contudo, que este procedimento não é previsto na Lei nº 

8.884/94, bem como que não há no site da SEAE qualquer informação ou regulamentação 

quanto aos critérios adotados por aquela Secretaria para (i) escolha das normas legais e 

infralegais que devem ser analisadas, ou mesmo (ii) metodologia utilizada nesta análise.  

Apesar de o objetivo deste trabalho envolver a análise da ação de Advocacy dos órgãos 

do SBDC no âmbito da aplicação e implementação de uma Política da Concorrência eficiente, 

consideramos como uma amostra suficiente para a verificação da ação da SEAE no exercício 

desta função, a análise de duas manifestações daquela Secretaria no âmbito do supracitado 

                                                        
14 À exceção dos Procedimentos Administrativos instaurados e analisados exclusivamente pela SEAE, os demais 
podem ser consultados no site do CADE, por meio da ferramenta de busca “Pesquisa Processual”, disponível em 
<http://www.cade.gov.br/Default.aspx?a8889b6caa60b241d345d069fc>. Acessado em 14.01.2011. 
15 Art. 28.  À Secretaria de Acompanhamento Econômico compete: (…) II - assegurar a defesa da ordem 
econômica, em articulação com os demais órgãos do Governo encarregados de garantir a defesa da concorrência, 
e para tanto (…); b) proceder a análises econômicas de práticas ou condutas limitadoras da concorrência, 
instruindo procedimentos no contexto da Lei nº 8.884, de 1994; e; c) realizar investigações de atos ou condutas 
limitadores da concorrência no contexto da Lei nº 9.021, de 30 de março de 1995 e da Lei nº 10.149, de 21 de 
dezembro de 2000; (…)VII - promover o funcionamento adequado do mercado, e para tanto: (…) e) avaliar e 
manifestar-se acerca dos atos normativos e instrumentos legais que afetem as condições de concorrência e 
eficiência na prestação de serviços, produção e distribuição de bens. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7386.htm#art6>. Acessado em 
14.01.2011. 
16 Vide <http://www.seae.fazenda.gov.br/central_documentos/manifestacoes-em-consultas-publicas/>. Acessado 
em 02.01.2011.  
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procedimento interno, que já tínhamos prévio conhecimento, bem como de eventuais 

pareceres emitidos por ela emitidos no âmbito dos processos relatados no Anexo V.  

Ainda em relação à definição da amostra utilizada nesta pesquisa, em razão do elevado 

número de casos encontrados que tratavam do tema Advocacy, bem como por ser o CADE o 

órgão do SBDC com poder judicante sobre as matérias dispostas na Lei de Defesa da 

Concorrência – o que lhe conferiria, em tese, a obrigação de julgar todos os procedimentos 

associados a este tema –, consideramos para fins deste artigo desnecessária a realização de 

pesquisas específicas nos sites da SEAE e da SDE, a partir de critérios distintos daqueles 

apresentados acima. 

Por fim, para atingir o objetivo deste trabalho, optamos por não descrever no corpo do 

texto, de forma exaustiva todos os casos encontrados e as posições adotadas por cada um dos 

órgãos do SBDC sobre os temas de Advocacy ali tratados. Optamos, apenas por apontar as 

principais questões levantadas que servem de base às respostas destacadas na Introdução e, 

eventualmente, destacar trechos de pareceres e decisões que consideramos relevantes para a 

melhor ilustração dos temas que pretendemos discutir na próxima sessão. De qualquer forma, 

incluímos no Anexo V, um breve resumo dos pontos associados à Advocacia da Concorrência 

discutidos em cada um dos processos analisados, destacando se a matéria sobre Advocacy foi 

tratada de forma incidental ou realmente era objeto central da investigação, bem como se a 

discussão travada envolveu apenas questão procedimental.   

 

III. Resultados da Pesquisa. 

  

Pelos resultados apresentados no citado Anexo V, concluímos, preliminarmente, que 

(1) os órgãos do SBDC têm se declarado, na maioria dos casos, competente para (i) analisar 

atos normativo-reguladores editados (a) pelos órgãos do Poder Executivo e Legislativo das 

mais diferentes esferas e níveis da Federação; e (b) pelos órgãos do Mercosul; e, ainda, (ii) 

opinar sobre decisões judiciais que gerem distorções à concorrência; (2) em nenhum dos 

casos, os órgãos do SBDC impôs qualquer tipo de sanção pecuniária ou medida judicial para 

obter as medidas determinadas em suas decisões; e (3) não existe atualmente um 

procedimento padrão para o exercício desta competência de Advocacia da Concorrência, à 

exceção feita ao procedimento interno da SEAE, destacado supra que envolve apenas aquela 

Secretaria. 
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Feitas estas conclusões preliminares sobre os resultados obtidos em nossa pesquisa, 

passamos a seguir a analisar com um pouco mais de detalhe algumas discussões trazidas em 

pareceres e decisões proferidas pelos órgãos do SBDC, que consideramos relevantes para um 

melhor diagnóstico sobre o nível de maturidade e eficiência que o Sistema Brasileiro de 

Defesa da Concorrência atingiu até o momento para o exercício de sua função de Advocacia 

da Concorrência. 

  

III.1. Competência dos órgãos do SBDC para investigar atos normativo-

reguladores. 

 

Constata-se pela análise dos processos pesquisados, que na maioria17 das vezes os 

órgãos do SBDC tem se declarado competentes para analisar os efeitos competitivos 

associados a (i) atos normativo-reguladores expedidos por órgãos da administração pública, 

direta ou indireta, das diferentes esferas; (ii) normas do Mercosul, bem como (ii) Leis editadas 

nos níveis Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal. 

Os fundamentos utilizados pelos órgãos do SBDC relacionar-se-iam, basicamente, (i) 

aos princípios constitucionais da livre concorrência e livre iniciativa; (ii) ao artigo 7º, inciso X 

c/c o artigo 1518 da Lei nº 8.884/94; e, também, (ii) à state action doctrine norte-americana. 

Resumidamente, em relação aos fundamentos constitucionais, os órgãos do SBDC têm 

considerado que os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência não podem ser 

negligenciados pelo administrador público ou mesmo pelo legislador. Nesse sentido, mesmo 

se a Lei conferir ao agente público poder normativo-regulador para definir um modelo 

regulatório, estabelecer normas tarifárias, preços públicos ou qualquer outra variável que 

influencie o ambiente competitivo, os órgãos do SBDC têm considerado que no exercício 

desta função, o administrador público deve levar também em consideração a viabilidade de se 

ter um ambiente competitivo no setor e que não impeça o exercício da livre iniciativa por 

parte dos agentes privados. 

                                                        
17 Dos casos analisados, percebe-se que em apenas 4, houve a declaração por parte de qualquer um dos órgãos do 
SBDC quanto a sua incompetência para analisar atos normativo-reguladores (Processo Administrativo n° 
08012.006746/1997-41; Averiguação Preliminar n° 08012.006665/2001-99; Ato de Concentração n° 
08012.000035/2000-68; e Processo Administrativo n° 08000.024919/1995-62).   
18 Este artigo dispõe, resumidamente, que a Lei de Defesa da Concorrência seria aplicável a pessoas físicas ou 
jurídicas de direito público ou privado.  
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Ainda sobre este ponto, cabe ainda destacar que no exercício de sua competência de 

Advocacy para investigar os efeitos à concorrência decorrentes de ato administrativo-

regulador, os órgãos do SBDC têm dado destaque ao princípio constitucional da 

proporcionalidade, no sentido de não somente considerar os efeitos à concorrência e à livre 

iniciativa, mas também outros direitos tutelados pela Carta Magna. 

Nesse contexto, citamos, por exemplo19, o voto do Conselheiro-Relator, Roberto 

Pfeiffer, nos autos do Processo Administrativo nº 08000.024581/1994-7720) em que, apesar de 

ter considerado que anticompetitiva a Lei Complementar Distrital nº 294/00, que proibiu a 

instalação de postos de combustíveis em supermercados, hipermercados e shopping centers, 

apreciou os argumentos apresentados de que esta regulamentação visaria a garantir maior 

segurança aos usuários desses estabelecimentos, como assim demonstram os trechos do voto 

transcritos abaixo: 
Ora, o texto legal supra citado é claro, e não esconde o seu desígnio de limitar o 
mercado de revenda de combustíveis do Distrito Federal, restringindo os locais em 
que os pontos podem ser instalados, vedando a possibilidade de potenciais 
concorrentes que visam a ingressar de forma diferenciada no mercado de 
efetivamente vir a fazê-lo. (...) 
 
Ademais, deve ser ressaltado que a restrição efetivada, além de incidir em afronta 
direta aos artigos 170, IV e V e art. 170, § 4º, viola o princípio da proporcionalidade 
(...) 
 
No caso da Lei Complementar nº 294/2000, a proibição não é adequada aos fins 
colimados e menos necessária, pois medidas menos gravosas aos princípios da livre 
iniciativa e livre concorrência poderiam ser adotadas a fim de preservar a segurança 
da população do Distrito Federal. 
 
Com efeito, a completa proibição a instalação de postos de revenda de combustíveis 
não me parece adequada aos imperativos de segurança da população, pois ela não se 
figura indispensável aos imperativos da segurança da população do DF, pois para 
tanto bastaria que fossem estabelecidos rígidos padrões de garantia da segurança que, 
caso desatendidos, gerariam a impossibilidade da concessão de autorização da 
instalação de postos em estacionamentos. Assim, seria mais eficaz determinar que a 
autorização somente fosse efetivada caso atendidas medidas rigorosas de preservação 
da segurança (como distância mínima dos automóveis, padrões dos tanques, 
autorização do corpo de bombeiros, etc.) (...). (Destaques no original. vide fls. 24 / 26 
do voto) 
 

Cabe mencionar ainda que, apesar de o Conselheiro-Relator ter considerado 

inconstitucional a Lei, deixou claro em seu voto que o fazia apenas no exercício da 

competência de Advocacia da Concorrência conferida ao CADE pelo artigo 7º, inciso X da 
                                                        
19 Vide ainda Nota Técnica SEAE nº 06002/2006 e Consulta nº 08700.001132/2006-77 (Consulente: Associação 
Brasileira de Indústria de Revalorizadores de PET - ABREPET). 
20 Representante: Secretaria de Direito Econômico ex officio e Representados: Sindicato do Comércio Varejista 
de Derivados de Petróleo do DF – SINPETRO/DF e Rede Gasol de Combustíveis e Grupo Igrejinha. 
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Lei nº 8.884/94 e que o seu posicionamento não tinha qualquer caráter de censura ao Poder 

Legislativo do Distrito Federal ou qualquer forma de cerceamento à sua liberdade legislativa. 

“Trata-se apenas de um dever do CADE (art. 7º, X da Lei nº 8.884/94) no sentido de 

identificar normas que tragam restrições à livre concorrência e solicitar das autoridades 

competentes as medidas necessárias à higidez concorrencial”. (vide fls. 23 do voto)  

 No que tange ao artigo 7º, inciso X da Lei nº 8.884/94, como fundamento para a 

competência de Advocacy do CADE para analisar os efeitos competitivos associados a atos 

normativo-regulador, consideramos que o texto legal é auto-explicativo e que o voto do 

Conselheiro Pfeiffer, supra transcrito é bastante elucidativo a respeito. 

Quanto ao artigo 15 da Lei nº 8.884/94, podemos dizer que por trazer uma redação 

dúbia – já que permite tanto interpretações no sentido de que o termo “pessoa física ou 

jurídica de direito público” seria aplicado indiscriminadamente e independentemente do tipo 

de atividade exercida pela pessoa de direito público (i.e., no exercício de uma atividade 

econômica ou normativa-reguladora), como apenas nas hipóteses em que a pessoa de direito 

público exercesse uma atividade econômica – sua utilização como fundamento para defender 

a competência de Advocacia da Concorrência seria diminuta. O resultado da pesquisa 

demonstra exatamente este fenômeno, nos 38 casos analisados apenas 421 trouxeram o artigo 

15 como fundamento para o exercício da Advocacia da Concorrência pelos órgãos do SBDC 

em atos normativo-reguladores.  

Notamos, contudo, que este dispositivo legal é também utilizado para defender a 

inexistência de uma isenção antitruste no Brasil. Nesse sentido, destacamos a manifestação do 

Ministério  Público Federal, no Processo Administrativo nº  08012.004989/2003-54, citado na 

nota 21, abaixo. Em seu parecer o MPF destacou que, apesar de o art. 15 da Lei nº 8.884/94 

dispor a inexistência, a priori, de imunidade ao direito de defesa da concorrência, “a doutrina 

(Calixto Salomão Filho) aponta[ria] exceções”. “Os serviços públicos desenvolvidos por 

particulares sob regime de concessão ou permissão”[enquadrar-se-iam nessas exceções, por 

                                                        
21 Ato de Concentração nº 08012.007452/2009-31 (Requerentes: Odebrecht Investimentos em Infraestrutura 
Ltda. e DP World FZE); Processo Administrativo nº 08012.004989/2003-54 (Representante: Comissão de 
Assuntos Econômicos do Senado Federal e Representadas: Viação Santa Brígida Ltda. e outras 12 empresas 
concessionárias de ônibus da cidade de São Paulo); Processo Administrativo nº 08000.002605/1997-52 
(Representante: Associação Mineira dos Usuários de Transportes de Passageiros e Carga – AMUT P&C 
Representadas: BHTRANS – Empresa de Transportes e Trânsito da Região Metropolitana de Belo Horizonte, 
AMBEL – Assembléia Metropolitana da Região de Belo Horizonte entre outros); Processo Administrativo nº 
08000.024919/1995-62 (Representante: Associação dos Produtores e Distribuidores de Insumos Reprográficos – 
PRODIR e Representada: Xerox do Brasil S/A) 
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sua “regulamentação te[r] objetivos claramente redistributivos. Visa a substituir, e não 

complementar ou corrigir o sistema de mercado”. 

É exatamente na discussão e análise dessas isenções antitruste que a state action 

doctrine, norte-americana, é apresentada nas manifestações dos órgãos do SBDC. 

A despeito das discussões doutrinárias sobre a aplicabilidade ou não desta doutrina ao 

nosso sistema pátrio, constatamos que reiteradamente os órgãos do SBDC a tem utilizado 

para, em alguns casos, defender o exercício da Advocacia da Concorrência e em outros para 

rejeitar tal competência. 

Antes de entrarmos propriamente na análise desses casos, valeria a pena um breve 

esclarecimento sobre esta teoria apontada, ainda que de forma implícita, desde os primeiros 

casos julgados pelo CADE sob a égide da Lei nº 8.884/9422. 

Pela análise dos julgados do CADE, podemos dizer que, em nossa doutrina pátria, 

Calixto Salomão Filho foi o primeiro autor a destacar a possibilidade de aplicação da state 

action doctrine em nosso sistema jurídico. Conforme se verifica em sua obra, Direito 

Concorrencial: as estruturas, SALMOÃO FILHO destaca que “a aplicação dos dois critérios 

da state action doctrine no sistema brasileiro levaria à conclusão necessária de que apenas 

quando o Estado permite a alguém a exploração de serviço público mediante concessão 

haveria a imunidade”23. 

Os dois critérios citados acima, ainda segundo SALOMÃO FILHO, envolveriam, 

“uma decisão [ato normativo-regulador] tomada ou regulamentação expedida em 

consequência de uma política claramente expressa e definida de substituição da competição 

pela regulamentação”; e, ainda, (ii) “uma supervisão ativa (active supervision requirement) e 

constante do cumprimento das obrigações impostas pela regulamentação”24.  O autor ainda 

alerta em sua obra que em relação ao primeiro critério, para que esteja presente não seria 

suficiente que a lei conferisse poderes para a regulamentação e determinação de variáveis 

                                                        
22 Conforme destacado no voto do Conselheiro-Relator, Paulo Dyrceu Pinheiro, proferido nos autos da 
Averiguação Preliminar nº 08000.016458/1994-55 (Representante: Fábio Feldmann e Representada: Cia. de 
Serviços Aéreos Regulares de Nível Regional), na Representação nº 07/93 (CEBRACAN versus RODONAL), o 
Conselheiro Fonseca considerou em seu voto vogal que haveria uma competência residual do CADE para 
analisar atos normativo-reguladores de órgãos da administração pública, sempre que “o regulamento for 
inexistente ou falho e/ou a autoridade fiscalizadora se revele inerte ou relapsa na supervisão e aplicação 
(enforcement) do regulamento”. 
23 SALOMÃO FILHO, Calixto. in Direito Concorrencial: as estruturas. Editora Malheiros, São Paulo (1998), p. 
202. 
24 op. cit. p. 202. 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empresariais básicas (e.g., preço e quantidade produzida); “é necessário que [a lei] claramente 

expresse a intenção de substituir a competição pela regulamentação”. 

Nesse diapasão, constatamos pelo resultado da pesquisa que os órgãos do SBDC têm 

aplicado a state action doctrine para declarar-se competente ou não para exercer a função de 

Advocacia da Concorrência em relação à fiscalização dos efeitos competitivos decorrentes de 

atos normativo-reguladores editados pelas mais diferentes autoridades, dos mais diversos 

níveis da Federação. 

Por exemplo, na análise do Processo Administrativo nº 08000.002605/1997-5225, o 

Conselheiro-Relator destacou que para a análise dos efeitos anticompetitivos de uma 

regulação deve-se aplicar o teste da state action doctrine norte-americana. Ou seja, se ficar 

comprovado que a Lei não substituiu expressamente a competição pela regulação ou ficar 

comprovado que não há, por parte do agente regulador, o exercício efetivo e constante de 

fiscalização das ações dos agentes regulados, os órgãos do SBDC teriam legitimidade para (i) 

analisar os efeitos concorrenciais decorrentes desta regulação, bem como (ii) incluir os órgãos 

da administração pública, mesmo no exercício de sua competência normativa-reguladora, no 

pólo passivo26 de uma investigação de infração à ordem econômica decorrente desta função.  

Em relação a este último ponto vale a pena destacar que o Conselheiro-Relator 

explicitou claramente em seu voto que, mesmo se constatado o efeito anticompetitivo 

decorrente do ato normativo-regulador, não seria possível a imposição das sanções previstas 

na Lei nº 8.884/95 ao agente público.  

Na Averiguação Preliminar nº 08012.005076/2005-17 (Representante: SDE, ex officio 

e Representadas: Prefeitura Municipal de Natal; Prefeitura Municipal de Parnamirim; 

Superintendência de Transportes Urbanos; Sindicado dos Condutores Autônomos de Veículos 

Rodoviários do Estado do Rio Grande do Norte; Cooperativa dos Proprietários de Táxi de 

Natal; e Associação dos Motoristas de Táxis de Parnamirim/RN), os órgãos do SBDC 

aplicaram a state action doctrine para verificar se teriam competência para avaliar os efeitos 

anticompetitivos decorrentes do Convênio, celebrado entre a Prefeitura Municipal de 

Natal/RN e a Prefeitura Municipal de Parnamirim/RN, que proibiu táxis de um município 

buscarem passageiros no outro município. 

Tanto a SDE como o CADE, ao analisaram as normas que delegaram aos Municípios 

signatários do citado Convênio competência para regular a atividade de táxi local, bem como 
                                                        
25 Vide nota 21, supra. 
26 Analisaremos esta questão mais abaixo, na nota 31. 
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as regras regulatórias adotadas por esses Municípios, constataram que no caso em tela 

estariam presentes os critérios da state action doctrine. Diante disso, o Plenário do CADE 

determinou o arquivamento do processo. Interessante notar, no entanto, que além do 

arquivamento do caso, o CADE determinou, “como medida de advocacia da concorrência”, o 

encaminhamento do Estudo Conjunto SDE/SEAE nº 01/2008 sobre concorrência nos serviços 

às Prefeituras de Natal e Parnamirim. 

Por fim cabe ainda destacarmos o voto do Conselheiro Cesar Mattos, proferido no  

Processo Administrativo nº 08012.004989/2003-54 (Representante: Comissão de Assuntos 

Econômicos do Senado Federal e Representadas: Viação Santa Brígida Ltda. e outras 12 

empresas concessionárias de ônibus da cidade de São Paulo).  

Além da rica análise doutrinária e jurisprudencial relacionada à state action doctrine, 

trazida neste voto, o Conselheiro Mattos apreciou com grande felicidade tema pouco 

explorado junto aos órgãos do SBDE e que com as privatizações e o fortalecimento de 

modelos regulatórios para a prestação de serviços públicos tende a ser cada vez mais trivial na 

análise de processos em trâmite perante os órgãos de defesa da concorrência. Em seu voto, 

Mattos analisou o fenômeno do lobby para obter vantagens competitivas dos órgãos 

reguladores. 

Em breve síntese, este processo envolvia uma investigação de conduta cartelizadora 

por parte de empresas de ônibus, em que havia indícios de que as Representadas teriam se 

organizado para pressionar o poder concedente a aumentar as tarifas públicas de ônibus. 

Na análise deste caso, tanto a ProCADE como a SDE, ao apreciarem a legislação do 

setor e o comportamento fiscalizador do órgão regulador, consideraram estar presentes no 

caso os critérios da state action doctrine que conferem imunidade antitruste ao órgão 

regulador.  

O Conselheiro-Relator, por seu turno, considerou que tais critérios não estariam 

presentes, uma vez que “a previsão legal municipal de fixação de tarifas pelo agente 

regulador” não seria uma prova suficiente de “regulação plena da atividade econômica”. 

Segundo Mattos, o fato de a Lei conceder ao órgão regulador competência para determinar as 

tarifas públicas não seria condição suficiente para configurar uma política expressa de 

substituição da concorrência pela regulação. O preço seria apenas uma das variáveis 

competitivas existentes. Além disso, considerou que nenhum dos órgãos analisou “a 

existência e/ou efetividade do aparato de fiscalização municipal”. 
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O Conselheiro-Relator ainda rechaçou a posição doutrinária apontada no Parecer do 

MPF, no sentido de que sempre haveria uma imunidade antitruste nos casos envolvendo 

concessão de serviços público. 

Especificamente em relação às provas apresentadas nos autos do processo que 

indicariam um acordo entre as empresas de ônibus para pressionar, conjuntamente, o órgão 

regulador a aumentar o preço das tarifas – que o Conselheiro qualificou como lobby – Mattos 

introduziu a doutrina norte-americana Noerr-Pennington.  

Em seu voto, o Conselheiro-Relator destacou que segundo esta doutrina haveria uma 

isenção antitruste para a “promoção conjunta de lobby por empresas concorrentes”. Nesse 

contexto, Mattos sinalizou que lobby para discutir variáveis concorrencialmente relevantes 

(preço, quantidade e qualidade) estaria, segundo esta doutrina, muito distante de uma 

imunidade antitruste; e que tal imunidade seria concedida apenas nos pleitos conjuntos 

associados a, por exemplo, padrões de qualidade.  

Ressaltou, ainda, que, nos termos da Noerr-Pennington doctrine, para a concessão de 

imunidade antitruste para a atividade de lobby seria necessário haver (i) uma legislação 

específica que regulamente esta atividade; e (ii) uma efetiva fiscalização desta atividade pelo 

Estado; o que no Brasil não existiria até o momento. Assim, concluiu seu voto, mencionando 

que atualmente no Brasil, os órgãos do SBDC possuem competência e dever funcional para 

investigar e punir atividade de lobby que contrarie a lei de defesa da concorrência. Por 

unanimidade, o Plenário do CADE acatou integralmente o voto do Conselheiro-Relator. 

 

 

III.2. Medidas adotadas pelos órgãos do SBDC para implementar decisões no 

âmbito da Advocacy. 

 

 Apesar de o artigo 7º, inciso X, da Lei nº 8.884/94 distinguir as medidas que o CADE 

deveria tomar em relação a atos normativo-reguladores expedidos (i) pelos órgãos do Poder 

Executivo  Federal (i.e., “requisitar27 o cumprimento da lei”) e (ii) pelos órgãos do Poder 

                                                        
27 Conforme destaca De Plácido e Silva, in Vocabulário Jurídico, Editora Forense, 15ª edição, São Paulo (1999-
5ª tiragem) em termos jurídicos o vocábulo “requisitar” tem um sentido de “pedir com autoridade ou exigir”. 
Assim, por uma interpretação etimológica, poderíamos considerar que o CADE teria competência para exigir dos 
órgãos do Poder Público Executivo mudanças em seus atos normativo-reguladores que prejudiquem a 
concorrência. Devemos, no entanto, considerar que este tipo de interpretação dentro de um sistema jurídico 
complexo, como o brasileiro, geraria sérias e graves repulsas no meio jurídico e na própria administração 
pública. Assim, consideramos necessários estudos mais apurados de forma a se verificar se efetivamente, o 
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Executivo dos Estados, Municípios e Distrito Federal (i.e., “sugerir o cumprimento da lei), 

percebemos pela análise das decisões pesquisadas que as medidas de Advocacia da 

Concorrência adotadas pelo CADE (e pela SEAE, em seus Procedimentos Administrativos 

internos e exclusivos) limitam-se, no máximo, a recomendar aos órgãos do Poder Executivo 

modificações em seus atos que prejudicam a concorrência. 

 Constatamos ainda que nos Procedimentos Administrativos internos e 

exclusivos da SEAE, que investigam os efeitos à concorrência decorrentes de normas legais e 

infralegais, não há qualquer ingerência do CADE. Caberia assim indagar se tal medida da 

SEAE não contrariaria a Lei nº 8.884/94, já que o artigo 3º c/c o artigo 7º da Lei nº 8.884/94 

conferem ao CADE competência judicante para decidir sobre todas as questões associadas a 

esta norma.  

Conforme apontam as decisões analisadas, os órgãos do SBDC reconhecem que atos 

normativo-reguladores de agentes públicos podem gerar prejuízos à concorrência e que, em 

razão disso, teriam legitimidade para, no exercício da Advocacy, investigar tais atos e propor 

medidas para eliminar os efeitos danosos à concorrência. 

Assim, se o CADE, dentro do SBDC, é o único órgão com competência judicante e se 

atos normativo-reguladores de órgãos do Poder Executivo e Legislativo podem gerar efeitos 

deletérios à concorrência, seria razoável considerar que qualquer procedimento instaurado 

pelos órgãos do SBDC deveria ser ao final remetido ao CADE para julgamento. 

Outra questão interessante a ser destacada nesta sessão, relaciona-se às propostas 

apresentada pela Procuradoria do CADE a este Tribunal, no Processo Administrativo nº 

08000.024581/1994-77 e Averiguação Preliminar nº 08012.000219/2005-02, para que aquela 

atue em processos judiciais que discutam normas legais e infralegais potencialmente 

prejudiciais à concorrência28. 

Apesar de desconhecermos a implementação efetiva dessas medidas, parece-nos, em 

primeiro, lugar ser bastante salutar para o desenvolvimento da Advocacia da Concorrência no 

Brasil que a Procuradoria do CADE atue como amicus curiae em processos judiciais que 

tratem de temas, não somente associados a atos normativo-reguladores, que envolvem 

                                                        

arcabouço jurídico brasileiro permitiria conferir ao CADE competência para exigir / determinar mudanças de 
comportamento dos agentes públicos federais. Certamente, este deve ser tema para um novo e específico estudo. 
28 Destaca-se que a SEAE na Nota Técnica nº 06002/2006 encaminhou ao Ministério Público cópia daquele 
documento para eventual propositura de medida judicial que visasse a retirar do ordenamento jurídico 
regulamento do DETRAN/SC que tabelava, sem previsão legal para tanto, os preços cobrados pelas auto-escolas 
do estado. 
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questões concorrenciais que possam afetar a dinâmica de um mercado competitivo. Ainda 

nesse sentido, cabe apontar que o artigo 7º, incisos XIII e XV competência ao CADE e à 

Procuradoria do CADE para adotar tais medidas judiciais propostas pela segunda.  

 

 

III.3. Procedimentos para análise e implementação de medidas para eliminar 

efeitos deletérios à concorrência originados por atos normativo-reguladores. 

 

 Verifica-se pelo resultado da pesquisa que, na grande maioria dos casos investigados 

(22), os órgãos do SBDC têm analisado questões associadas à Advocacia da Concorrência de 

forma incidental. Ou seja, os resultados apresentados mostraram que o exercício da 

Advocacia da Concorrência não se deu em decorrência de representações de terceiros ou 

processos instaurados ex officio pelos órgãos do SBDC com o objetivo principal de investigar 

e eliminar do ordenamento jurídico atos normativo-reguladores que gerem efeitos deletérios à 

concorrência. 

Considerando que no Brasil é comum pressões de agentes econômicos para obter 

vantagens competitivas de órgãos da administração pública ou mesmo do Poder Legislativo, 

vislumbramos que uma das causas para este relativo baixo número de representações de 

terceiros para tratar de questões associadas à Advocacy decorreria de uma ineficiente 

divulgação deste instrumento de combate a atos prejudiciais à concorrência, por parte dos 

órgãos do SBDC. 

A segunda causa possível estaria associada à inexistência de um procedimento 

específico para tratar deste tipo de questão, diferentemente do que ocorre, por exemplo, com o 

controle de estruturas e repressão a condutas anticompetitivas exercidas por agentes privados 

ou pessoas públicas no exercício de uma atividade econômica de natureza privada.  

Como destaca nossa pesquisa, mesmo nos casos em que problemas relacionados à 

Advocacy foram objeto central de análise (9), não houve uma uniformidade de entendimento 

entre os órgãos do SBDC sobre qual procedimento – i.e., Processo Administrativo, 

Averiguação Preliminar ou Consulta – seria o indicado para analisar este tipo de questão 

associada à Lei de Defesa da Concorrência. Neste sentido, por exemplo, os órgãos do SBDC 

instauraram 1 Processo Administrativo; 2 Averiguações Preliminares; 4 Consultas e 2 
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Procedimentos Administrativos internos e exclusivos da SEAE para avaliar especificamente 

os efeitos competitivos associados a atos normativo-reguladores29.  

Sobre este ponto, destacamos, inicialmente, as decisões do CADE proferidas no 

Processo Administrativo nº 08012.006525/2001-11 (Representante: SDE ex officio e 

Representadas: Cooperativa dos Condutores de Táxi do Aeroporto Internacional Augusto 

Severo (RN) – COOPERTAXI e Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - 

INFRAERO)30 (PA nº 08012.006525/2001-11) e na Consulta nº 08700.000577/2008-00 

(Consulente: Procuradoria-geral do CADE) (“CO nº 08700.000577/2008-00”).  

No PA nº 08012.006525/2001-11, que envolvia investigação de prática de cartel, o 

CADE constatou que esta prática de cartel na realidade decorreria de Convênio firmado entre 

as Prefeituras de Parnamirim/RN e Natal/RN. Em face disso, requereu à SDE que investigasse 

os efeitos à concorrência decorrentes deste Convênio, incluindo os órgãos públicos, na 

qualidade de agentes normativo-reguladores, no pólo passivo da investigação31.  

A SDE, em razão desta determinação do CADE, instaurou a Averiguação Preliminar 

nº 08012.005076/2005-17 (“AP nº 08012.005076/2005-17”), citada na nota 30, abaixo, para 

apurar exclusivamente o impacto à concorrência decorrente do citado Convênio. Como 

destacado acima, este Convênio proibiu que os táxis de um município buscassem passageiros 

do outro município. 

                                                        
29 No Anexo V, estes processos foram destacados no campo Matéria de Advocacy com a expressão objeto 
central e relevante. 
30 Deixamos de relatar este Processo Administrativo nos Anexos IV e V, pois consideramos que para o objeto da 
pesquisa proposta seria mais relevante relatarmos a Averiguação Preliminar nº 08012.005076/2005-17 
(Representante: SDE, ex officio e Representadas: Prefeitura Municipal de Natal; Prefeitura Municipal de 
Parnamirim; Superintendência de Transportes Urbanos; Sindicado dos Condutores Autônomos de Veículos 
Rodoviários do Estado do Rio Grande do Norte; Cooperativa dos Proprietários de Táxi de Natal; e Associação 
dos Motoristas de Táxis de Parnamirim/RN), que foi gerada em decorrência da decisão proferida pelo CADE 
neste processo e que teve como objeto central a análise dos impactos à concorrência do Convênio celebrado 
entre a Prefeitura do Município de Natal/RN e a Prefeitura do Município de Parnamirim.  
31 No mesmo sentido, vide ainda Averiguação Preliminar nº 08012.003554/1998-55 (Representante: Ministério 
Público do Estado de Sergipe e Representadas: Prefeitura Municipal de Aracaju e Empresas de Rádio Táxi). 
Observa-se, no entanto, que a inclusão no pólo passivo de uma investigação de infração à ordem econômica, de 
agente público, no exercício de sua função normativa-reguladora, não é a regra. Nesse sentido, destaca-se, por 
exemplo, o Processo Administrativo nº 08012.006207/1998-48 (Representantes: Companhia Nacional de 
Álcalis; Companhia Siderúrgica Nacional; Valesul Alumínio S/A; Proscint Produtos Sintéticos S/A; Cia. Salinas 
Perynas; e Refinaria Nacional de Sal e Representadas: Companhia Estadual de Gás e Riogas S/A), que envolvia 
investigação sobre abuso de posição dominante por parte das representadas, concessionários de gás natural, 
decorrente de sua posição monopolista. Em relação aos aspectos de Advocacy, este processo tratou de verificar o 
modelo regulatório adotado pela ASEP-RJ para a fixação do valor máximo para a tarifa pública. Neste caso, 
apesar de o CADE ter confirmado sua competência para analisar questões associadas a atos normativo-
reguladores, manifestou entendimento no sentido de um agente pública no exercício de sua função normativa-
reguladora não poderia figurar no pólo passivo de processo que investiga uma infração à ordem econômica. 
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Considerando que o CADE se considera legitimado pela Constituição Federal de 1988 

c/c a Lei nº 8.884/94 (artigo 7º, inciso X e artigo 15) para, no exercício da Advocacia da 

Concorrência, avaliar os impactos à concorrência decorrentes de atos normativo-reguladores 

expedidos pelo Poder Executivo Central32, indagamos se não seria mais eficiente que o 

próprio CADE analisasse esta questão, mesmo que de forma incidental no próprio âmbito do 

PA nº 08012.006525/2001-11, como fizera em outros casos, especialmente ao constatar uma 

forte tendência dos órgãos do SBDC não aplicarem sanções a agentes públicos, quando do 

exercício de função normativa-reguladora?  

No segundo caso, por sua vez, apesar de a Consulta formulada versar especificamente 

sobre matéria relacionada à Advocacy, cuja competência do CADE está prevista no citado 

artigo 7º, inciso X, o Plenário do CADE, em decisão inusitada e unânime, considerou não 

conhecer da Consulta e remetê-la à SEAE para que esta avaliasse a conveniência e 

oportunidade de tomar medidas para retirar do ordenamento jurídico a Lei Distrital 

nº 4.067/2007, que determinou a forma de cobrança de estacionamentos e garagens 

instalados no Distrito Federal. 

Especificamente em relação a esta última decisão, destacamos o fundamento adotado 

pelo Conselheiro-Relator, Olavo Chinaglia, para sugerir tal medida. Em seu voto, o 

Conselheiro Chinaglia considerou que uma norma distrital não poderia ser classificada como 

uma conduta potencialmente lesiva à concorrência e, portanto, pela atual configuração do 

SBDC, seria mais eficiente que medidas de Advocacy envolvendo “atos normativos e 

instrumentos legais que afet[ass]em as condições de concorrência e eficiência” fossem 

avaliados pela SEAE, nos termos do art. 12, inciso VII, alínea “e” c/c artigo XI da Lei nº 

6.531/200833.  

Ao admitirmos que a função de Advocacy do CADE tem como fundamento legal o 

artigo 7º, inciso X da Lei nº 8.884/94, que, por sua vez, confere ao Plenário do CADE um 

poder-dever para requisitar dos órgãos da administração pública o cumprimento da lei de 

defesa da concorrência, esta sugestão do Conselheiro Chinaglia parece-nos ser uma forma de 

delegação de poderes não prevista na Lei nº 8.884/94. Ademais, não podemos deixar de 

                                                        
32 Sobre este tema, vide ainda Averiguação Preliminar nº 08012.003554/1998-55 (Representante: Ministério 
Público do Estado de Sergipe e Representadas: Prefeitura Municipal de Aracaju e Empresas de Rádio Táxi). 

33 Este Decreto do Poder Executivo Federal foi revogado pelo Decreto nº 7.386/2010, que manteve intacta as 
competências da SEAE dispostas na norma anterior e adotadas pelo Conselheiro-Relator como fundamento de 
seu voto. Vide nota 15, supra. 
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destacar que dentro do SBDC, o CADE é o órgão máximo com competência judicante, sendo 

a SEAE tratada como um órgão meramente parecerista. Assim, o que seria visto inicialmente 

como uma medida eficiente de implementação de ações de Advocacia da Concorrencial, 

poderia se tornar um ato ilegal por parte do CADE. 

Não queremos dizer, no entanto, que o CADE não poderia requerer à SEAE a emissão 

de um parecer para avaliar os efeitos competitivos associados à tal legislação e isto decidir 

sobre o tema, determinando34, inclusive, que a SEAE implemente sua decisão, mesmo 

levando em consideração que a Lei nº 8.884/94 não confere, expressamente, à SEAE 

competência para requisitar a órgãos da administração pública federal o cumprimento desta 

lei.  

Outra questão que consideramos relevante destacar nesta sessão, relaciona-se à 

interpretação apresentada pela Procuradoria do CADE e pelo Plenário deste Tribunal na 

análise da Consulta nº 08700.001132/2006-77 (Consulente: Associação Brasileira de Indústria 

de Revalorizadores de PET – ABREPET) e da Consulta nº 08700.002380/2006-35 

(Consulentes: Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda., Panasonic do Brasil Ltda., 

Sony Brasil Ltda. e Semp Toshiba S.A.), quanto aos critérios de admissibilidade deste 

Procedimento.  

Resumidamente, a Procuradoria do CADE (“ProCADE”) tem defendido posição de 

que o Procedimento de Consulta teria sido revogado pelo artigo 83 da Lei nº 9.069/95 e, 

portanto, qualquer pedido de Consulta por parte de administrado ou agente público, 

independentemente da matéria a ser tratada, não poderia ser conhecida pelo CADE.  

Esta posição da Procuradoria do CADE tem, no entanto, sido relativamente relaxada 

por aquele órgão. Por exemplo, na citada Consulta nº 08700.001132/2006-77 (“CO nº 

08700.001132/2006-77”), a Procuradoria do CADE admitiu a competência do CADE para 

analisar questões associadas à Advocacia da Concorrência, independentemente da existência 

de um procedimento formal para tanto35. Assim, ainda que o Procedimento de Consulta tenha 

sido revogado, segundo a ProCADE, o CADE poderia responder a “consultas” que visassem 

matérias associadas à Lei nº 8.884/94.  

                                                        
34 Se admitirmos, por hipótese, que o CADE não teria legitimidade para determinar à SEAE qualquer medida de 
Advocacy, então mesmo esta possibilidade ficaria prejudicada, cabendo exclusivamente ao CADE a competência 
para executar suas decisões. 
35 Este entendimento foi ratificado pela ProCADE nos pareceres emitidos na Consulta nº 08700.002380/2006-35  
e na Consulta nº 08700.000577/2008-00. 
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O CADE por sua vez, historicamente, não vem acatando o entendimento da ProCADE 

no que tange à revogação do Procedimento de Consulta, tendo, inclusive, regulamentado em 

seu Regimento Interno este procedimento. Em breve síntese, o argumento utilizado pelo 

CADE sobre este assunto é que a Lei nº 9.069/95, que revogou o artigo 59 da Lei nº 8.884/94 

que dispunha especificamente sobre o “Procedimento de Consulta”, não teria revogado o 

inciso XVII do artigo 7º da Lei de Defesa da Concorrência, que determina como competência 

do Plenário do CADE: “responder a matéria de sua competência”.  

Ocorre, no entanto, que ao regulamentar o procedimento de “Consulta”, o CADE 

determinou, como requisitos para sua admissibilidade: que versem sobre (i) condutas, em tese 

ou em andamento; e (ii) atos ou contratos em tese36, sendo que especificamente para os casos 

envolvendo condutas em andamento, o Regimento Interno ainda prevê como condição 

necessária para seu conhecimento e processamento que o consulente seja o autor da conduta 

objeto de Consulta37. 

Ao aplicar estes requisitos de admissibilidade no julgamento da Consulta nº 

08700.002380/2006-35 (“CO nº 08700.002380/2006-35”), o Conselheiro-Relator, Luis 

Fernando Rigato Vasconcellos, destacou, em breve síntese, que, o artigo 105, inciso I (c/c o 

artigo 10338), do Regimento Interno do CADE, aprovado pela Resolução CADE nº 45/07, 

admite o procedimento de consulta apenas em casos em tese ou que tratem de condutas 

potencialmente lesivas à concorrência que sejam praticadas pela consulente. Assim, como no 

caso em tela, as consulentes (Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda., Panasonic do 

Brasil Ltda., Sony Brasil Ltda. e Semp Toshiba S.A.) não eram as autoras do ato 

administrativo-regulador objeto da consulta (i.e., concedidos por Lei Estadual que concedeu 

benefícios fiscais (ICMS) e regulamentação do CODAM sobre tais benefícios), o 

Conselheiro-Relator sugeriu o não conhecimento39 da Consulta, o que foi acatado pela 

maioria40 do Plenário do CADE.   

                                                        
36 Art. 103 – As Consultas poderão versar sobre condutas, em tese ou em andamento, e atos ou contratos, apenas 
em tese, e a resposta às mesmas não gera, em nenhuma situação autorização expressa do CADE para a prática ou 
concretização destes. Parágrafo único – As respostas à Consulta não vinculam a decisão de qualquer outro 
procedimento. 
37 Art. 105 – São também requisitos para o conhecimento e processamento da Consulta que: I – a consulente seja 
a autora da prática, na hipótese de prática em andamento. 
38 Apesar de o Conselheiro-Relator não ter citado este dispositivo como fundamento de sua posição, é 
exatamente o artigo 103, citado acima, que indica os casos suscetíveis do procedimento de consulta para 
condutas potencialmente lesivas à concorrência. 
39 É interessante notar que apesar de não ter conhecido a Consulta, o Conselheiro-Relator chegou a analisar em 
seu voto os efeitos competitivos decorrentes das normas questionadas pelas consulentes. Em breve síntese, o 
Conselheiro Rigato apontou em seu voto precedentes do CADE que já teriam analisado a competência do 



  22 

Este entendimento proferido pela maioria do CADE, na citada Consulta, acaba por 

restringir em muito o acesso à função de Advocacia de administrados e agentes públicos, 

como por exemplo Ministério Público, que se sintam lesados por atos normativo-reguladores 

expedidos por autoridade pública. Se admitirmos que um ato normativo-regulador é uma 

conduta em andamento e que consultas sobre casos em andamento somente podem ser 

admitidas quanto a consulente for autora da conduta, este instrumento da Consulta não poderá 

ser utilizado pelo administrado ou agente público que não seja o autor do ato potencialmente 

gerador de prejuízos à concorrência. Nesse mesmo sentido, também estaria vedado à  

ProCADE, SDE ou SEAE apresentar ao CADE consulta que verse sobre Advocacia da 

Concorrência.  

Em outros termos, se admitirmos que a Consulta somente caberia nas hipótese 

previstas no Regimento do CADE, somente seriam apreciadas pelo CADE atos normativo-

reguladores em tese, cuja dificuldade em verificar os efeitos anticompetitivos aumentaria, 

tornando possivelmente este procedimento inadequado para a análise de temas associados a 

sua competência de Advocacia da Concorrência. 

Cabe ainda destacar que em alguns casos41, os órgãos do SBDC têm declarado que ato 

normativo-regulador expedido por autoridade pública de qualquer esfera e nível não 

configuraria,  uma infração à ordem econômica, nos termos do artigo 20 da Lei nº 8.884/94. 

Se este entendimento tornar-se regra perante os órgãos do SBDC não será mais possível 

analisar questões relacionadas à Advocacy por meio de Averiguações Preliminares ou 

Processo Administrativo stricto sensu, uma vez que tais procedimentos relacionar-se-iam, nos 

termos dos artigos 3042 e 3243 da Lei nº 8.884/94, diretamente a investigações sobre infrações 

à ordem econômica. 

                                                        

Tribunal para analisar os efeitos decorrentes da “formulação de políticas setoriais ou gerais” e de “isenções 
tributárias” (Consultas 08700.001132/2006-77 e 0038/99), bem como indicou que no caso em tela havia dúvidas 
quanto à existência ou não de tratamento desigual, no sentido de ferir o princípio constitucional da isonomia, 
nem gerariam no presente. Apontou ainda que nos casos em que se analisa benefícios fiscais é fundamental para 
a determinação de seus efeitos nefastos à concorrência que se demonstre: (i) tratamento desigual e (ii) que o ato 
ou a norma não traz uma razoabilidade econômica ou administrativa na distribuição dos incentivos fiscais. Citou 
ainda que seria difícil analisar questões envolvendo benefícios no âmbito de uma Consulta – que normalmente 
trataria de situações em tese – e que o for adequado para tal análise seria o Poder Judiciário.  
40 O saudoso Conselheiro Luis Fernando Schuartz foi vencido neste caso. Como o seu voto não está 
disponibilizado no site do CADE, provavelmente por ter sido proferido oralmente, não foi possível verificar 
quais foram os argumentos utilizados por ele para discordar da posição do Relator.  
41 Vide, por exemplo, Averiguação Preliminar  PA nº 08012.003554/1998-55 (Representante: Ministério Público 
do Estado de Sergipe e Representadas: Prefeitura Municipal de Aracaju e Empresas de Rádio Táxi). 
42 Art. 30 – A SDE promoverá averiguações preliminares, de ofício ou à vista de representação escrita e 
fundamentada de qualquer interessado, quando os indícios de infração à ordem econômica não forem suficientes 
para a instauração de processo administrativo. 
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Nesta hipótese, e considerando os critérios de admissibilidade das Consultas, 

estaremos diante de um grande impasse, já que nenhum dos procedimentos previstos na Lei nº 

8.884/94 poderiam ser utilizados para analisar questões envolvendo atos normativo-

reguladores in concreto, já que dificilmente este tipo de questão será trazida pelo agente 

público autor do ato. 

 

 

IV. Necessidade de um Procedimento Específico para o Exercício da Advocacia da 

Concorrência pelos órgãos do SBDC. 

 

Diante dos resultados obtidos acima, acreditamos que a medida mais urgente a ser 

adotada no momento para tornar mais eficaz e eficiente a implementação da Advocacy 

fiscalizadora no Brasil, seria a criação de um procedimento específico que regulamentasse 

tanto a forma como os órgãos receberão denúncias e analisarão as questões associadas a atos 

normativo-reguladores, como as medidas que poderão ser adotadas para tornar este tipo de 

análise eficaz. 

O Projeto de Lei nº 6, em fase final de votação no Congresso Nacional, já trouxe 

alguns avanços sobre este problema ao descrever, ainda que de forma exemplificativa, em seu 

artigo 1944, os atos que estariam sujeitos à função de Advocacia da Concorrência conferida à 

SEAE. 

                                                        
43 Art. 32 – O processo administrativo será instaurado em prazo não superior a 8 (oito) dias, contado do 
conhecimento do fato, da representação, ou do encerramento das averiguações preliminares, por despacho 
fundamentado do Secretário da SDE, que especificará os fatos a serem apurados. 

44 Art. 19 “opinar sobre propostas de alterações de atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos, de 
consumidores ou usuários dos serviços prestados, submetidos a consultas públicas pelas agências reguladoras e, 
quando entender pertinente, sobre os pedidos de revisão de tarifas”; “elaborar estudos avaliando a situação 
concorrencial de setores específicos da atividade econômica nacional, de ofício ou quando solicitada pelo 
CADE, pela Câmara de Comércio Exterior ou pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do 
Ministério da Justiça ou órgão que vier a sucedê-lo”; “propor a revisão de leis, regulamentos e outros atos 
normativos da administração pública federal, estadual, municipal e do Distrito Federal que afetem ou possam 
afetar a concorrência nos diversos setores econômicos do País”; ou mesmo “manifestar-se, de ofício ou quando 
solicitada, a respeito do impacto concorrencial de medidas em discussão no âmbito de fóruns negociadores 
relativos às atividades de alteração tarifária, ao acesso a mercados e à defesa comercial, ressalvadas as 
competências dos órgãos envolvidos”. 
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Este Projeto de Lei, no entanto, pecou ao não prever um procedimento administrativo 

específico para regulamentar esta função de Advocacia da Concorrência da SEAE, bem como 

aquela do CADE, prevista no inciso VIII do artigo 9º45 deste Projeto de Lei.  

Em decorrência disso e levando em consideração que (i) tanto a Lei nº 8.884/94 como 

o próprio Projeto de Lei nº 6, em trâmite perante o Congresso Nacional, conferem ao CADE 

(e ao Tribunal do CADE, respectivamente) competência judicante e o definem como órgão 

último, dentro da administração pública federal, para decidir questões associadas a atos e 

contratos de qualquer natureza que prejudiquem a livre concorrência e a livre iniciativa, bem 

como (ii) o risco de a SEAE, por estar subordinada ao Ministro da Fazenda, ser capturada por 

órgãos da administração pública Federal e não exercer sua função de Advocacia da 

Concorrência de forma adequada e eficiente, elaboramos o Procedimento Administrativo46 

constante do Anexo VI. 

Em breve síntese, este procedimento prevê que a SEAE seja um órgão meramente 

parecerista e o Tribunal do CADE o único órgão judicante, responsável pela tomada final das 

decisões acerca das medidas que deveriam ser adotadas pelos órgãos da administração pública 

e do Poder Legislativo de forma a aplicar adequadamente as regras previstas na Lei de Defesa 

da Concorrência. Além disso, neste procedimento deixamos clara a possibilidade de qualquer 

administrado apresentar representação perante os órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência contra atos normativo-reguladores que distorçam a concorrência em qualquer 

setor econômico.  

Como se pode perceber pela análise do procedimento sugerido, seus termos poderiam 

ser facilmente adaptados à atual estrutura da Lei nº 8.884/94 e, a nosso ver, resolveria 

praticamente todas questões apontadas acima, tornando mais eficaz e transparente a função de 

Advocacia da Concorrência exercida pelos órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência.  

 

 

 

                                                        
45 “Art. 9º – Compete ao Tribunal do CADE: (…) VIII – requisitar dos órgãos e entidades da administração 
pública federal e requerer às autoridades dos Estados, Municípios, do Distrito Federal e dos Territórios as 
medidas necessárias ao cumprimento desta Lei”. 
46 Este procedimento foi discutido no âmbito da Comissão de Estudos da Concorrência e Regulação Econômica 
– CECORE, da Ordem dos Advogados do Brasil e apresentada, com pequenas modificações, ao Senador 
Romero Jucá, na qualidade de Relator, e ao Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos – CAE, do Senado 
Federal.  
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V. Conclusões.  

 

Pelos resultados apresentados nesta pesquisa, podemos considerar, em primeiro lugar, 

que os órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência admitem que atos normativo-

reguladores possam gerar distorções no ambiente concorrencial e têm demonstrado certa 

preocupação com algumas políticas governamentais adotadas por órgãos públicos, da 

administração direta e indireta dos níveis Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal. 

Em segundo lugar, podemos constatar a falta de um procedimento específico que 

regulamente e determine com clareza as funções e competências de cada um dos órgãos do 

Sistema Brasileiro de Defesa neste tipo de investigação, bem como prazos para cada uma das 

etapas envolvidas, como apontado na sessão anterior. Como se pode perceber pela análise da 

Lei nº 8.884/9447, há procedimentos relativamente claros para o exercício das funções de 

controle de estruturas e repressão a acordos e práticas consideradas anticompetitivas, porém a 

norma nada fala sobre a questão de Advocacy48.  

A terceira conclusão extraída deste trabalho associa-se ao fato de os órgãos do Sistema 

Brasileiro de Defesa da Concorrência estarem investigando, de forma direta ou incidental, 

efeitos à concorrência gerados por atos normativo-reguladores expedidos por órgãos da 

administração pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e Distrito Federal; bem 

Leis, porém, na grande maioria dos casos, não há a percepção de que tais atos são retirados do 

nosso ordenamento jurídico ou simplesmente modificados.  

Nesse sentido, seria importante que os órgãos do SBDC avaliassem se não seria 

necessário adotar medidas mais contundentes, como por exemplo, ações judiciais para que 

esta função de Advocacy seja mais divulgada e tenha a eficácia esperada pelos administrados 

que sofrem com normas legais e infralegais que distorcem o ambiente concorrencial.  

Este pesquisa nos faz pensar sobre a necessidade de se ampliar tanto a divulgação 

quanto o estudo de questões associadas à Advocacia da Concorrência no Brasil, de forma a 

tornar o mercado brasileiro cada vez mais competitivo, garantindo assim produtos com 

melhor qualidade e preços menores. A pergunta central que consideramos relevante para 

                                                        
47 Vide Título VI e artigo 54 desta norma. 
48 O Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 2009, determina ainda com maiores detalhes os procedimentos para o 
exercício dessas duas competências dos órgãos nacionais de defesa da concorrência, porém, como destacado na 
sessão três, supra, é também omisso sobre o procedimento para o exercício da função de Advocacia da 
Concorrência desses órgãos. 
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atingir estes objetivos seria como compatibilizar a política de defesa da concorrência, que tem 

no CADE o seu guardião atual, com outros valores constitucionais que podem estar sendo 

protegidos ou buscados pelos atos normativo-reguladores objeto de análise?  
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Anexo IV: 

Proposta de Procedimento Administrativo 

para regular a Competência da Advocacia da Concorrência 

dos órgãos do SBDC. 

 

 
Do Procedimento Administrativo para Revisão de Atos Normativos e Reguladores da 

Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal. 

 

Art. [●]. As competências do Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência e da 
Secretaria de Acompanhamento Econômico, previstas no artigo 9º, inciso VIII, e no artigo 19 desta 
Lei, que visam a garantir a aplicação desta Lei pelos órgãos da administração pública, direta ou 
indireta, Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, no exercício de suas funções normativa e 
reguladora, deverão seguir o seguinte procedimento administrativo. 

 §1º O procedimento administrativo que trata este artigo será instaurado de ofício pela 
Secretaria de Acompanhamento Econômico ou em face de representação fundamentada de qualquer 
interessado; 

§ 2º Sempre que necessário para formar o seu convencimento, a Secretaria de 
Acompanhamento Econômico poderá exercer quaisquer dos poderes instrutórios estabelecidos no 
art. 19; 

§ 3º O procedimento administrativo poderá correr em sigilo, a critério da Secretaria de 
Acompanhamento Econômico; 

§ 4º O Representante e o Representado poderão requerer qualquer diligência que será 
realizada ou não, a juízo da Secretaria de Acompanhamento Econômico; 

§ 5º O procedimento administrativo deverá ser encerrado no prazo máximo de cento e oitenta 
dias, contatos da data de sua instauração, prorrogáveis por até sessenta dias, por meio de despacho 
fundamentado e quando o fato for de difícil elucidação e justificarem as circunstâncias do caso 
concreto; 

§ 6º Ao final da análise do procedimento administrativo, a Secretaria de Acompanhamento 
Econômico remeterá os autos do procedimento ao Presidente do Tribunal, opinando, em relatório 
circunstanciado, pelo seu arquivamento ou pela configuração do descumprimento da Lei. 

 

Art. [●]. Recebido o procedimento administrativo, o Presidente do Tribunal o distribuirá, na forma do 
regimento interno, ao Conselheiro-Relator, que deverá abrir prazo de 60 dias para o Representado, 
se entender necessário, apresentar sua manifestação sobre o relatório emitido pela Secretaria de 
Acompanhamento Econômico. 

 

Art. [●]. Após o recebimento da manifestação do Representado, o Conselheiro-Relator poderá, caso 
entenda necessário, solicitar à Procuradoria Federal junto ao CADE que se manifeste no prazo de 20 
dias, ou, ainda, determinar a conversão do julgamento em diligências, devolvendo os autos à 
Secretaria de Acompanhamento Econômico para que as promova no prazo a ser especificado pelo 
Conselheiro-Relator. 



  28 

 § 1ª Deverá ser demonstrada, em despacho fundamentado nos autos do processo, a real 
necessidade das diligências referidas no caput para a formação do convencimento do Conselheiro-
Relator. 

 § 2º O Conselheiro-Relator, caso entenda necessário, poderá acompanhar a realização das 
diligências referidas no caput. 

 

Art. [●]. No prazo de trinta dias contados da data da conclusão das diligências determinadas na forma 
do art. [●] ou da manifestação da Procuradoria Federal junto ao CADE, o Conselheiro-Relator 
solicitará a inclusão do processo em pauta para julgamento. 

 

Art. [●]. A convite do Presidente do Tribunal, por indicação do Conselheiro-Relator, qualquer pessoa 
poderá apresentar esclarecimentos, a propósito de assuntos que estejam em pauta. 

 

Art. [●]. A decisão do Tribunal, que em qualquer hipótese será fundamentada, quando for pela 
existência de descumprimento desta Lei, conterá: 

 I – especificação dos fatos que constituam o descumprimento da Lei e a indicação das 
providências a serem tomadas pelos responsáveis para o seu cumprimento; e  

 II – prazo dentro do qual devem ser iniciadas e concluídas as providências referidas no inciso 
I. 

 Parágrafo Único. A decisão do Tribunal será publicada dentro de cinco dias no Diário Oficial 
da União 

 

Art. [●]. Aplicam-se às decisões do Tribunal o disposto na Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992. 

 

Art. [●]. Descumprida a decisão, no todo ou em parte, será o fato comunicado ao Presidente do 
Tribunal, que determinará à Procuradoria Federal junto ao CADE que providencie sua execução 
judicial, quando o Representado se tratar de órgão da administração pública federal, bem como 
representará ao Ministério Público para que este tome as medidas cabíveis quando o Representado 
for órgão da administração pública estadual, municipal ou do Distrito Federal. 

 

Art. [●]. As decisões do Tribunal não comportam revisão no âmbito do Poder Executivo Federal, 
promovendo-se, de imediato, sua execução e comunicando-se, em seguida, ao Ministério Público, 
para as demais medidas legais cabíveis no âmbito de suas atribuições. 

 

Art. [●]. As autoridades, os diretores de autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de 
economia mista federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal são obrigados a prestar, sob 
pena de responsabilidade, toda a assistência e colaboração que lhes for solicitada pela Secretaria de 
Acompanhamento Econômico ou pelo Tribunal, inclusive elaborando pareceres técnicos sobre as 
matérias de sua competência. 

 

Art. [●]. O descumprimento dos prazos fixados neste Capítulo pelos membros da Secretaria de 
Acompanhamento Econômico ou do Tribunal, assim como por seus servidores, sem justificativa 
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devidamente comprovada nos autos, poderá resultar na apuração da respectiva responsabilidade 
administrativa, civil e criminal. 

 

Art. [●]. O regimento interno e resoluções do CADE poderão dispor de forma complementar sobre o 
procedimento administrativo de que trata este Capítulo. 
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