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1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS 

1.1. IDENTIFICAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL 

Quadro 1.1 Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual 
Poder e Órgão de Vinculação 

Poder: Executivo/ Função essencial à Justiça 

Órgão de Vinculação: Ministério da Justiça Código SIORG: 316 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa: Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) 

Denominação Abreviada: CADE 

Código SIORG: 322 Código LOA: 30211 Código SIAFI: 303001 

Situação: ativa 

Natureza Jurídica: Autarquia Federal
 

CNPJ: 00.418.993/0001-16
 

Principal Atividade: Não se aplica à natureza jurídica da UJ
 

Código CNAE: Não se aplica à 

natureza jurídica da UJ 

Telefones/Fax de contato:  (061) 3221-8404 (061) 3221-8405 (061) 3326-9733 

Endereço Eletrônico: cade@cade.gov.br 

Página na Internet: http://www.cade.gov.br 

Endereço Postal: SEPN 515 Conjunto D, Lote 4, Edifício Carlos Taurisano, CEP 70770-504, Brasília, DF.  

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada 

 Criado pela Lei nº 4.137, de 10 de setembro de 1962, transformado em Autarquia Federal pela Lei nº 8.884, de 11 de 

junho de 1984 e reestruturado em decorrência da entrada em vigor da Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, em 

29 de maio de 2012.  

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 

 Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 1, de 29 de maio de 2012.  

Decreto nº 7.738, de 28 de maio de 2012, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos 

em Comissão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. 

Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

303001 Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) 

303002 Pace do Banco Mundial (CADE)   

303003 Superintendência-Geral (CADE) 

Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

30211  Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) 

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 

303001 30211 

303002 30211 

303003 30211 

 

mailto:cade@cade.gov.br
http://www.cade.gov.br/
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1.2. FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS 

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) é entidade judicante com 

jurisdição em todo o território nacional, vinculado ao Ministério da Justiça, com sede e foro no 

Distrito Federal, tem como finalidade a prevenção e repressão às infrações contra a ordem 

econômica, orientada pelo disposto na Lei n
o
 12.529, de 30 de novembro de 2011, e pelos 

parâmetros constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da 

propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico. O CADE é órgão 

integrante do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, juntamente com a Secretaria de 

Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda (SEAE/MF). O CADE possui três linhas 

de atuação: 

 Função Preventiva: controle de fusões, aquisições, incorporações e outros atos de 

concentração econômica entre grandes empresas, que possam colocar em risco a 

livre concorrência;  

 Função Repressiva: combate a cartéis e outras condutas nocivas à livre 

concorrência; e 

 Função Educativa ou Pedagógica: disseminar a cultura da concorrência, instruir o 

público em geral sobre as diversas condutas que possam prejudicar a livre 

concorrência; incentivar e estimular estudos e pesquisas acadêmicas sobre o tema, 

firmando parcerias com universidades, institutos de pesquisa, associações e órgãos 

do governo; realizar ou apoiar cursos, palestras, seminários e eventos relacionados ao 

assunto; editar publicações, como a Revista de Direito da Concorrência e cartilhas. 

 

O CADE é composto por três órgãos: Tribunal Administrativo de Defesa Econômica 

(Tribunal), Superintendência-Geral (SG), e Departamento de Estudos Econômicos (DEE). 

O Plenário do Tribunal é composto por 1 (um) Presidente e 6 (seis) Conselheiros, escolhidos 

dentre cidadãos com mais de 30 (trinta) anos de idade, de notório saber jurídico ou econômico e 

reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovados pelo Senado 

Federal. O mandato do Presidente e dos Conselheiros é de 4 (quatro) anos, não coincidentes, vedada 

a recondução.  

A SG possui 1 (um) Superintendente-Geral e 2 (dois) Superintendentes-Adjuntos, indicados 

pelo Superintendente-Geral. O Superintendente-Geral será escolhido dentre cidadãos com mais de 

30 (trinta) anos de idade, notório saber jurídico ou econômico e reputação ilibada, nomeado pelo 

Presidente da República, depois de aprovado pelo Senado Federal. Seu mandato tem duração de 2 

(dois) anos, permitida a recondução para um único período subsequente.  

O DEE é dirigido por um Economista-Chefe, com a função de elaborar estudos e pareceres 

econômicos, de ofício ou por solicitação do Plenário, do Presidente, do Conselheiro-Relator ou do 

Superintendente-Geral. O Economista-Chefe é nomeado, conjuntamente, pelo Superintendente-

Geral e pelo Presidente do Tribunal, dentre brasileiros de ilibada reputação e notório conhecimento 

econômico. 

As competências do CADE estão descritas na Lei nº 12.529/2011, complementadas pelo 

Regimento Interno do CADE (RICADE), aprovado pela Resolução nº 1, de 29 de maio de 2012. 

Dentre elas, destacam-se:  

I. Instruir processos de apuração de infrações à ordem econômica e de atos de 

concentração;  

II. Decidir sobre a existência de infração à ordem econômica e aplicar as 

penalidades previstas em lei; 

III. Decidir sobre os processos de atos de concentração econômica, instaurados pela 

Superintendência-Geral; e 

IV. Responder a consultas sobre matéria de sua competência. 

As atividades realizadas pelo CADE no exercício de 2012 seguiram o cumprimento de sua 

missão e finalidade institucional, isto é, atuar visando à prevenção e repressão às infrações contra a 
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ordem econômica, dentro da política de defesa da concorrência.  

Importa destacar que o arcabouço jurídico do CADE alterou-se da Lei nº 8.884, de 11 de 

junho de 1994, com a entrada em vigor da Lei nº 12.529/2011 em 29 de maio de 2012. Com essa 

mudança, o CADE passou também a ser responsável por instruir processos de apuração de infrações 

à ordem econômica e de atos de concentração, competências que eram antes da Secretaria de 

Direito Econômico do Ministério da Justiça (SDE/MJ), extinta, e da SEAE/MF. Essa alteração 

trouxe como principal objetivo a adequação do CADE a essa nova realidade sem gerar prejuízos 

para os administrados. Um segundo objetivo foi o de atuar educativamente no combate a condutas 

anticompetitivas e, para isso, a Autarquia investiu em duas grandes ações de difusão da cultura da 

concorrência: a celebração do cinquentenário do CADE e a realização da Conferência Anual da 

ICN. Um terceiro objetivo da atuação da Autarquia foi o investimento no fortalecimento de sua 

capacidade institucional. 

A atuação do CADE no exercício de 2012 foi norteada pelo seu mapa estratégico, 

referendado em 2011, e pelo Plano Plurianual (PPA) 2012-2015 – Plano Mais Brasil. O referencial 

estratégico, os desafios identificados, os resultados alcançados e as lições aprendidas serão 

abordados de forma mais completa na seção 3 deste Relatório, sobre o Planejamento da Autarquia. 

De forma geral, o CADE definiu como prioridades para 2012: 

 A consecução dos projetos relacionados com a implantação do Novo CADE:  

 A realização da 11ª Conferência Anual da International Competition Network (ICN) 

em 2012; 

 Projeto CADE 50 anos; e 

 Revisão substantiva para arranjo de gestão do PRODOC BRA/11/008, com 

habilitação do CADE como agência executora do Projeto. 

 

A implantação do Novo CADE envolveu um conjunto de projetos com o objetivo de 

avaliar o impacto da mudança do arcabouço normativo do Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência (SBDC) nas dimensões de pessoas, infraestrutura, processos e estrutura 

organizacional. Para tal, foram criados 6 (seis) grupos de trabalho temáticos: Grupo Nova Sede, 

Grupo Organograma e Estrutura, Grupo de Análise Prévia de Atos de Concentração, Grupo de 

Tecnologia da Informação, Grupo de Normas Infralegais e Grupo de Mobilização e Alinhamento.  

A realização da 11ª Conferência Anual da International Competition Network (ICN), na 

Cidade do Rio de Janeiro, entre os dias 17 a 20 de abril de 2012 foi um grande desafio para o 

CADE. O projeto foi gerenciado pelo CADE, utilizando metodologia de gestão de projetos, que 

contemplou o gerenciamento de riscos, com acompanhamento periódico pelo Conselho e pelos 

Secretários da SDE e da SEAE. Os resultados alcançados foram o fortalecimento do 

posicionamento do CADE no cenário internacional, alta satisfação dos delegados e a divulgação da 

política de defesa da concorrência no Brasil. 

Outra ação importante de difusão da cultura da concorrência foi o início da execução do 

Projeto CADE 50 anos. O projeto foi estruturado em quatro ações: o lançamento de campanha 

publicitária, a realização de cerimônia comemorativa pelo aniversário do CADE, realização de 

seminário sobre defesa da concorrência e a publicação do livro CADE 50 Anos. As duas primeiras 

ações foram concluídas em setembro de 2012, e as demais estão programadas para 2013.  

A quarta prioridade foi a revisão substantiva para arranjo de gestão do PRODOC 

BRA/11/008 - Fortalecimento da Proteção e Defesa da Concorrência e dos Direitos do 

Consumidor no Brasil, com habilitação do CADE como agência executora do Projeto. O Projeto é 

resultado de cooperação internacional firmada entre a extinta SDE (agência executora do Projeto), o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e a Agência Brasileira de 

Cooperação do Ministério das Relações Exteriores (ABC/MRE). A principal ação empreendida em 

2012 foi o contato com o PNUD e a ABC/MRE para, em parceria com a Secretaria Nacional do 

Consumidor do Ministério da Justiça (SENACON), efetivar a alteração do arranjo de gestão.  

Outras realizações importantes no período foram desenvolvidas, como será apresentado de 
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modo detalhado neste Relatório. 

As principais dificuldades para realização dos objetivos do CADE estão relacionadas à 

escassez de servidores, assim como às limitações de ordem material e financeira. A escassez de 

servidores efetivos em seus quadros é um fator notável no CADE. Como esta Autarquia possui 

quadro próprio reduzido, há grande dependência da cessão de servidores. 

Servidores capacitados e em número suficiente são indispensáveis para garantir agilidade no 

trâmite e no desenvolvimento das atividades finalísticas do CADE, que se relaciona, em 

determinada medida, com o próprio desenvolvimento econômico do país, em especial no que tange 

à análise de atos de concentração. Esses impactam nos investimentos diretos e indiretos de grande 

vulto, seja em infraestrutura, capacidade produtiva, dentre outros, de natureza majoritariamente 

privados e que só podem ser concretizados após aprovação da operação pelo CADE. Logo, existe a 

necessidade de que a atividade desta Autarquia seja realizada tanto de forma célere quanto com 

qualidade técnica em elevado grau de excelência.  

Além dos impactos diretos na atividade finalística do CADE, as alterações trazidas pela 

nova lei também produzem impactos significativos nas suas atividades de suporte (tais como de 

controle interno, licitação, gestão de pessoas, dentre outros), as quais também carecem de reforço na 

estrutura de pessoal. A revisão dos limites orçamentários é outra necessidade premente. A 

reestruturação do SBDC teve grande impacto no orçamento do CADE, em especial nas despesas de 

custeio nos itens: (i) aluguel da nova Sede; (ii) despesas de pessoal; (iii) readequação de contratos 

de terceirização de serviços diversos (apoio administrativo, segurança, secretariado, motoristas, 

limpeza e outros serviços) e manutenção predial. Outros itens, como investimento em capacitação 

para servidores, também impactaram no aumento do orçamento necessário à manutenção das 

atividades do CADE. 

Destaque-se que as demandas de concursos e ampliação do orçamento do CADE são uma 

prioridade para os próximos exercícios e, caso não sejam atendidas, poderão comprometer a 

conclusão das metas do Plano Mais Brasil sob responsabilidade da Autarquia.  

O período de 2012 foi repleto de aprendizados para o CADE, derivados dos diversos 

desafios enfrentados. Em primeiro lugar, foi a primeira vez em que a Autarquia sediou um evento 

internacional de tamanha importância como a Conferência da ICN, que resultou em ganho de 

conhecimento em gerenciamento de projetos e em planejamento e execução de eventos. Ganho 

semelhante veio da execução do Projeto CADE 50 anos, aprovado pelo Conselho Federal Gestor do 

Fundo de Direitos Difusos e que ainda está em fase de execução. Essas duas ações foram 

importantes para aperfeiçoar o posicionamento da imagem do órgão, assim como aprofundar as 

ações de difusão da cultura da concorrência.  

Um segundo conjunto de aprendizados adveio da implantação do Novo CADE, que trouxe o 

desafio de conduzir uma alteração significativa de atribuições, estrutura e fluxos de trabalho em 

conjunto com a informação e motivação da equipe. A implantação do processo de notificação 

prévia de atos de concentração tem sido muito rica, gerando sugestões de melhoria nos processos e 

de alterações nas normas infralegais elaboradas. Os impactos desse processo na nova estrutura do 

CADE também foram mapeados e serão utilizados como insumo para o planejamento estratégico do 

órgão no ano de 2013.  

O terceiro conjunto de aprendizados diz respeito à entrada do CADE no arranjo de gestão do 

PRODOC BRA/11/008. Destacamos o conhecimento sobre cooperação internacional e a criação de 

fluxo de trabalho para a gestão do projeto, bem como operacionalização de contratações, como 

principais competências desenvolvidas em 2012.  
 

1.3. ORGANOGRAMA FUNCIONAL 

O CADE passou por um processo de reestruturação interna em decorrência da Lei nº 12.529, de 

30 de novembro de 2011 e que passou a vigorar em 29 de maio de 2012. Até o dia 28 de maio de 

2012, o organograma funcional do CADE tinha como base o Decreto nº 5.344, de 14 de janeiro de 

2005.  

O novo organograma funcional do CADE tem como base o Decreto nº 7.738, de 28 de maio de 
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2012, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão do 

Conselho.  

Apresentam-se abaixo as representações gráficas dos organogramas antes e pós-transição: 

Figura 1 – Organograma do CADE antes da transição 

 
 

Fonte: Relatório de Gestão 2011 - CADE 
Figura 2 – Organograma do CADE após a transição 

 
Fonte: informação extraída do endereço www.CADE.gov.br, acessado em 19/03/2013. 

 

De acordo com o art. 2º do Decreto nº 7.738, o CADE possui a seguinte estrutura 

organizacional: 

I - órgãos de assistência direta e imediata ao Presidente:  

http://www.cade.gov.br/
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a) Gabinete; 

b) Assessoria Internacional; 

c) Assessoria de Comunicação Social; e 

d) Assessoria de Planejamento e Projetos;  

II - órgãos seccionais:  

a) Diretoria Administrativa; 

b) Auditoria; e 

c) Procuradoria Federal Especializada junto ao CADE; 

III - órgãos específicos e singulares: 

a) Superintendência-Geral; 

b) Departamento de Estudos Econômicos; e 

IV - órgão colegiado: Tribunal Administrativo de Defesa Econômica.  

 

Apresentam-se, a seguir, os organogramas e competências dessas unidades: 

Figura 3 – Organograma da Presidência 

 
Fonte: Presidência/CADE 

 

As competências dos órgãos de assistência direta e imediata ao Presidente, de acordo com o 

Decreto nº 7.738, são as seguintes: 

 

Gabinete 

Assistir ao Presidente na supervisão e coordenação das atividades das unidades integrantes do 

CADE; prestar assistência ao Presidente em sua representação política e social e nas atividades de 

apoio administrativo ao Tribunal; acompanhar e controlar os documentos e processos encaminhados 

à Presidência; e supervisionar a divulgação dos atos normativos e despachos da Presidência.   

O Gabinete não é responsável por nenhum dos macroprocessos mapeados para o CADE, mas 

macroprocessos finalísticos e de suporte mapeados para o CADE.  

 

Assessoria Internacional (ASSINT) 

Prestar assessoria à Presidência do órgão em todos os assuntos relacionados à interface 

internacional da Autarquia; colaborar na viabilização da importação de práticas anticoncorrenciais 

internacionais adequadas à realidade brasileira; e contribuir para a promoção de cooperação 

internacional com autoridades estrangeiras da concorrência.  

A ASSINT não é responsável por nenhum dos macroprocessos mapeados para o CADE, mas 

dá suporte aos macroprocesso finalísticos mapeados para o CADE.  

 

Assessoria de Comunicação Social (ASSCOM) 

Coordenar, gerenciar e supervisionar as atividades de comunicação social e institucional no 

âmbito do CADE; atualizar os sítios do CADE na internet e na intranet; produzir e supervisionar a 
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produção e divulgação de publicações institucionais; e apoiar a divulgação de eventos promovidos 

pelo CADE. 

A ASSCOM não é responsável por nenhum dos macroprocessos mapeados para o CADE, 

mas dá suporte ao macroprocesso finalístico difusão da cultura da concorrência.  

 

Assessoria de Planejamento e Projetos (ASSPLAN) 

Assessorar a Presidência do CADE nos assuntos relacionados ao planejamento estratégico da 

Autarquia, gestão de projetos especiais, e monitoramento de programas governamentais sob 

responsabilidade do CADE; e coordenar atividades relacionadas a sistemas de informação para o 

planejamento, monitoramento e gestão de projetos, em articulação com a Diretoria Administrativa.  

A ASSPLAN não é responsável por nenhum dos macroprocessos mapeados para o CADE, 

mas dá suporte aos macroprocessos de suporte mapeados para o CADE.   

As competências dos órgãos seccionais, de acordo com o Decreto nº 7.738, são as seguintes: 

 

Diretoria Administrativa (DA) 

As competências da Diretoria Administrativa estão descritas no art. 16 do referido Decreto e no art. 

17 do RICADE. Dentre elas, destacam-se: implementar as decisões do Presidente do CADE 

relativas à administração da Autarquia; planejar, coordenar e supervisionar a execução das 

atividades relacionadas com os sistemas federais de planejamento e de orçamento, de organização e 

inovação institucional, de contabilidade e de administração financeira, de administração de recursos 

de informação e informática, de recursos humanos e de serviços gerais, no âmbito do CADE; e 

promover a articulação com os órgãos centrais dos sistemas federais, referidos e informar e orientar 

os órgãos do CADE quanto ao cumprimento das normas administrativas.  

A Diretoria Administrativa é responsável pelos 7 (sete) macroprocessos de apoio mapeados 

para o CADE, sendo eles: (i) Gestão de Pessoas; (ii) Gestão Orçamentária; (iii) Gestão Financeira; 

(iv) Contabilidade; (v) Logística; (vi) Processual; e (vii) Gestão de Tecnologia da Informação. Os 

principais produtos desses macroprocessos são serviços para os servidores do CADE, análises 

contábeis, orçamentárias e financeiras, relatórios de acompanhamento e monitoramento das 

necessidades de pessoas e infraestrutura, relatórios de estatísticas processuais e atendimento ao 

público.  Estes macroprocessos estão distribuídos entre as coordenações-gerais, como demonstrado 

abaixo: 

Figura 4 – Organograma da Diretoria Administrativa 

 
Fonte: Presidência/CADE 

 

Auditoria 
Promover a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e operacional do CADE, acompanhando, 

revisando e avaliando a eficácia da aplicação de seus controles; acompanhar, mediante 

procedimento de auditoria, a execução do orçamento do CADE, em todos os aspectos e fases de 

realização da despesa e de controle e proteção de seu patrimônio; e a promoção e execução de 

estudos.  

A Auditoria não é responsável por nenhum dos macroprocessos mapeados para o CADE, 

mas contribui para a lisura das atividades relativas aos macroprocessos de suporte do CADE.  
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Figura 5 – Organograma da Procuradoria Federal Especializada junto ao CADE (ProCADE, ou 

PFE/CADE) 

 
Fonte: Presidência/CADE 

 

Procuradoria Federal Especializada junto ao CADE (ProCADE ou PFE/CADE)  

A PFE/CADE tem suas competências descritas no art. 15 da Lei nº 12.529/2011 e no art. 18 do 

Decreto nº 7.778/2012. Compete ainda à Procuradoria, segundo o art. 28 do Regimento Interno do 

CADE:  

 Prestar consultoria e assessoramento jurídico ao CADE; 

 Representar o CADE judicial e extrajudicialmente;  

 Promover a execução judicial das decisões e julgados do CADE; tomar as medidas 

judiciais solicitadas pelo Tribunal ou pela Superintendência-Geral, necessárias à 

cessação de infrações à ordem econômica ou à obtenção de documentos para a instrução 

de processos administrativos de qualquer natureza;  

 Promover acordos judiciais nos processos relativos a infrações à ordem econômica, 

mediante autorização do Tribunal;  

 Emitir, sempre que solicitado expressamente por Conselheiro ou pelo Superintendente-

Geral, parecer nos processos de competência do CADE, sem que tal determinação 

implique a suspensão do prazo de análise ou prejuízo à tramitação normal do processo;  

 Assistir os órgãos do CADE no controle interno da legalidade dos atos administrativos;  

 Pronunciar-se em processos de natureza disciplinar e sobre as questões jurídicas 

referentes a licitações e contratos;  

 Manifestar-se sobre os atos normativos do CADE; 

 Representar judicialmente os ocupantes de cargos e funções de direção, com referência a 

atos praticados no exercício de suas atribuições institucionais e legais, nos termos da lei;  

 Apurar a liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza, inerentes às suas 

atividades, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança;  

 Elaborar relatórios gerenciais de suas atividades; e  

 Zelar pelo cumprimento da Lei nº 12.529, de 2011;  

 

A PFE/CADE não é responsável por nenhum macroprocesso do CADE, mas dá suporte aos 

macroprocessos finalísticos controle de atos de concentração e combate a condutas 

anticompetitivas, e para os macroprocessos de suporte no que tange ao parecer jurídico sobre a 

atuação da Autarquia.  

 

As competências dos órgãos específicos e singulares são as seguintes: 
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Figura 6 – Organograma do Departamento de Estudos Econômicos 

 
Fonte: Presidência/CADE 

 

Departamento de Estudos Econômicos (DEE): elaborar estudos e pareceres econômicos, 

de ofício ou por solicitação do plenário, do Presidente, do Conselheiro-Relator ou do 

Superintendente-Geral, zelando pelo rigor e atualização técnica e científica das decisões do órgão. 

O DEE não é responsável por nenhum macroprocesso do CADE, mas dá suporte aos 

macroprocessos finalísticos controle de atos de concentração e combate a condutas 

anticompetitivas por meio de seus estudos e pareceres.  

 

Figura 7 – Organograma da Superintendência-Geral do CADE 

 
Fonte: Presidência/CADE 

 

Superintendência-Geral (SG): as competências da SG estão descritas no art. 13 da Lei nº 

12.529/2011 e no art. 19 do Decreto nº 7.778/2012. Compete ainda à SG, segundo o art. 24 do 

Regimento Interno do CADE: 

 Zelar pelo cumprimento da Lei nº 12.529, de 2011, monitorando e acompanhando as práticas 

de mercado;  

 Acompanhar, permanentemente, as atividades e práticas comerciais de pessoas físicas ou 

jurídicas que detiverem posição dominante em mercado relevante de bens ou serviços, para 

prevenir infrações da ordem econômica;  

 Promover, em face de indícios de infração à ordem econômica, procedimento preparatório 

de inquérito administrativo e inquérito administrativo para apuração de infrações à ordem 

econômica;  
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 Decidir pela insubsistência dos indícios, arquivando os autos do inquérito administrativo ou 

de seu procedimento preparatório;  

 Instaurar e instruir processo administrativo para imposição de sanções administrativas por 

infrações à ordem econômica, procedimento para apuração de ato de concentração, processo 

administrativo para análise de ato de concentração econômica e processo administrativo para 

imposição de sanções processuais incidentais instaurados para prevenção, apuração ou 

repressão de infrações à ordem econômica;  

 Requisitar informações, documentos e esclarecimentos orais de quaisquer pessoas, físicas ou 

jurídicas, órgãos, autoridades e entidades, públicas ou privadas, mantendo o sigilo legal, 

quando for o caso, bem como determinar as diligências que se fizerem necessárias ao 

exercício de suas funções, na forma da Lei nº 12.529, de 2011;  

 Realizar inspeção na sede social, estabelecimento, escritório, filial ou sucursal de empresa 

investigada, de estoques, objetos, papéis de qualquer natureza, assim como livros 

comerciais, computadores e arquivos eletrônicos, podendo-se extrair ou requisitar cópias de 

quaisquer documentos ou dados eletrônicos; 

 Requerer ao Poder Judiciário, por meio da Procuradoria Federal Especializada junto ao 

CADE, mandado de busca e apreensão de objetos, papéis de qualquer natureza, assim como 

de livros comerciais, computadores e arquivos magnéticos de empresa ou pessoa física, no 

interesse de inquérito administrativo ou de processo administrativo para imposição de 

sanções administrativas por infrações à ordem econômica, aplicando-se, no que couber, o 

disposto no art. 839 e seguintes do Código de Processo Civil, sendo inexigível a propositura 

de ação principal;  

 Requisitar vista e cópia de documentos e objetos constantes de inquéritos e processos 

administrativos instaurados por órgãos ou entidades da administração pública federal;  

 Requerer vista e cópia de inquéritos policiais, ações judiciais de qualquer natureza, bem 

como de inquéritos e processos administrativos instaurados por outros entes da federação, 

devendo o Conselho observar as mesmas restrições de sigilo eventualmente estabelecidas 

nos procedimentos de origem;  

 Recorrer de ofício ao Tribunal quando decidir pelo arquivamento de processo administrativo 

para imposição de sanções administrativas por infrações à ordem econômica;  

 Remeter ao Tribunal, para julgamento, os processos administrativos que instaurar, quando 

entender configurada infração à ordem econômica;  

 Propor termo de compromisso de cessação de prática por infração à ordem econômica, 

submetendo-o à aprovação do Tribunal, e fiscalizar o seu cumprimento;  

 Sugerir ao Tribunal condições para a celebração de acordo em controle de concentrações e 

fiscalizar o seu cumprimento;  

 Adotar medidas preventivas que conduzam à cessação de prática que constitua infração à 

ordem econômica, fixando prazo para seu cumprimento e o valor da multa diária a ser 

aplicada, no caso de descumprimento;  

 Examinar os atos, sob qualquer forma manifestados, que impliquem eliminação da 

concorrência em parte substancial de mercado relevante, que possam criar ou reforçar uma 

posição dominante ou que possam resultar na dominação de mercado relevante de bens ou 

serviços;  

 Receber, instruir e aprovar ou impugnar perante o Tribunal os processos administrativos 

para análise de ato de concentração econômica;  

 Orientar os órgãos e entidades da administração pública quanto à adoção de medidas 

necessárias ao cumprimento da Lei nº 12.529, de 2011;  

 Desenvolver estudos e pesquisas objetivando orientar a política de prevenção de infrações à 

ordem econômica;  

 Instruir o público sobre as diversas formas de infração à ordem econômica e os modos de 

sua prevenção e repressão;  

 Prestar ao Poder Judiciário, sempre que solicitado, todas as informações sobre andamento 

das investigações, podendo, inclusive, fornecer cópias dos autos para instruir ações judiciais;  
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 Adotar as medidas administrativas necessárias à execução e ao cumprimento das decisões do 

Plenário do Tribunal;  

 Adotar as medidas de sua competência necessárias a assegurar a livre concorrência, a livre 

iniciativa e a livre distribuição de bens e serviços; Orientar e coordenar ações com vistas à 

adoção de medidas de proteção e defesa da livre concorrência; e  

 Firmar convênios, no âmbito da Superintendência-Geral, com órgãos e entidades públicas e 

com instituições privadas para assegurar a execução de planos, programas e fiscalização do 

cumprimento das normas e medidas federais de sua competência. 

 

A Superintendência-Geral contribui diretamente para os macroprocessos controle de atos 

de concentração, combate a condutas anticompetitivas e difusão da cultura da concorrência, e 

tem como produtos decisões sobre a possibilidade de confirmação de Atos de Concentração (AC) 

sem restrições e a instrução de AC com recomendação de aprovação com restrições e reprovações, e 

a produção de parecer para o Tribunal em processos administrativos sobre a apuração infrações à 

ordem econômica.  

A SG executa suas atribuições por meio das 8 (oito) Coordenações-Gerais de Análise 

Antitruste (CGAA1 a 8). A estrutura da SG foi idealizada com o intuito de manter um desenho 

flexível para fazer frente à atribuição de instrução de processos de atos de concentração e de 

apuração de infrações à ordem econômica, pois a economia brasileira é dinâmica e os setores 

prioritários podem mudar de acordo com os estímulos gerados por outras políticas públicas. Esse 

arranjo, sem uma temática definida no Decreto de Estrutura, possibilita uma atuação mais 

eficiente para atender às necessidades dos administrados, pois a distribuição de competências é 

ajustada de acordo com o contexto. Atualmente, as CGAA estão divididas da seguinte forma:  

 CGAA 1 – Análise de condutas unilaterais e atos de concentração em 

mercados de produtos diferenciados; 

 CGAA 2 – Análise de condutas unilaterais e atos de concentração no 

setor de serviços; 

 CGAA 3 – Análise de condutas unilaterais e atos de concentração no 

setor de produtos industriais; 

 CGAA 4 – Análise de condutas unilaterais e atos de concentração em 

mercados regulados; 

 CGAA 5 – Triagem de Atos de Concentração, elaboração de 

pareceres sumários e monitoramento das operações não apresentadas 

(obrigatórias ou de interesse do CADE); 

 CGAA 6 – Análise de cartéis (residual); 

 CGAA 7 – Análise de cartéis internacionais; e 

 CGAA 8 – Análise de cartéis em licitação. 

 

Figura 8 – Organograma do Tribunal Administrativo de Defesa Econômica 

 
Fonte: Presidência/CADE 
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O CADE possui um órgão colegiado, o Tribunal Administrativo. As competências do 

Plenário do Tribunal estão descritas no art. 9 da Lei nº 12.529/2011 e no art. 21 do Decreto nº 

7.738/2012. Compete ainda ao Plenário, segundo o art. 9º do Regimento Interno do CADE:  

 Decidir sobre a existência de infração à ordem econômica e aplicar as penalidades previstas 

em lei;  

 Decidir os processos administrativos para imposição de sanções administrativas por 

infrações à ordem econômica instaurados pela Superintendência-Geral;  

 Ordenar providências que conduzam à cessação de infração à ordem econômica, dentro do 

prazo que determinar; 

 Aprovar os termos do compromisso de cessação de prática e do acordo em controle de 

concentrações, bem como determinar à Superintendência-Geral que fiscalize seu 

cumprimento;  

 Apreciar, em grau de recurso, as medidas preventivas adotadas pelo Conselheiro-Relator ou 

pela Superintendência-Geral;  

 Intimar os interessados de suas decisões;  

 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 da Lei nº 12.529, de 2011;  

 Contratar a realização de exames, vistorias e estudos, aprovando, em cada caso, os 

respectivos honorários profissionais e demais despesas de processo, que deverão ser pagas 

pela empresa, se vier a ser punida nos termos da Lei nº 12.529, de 2011;  

 Apreciar processos administrativos de atos de concentração econômica, na forma da Lei nº 

12.529, de 2011, fixando, quando entender conveniente e oportuno, acordos em controle de 

atos de concentração;  

 Determinar à Superintendência-Geral que adote as medidas administrativas necessárias à 

execução e fiel cumprimento de suas decisões;  

 Requisitar serviços e pessoal de quaisquer órgãos e entidades do Poder Público Federal;  

 Requerer à Procuradoria Federal Especializada junto ao CADE a adoção de providências 

administrativas e judiciais;  

 Instruir o público sobre as formas de infração à ordem econômica;  

 Elaborar e aprovar Regimento Interno do CADE, dispondo sobre seu funcionamento, forma 

das deliberações, normas de procedimento e organização de seus serviços internos;  

 Propor a estrutura do quadro de pessoal do CADE, observado o disposto no inciso II do 

caput do art. 37 da Constituição Federal;  

 Elaborar proposta orçamentária nos termos da Lei nº 12.529, de 2011;  

 Requisitar informações de quaisquer pessoas, órgãos, autoridades e entidades públicas ou 

privadas, respeitando e mantendo o sigilo legal quando for o caso, bem como determinar as 

diligências que se fizerem necessárias ao exercício das suas funções;  

 Decidir pelo cumprimento das decisões, compromissos e acordos;  

 Uniformizar, a partir de proposta de qualquer Conselheiro, do Superintendente-Geral ou do 

Procurador Chefe, por maioria absoluta, a jurisprudência administrativa mediante a emissão 

de enunciados que serão numerados em ordem crescente e publicados por três vezes no 

Diário Oficial da União, constituindo-se na Súmula do CADE; e 

 Definir, a cada ano, o período de funcionamento e férias do CADE; 

 

O Tribunal Administrativo contribui diretamente para os macroprocessos controle de atos 

de concentração, combate a condutas anticompetitivas e difusão da cultura da concorrência, e 

tem como produtos decisões sobre a os processos de AC apresentados pela SG e sobre a existência 

ou não de infrações à ordem econômica nos processos apresentados pela SG.  
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1.4. MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS 

O CADE possui três macroprocessos finalísticos mapeados: (i) controle de atos de 

concentração, (ii) combate a condutas anticompetitivas e (iii) difusão da cultura da 

concorrência. Esses macroprocessos foram mapeados por ocasião do processo de reestruturação do 

SBDC, na entrada em vigor da Lei nº 12.529/2011. Os parágrafos seguintes descrevem brevemente 

os macroprocessos finalísticos e descrição de sua condução no CADE. Uma descrição mais 

detalhada dos resultados obtidos pode ser encontrada na seção 3, referente ao planejamento da 

Autarquia, desse Relatório de Gestão.  

O macroprocesso controles de atos de concentração possui como subprocessos a instrução 

e o julgamento. Seu enfoque é de ação preventiva, ou seja, tem como objetivo identificar estruturas 

de mercado que tenham o potencial de facilitar a ocorrência de infrações à ordem econômica no 

futuro. O processo de instrução é executado pela Superintendência-Geral (unidade criada após a 

reestruturação do CADE), e o de julgamento, pelo Tribunal Administrativo. Importa salientar que o 

processo de instrução era de competência conjunta da SDE/MJ e SEAE/MF, mas foi absorvido pelo 

CADE após o processo de reestruturação do SBDC.  

As principais realizações do CADE com relação a esse macroprocesso foram: a 

implementação do sistema de notificação prévia de Atos de Concentração com base nas melhores 

práticas internacionais; a revisão do arcabouço normativo anterior, para refletir as novas atribuições 

do CADE; e o início da implementação do sistema eletrônico de tramitação processual. Além disso, 

foi empreendido grande esforço para prover o CADE com quadro de servidores suficiente e 

capacitado, com a revisão da estrutura organizacional, a nomeação de novos servidores e a 

capacitação dos técnicos do CADE na função de instrução de Atos de Concentração.  

O macroprocesso combate a condutas anticompetitivas possui como subprocessos a 

instrução e o julgamento. Seu enfoque é de ação repressiva, ou seja, apurar a ocorrência de 

infrações à ordem econômica. O processo de instrução é executado pela Superintendência-Geral 

(unidade criada após a reestruturação do CADE), e o de julgamento, pelo Tribunal Administrativo. 

Importa salientar que o processo de instrução de infrações à ordem econômica também era de 

competência conjunta da SDE/MJ e SEAE/MF e executado primordialmente pela SDE, mas foi 

absorvido pelo CADE após o processo de reestruturação do SBDC.  

A condução desse macroprocesso na Autarquia teve como realizações a redução do estoque 

de investigações em curso
1
, de forma a tornar o seu processamento mais célere, estreitamento do 

contato com órgãos com competência para a persecução criminal de cartéis (como os Ministérios 

Públicos estaduais e federal), a realização de 5 (cinco) operações de busca e apreensão e a 

reativação do projeto de cooperação internacional com o PNUD. Além disso, foi empreendido 

grande esforço para prover o CADE com quadro de servidores suficiente e capacitado, com a 

revisão da estrutura organizacional e a nomeação de novos servidores.  

O macroprocesso difusão da cultura da concorrência, que consiste em: instruir o público 

em geral sobre as diversas condutas que possam prejudicar a livre concorrência; incentivar e 

estimular estudos e pesquisas acadêmicas sobre o tema, firmando parcerias com universidades, 

institutos de pesquisa, associações e órgãos do governo; realizar ou apoiar cursos, palestras, 

seminários e eventos relacionados ao assunto; e editar publicações, como a Revista de Direito da 

Concorrência e cartilhas.  

As principais ações conduzidas em 2012 que contribuíram para esse macro processo foram: 

a realização da conferência anual da International Competition Network, maior evento internacional 

na área da defesa da concorrência, que ocorreu na Cidade do Rio de Janeiro, nos dias 17 a 20 de 

abril de 2012; projeto de celebração do cinquentenário da defesa da concorrência no Brasil 

denominada CADE 50 anos, que envolveu campanha publicitária, a realização de um seminário 

                                                                 
1
 Em números:  no início de 2012 haviam 445 processos de conduta em instrução; no dia de início da vigência da nova 

lei,  320 processos e, ao final de 2012, 237 processos. 
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comemorativo e ainda contará com a publicação de um livro; a instituição do projeto da Revista de 

Direito da Concorrência; e a participação das autoridades do CADE em diversos eventos sobre 

defesa da concorrência, entre eles o 18º Seminário Internacional de Defesa da Concorrência, 

realizado em 8 de novembro de 2012, organizado pelo Instituto Brasileiro de Estudos da 

Concorrência, Consumo e Comércio Internacional (IBRAC) 

 

1.5. MACROPROCESSOS DE APOIO 

O funcionamento do CADE conta com 7 (sete) macroprocessos de apoio, sendo eles: (i) 

Gestão de Pessoas; (ii) Gestão Orçamentária; (iii) Gestão Financeira; (iv) Contabilidade; (v) 

Logística; (vi) Gestão Processual; e (vii) Gestão de Tecnologia da Informação. Os principais 

produtos desses macroprocessos são serviços para os servidores do CADE, análises contábeis, 

orçamentárias e financeiras, relatórios de acompanhamento e monitoramento das necessidades de 

pessoas e infraestrutura, relatórios de estatísticas processuais. 

No exercício de 2012, a atividade da Autarquia, em sua magnitude, foi impactada pelo 

processo de transição para a nova estrutura prevista na Lei nº 12.529/2011. A condução de todos os 

macroprocessos de apoio listados acima, portanto, foi direcionada para atender e viabilizar a 

estruturação do novo CADE.  

Os macroprocessos encontram-se brevemente descritos abaixo. Com o objetivo de melhorar 

os fluxos de trabalho dos macroprocessos de apoio, foi instituído Grupo de Trabalho de Excelência 

Operacional, cuja função é mapear esses fluxos e identificar possibilidades de melhoria. Os 

resultados esperados são a eliminação de retrabalho, aumento da eficiência e celeridade das 

atividades mapeadas e propostas de revisão e/ou de novos fluxos.  

O macroprocesso Gestão de Pessoas inclui os seguintes processos: (i) capacitação; (ii) 

concessão de ajudas de custo; (iii) gestão de estágios; (iv) controle de frequência; (v) Atos de 

pessoal; (vi) manutenção de banco de dados; (vii) operação do SIAPE; (viii) produção de boletins 

de serviços e informativos; (ix) emissões de certidões e declarações; e (x) realização de concursos.  

No que tange ao macroprocesso de Gestão de Pessoas, o principal foco de sua condução foi 

viabilizar o aumento do corpo de colaboradores, tanto servidores quanto terceirizados, por meio da 

execução e acompanhamento dos trâmites burocráticos necessários para nomeação, posse e 

regularização cadastral dos servidores, bem como seleção de terceirizados. Esse foco foi necessário 

devido a grande expansão das atribuições da Autarquia em 2012, o que exigiu do CADE celeridade 

nos processos de gestão de pessoal.  

O macroprocesso Gestão Orçamentária inclui os seguintes processos: (i) elaboração 

PLOA; (ii) alterações e suplementações orçamentárias; (iii) detalhamentos; e (iv) produção de 

relatórios. 

Com relação ao macroprocesso de Gestão Orçamentária, o foco foi garantir a regular 

execução orçamentária vis a vis todas as alterações e impactos decorrentes da nova estrutura do 

CADE, bem como fornecer subsídios para a discussão referente à elaboração da PLOA, no que 

afetou especificamente o CADE. Nesse quesito, importa salientar que o percentual de execução 

orçamentária do CADE foi de quase 100% do orçamento aprovado na LOA para o ano de 2012.  

O macroprocesso Gestão Financeira inclui os seguintes processos: (i) operação do Sistema 

Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI/SIAFIWEB); (ii) consultas a 

sistemas de informação; (iii) produção de Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD); e (iv) 

controle de prazos. Quanto ao macroprocesso de Gestão Financeira, sua condução no exercício 

passado primou-se em garantir a correta regularidade do CADE quanto às suas obrigações de 

pagamento, de prestação de contas, e outras.  

O macroprocesso Contabilidade inclui os seguintes processos: (i) análise de conformidade 

contábil; e (ii) classificação contábil. O macroprocesso de Contabilidade foi conduzido no exercício 

de 2012 com o foco na continuidade do regular cumprimento das obrigações contábeis da 

Autarquia, tendo como mote a realização das devidas análises de conformidade contábil e 

classificação de contábil de despesas. Importa ressaltar que o CADE possui duas Unidades Gestoras 

(UG), dessa forma a divisão de contabilidade tem de cuidar para atender prontamente às demandas.  
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O macroprocesso de Logística inclui os seguintes processos: (i) realização de procedimentos 

licitatórios; (ii) gestão de contratos; (iii) fornecimento de bens; (iv) prestação de serviços; e (v) 

gestão de patrimônio e almoxarifado. 

A condução do macroprocesso de Logística foi intrinsecamente afetada por toda a transição 

decorrente das alterações e novidades impostas pela Lei nº 12.529/2012, principalmente diante dos 

impactos físico-estruturais decorrentes da viabilização da nova estrutura interna do CADE, que 

envolveram aquisições de equipamentos e mobiliário, revisão de contratos de serviços para 

adequação às novas demandas internas e realização de licitações para contratação de novos serviços 

necessários. Desde a viabilidade da nova sede, até a incorporação material de parte da extinta 

Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça por esta Autarquia, o macroprocesso de 

Logística permitiu executar o processo de transição de forma célere e regular, bem como garantir a 

continuidade da prestação dos serviços do CADE perante a sociedade. Importa salientar que o 

CADE conta com duas UG e, dessa forma, a área de licitação e contratos teve de organizar de forma 

a atender as demandas dessas duas UG prontamente.  

O macroprocesso de Gestão Processual é o responsável pelos processos de apoio à 

condução e análise dos procedimentos administrativos finalísticos previstos na Lei nº 12.529/2011. 

Tais procedimentos administrativos são conduzidos pela Superintendência-Geral, pelo Tribunal e 

por outros órgãos da Autarquia com a devida competência para tanto prevista na lei de regência. 

Para a devida condução dos referidos processos, e consequente prestação de serviço aos 

administrados, os órgãos competentes contam com os processos de apoio abrangidos pelo 

macroprocesso em questão, tais como atendimento ao público, arquivo, gestão documental, 

estatísticas, dentre outros. O macroprocesso Processual inclui os seguintes processos: (i) secretaria 

processual; (ii) registro; (iii) atendimento ao público; (iv) serviços de reprografia; (v) arquivo 

(gestão documental); (vi) apoio ao plenário; e (vii) produção de estatísticas. 

Assim como os macroprocessos detalhados acima, o macroprocesso denominado de 

Processual teve sua condução significativamente impactada pela transição, e o enfoque foi 

viabilizar a continuidade do trâmite dos procedimentos administrativos finalísticos durante o 

período de modificação estrutural e organizacional da Autarquia decorrente da entrada em vigor da 

Lei nº 12.529/2011. Uma realização importante nesse macroprocesso foi a implantação do Serviço 

de Informação ao Cidadão (SIC) em decorrência da Lei de Acesso à Informação (LAI, Lei nº 

12.527, de 18 de novembro de 2011), cujos resultados serão descritos em maior detalhe na seção 

12.1 desse Relatório de Gestão. 

Por fim, o macroprocesso de Gestão de Tecnologia da Informação inclui os seguintes 

processos: (i) governança em TI; (ii) infraestrutura; e (iii) gestão de dados. O macroprocesso de 

Gestão de Tecnologia da Informação foi conduzido no exercício de 2012 com vistas a garantir a 

continuidade das atividades da Autarquia, bem como realizar as adaptações de infraestrutura 

necessárias para garantir o correto funcionamento do CADE após as modificações realizadas 

durante o período de transição, decorrentes das previsões expressas na Lei nº 12.529/2011. 

  

1.6. PRINCIPAIS PARCEIROS 

Uma das iniciativas do CADE para aprimorar seu processo de instrução e análise de 

condutas anticompetitivas e atos de concentração é a aproximação com órgãos da Administração 

Pública Brasileira e outras agências antitruste. O enfoque dessa aproximação consiste no 

intercâmbio de informações e cooperação em casos específicos. No caso internacional, além da 

cooperação para troca de informações sobre casos que repercutem em diversas esferas jurídicas, há 

grande interesse na troca de conhecimentos e experiências.  

No âmbito nacional, merece destaque a parceria com os Ministérios Públicos estaduais e 

Federal para a persecução conjunta de denúncias de cartéis, celebradas por meio de Acordo de 

Cooperação Técnica (ACT) pela SDE/MJ. Com a extinção da SDE e a transferência da competência 

de instrução de processos de apuração de condutas anticompetitivas, o CADE herdou esses acordos. 

Nessa mesma linha, a SDE possui parceria firmada com a Controladoria Geral da União (CGU) e 

com o Tribunal de Contas da União (TCU) para a persecução de cartéis em licitações. Não foram 
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celebrados novos acordos, mas as parcerias anteriores continuam ativas, com o resultado de 5 

operações de busca e apreensão de que o CADE participou. Outras duas parcerias derivadas da 

extinção da SDE são com o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional 

(DRCI), para notificações internacionais, e com Ministérios Públicos para a implantação de 

laboratórios de análise e investigação de cartéis. O DRCI é órgão integrante da Secretaria Nacional 

de Justiça do Ministério da Justiça (SNJ/MJ), e o objetivo dessa parceria é viabilizar na notificação 

de empresas ou pessoas físicas integrantes de Processos Administrativos instaurados no CADE que 

não se encontram em território brasileiro, etapa essencial do trabalho executado na 

Superintendência-Geral. Sobre as parcerias para a implantação de laboratórios de análise e 

investigação de cartéis, trata-se de meta do PPA 2012-1015. Foram implementados 3 (três) 

laboratórios ainda na gestão da SDE/MJ e, após transição, o CADE passou a ser responsável por 

essa meta. 

Ainda no âmbito nacional, a Autarquia procurou estabelecer uma agenda de aproximação 

com as Agências Reguladoras para celebração de Acordos de Cooperação Técnica (ACT), mas não 

houve novos acordos celebrados em 2012.  

No âmbito internacional, foram celebrados Memorandos de Entendimento com as 

autoridades da concorrência peruana (julho de 2012) e chinesa (setembro de 2012), com o objetivo 

de fortalecer a cooperação técnica para instrução de casos e troca de conhecimentos. O CADE 

também procurou fortalecer a parceria com a autoridade francesa de defesa da concorrência, o DG 

COMP, desde 2009, para o projeto Diálogos Setoriais Brasil – União Europeia2. No âmbito desse 

projeto, o CADE promoverá, nos dias 20 a 22 de maio de 2013, um workshop sobre cooperação 

internacional em matéria de defesa da concorrência para 12 funcionários oriundos de autoridades 

nacionais da concorrência da União Europeia. O projeto foi selecionado em concurso de projetos 

que visam reforçar um diálogo setorial específico entre o Brasil e a União Europeia – no caso, o 

diálogo em matéria de defesa da concorrência entre o CADE e as autoridades europeias da 

concorrência. 

                                                                 

2
 Mais informações no sítio eletrônico http://www.dialogossetoriais.org/index.php/pt/questoes-de-concorrencia.  

http://www.dialogossetoriais.org/index.php/pt/questoes-de-concorrencia


 

27 

2. INTRODUÇÃO 

 O Relatório de Gestão está estruturado conforme determinam a Instrução Normativa TCU 

nº 63, de 1º de setembro de 2010, a Decisão Normativa TCU nº 119, de 18 de janeiro de 2010, e a 

Portaria TCU nº 150, de 03 de julho de 2012.  

 Os itens 3.3, 11.3 a 11.5 da parte A e 1, 2, 4 a 15, 17 a 30, 32 a 37 e 39 a 47 da parte B e a 

parte C do anexo II da DN TCU nº 119/2012 não se aplicam à natureza jurídica da UJ.  

Os itens abaixo elencados, do anexo II da DN TCU nº 107/2010, não tiveram registro de 

ocorrências: 

 Item 4.1.1, não há Programas temáticos sob responsabilidade da UJ;  

 Item 4.1.5, não há Programa de Gestão e Manutenção sob responsabilidade da UJ;  

 Item 5.1 apesar de se aplicar à natureza da UJ, não ocorreu no período, tendo em vista que não 

houve reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos, conforme macro 

função 021140 do Manual SIAFI. Cabe ressaltar que, depois de consultadas as contas 

212111100; 212121100; 212131100; 212152200 e 212192200 não foram localizados saldos 

nas contas; 

 Item 5.3.1, não há Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício; 

 Item 5.3.3, não há Instrumentos de Transferências que permanecerão vigentes no Exercício de 

2013 e seguintes; 

 Item 5.4.1.2, não houve utilização de Suprimento de Fundos – Conta Tipo “B”; 

 Item 5.5, não há Renúncias Tributárias sob a Gestão da UJ; 

 Item 5.6, não há Gestão de Precatórios; 

 Item 6.1.4.2, apesar de aplicar à natureza da UJ, não ocorreu no período, tendo em vista que 

não houve despesas com Pensões Pagas pela Unidade Jurisdicionada; 

 Item 6.1.5, não houve Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos; 

 Item 6.1.6, apesar de aplicar à natureza da UJ, não ocorreu no período, tendo em vista que não 

houve Casos de Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos; 

 Item 6.1.7, não houve Atos de Pessoal Sujeitos a Registros e Comunicação; 

 Quadro A.6.15, não houve empregados terceirizados substituídos em decorrência da 

realização de concurso público ou de provimento adicional autorizados; 

 Quadro A.6.16, a orientação constante na norma é que esse item somente deve ser preenchido 

pela Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão ou por 

outro órgão autorizador equivalente nos demais Poderes da União; 

 Quadro A.7.1, não há utilização de Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União; 

 Item 7.2.3, não há Bens Imóveis de propriedade da União sob a Responsabilidade da UJ; 

 Item 10.1.2, não há Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício; 

 Item 11.2.1, não houve Declaração Plena das Demonstrações Contábeis do Exercício; 

 Item 11.6 não se aplica, pois o CADE não possui contrato de gestão celebrado no exercício; 

 Item 31, da parte B, pois não houve projeto ou programa financiado com recurso externo; 

 Item 38, da parte B, pois não o CADE não possui Termo de Parceria com nenhuma entidade.  

 

Ao leitor do presente relatório, é preciso salientar que o ano de 2012 foi um marco para a 

política de concorrência no Brasil.  

No ano em que o CADE comemorou seu cinquentenário, entrou em vigor, no dia 29 de maio 

de 2012, a nova Lei da Concorrência (Lei n. 12.529, de 30 de novembro de 2011), que trouxe 

mudanças significativas para a estrutura dos órgãos governamentais encarregados da defesa da 

concorrência no país. 

A nova Lei modernizou a atuação do CADE ao introduzir o regime de controle prévio de 

fusões e aquisições no Brasil e permitiu a expansão da política de combate a cartéis e outras 

condutas anticompetitivas. 

O processo de transição foi um grande desafio, bem como uma oportunidade ímpar para 
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promover as mudanças necessárias para uma política de concorrência mais efetiva. Essas alterações 

proporcionaram a melhoria na gestão de recursos humanos e financeiros, com foco na eliminação 

de processos duplicados, encurtando prazos e conferindo ao CADE maior capacidade de resposta 

diante de suas novas atribuições.  

Novas normas e procedimentos internos, além da redução dos casos em estoque, tornaram as 

decisões do Conselho mais céleres, e o investimento no corpo técnico tem elevado a qualidade das 

análises. 

No cenário internacional, o CADE sediou a Conferência Anual ICN 2012 no Rio de Janeiro, 

com mais de 500 participantes inscritos e registrou média geral de 90,32% de satisfação. O tema do 

projeto especial foi dedicado a "Acordos" e reuniu importantes insumos para as mudanças a serem 

implementadas no Brasil ao longo de 2013. O evento confirmou o papel de liderança do CADE em 

um mundo de concorrência globalizada. 

Em suma, o ano de 2012 representou uma nova era de aplicação da legislação antitruste no 

Brasil e colocou o CADE entre as melhores agências de concorrência em todo o mundo. 

Apresentam-se, a seguir, as principais realizações da gestão no exercício: 

 Implantação do Novo CADE, com a entrada em vigor da Nova Lei da Concorrência (Lei 

12.529/2011), que estruturou o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC); 

 Reestruturação organizacional concluída com a publicação do Decreto nº 7.738/2012, que 

aprovou a nova estrutura regimental do CADE; 

 Mudança de sede da Autarquia, para comportar a ampliação de competências e a 

consequente expansão da estrutura de pessoal. O projeto de mudança de sede, iniciado no 

segundo semestre de 2011, foi concluído em junho de 2012, com a locação e a preparação de 

novo espaço físico, a aquisição de mobiliário e equipamentos de infraestrutura;  

 Criação de nova identidade visual do Conselho, modernizando a logomarca que representa 

a defesa da concorrência; 

 Revisão de grande parte do arcabouço normativo interno, com o objetivo de adequar-se às 

mudanças nos prazos processuais apresentadas na Lei nº. 12.529/2011 e tornar o trabalho da 

Autarquia mais célere. Citam-se como avanço nesse sentido a publicação do Regimento 

Interno do CADE (RICADE), após consulta pública, e a criação de novo procedimento para 

análise de Atos de Concentração, após extensa pesquisa das melhores práticas das autoridades 

antitruste estrangeiras; 

 Desenvolvimento de novo sistema de andamento processual, importante fase do projeto 

CADE sem Papel, que permitirá futuramente a tramitação eletrônica de processos e 

documentos, tornando a atuação mais sustentável, econômica e ágil, com a eliminação de 

papel. Ao final do exercício, o primeiro módulo do sistema encontrava-se em fase de 

homologação; 

 Implementação do sistema de análise prévia dos atos de concentração (fusão, aquisição, 

formação joint-venture, etc.). Esta alteração retirou o Brasil do pequeno rol de países que 

avalia negócios de fusão e aquisição depois de sua efetiva conclusão; 

  Implementação de novos critérios para notificação de atos de concentração, a partir 

edição da Portaria Interministerial n° 994, de 30 de maio de 2012, exarada pelos 

excelentíssimos ministros da Justiça e da Fazenda, com base em estudo realizado pelo CADE, 

com a finalidade de permitir uma atuação mais eficiente e célere do Sistema Brasileiro de 

Defesa da Concorrência;  

 Redução dos prazos de análise de atos de concentração. Sob a vigência da nova lei, o 

CADE tem levado, em média, 19 dias para analisar casos mais simples, os chamados 

sumários, e menos de 50 dias para analisar casos de maior complexidade. Em 2011, o tempo 

médio de tramitação de atos de concentração, entre casos sumários e complexos, foi de 154 

dias. Em 2010, essa média foi de 156 dias; 

 Fortalecimento da atuação no combate a condutas anticompetitivas, com a realização de 

cinco operações de busca e apreensão e sensível redução do estoque de casos em instrução, 



 

29 

desde a entrada em vigor da Nova Lei da Concorrência; 

 Fortalecimento do Departamento de Estudos Econômicos (DEE), que, a partir da entrada 

em vigor da Nova Lei, passou a constar formalmente como órgão do CADE e teve sua 

estrutura ampliada. Em 2012, concluiu o primeiro estudo de impacto de decisões do CADE 

e iniciou a atividade de acompanhamento setorial. Além disso, o DEE participa da revisão 

dos guias de análise horizontal e vertical; 

 Fortalecimento da interação técnica com agências reguladoras: agenda proativa de 

aproximação com as Agências Reguladoras, com o objetivo de firmar Acordos de Cooperação 

Técnica (ACT) e renovar os já existentes; 

 Realização da Conferência Anual da International Competition Network (ICN), maior 

evento internacional na área da defesa da concorrência, na Cidade do Rio de Janeiro, nos dias 

17 a 20 de abril de 2012; 

 Participação nas reuniões do Comitê de Concorrência e Grupos de Trabalho de 

Concorrência da OCDE, nos meses de fevereiro, junho e outubro, com envio de servidores, 

contribuições escritas e participações ativas durante os encontros, dentre outras participações 

em importantes eventos internacionais em matéria de defesa da concorrência; 

 Celebração de Memorando de Entendimentos com o Instituto Nacional de Defesa da 

Concorrência e da Proteção da Propriedade Intelectual (INDECOPI, Peru) e com o 

Ministério da Indústria e Comércio da República Popular da China (SAIC, China), com 

objetivo de fortalecer a cooperação entre as respectivas autoridades da concorrência; 

 Abertura do calendário comemorativo pelo cinquentenário do CADE, com o lançamento 

de campanha publicitária de abrangência nacional e de hot site para difundir a cultura da 

concorrência; 

 Atendimento à Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), com a criação no CADE do 

Serviço de Informação ao Cidadão; 

 Julgamento de 731 processos referentes a fusões e aquisições, dentre os quais se destacam: 

o Aprovação, com restrição, da aquisição da Webjet pela Gol (nº 08012.008378/2011-

95). A aprovação foi condicionada ao cumprimento, pela empresa fusionada, de 

critérios de eficiência no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A condicionante 

imposta pelo CADE visa a assegurar a oferta de voos aos passageiros, uma vez que o 

aeroporto fluminense não dispõe de infraestrutura para a entrada de outra empresa do 

mesmo porte da Webjet;  

o Aprovação irrestrita da primeira empresa brasileira de satélites, a Visiona. 

Resultado de uma joint-venture entre a Embraer e a Telebrás, a Visiona está inserida no 

contexto do Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE) do Governo Federal e 

tornará o país apto a produzir e não apenas importar satélites – hoje, todos os satélites 

geostacionários que o Brasil possui são importados de empresas dos EUA ou da União 

Europeia (nº 08700.004043/2012-21); 

o Aprovação, sem restrições da aquisição da Insinuante pela Ricardo Electro (nº 

08012.004168/2010-47);  

o No mercado de cimento, o Plenário, por unanimidade, reprovou dois atos de 

concentração (nº 08012.001875/2010-81 e 08012.001879/2010-69), e aprovou outros 

dois condicionados à celebração de termo de compromisso de desempenho (nº 

08012.002018/2010-07 e 08012.002259/2012-18). Os casos envolvem companhias 

como a Votorantim Cimentos S.A., Camargo Correa S.A., Cimpor – Cimentos de 

Portugal SGPS S.A. e a CCB – Cimpor Cimentos do Brasil Ltda., e foram impugnados 

pela CSN – Companhia Siderúrgica Nacional S.A.; 

o No mercado de hospitais, reprovação de dois atos de concentração envolvendo o 

Grupo Amil (nº 08012.010094/2008-63 e nº 08012.006653/2010-55) e imposição de 

restrições à operação apresentada pela Rede D`Or (nº 08012.004596/2011-51); 

o Medidas Cautelares foram impostas contra atos de concentração envolvendo a Warner 
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– Sony e EMI (08012.012428/2001-39 e 08012.012431/2011-52); 

o No mercado de brinquedos, aprovação da fusão entre a Ri-Happy e a PBKids (nº 

08700.004223/2012-11); 

o Aprovação sem restrições de fusão no mercado de suco de laranja, envolvendo a 

empresa Sucocítrico Cutrale Ltda. (nº 08012.000737/2012-47); 

o Aprovação irrestrita de ato de concentração envolvendo as companhias Shell e 

Cosan (nº 08012.001656/2010-01); 

o Aprovação da entrada da JBS no mercado de abate de frangos, por meio da 

operação em que a JBS S.A. passa a alugar plantas de abate de frango da Doux 

Frangosul S.A. Agro Avícola Industrial nos municípios de Caarapó, no Mato Grosso do 

Sul, e Passo Fundo e Montenegro, no Rio Grande do Sul. (nº 08012.005963/2012-14); 

o Aprovação irrestrita da aquisição, pela EBX, MATEC, BNDES, BDMG e IBM, do 

capital social da SIX, antes unicamente detido pela WS. A operação cria a primeira 

fábrica brasileira de semicondutores (chips) (nº 08700.006962/2012-39); 

o Aprovação da constituição da Concessionária Transolímpica S.A., sociedade por 

ações formada pelas empresas Investimentos em Participações e Infraestrutura S.A – 

Invepar, Odebrecht Transport Participações S.A. e Grupo CCR S.A. que venceu a 

licitação promovida pela prefeitura do Rio de Janeiro para a implantação e manutenção 

da Ligação Transolímpica, uma via expressa com extensão de 13 km, que ligará o bairro 

de Deodoro à Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. (nº 08012.005621/2012-02). 

o Aprovação da joint-venture entre o Itaú Unibanco S/A e o Banco BMG S/A. Foi o 

primeiro ato de concentração ordinário com a análise concluída pela Superintendência-

Geral sob a vigência da Lei 12.529/11. A operação foi analisada em 48 dias; 

 

 Julgamento de 69 processos relativos a condutas anticompetitivas, com destaque para os 

seguintes casos: 

o Condenação da Peróxidos do Brasil Ltda. e as pessoas físicas a ela relacionadas pela 

formação de cartel no mercado brasileiro de peróxido de hidrogênio (H2O2), no período 

de 1995 a 2004. O cartel envolveu os dois maiores fabricantes do produto, também 

conhecido como água oxigenada, no Brasil. Foi aplicada à empresa multa no valor de 

R$ 133,6 milhões e, às pessoas físicas condenadas o valor total de R$ 16, 4 milhões, 

além de outras sanções (nº 08012.004702/2004-77); 

o Condenação da Comepla Indústria e Comércio Ltda. por discriminação de preços 

e venda casada no setor de fabricação, emplacamento de placas automotivas e de 

lacração de veículos (nº 08012.001099/1999-71); 

o Celebração de Termo de Cessação de Conduta com o Banco do Brasil S.A. (nº 

08700.004988/2012-42), que determinou a quebra da exclusividade no mercado de 

crédito consignado; 

o Celebração de TCC com a Oi, suspendendo a investigação por supostas práticas 

discriminatórias e predatórias nos mercados de conexão ADSL à rede internet e de 

provimento de acesso banda larga à internet (nº 08700.001151/2012-41). 

 

As principais dificuldades para realização dos objetivos do CADE estão relacionadas à 

ausência de um corpo funcional adequado, assim como às limitações de ordem material e 

financeira. A escassez de servidores efetivos em seus quadros é um fator notável no CADE, 

atualmente, o órgão dispõe apenas 4 (quatro) servidores em exercício com vínculo ao órgão, ou 

seja, apenas 2,5% do total de servidores em exercício no CADE. Como esta Autarquia possui 

quadro próprio reduzido, há grande dependência da cessão de servidores. 

A necessidade de aumento do quadro próprio é potencializada pelas alterações provocadas 

pela nova lei, em especial no CADE, que sofreu substancial ampliação de sua estrutura e 

competências. 
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Dentre as sensíveis alterações trazidas pela Lei nº 12.529/2011, destaca-se a previsão de 

prazo máximo para a análise de atos de concentração econômica, sob pena de aprovação sumária e 

tácita da operação analisada. Deste modo, fica evidente que servidores capacitados e em número 

suficiente são indispensáveis para garantir agilidade no trâmite e no desenvolvimento das análises 

de atos de concentração a fim de evitar impactos negativos em operações de fusão e aquisição de 

grande repercussão e impacto econômico.  

Além dos impactos diretos na atividade finalística do CADE, as alterações trazidas pela 

nova lei também produzem impactos significativos nas suas atividades de suporte, tais como de 

controle interno, licitação, gestão de pessoas, dentre outros. 

Com o intuito de dar continuidade aos esforços de composição de um quadro próprio 

correspondente às atividades e competências da Autarquia, o CADE solicitou a colaboração do 

Ministério da Justiça para a redistribuição de 40 (quarenta) cargos de agente administrativo, vagos à 

época, ao CADE, bem como encaminhamento ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

pedido de realização de concurso público para preenchimento desses cargos e dos demais cargos 

vagos já existentes no quadro do CADE. 

O Ministério da Justiça, em atendimento ao pleito do CADE, enviou o aviso ministerial nº 

739, de 31 de maio de 2012, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão solicitando 

realização do concurso para 66 (sessenta e seis) cargos do Plano Geral de Cargos do Poder 

Executivo (PGPE). 

Ainda no que tange à força de trabalho à disposição da Autarquia, cumpre mencionar que a 

Lei nº 12.529/2011, em seu art. 121, criou 200 (duzentos) cargos de EPPGG, integrantes da Carreira 

de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, para comporem os quadros do 

SBDC. 

Ainda em 2012, o CADE formalizou pedido de concurso para provimento de cargos de 

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG), com base no artigo 

mencionado acima. 

Para fazer frente às inovações trazidas pela lei, o CADE precisa urgentemente de um 

incremento no seu quadro de pessoal. Apesar da carência de pessoal, o CADE tem conseguido 

manter bons resultados, graças à preparação do corpo técnico e ao investimento em capacitação. 

Entretanto, o número de servidores permanece insuficiente e impacta diretamente a eficiência da 

Autarquia.  

A revisão dos limites orçamentários é outra necessidade premente. A reestruturação do 

SBDC teve grande impacto no orçamento do CADE. Em primeiro lugar, todas as competências 

relativas à instrução de processos administrativos de caráter competitivo foram incorporadas pelo 

CADE, o que resultou no aumento das despesas administrativas correlatas. Em segundo lugar, a 

infraestrutura do CADE foi bastante alterada, o que resultou em esforços para aprovar a 

regulamentação de sua nova estrutura, a locação e organização de sua nova sede para acomodar o 

novo número de servidores do CADE, dentre outras. 

Essas alterações tiveram impacto direto no aumento das despesas de custeio, principalmente 

nos seguintes: (i) aluguel da nova Sede; (ii) despesas de pessoal; e (iii) manutenção predial; bem 

como exigiu a readequação de contratos de terceirização de serviços diversos (apoio administrativo, 

segurança, secretariado, motoristas, limpeza e outros serviços). 

Para o ano de 2012, os valores disponibilizados ao CADE foram insuficientes, ainda que 

tenha havido emenda no valor de R$ 15 milhões e disponibilização de parte do orçamento da extinta 

SDE. O CADE executou 100% do seu orçamento originalmente previsto, bem como a totalidade 

dos limites extras disponibilizados pelo Ministério da Justiça. 

Cumpre ressaltar que a adaptação da Autarquia aos impactos da entrada em vigor da Lei nº 

12.529/2011 não se esgotaram no ano de 2012 e tampouco se esgotarão em 2013. A previsão 

interna é que a adaptação da Autarquia às suas novas competências e atividades abranja, pelo 

menos, o período do Plano Plurianual corrente (Plano Mais Brasil), ou seja, até 2015. Assim, é 

necessário um fortalecimento orçamentário anual da Autarquia para que alcance o patamar 

desejável, o qual possibilitará o exercício adequado de todas as suas atividades. 



 

32 

Destaque-se que as demandas de concursos e ampliação do orçamento do CADE são uma 

prioridade para os próximos exercícios e, caso não sejam atendidas, poderão comprometer a 

conclusão das metas do Plano Mais Brasil sob responsabilidade da Autarquia. 

 

3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES 

3.1. PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA UNIDADE JURISDICIONADA 

3.1.1. Informações sobre o Planejamento Estratégico do CADE 

Em agosto de 2011, o Conselho aprovou o Mapa Estratégico da Autarquia, com a definição 

de missão, objetivos prioritários para o longo prazo. O referencial estratégico foi elaborado com 

base na metodologia “Balanced Scorecard”, que visa refletir o equilíbrio entre os objetivos de curto 

e longo prazo; entre medidas finalísticas e meio; entre perspectiva interna e externa do desempenho, 

de modo a garantir resultados sustentáveis.  

Desse modo, o CADE estabeleceu objetivos estratégicos sob 4 (quatro) perspectivas: 

Resultados, Clientes, Processos Internos, e Pessoas e Infraestrutura, conforme ilustração abaixo: 

 

Figura 9 – Mapa Estratégico do Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

 
Fonte: CADE (disponível em www.CADE.gov.br > Acesso à Informação > Institucional > Mapa Estratégico).  

 

A aprovação da Lei 12.529, em 30 de novembro de 2011, teve grande impacto no 

planejamento da Autarquia e impôs uma série de desafios para o exercício de 2012. 

O primeiro desafio relacionava-se à reformulação institucional do Novo CADE. Em 29 de 

maio de 2012, com a entrada em vigor da nova Lei, o Conselho incorporou as competências 

concernentes às fases de instrução de atos de concentração econômica (atribuição anteriormente 

exercida pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda - SEAE/MF), 

assim como de condutas anticompetitivas (atribuição anteriormente exercida pelo Departamento de 

Proteção e Defesa Econômica, da agora extinta Secretaria de Direito Econômico do Ministério da 

Justiça - DPDE/SDE/MJ).  

http://www.cade.gov.br/
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O segundo desafio disse respeito à adoção do sistema de análise prévia de atos de 

concentração (fusão, aquisição, formação joint-ventures e outros). Esta alteração retirou o Brasil do 

pequeno rol de países que avalia negócios de fusão e aquisição depois de sua efetiva conclusão. O 

novo marco legal impôs ao CADE não somente a absorção de parte das competências da SEAE e da 

SDE, mas também a obrigação de analisar previamente os atos de concentração, o que representava 

uma alteração substancial no “modus operandi” de análise e exigia maior agilidade de instrução e 

julgamento.  

O terceiro desafio tratava do cumprimento dos prazos pelo CADE. O Procedimento 

Preparatório para Instauração de Inquérito Administrativo deve agora ser concluído no prazo de 30 

dias. O Inquérito Administrativo poderá tramitar na Superintendência-Geral por até 180 dias, 

prorrogáveis por mais 60, quando o fato apurado for de difícil elucidação. O Processo 

Administrativo para a Apuração de Ato de Concentração deve ser concluído em até 240 dias, 

prorrogáveis por mais 60 dias mediante requisição das partes envolvidas na operação, ou por 90 

dias mediante decisão fundamentada do Tribunal. Percebe-se que estes prazos apresentaram um 

grande desafio quando comparados com os tempos históricos de análise de processos 

administrativos “lato sensu”. 

A despeito da profunda mudança promovida pela Nova Lei da Concorrência (Lei 

12.529/2011), o referencial estratégico do CADE foi mantido pelo Conselho, por ser 

suficientemente amplo para contemplar as novas atribuições da Autarquia e por permanecer 

coerente com a nova realidade institucional. Contudo, as estratégias de atuação, bem como os 

projetos estratégicos foram substancialmente afetados, como se demonstrará nos itens a seguir. 

 

3.1.2. Vinculação do plano estratégico com as competências do CADE 

As competências do CADE foram alteradas no curso do exercício de 2012. Até 29 de maio, 

as competências do CADE eram definidas pela Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994 e pelo 

Regimento Interno do Conselho, aprovado pela Resolução nº 45, de 28.03.2007 (publicada no 

Diário Oficial da União de 12.04.2007). 

A partir de 29 de maio, passou a vigorar a Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, que 

redefiniu as competências do Conselho. Além desse diploma legal, o Novo Regimento Interno do 

CADE, aprovado por meio da Resolução nº 1, de 29 de maio de 2012 (publicada no Diário Oficial 

da União de 31 de maio de 2012) define as competências regimentais do Conselho. Cumpre, ainda, 

mencionar a Portaria Interministerial n° 994, de 30 de maio de 2012, exarada pelos excelentíssimos 

ministros da Justiça e da Fazenda, com base em estudo realizado pelo CADE, que define novos 

critérios para notificação de atos de concentração. 

No que respeita as competências organizacionais, como já mencionado, a principal alteração 

relaciona-se com a absorção, pelo CADE, das fases de instrução de atos de concentração 

econômica, assim como de condutas anticompetitivas. 

Percebe-se que, apesar de o escopo da atuação finalística do CADE ter sido ampliado, os 

objetivos estratégicos definidos pelo Conselho permanecem alinhados com as três funções 

desempenhadas pela Autarquia: 

 Função Preventiva: controle de fusões, aquisições, incorporações e outros atos de 

concentração econômica entre grandes empresas que possam colocar em risco a livre 

concorrência;  

 Função Repressiva: combate a cartéis e outras condutas nocivas à livre 

concorrência; e 

 Função Educativa ou Pedagógica: disseminar a cultura da concorrência, instruir o 

público em geral sobre as diversas condutas que possam prejudicar a livre 

concorrência; incentivar e estimular estudos e pesquisas acadêmicas sobre o tema, 

firmando parcerias com universidades, institutos de pesquisa, associações e órgãos 

do governo; realizar ou apoiar cursos, palestras, seminários e eventos relacionados ao 

assunto; editar publicações, como a Revista de Direito da Concorrência e cartilhas. 
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3.1.3.  Vinculação do plano estratégico com o Plano Plurianual 

O Plano Plurianual Mais Brasil (PPA 2012-2015) estrutura-se em Programas Temáticos, que 

são desdobrados em Objetivos, os quais contêm Iniciativas e Metas. 

O CADE está inserido no PPA 2012-2015 no Programa 2020 - Cidadania e Justiça, que 

reflete a importância conferida à reestruturação do SBDC, como se depreende da redação do 

Objetivo 0870: 
“Aperfeiçoar e fortalecer o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) 

por meio da estruturação do Novo CADE, da institucionalização de parcerias com outros 

órgãos da administração pública e organismos internacionais, do aprimoramento dos 

procedimentos de repressão e prevenção às infrações à ordem econômica, da adoção de 

práticas educativas e formativas e da disseminação da cultura da concorrência.”  

(Objetivo 0870, Programa 2020, Plano Mais Brasil – PPA 2012-2015). 

As Iniciativas, apresentadas abaixo, reforçam a prioridade atribuída à reformulação do 

CADE e à criação das condições estruturais necessárias à consecução da política de defesa da 

concorrência no Brasil: 
“Aumentar a eficácia, eficiência e efetividade do Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência, com a priorização de setores de grande impacto econômico e social, a 

institucionalização de parcerias com órgãos da administração pública e organismos 

internacionais, com o fomento à livre concorrência nos setores regulados e com o 

fortalecimento da prevenção e do combate às infrações à ordem econômica.”  

(Iniciativa 03KK, Objetivo 0870, Programa 2020, Plano Mais Brasil – PPA 2012-2015). 

 

“Reestruturar o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência com a implantação e 

funcionamento do Novo CADE provido de corpo técnico e estrutura apropriados ao 

atendimento das demandas e procedimentos previstos no PL nº 3937/2004, dentre os quais 

o de análise prévia de atos de concentração econômica.” 

(Iniciativa 03KL, Objetivo 0870, Programa 2020, Plano Mais Brasil – PPA 2012-2015). 

 

Percebe-se que as Iniciativas do PPA consolidam um conjunto de ideias presentes no Mapa 

Estratégico da Autarquia, detalhadas nos Objetivos Estratégicos nas quatro perspectivas: 

Resultados, Clientes, Processos Internos, e Pessoas e Infraestrutura. 

 

Do mesmo modo, as metas relacionadas ao Objetivo 0870 do PPA, listadas abaixo, alinham-

se ao referencial estratégico do Conselho e representam projetos estratégicos para o período 2012-

2015: 

 Criação e implantação da Escola de Defesa da Concorrência com rede de ensino à 

distância;  

 Implantação de ao menos 5 (cinco) novos laboratórios de análise e investigação de 

cartéis garantindo a presença de ao menos um laboratório em cada região do país; 

 Implantação do Novo CADE; 

 Implementação do sistema de notificação e tramitação eletrônica dos processos 

administrativos; 

 Lançamento e divulgação de publicações e cartilhas para disseminação da cultura da 

concorrência; 

 Realização do encontro anual da ICN (International Competition Network) no Brasil 

em 2012; 

 Redução de 50% do estoque de investigações nos setores de saúde e combustíveis 

em instrução na SDE/MJ; 

 Revisão das normas de tramitação de processos no SBDC para diminuir a duração 

dos processos, aprimorando a observância dos princípios constitucionais do 

contraditório, da ampla defesa e da razoável duração dos processos administrativos; 

 Revisão do marco legal dos crimes contra a ordem econômica, com a finalidade de 

dissuadir a prática de tais delitos e aumentar a eficácia da persecução penal contra 
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crimes dessa natureza; e 

 Revisão dos programas de leniência e de compliance, incentivando a adesão dos 

agentes econômicos a esses programas com vistas a tornar mais efetiva a prevenção e 

a repressão de infrações à ordem econômica. 

 

3.1.4. Principais objetivos estratégicos traçados e ações planejadas para o exercício de 2012 

A aprovação da Lei 12.529, teve grande impacto no planejamento do SBDC para o exercício 

de 2012, uma vez que os esforços do CADE e da extinta SDE/MJ voltaram-se para esse projeto e, 

consequentemente, a programação original precisou ser revista. 

Além da iminente transição para o novo marco legal, o CADE iniciou o ano de 2012 com o 

desafio de preparar a 11ª Conferência Anual da International Competition Network (ICN), na 

Cidade do Rio de Janeiro, entre os dias 17 a 20 de abril de 2012. A conferência, organizada 

conjuntamente pelo CADE, SDE/MJ e SEAE/MF, é maior evento internacional na área da defesa da 

concorrência. O compromisso de sediar o evento foi assumido em 2010, durante a 9ª Conferência 

da ICN realizada em Istambul, na Turquia, quando o Brasil foi escolhido como o primeiro país no 

continente Sul-americano a figurar como sede do evento, coroando o SBDC como referência 

regional e mundial. 

O ano de 2012 representou, ainda, outro marco na história do Conselho, o ano do 

cinquentenário do CADE. O CADE foi criado em 12 de setembro de 1962, com a publicação da Lei 

nº 4.137, que regulamentou a Constituição Brasileira de 1946, primeiro texto constitucional a fazer 

menção ao princípio da repressão ao abuso do poder econômico. A data foi escolhida como mote 

para promover a defesa da concorrência, por meio da realização do Projeto CADE 50 Anos, com o 

intuito de divulgar para a sociedade a importância do trabalho desenvolvido pela Autarquia para a 

proteção do ambiente concorrencial e da ordem econômica.  

Por fim, estabeleceu como prioridade, para o segundo semestre de 2012, a revisão 

substantiva para arranjo de gestão do termo de cooperação celebrado em 20 de setembro de 2011 

entre a SDE/MJ, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e a Agência 

Brasileira de Cooperação (ABC/MRE), que visa à realização do Projeto BRA/11/008 - 

Fortalecimento da Proteção e Defesa da Concorrência e dos Direitos do Consumidor no Brasil.  

A partir da entrada em vigor da Lei 12.529/2011, com a extinção da SDE, o Projeto ficou 

sem agência executora, impedindo a utilização dos recursos já aportados pela SDE e pelo CADE no 

PRODOC BRA/11/008.  

Desse modo, a habilitação do CADE como agência executora do referido PRODOC foi 

considerada estratégica, pois a cooperação internacional pode proporcionar instrumentos de estudo 

e planejamento, com foco na transferência de conhecimento, essenciais à construção das 

capacidades necessárias nesse novo contexto do CADE. O projeto permite a contratação de 

análises, estudos e consultorias especializadas que possam contribuir para o alcance do Resultado 1: 

"Ambiente de defesa da concorrência consolidado no país". A Matriz Lógica do projeto, 

estabelecida pela SDE, relaciona produtos esperados, os quais são plenamente aderentes às 

necessidades do CADE:  

 Conhecimento técnico do SBDC na área jurídica fortalecido; 

 Expertise do SBDC na área econômica ampliada e consolidada; e 

 Estratégia de capacitação em defesa da concorrência elaborada e implantada, com 

foco na equipe do SBDC, bem como nas autoridades jurídicas e administrativas com 

atuação na área. 

 

Diante desse contexto, o CADE definiu como prioridades para 2012: 

a) A consecução dos projetos relacionados com a implantação do Novo CADE; 

b) A realização da Conferência Anual da ICN 2012; 

c) Projeto CADE 50 anos; e 

d) Revisão substantiva para arranjo de gestão do PRODOC BRA/11/008, com 
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habilitação do CADE como agência executora do Projeto. 
  

3.2. ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO FRENTE AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

a) Consecução dos projetos relacionados com a implantação do Novo CADE: 

Com o objetivo de dar cumprimento ao Mapa Estratégico e de preparar o CADE para 

transição para o novo marco legal de defesa da concorrência, foram criados 6 (seis) grupos de 

transição, compostos por servidores do CADE, da SDE/MJ e da SEAE/MF, com o objetivo de 

avaliar os impactos sobre pessoas, infraestrutura, processos e estrutura organizacional: 

i) Grupo Nova Sede: encarregado de avaliar a demanda por uma sede, que 

comportasse o aumento do número de colaboradores, bem como as especificidades 

das atividades a serem desempenhadas; 

ii) Grupo Organograma e Estrutura: encarregado de realizar estudos e propor a 

estrutura necessária para o cumprimento das competências previstas pelo novo 

marco legal de defesa da concorrência, contemplando o necessário aumento de 

servidores e de cargos para o CADE, o que inclui o Tribunal Administrativo, a 

Superintendência Geral e o Departamento de Estudos Econômicos; 

iii) Grupo de Análise Prévia de Atos de Concentração: encarregado de identificar e 

conhecer as melhores práticas de defesa da concorrência, em nível internacional, 

tendo em vista a especificidade dos procedimentos relacionados à análise prévia de 

atos de concentração econômica, o que inclui as ações de notificação, impugnação, 

intervenção de terceiros, manifestações processuais, entre outras, além de introduzir 

incentivos para a atuação privada em consonância com a celeridade necessária para 

atender a brevidade dos prazos que correm ininterruptamente contra a autoridade 

antitruste; 

iv) Grupo de Tecnologia da Informação: encarregado de identificar e avaliar as 

soluções tecnológicas mais adaptadas às novas competências institucionais do 

CADE, com vistas a promover a eficiência dos serviços prestados pelo CADE aos 

agentes econômicos e à sociedade; 

v) Grupo de Normas Infralegais: encarregado de avaliar o arcabouço normativo de 

defesa da concorrência, incluindo a proposição de revisão e edição de normas 

infralegais, o que inclui a elaboração de um novo Regimento Interno, além de 

diversas resoluções específicas; e 

vi) Grupo de Mobilização e Alinhamento: encarregado de atuar como um agente 

impulsionador da força de trabalho em direção à consecução dos objetivos dos 

demais grupos, bem como disseminar as informações relacionadas à transição. 

O primeiro semestre de 2012, etapa crítica do período de transição, foi marcado pela 

vacância do cargo de Presidente do CADE, que foi ocupado interinamente pelo Conselheiro decano 

da Autarquia, de meados de janeiro até 29 de maio, data de entrada em vigor da Lei 12.529/2011. 

Desse modo, para garantir a governança do projeto de transição e envolver as lideranças-chave nos 

processos críticos de mudança, as autoridades do CADE (Conselheiros e Procurador-Chefe) e da 

SDE (Secretário) se dividiram no trabalho de supervisão dos 6 grupos de transição e gerenciamento 

dos riscos inerentes a cada etapa dos respectivos planos de ação. 

Dado o curto período de vacância da nova Lei, o CADE e a SDE empreenderam grande 

esforço de negociação com o Ministério da Justiça, Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão e Casa Civil, de modo a garantir as condições mínimas para funcionamento da Autarquia 

sob o novo diploma legal.  

b) A realização da Conferência Anual da ICN 2012 

A estratégia para garantir a realização da Conferência Anual da ICN 2012, foi constituir o 

Projeto ICN 2012, formalizado por meio da Portaria Conjunta nº 89, de 10 de agosto de 2010, em 

que o Plenário do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Secretário de 

Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda - SEAE e a Secretária de Direito 

Econômico do Ministério da Justiça - SDE designaram dois membros de cada um dos órgãos 
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signatários para compor a Comissão Preparatória do referido evento. 

O projeto foi gerenciado pelo CADE, utilizando metodologia de gestão de projetos, que 

contemplou o gerenciamento de riscos, com acompanhamento periódico pelo Conselho e pelos 

Secretários da SDE e da SEAE. 

Como exemplo de riscos mapeados no projeto, pode-se destacar: o contingenciamento do 

orçamento previsto para o evento, a falta de fontes de financiamento, incidente relacionado à 

segurança do evento, equipe insuficiente para organizar o evento, descontinuidade do trabalho da 

equipe do projeto em razão de mudança de lotação de seus membros, crise econômica que poderia 

acarretar redução do número de inscrições previsto para o evento, o alto custo do evento poderia ter 

um foco negativo na política e na mídia, conflito com programação de outras conferências, entre 

outros (incêndios, tempestades, ataques terroristas, desastres naturais, epidemias, falta de energia 

elétrica, etc.). Para cada risco foi elaborado um plano de resposta, que foi monitorado durante toda a 

gestão do projeto, com vistas a garantir o sucesso do evento. 

c) Projeto CADE 50 anos; 
Com os recursos do CADE comprometidos com a transição e com a ICN 2012, a estratégia 

para garantir financiamento para o Projeto CADE 50 Anos foi submetê-lo ao Conselho Federal 

Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos - CFDD do Ministério da Justiça, para obter 

recursos do Fundo para realizar as ações previstas, que incluíram: (i) a edição de um livro, em 

formato impresso e digital, que registrará a evolução da defesa da concorrência no Brasil, tendo 

como pano de fundo a história do CADE; (ii) campanhas educativas que divulgarão a importância 

do trabalho desenvolvido pela Autarquia para a proteção do ambiente concorrencial e da ordem 

econômica; (iii) seminário comemorativo dos 50 Anos do CADE, com um ciclo de palestra sobre 

defesa da concorrência; e (iv) cerimônia comemorativa do cinquentenário do Conselho. 

d) Revisão substantiva para arranjo de gestão do PRODOC BRA/11/008, com 

habilitação do CADE como agência executora do Projeto. 

A partir da entrada em vigor da Lei 12.529/2011, com a extinção da SDE, o CADE e a 

Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON/MJ) solicitaram ao PNUD e à ABC/MRE a 

alteração PRODOC BRA/11/008, de modo a assumir a execução compartilhada desse projeto. A 

estratégia de gestão compartilhada foi a solução encontrada para dar continuidade à cooperação 

internacional. Esse modelo foi considerado viável em razão da técnica de construção da matriz 

lógica utilizada pela SDE, que estruturou o projeto em resultados distintos, relacionados às políticas 

de defesa da concorrência e de proteção e defesa do consumidor. Desse modo, optou-se pela gestão 

conjunta do Projeto, com segregação da gestão dos recursos financeiros aportados para consecução 

de cada resultado, cabendo ao CADE a gestão do resultado 1 “Ambiente de defesa da concorrência 

consolidado no país”, e à SENACON a gestão do resultado 2 “Sistema Nacional de Defesa do 

Consumidor fortalecido”. 

 

3.3. EXECUÇÃO DO PLANO DE METAS OU DE AÇÕES 

a) A consecução dos projetos relacionados com a implantação do Novo CADE. 

Meta realizada. O Novo CADE foi formalmente implementado com a entrada em vigor da Lei 

12.529/2011, em 29 de maio de 2012. As principais mudanças trazidas pela Lei são: 

 Instrução e julgamento de atos de concentração e de processos relativos a condutas 

anticompetitivas centralizados no Novo CADE, que passa a ser constituído pelos seguintes 

órgãos: 

1. Tribunal Administrativo de Defesa Econômica 

2. Superintendência-Geral 

3. Departamento de Estudos Econômicos 

 Extinção da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça (SDE/MJ) e 

transferência para o CADE dos cargos do Departamento de Proteção e Defesa da 

Concorrência; 
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 Advocacia da Defesa da Concorrência conduzida pela Secretaria de Acompanhamento 

Econômico do Ministério da Fazenda (SEAE/MF); e 

 Instituição da análise prévia de atos de concentração. 

 

Seis grupos de transição formados por servidores do CADE, da SDE/MJ e da SEAE/MF 

atuaram para avaliar os impactos sobre pessoas, infraestrutura, processos e estrutura organizacional 

e conduziram diversas ações necessárias para implementação do Novo CADE. Como resultado do 

trabalho desses grupos, destacam-se: 

 Grupo Nova Sede: implementação do Plano Operacional de Mudança de Sede, 

contemplando a locação de nova sede adequada às novas demandas e estrutura do CADE, 

bem como as aquisições para preparação da nova sede (mobiliário, divisórias, equipamentos, 

serviços, etc.). A mudança das equipes do CADE e do DPDE/SDE para a nova sede (situada 

à SEPN 515 Conjunto D, Lote 4, nesta Capital Federal) foi realizada de 08 a 15 de junho, 

sem interrupção do Protocolo e do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC); 

 Grupo Estrutura e Organograma: publicação do Decreto de Estrutura do CADE (Decreto 

nº 7.738, de 28 de maio de 2012); formalização da demanda de concurso público para a 

carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) para 

exercício no CADE; e formalização da demanda de redistribuição, do Ministério da Justiça 

para o CADE, de cargos vagos das carreiras do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo 

(PGPE) e de realização de concurso público para preenchimentos desses cargos; 

 Grupo Análise Prévia de Atos de Concentração: instituição da Resolução nº 2, de 29 de 

maio de 2012, que disciplina a notificação dos atos de concentração, e capacitação da equipe 

para instrução de atos de concentração; 

 Grupo de Tecnologia da Informação: contratação de fábrica de software para 

desenvolvimento de solução de tramitação eletrônica de processos. Primeira versão do 

módulo 1 encontra-se em fase de homologação; 

 Grupo de Mobilização e Alinhamento: apoio ao processo de comunicação interna sobre a 

transição, promoção de encontros para integração das equipes do SBDC e realização de 

pesquisas junto ao corpo técnico para subsidiar o processo de formação das equipes do Novo 

CADE; 

 Grupo de Normas Infralegais: publicação do Novo Regimento Interno do CADE 

(Resolução nº 1, de 29 de maio de 2012). 
 

Além das medidas supracitadas, foi criada nova identidade visual do Conselho, modernizando a 

logomarca que representa a defesa da concorrência no Brasil. 

 

Figura 10 – Nova identidade visual do CADE 

 
Fonte: ASSCOM/CADE 
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b) A realização da Conferência Anual da ICN 2012. 

Meta alcançada. O evento foi realizado 17 a 20 de abril de 2012, na cidade do Rio de Janeiro 

e contou com a presença de 489 participantes, sendo 390 estrangeiros. O orçamento total do evento 

foi de R$ 442.000 (€ 165.000), o que representa, aproximadamente, um terço do valor gasto pela 

agência antitruste Holandesa, na conferência de Haia, realizada em 2010. Salienta-se que os 

recursos orçamentários para realização do evento foram disponibilizados pela SDE/MJ. 

Em pesquisa realizada entre os participantes do evento, verificou-se o índice geral de 

satisfação de 90,32%. A programação, elaborada em conjunto com a Annual Conference Planning 

Committee (ACPC), incluiu sessões plenárias e painéis de discussão. Também fez parte da agenda a 

apresentação do Special Project, trabalho desenvolvido pela autoridade da concorrência que sedia o 

encontro. O tema do Brasil foi "Leniency and Settlements Procedures in Competition Enforcement". 

 

 

 

Figura 11 – Identidade visual do Evento ICN 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Foto dos materiais do Evento ICN 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentam-se abaixo algumas das estatísticas resultantes da pesquisa realizada após o 

evento: 
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Gráfico 1 – Participantes da ICN 2012, por tipo. 

 
Fonte: 11

th
 ICN Annual Conference: Final report with evaluation results/ASSINT/CADE 

 

Gráfico 2 – ICN 2012: Detalhamento dos participantes “Non-Governmental Advisor” (NGA) 
 

 
Fonte: 11

th
 ICN Annual Conference: Final report with evaluation results/ASSINT/CADE 

 

Gráfico 3 – Satisfação com os aspectos gerais do evento ICN 2012  

 
Fonte: 11

th
 ICN Annual Conference: Final report with evaluation results/ASSINT/CADE 
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Gráfico 4 – Opinião sobre os aspectos de sustentabilidade do evento ICN 2012 

 
Fonte: 11

th
 ICN Annual Conference: Final report with evaluation results/ASSINT/CADE 

 

Gráfico 5 – Participação e satisfação – sessões plenárias da ICN 2012 

 
Fonte: 11

th
 ICN Annual Conference: Final report with evaluation results/ASSINT/CADE 

 

c) O Projeto CADE 50 anos. 

Projeto em andamento. Em setembro de 2012, mês do cinquentenário do CADE, foi aberto o 

calendário comemorativo, que contempla diversas iniciativas programadas até setembro de 2013. 

Parte dessas iniciativas será financiada com recursos do Fundo de Defesa de Direitos Difusos 

(FDD), quais sejam: (i) a edição de um livro, em formato impresso e digital, que registrará a 

evolução da defesa da concorrência no Brasil, tendo como pano de fundo a história do CADE; (ii) 

campanhas educativas que divulgarão a importância do trabalho desenvolvido pela Autarquia para a 

proteção do ambiente concorrencial e da ordem econômica; (iii) seminário comemorativo dos 50 

Anos do CADE, com um ciclo de palestra sobre defesa da concorrência; e (iv) cerimônia 

comemorativa do cinquentenário do Conselho.  

Em 2012, foi lançada a campanha publicitária e realizada a cerimônia comemorativa. A 

campanha contou com a produção de material gráfico, publicação de anúncios nos principais jornais 

e revistas de circulação nacional e sítios eletrônicos ligados a negócios, entre setembro e outubro. 

Também foi criado um hot site, sítio eletrônico específico para a divulgação da campanha. Já a 
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cerimônia comemorativa, realizada no plenário da nova sede, contou com a presença do 

excelentíssimo Ministro da Justiça, bem como ex-membros do Conselho. O evento, cujo áudio foi 

transmitido ao vivo, via internet, para todo o Brasil, teve boa repercussão na imprensa e chamou a 

atenção para a política de defesa da concorrência e seu reflexo no desenvolvimento econômico do 

país. O seminário comemorativo e o lançamento do livro estão programados para 2013. 

 

Figura 13 – Logomarca do cinquentenário do CADE 

 

 
Fonte: ASSCOM/CADE 

 

 

Figura 14 – Sítio Eletrônico CADE 50 Anos 

 
Fonte: disponível em www.CADE.gov.br/50anos 

 

Figura 15 – Peças da campanha publicitária CADE 50 Anos 

 
 

http://www.cade.gov.br/50anos
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Fonte: ASSCOM/CADE 

 

d) Revisão substantiva para arranjo de gestão do PRODOC BRA/11/008, com 

habilitação do CADE como agência executora do Projeto. 

 

Em novembro de 2012, CADE e SENACON submeteram ao PNUD e à ABC/MRE o pedido 

de revisão substantiva para arranjo da gestão do PRODOC BRA/11/008, para que ambos passem a 

figurar como agências executoras do referido projeto. 

O pedido foi aprovado pelas duas entidades e, ao final do exercício de 2012, foram 

realizados os trâmites necessários à assinatura do instrumento, bem como treinamento e habilitação 

dos usuários do CADE e da SENACON para operarem os sistemas que dão suporte à execução do 

projeto.  

A expectativa é que, a partir de janeiro de 2013, CADE e SENACON estejam formalmente 

aptos a retomar a execução do PRODOC BRA/11/008. 
 

e) Outras realizações do exercício de 2012 

 Projeto Sustentabilidade 

O CADE instituiu o Grupo de Trabalho para elaboração do Plano de Gestão de Logística 
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Sustentável do CADE em dezembro de 2012, com os objetivos de: (i) sensibilizar os gestores 

públicos para as questões socioambientais; (ii) promover a economia de recursos naturais e redução 

de gastos institucionais; (iii) Reduzir o impacto socioambiental negativo causado pela execução das 

atividades públicas; (iv) Contribuir para revisão dos padrões de produção e consumo e na adoção de 

novos referenciais, no âmbito da administração pública; (v) contribuir para a melhoria da qualidade 

de vida; e (vi) apoiar a incorporação de critérios de gestão socioambiental nas atividades públicas. 

Esse projeto relaciona-se com as iniciativas da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P) 

desenvolvida pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e o Projeto Esplanada Sustentável, 

iniciativa conjunta do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), Ministério de 

Minas e Energia (MME), Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e 

MMA.   
 

 Projeto Excelência Operacional na Diretoria Administrativa 

O projeto, iniciado em dezembro de 2012, visa aprimorar os processos de trabalho e de 

gestão da Diretoria Administrativa (DA) com vistas a excelência operacional, para garantir o 

atendimento às demandas dos clientes internos e externos com qualidade, conformidade, 

tempestividade e eficiência. 

A recém-criada Diretoria Administrativa, estruturada em quatro áreas temáticas (Gestão de 

Pessoas, Tecnologia da Informação, Processual e Orçamento, Finanças e Logística) enfrenta o 

desafio de atender às diversas demandas das diferentes unidades do CADE com um quadro de 

servidores enxuto e que se encontra em processo de aprendizado e de acomodação de culturas 

organizacionais diversas, em decorrência da remoção para o CADE dos servidores da extinta 

SDE/MJ e da chegada de novos componentes na equipe oriundos de outros órgãos. 

Passados os primeiros meses da transição para o Novo CADE, verificou-se a necessidade de 

otimização, padronização de diversos processos de trabalho, bem como de capacitação do corpo 

técnico. 

O projeto, autuado sob o nº 08700.000037/2013-85, é conduzido por Grupo de Trabalho 

multidisciplinar formalmente instituído pela Portaria nº 216, de 20 de dezembro de 2012, e tem 

previsão de duração de um ano. 

O objeto do projeto são os processos de trabalho das áreas administrativas considerados 

críticos, seja em razão do impacto que geram para as unidades finalísticas e para o funcionamento 

do CADE, seja pelo risco operacional e de imagem envolvidos. 

 O escopo do projeto contempla: 

 Levantamento dos processos de todas as unidades da DA; 

 Definição e priorização dos processos que serão mapeados; 

 Mapeamento e diagnóstico dos processos considerados críticos, com identificação das 

principais falhas e gargalos; 

 Levantamento de normas e orientações dos órgãos de controle sobre os processos; 

 Benchmarking para identificação de boas práticas em órgãos de referência; 

 Redesenho dos fluxos de trabalho, com proposta de soluções para as falhas e gargalos e 

aprimoramento dos mecanismos de controle interno e transparência, além de previsão de 

gerenciamento de riscos; 

 Validação dos novos fluxos com as autoridades e áreas afetadas; 

 Preparação de documentos de referência (normas, modelos, check-lists, tutoriais, passo-a-passo, 

etc.); 

 Oficina de excelência operacional para realinhamento das equipes, em janeiro de 2013; 

 Minioficinas temáticas, sobre processos considerados críticos; 

 Capacitação de servidores; 

 Gestão da mudança de cultura; 

 Formalização de Acordos de Níveis de Serviço entre as unidades e entre o CADE e 

fornecedores, quando necessário; e 

 Ampla divulgação dos novos processos de trabalho. 
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 Criação do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC/CADE) LAI 

O advento da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) impôs às entidades públicas 

brasileiras a necessidade de implementar novos procedimentos para assegurar o direito fundamental 

de acesso à informação.  

Para garantir o atendimento ao cidadão, conforme o disposto na Lei, o CADE instituiu em 21 de 

março de 2012, por meio da Portaria CADE nº 32/2012, Grupo de Trabalho - GT responsável pela 

implementação da Lei de Acesso à Informação (LAI) no âmbito do CADE. O GT foi responsável 

por ajustar o sítio do Conselho na Internet de acordo com o exigido pela LAI, realizar a 

classificação dos documentos sigilosos, além de promover a sensibilização dos servidores da 

Autarquia para a entrada em vigor da lei. 

O Serviço de Informações ao Cidadão - SIC CADE, criado pela Portaria nº 46, de 26 de abril de 

2012, tem por objetivo possibilitar que qualquer cidadão, devidamente identificado, solicite acesso 

às informações públicas não disponíveis no sítio do CADE, excetuadas aquelas classificadas como 

sigilosas ou pessoais, mediante atendimento presencial, por correspondência, por e-mail 

sic@CADE.gov.br e pelo E-SIC. 

É importante destacar que o CADE já promovia de forma proativa a disponibilização em seu 

site de diversas informações institucionais, incluindo as versões públicas das decisões do Conselho, 

os relatórios de gestão da Autarquia, a lista de contratos e licitações do órgão, o trâmite dos 

processos, entre outros.  

Ao longo de 2012, o SIC CADE recebeu 101 (cento e um) pedidos de informações. 

Os pedidos de informações estão sendo distribuídos internamente por e-mail às áreas 

responsáveis pela elaboração das respostas, e o controle dos prazos está sendo realizado por meio de 

planilha eletrônica. 

A equipe do SIC CADE tem se esforçado para cumprir o disposto no artigo 11 da Lei nº 12.527, 

concedendo ao cidadão o acesso imediato às informações que já se encontram disponíveis. 

Foram registrados 02 (dois) pedidos de recurso a respostas fornecidas pelo SIC CADE. Os 

recursos foram respondidos no prazo. 

Apenas 01 (um) pedido de informação teve sua resposta negada por se tratar de demanda de 

interpretação de dispositivo legal. A equipe do SIC CADE esclareceu ao requerente que conforme 

dispõe a Lei de Acesso à Informação, não serão atendidos pedidos de acesso à informação que 

exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações. Não 

houve solicitação de informações de caráter pessoal. 

 Apresentam-se abaixo as estatísticas registradas pelo SIC CADE no ano de 2012: 

  

Canais de Atendimento 
Tabela 1 – SIC CADE: Quantidade de pedidos recebidos por canal de atendimento 

E-SIC 57 

E-mail institucional 44 

Fonte: SIC CADE 

 

Gráfico 6 – SIC CADE: Quantidade de pedidos recebidos por canal de atendimento 

 
Fonte: SIC/CADE 

Não houve pedidos de informações no SIC físico do CADE no ano de 2012. 

56% 

44% 
E-SIC 

E-mail 
institucional 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.planalto.gov.br%2Fccivil_03%2F_ato2011-2014%2F2011%2Flei%2Fl12527.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzeZ5r-_m1Or-B6uJofSK7A94F88rg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cade.gov.br%2FDocs%2FPORTARIASIC.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzfnS-lZDH5TIYvlPNaPUgKsjsFzrQ
mailto:sic@cade.gov.br
http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema
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Prazo médio de atendimento 

Tabela 2 – SIC CADE: Prazo médio de atendimento, por canal de solicitação 
Canal de Atendimento Dias 

E-SIC 6 

E-mail institucional 5 

Fonte: SIC CADE 

 

Não houve atrasos ou omissões no atendimento dos pedidos e não houve solicitação de 

prorrogação de prazo para resposta. 

 

Tipos de pedidos recebidos 

Tabela 3 – SIC CADE: Tipos de pedidos recebidos 
Tipo de Pedido Qtde 

Informações institucionais 6 

Informações processuais 24 

Informações procedimentais 15 

Informações para pesquisa acadêmica 16 

Informações sobre economia e finanças 6 

Informações sobre investigações de conduta 2 

Fonte: SIC CADE 

 

Gráfico 7 – SIC CADE: Tipos de pedidos recebidos 

 

 
Fonte: SIC/CADE 

 

A partir do mês de agosto, as informações referentes a investigações de conduta e a 

economia e finanças foram classificadas como pedidos processuais e institucionais, 

respectivamente. 

Foram recebidos 19 (dezenove) pedidos de informação que não eram da competência do 

CADE. A equipe do SIC CADE encaminhou a solicitação ao órgão responsável.  

Foram recebidos 14 (quatorze) pedidos de informações de natureza genérica ou 

desarrazoada. A equipe do SIC CADE informou aos requerentes as competências legais deste 

Conselho e esclareceu as finalidades da Lei de Acesso à Informação. 

 

Pedidos mais frequentes 

Os pedidos mais frequentes foram sobre informações a respeito dos processos que tramitam 

no Conselho. Também foi registrado um número significativo de pedidos com finalidade 

acadêmica. 
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 CADE Sem Papel 

O Projeto “CADE Sem Papel” corresponde a um antigo anseio desta Autarquia em adotar 

um sistema de processo eletrônico que permitisse a virtualização e digitalização de todos os 

documentos e procedimentos de responsabilidade do órgão. Assim, o órgão produziria inúmeros 

resultados positivos, pois os benefícios da substituição do papel pelo meio digital vão além da 

simples redução dos custos de impressão, mas permitem também: (i) diminuir os trâmites 

burocráticos; (ii) realizar análise mais céleres; (iii) aumentar a transparência; (iv) facilitar a 

acessibilidade; dentre outros. 

O início do projeto se deu em 2010, com a criação dos processos 08700.000030/2010-11 e 

08700.004217/2010-93, e com estudos realizados para avaliar a melhor alternativa ao CADE para 

adoção de um sistema de processo eletrônico. Em um primeiro momento, foi realizado um estudo 

por um consultor a respeito das estratégias para o alcance dos objetivos traçados. Tal estudo 

identificou as necessidades do órgão relacionadas ao sistema de processo eletrônico, bem como 

analisou as opções disponíveis no mercado. 

Em 2011, o CADE decidiu aprofundar a análise e criou um Grupo de Trabalho responsável 

por estudar o tema de forma mais profunda e dar continuidade ao Projeto. Inicialmente, o grupo 

buscou identificar, dentre os órgãos que compunham o Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência à época, se já havia algum sistema que correspondesse aos objetivos do CADE. A 

conclusão foi pela inexistência de alternativa interna ao SBDC que atendesse às necessidades do 

CADE. Concomitantemente, o CADE testou plataformas adotadas em outros órgãos da 

administração pública federal, como o e-CNJ, com o objetivo de averiguar se havia sistema pré-

existente que pudesse atender as necessidades do órgão. Contudo, a conclusão foi a mesma. 

Assim, concluiu o Grupo de Trabalho pela criação de um novo sistema interno de 

gerenciamento de processos e documentos, em 2 (duas) etapas sucessivas: (i) construção de um 

sistema que atendesse às necessidades do CADE; e (ii) transformação do sistema em processo 

eletrônico: 

“50. Pensou-se, desta forma, em um sistema realmente integrado que abrangesse todas as 

etapas da tramitação dos inúmeros procedimentos administrativos. Para tanto, considera-

se necessário que se planeje um sistema modular, elaborado gradualmente, que culminaria 

com a integração total, inclusive com a eliminação do papel futuramente, nos moldes do 

que foi explicitado no Projeto “CADE SEM PAPEL”: peticionamento eletrônico, 

assinatura digital, notificação por meio eletrônico, e etc.”  

(Nota Técnica do Grupo de Transição – Sistemas de Informação e Gerenciamento 

Processual e Documental, p. 11) 

Com base nas conclusões do Grupo de Trabalho, o CADE iniciou, em 2012, o processo 

licitatório nº 08700.001009/2012-02, que culminou na adesão a ata de preços registrada pelo 

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis para 

contratação de fábrica de software. 

O plano de trabalho para construção do novo Sistema de Informação e Gerenciamento 

Processual e Documental, denominado atualmente de “SISCADE”, seguiu diretamente a sugestão 

do grupo de focar, inicialmente, no desenvolvimento de uma plataforma modular, elaborada 

gradualmente, que pudesse integrar aos poucos todas as necessidades do CADE e, ao final, que 

pudesse ser transformada em um sistema de processo eletrônico. 

O desenvolvimento do sistema ao longo do ano de 2012 foi dividido em 3 (três) módulos: (i) 

funcionalidades de cadastros de suporte; (ii) fluxo de atos de concentração e (iii) fluxos 

procedimentais e documentais diversos. Em novembro de 2012, o CADE passou a utilizar 

internamente, ainda em fase inicial, o SISCADE para cadastro e tramitação dos novos processos de 

atos de concentração. 
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Figura 16 – Tela do SISCADE  

 

FONTE: SISCADE/CADE 

Para o ano de 2013, foram planejados 26 (vinte e seis) pacotes, divididos em 3 (três) 

módulos: (i) Módulo Gerencial; (ii) Módulo de Usabilidade; e (iii) Módulo Documental. O objetivo 

é que ao final de 2013, o CADE possua um sistema de processo eletrônico em operação. Assim, o 

desafio para os anos seguintes será aprofundar a integração da automação e virtualização de 

documentos com todas as atividades do órgão, bem como aprofundar o banco de dados do sistema e 

aumentar a quantidade de informações e dados administrados. 

Por fim, cumpre ressaltar que o Projeto “CADE Sem Papel” passou a assumir recentemente um viés 

maior que a simples construção e utilização de um sistema de processo eletrônico, pois passou a 

abranger outras iniciativas que tenham como objetivo a virtualização das atividades do órgão e a 

diminuição da dependência por papel. 

 

3.4. INDICADORES 

 No Plano Plurianual Mais Brasil (PPA 2012-2015) o Programa 2020- Cidadania e Justiça 

elencou um indicador relativo à atuação do CADE: Número de processos de apuração de infrações 

contra a ordem econômica julgados pelo CADE. 

Esse indicador institucional foi aplicado pelos gestores durante o exercício de 2012 e estão 

sendo utilizados na gestão do CADE e atende aos princípios da simplicidade e economicidade, 

contudo, não se pode afirmar que representa adequadamente a amplitude e a diversidade da atuação 

do CADE.  

Desse modo, além do indicador programático listado no plano plurianual, o CADE construiu 

outros indicadores para melhor monitorar o desempenho organizacional, como:  

 

a) Indicadores finalísticos, elaborados e acompanhados pela Coordenação Geral 

Processual (CGP) 

Esses indicadores têm como objetivo subsidiar o planejamento estratégico do CADE, 

possibilitar a identificação de oportunidades de melhoria nos fluxos operacionais, auxiliar à 

pesquisa pelo público interno e externo e dar transparência à produção do Conselho em termos 

quantitativos e qualitativos. 

Seguem abaixo os principais indicadores finalísticos do CADE: 
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Tabela 4 – Indicadores finalísticos, elaborados e acompanhados pela Coordenação Geral Processual 

(CGP) 
Nome do Indicador Fórmula Descrição Método de apuração 

Percentual de 

julgados por tipo 

Quantidade de processos por 

tipo/Quantidade total de 

processos julgados pelo 

CADE. 

Percentual que cada tipo (atos de 

concentração, processos 

administrativos, averiguações 

preliminares, embargos 

declaratórios e outros 

procedimentos) representa na 

quantidade total de processos 

julgados pelo CADE em um 

exercício. 

Estatística gerada 

automaticamente pelo 

sistema de andamento 

processual. 

Quantidade de casos 

por sessão 

Somatório dos processos.  Somatório dos processos julgados 

pelo CADE em cada sessão 

ordinária de julgamento, 

considerando todos os ritos 

existentes. 

Estatística gerada 

automaticamente pelo 

sistema de andamento 

processual/ pauta 

eletrônica. 

% de Conhecimento 

de atos de 

concentração 

Quantidade de casos de AC 

conhecidos/ Quantidade de 

casos de AC distribuídos. 

Relação entre a quantidade de casos 

de AC conhecidos e a quantidade 

total de AC distribuídos em um 

exercício, bem como de casos não 

conhecidos e arquivados sem 

julgamento de mérito em um 

exercício sobre o total de casos 

distribuídos. 

Estatística gerada 

automaticamente pelo 

sistema de andamento 

processual/ pauta 

eletrônica. 

Unanimidade x 

Maioria 

Quantidade de casos julgados 

por unanimidade/ Quantidade 

total de casos julgados. 

Relação entre a quantidade de casos 

de AC julgados por unanimidade e a 

quantidade total de AC julgados em 

um exercício. 

Estatística gerada 

automaticamente pelo 

sistema de andamento 

processual/ pauta 

eletrônica. 

Tempestividade das 

operações 

Quantidade de casos de AC 

notificados tempestivamente/ 

Quantidade total de casos de 

AC julgados. 

Relação entre a quantidade de casos 

de AC notificados tempestivamente 

e a quantidade total de AC julgados 

em um exercício. 

Estatística gerada 

automaticamente pelo 

sistema de andamento 

processual/ pauta 

eletrônica. 

Multa por 

intempestividade 

Somatório das multas 

aplicadas por 

intempestividade. 

Valor total de multas aplicadas pelo 

CADE em um exercício por 

intempestividade na notificação de 

AC. 

Estatística gerada pelo 

setor de cumprimento 

de decisões. 

Rito Sumário x Rito 

Ordinário 

Quantidade de processos de 

AC por rito/ Quantidade total 

de AC julgados pelo CADE. 

Percentual que cada rito representa 

na quantidade total de AC julgados 

pelo CADE em um exercício 

(ordinário ou sumário). 

Estatística gerada 

automaticamente pelo 

sistema de andamento 

processual/ pauta 

eletrônica. 

Tempo de 

permanência de AC 

no CADE 

Média e Mediana calculadas 

sobre o somatório do prazo de 

permanência de cada caso de 

AC julgado pelo CADE (em 

dias) e a quantidade total de 

AC julgados pelo CADE no 

exercício. 

Média do tempo de análise de AC 

julgados pelo CADE. 

Estatística gerada 

automaticamente pelo 

sistema de andamento 

processual/ pauta 

eletrônica. 

Tipos de Decisão em 

AC 

Quantidade de processos de 

AC por tipo de decisão/ 

Quantidade total de AC 

julgados pelo CADE. 

Percentual que cada tipo de decisão 

representa na quantidade total de 

AC julgados pelo CADE em um 

exercício (aprovados sem restrição, 

aprovados com restrição ou 

reprovados). 

Estatística gerada 

automaticamente pelo 

sistema de andamento 

processual/ pauta 

eletrônica. 

Balanço de AC 

julgados x 

distribuídos no 

Somatório de processos de AC 

distribuídos e julgados em um 

exercício com respectivo 

Comparação entre a quantidade de 

AC distribuídos e julgados em um 

exercício, evidenciando o tempo 

Estatística gerada 

automaticamente pelo 

sistema de andamento 
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CADE em tempo 

médio 

tempo médio. médio (em dias) que os processos 

permaneceram no CADE. 

processual/ pauta 

eletrônica. 

Tipos de Decisão em 

PA 

Quantidade de PA por tipo de 

decisão/ Quantidade total de 

PA julgados pelo CADE. 

Percentual que cada tipo de decisão 

representa na quantidade total de 

PA julgados pelo CADE em um 

exercício (arquivado, condenado, 

suspenso ou instrução reaberta). 

Estatística gerada 

automaticamente pelo 

sistema de andamento 

processual/ pauta 

eletrônica. 

Tempo de análise de 

Processo 

Administrativo (PA) 

no CADE 

Média e Mediana calculadas 

sobre o somatório do prazo de 

permanência de cada caso de 

PA julgado pelo CADE (em 

dias) e a quantidade total de 

PA julgados pelo CADE no 

exercício. 

Média do tempo de análise de PA 

pelo CADE. 

Estatística gerada 

automaticamente pelo 

sistema de andamento 

processual/ pauta 

eletrônica. 

Balanço de PA 

distribuídos x 

julgados com tempo 

médio 

Somatório de PA distribuídos e 

julgados em um exercício com 

respectivo tempo médio. 

Comparação entre a quantidade de 

PA distribuídos e julgados em um 

exercício, evidenciando o tempo 

médio (em dias) que os processos 

permaneceram no CADE. 

Estatística gerada 

automaticamente pelo 

sistema de andamento 

processual/ pauta 

eletrônica. 

Tempo de análise de 

Averiguação 

Preliminar (AP) no 

CADE 

Média e Mediana calculadas 

sobre o somatório do prazo de 

permanência de cada caso de 

AP julgado pelo CADE (em 

dias) e a quantidade total de 

AP julgadas pelo CADE no 

exercício. 

Média do tempo de análise de AP 

pelo CADE. 

Estatística gerada 

automaticamente pelo 

sistema de andamento 

processual/ pauta 

eletrônica. 

Balanço de AP 

distribuídas x 

julgadas com tempo 

médio 

Somatório de processos de AP 

distribuídos e julgados em um 

exercício com respectivo 

tempo médio. 

Comparação entre a quantidade de 

AP distribuídas e julgadas em um 

exercício, evidenciando o tempo 

médio (em dias) que os processos 

permaneceram no CADE. 

Estatística gerada 

automaticamente pelo 

sistema de andamento 

processual/ pauta 

eletrônica. 

Julgados por 

Conselheiro 

Somatório de processos 

julgados por Conselheiro, por 

tipo. 

Quantidade de processos relatados 

por Conselheiro em um exercício, 

por tipo (atos de concentração, 

processos administrativos, 

averiguações preliminares, 

embargos declaratórios e outros 

procedimentos). 

Estatística gerada 

automaticamente pelo 

sistema de andamento 

processual/ pauta 

eletrônica. 

Procedimentos 

arquivados por 

Despacho, por tipo 

Quantidade de despachos de 

arquivamento, por tipo 

(Procedimento Preparatório de 

Inquérito Administrativo 

Procedimento Administrativo , 

e Inquérito Administrativo). 

Acompanhamento da evolução para 

criação de linha de base, por se 

tratar de novo indicador. 

Estatística 

acompanhada 

manualmente pela 

CGP. 

 

Destaque-se que grande parte desses indicadores utiliza o Sistema de Andamento Processual 

do CADE como fonte de dados. A sistematização resulta em uma relação custo x benefício 

adequada, atendendo aos critérios de economicidade. Ademais, consideramos que os indicadores 

são acessíveis e compreensíveis, possuem linha de base ou série histórica para atender ao critério de 

comparabilidade, e são auditáveis, na medida em que os dados utilizados para elaboração das 

estatísticas é transparente e reaplicável por outros agentes.  

Com relação à completude e validade, os indicadores são adequados à realidade do CADE, 

porém, tendo em vista a entrada em vigor da Lei 12.529/2011, que expandiu as competências deste 

Conselho, foi necessário revisar cada indicador utilizado para identificar a necessidade de ajuste à 

nova realidade. Esse trabalho encontra-se em andamento e é desenvolvido pela equipe da CGP. 

b) Indicadores operacionais e finalísticos, elaborados e acompanhados pela Procuradoria 

Federal Especializada junto ao CADE (ProCADE):  

A Procuradoria Federal Especializada junto ao Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (ProCADE) é um órgão vinculado à Procuradoria Geral Federal (PGF) da Advocacia 
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Geral da União (AGU) e tem como função assessorar juridicamente o Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica (CADE), realizando atividades de natureza consultiva e contenciosa. 

As estatísticas elaboradas pela ProCADE, consolidadas por meio do Relatório Anual da 

Procuradoria (Anexo II), evidenciam o desempenho operacional da unidade, a convergência entre o 

Conselho e a assessoria jurídica, e propiciam o acompanhamento da eficácia das decisões do CADE 

(por vezes contestadas judicialmente). 

 

Tabela 5 – Indicadores operacionais e finalísticos, elaborados e acompanhados pela Procuradoria 

Federal Especializada junto ao CADE (ProCADE) 
Nome do 

Indicador 

Fórmula Descrição Método de 

apuração 

Número de 

pareceres e notas 

que foram emitidos 

pela PFE/CADE 

nos últimos anos 

 

Soma da quantidade total de 

pareceres e notas que foram 

emitidos pela PFE/CADE em 

cada exercício 

Evolução da quantidade total de 

pareceres e notas emitidos pela 

PFE/CADE em cada exercício 

Compilação de dados 

por meio da Consulta 

às Atas de 

Julgamento do 

CADE e por meio de 

Relatórios de Gestão 

passados. 

Número de 

processos julgados 

pelo CADE nos 

últimos anos 

 

Soma da quantidade total de 

processos que foram julgados 

pelo CADE em cada exercício 

Evolução da quantidade total de 

processos que foram julgados pelo 

CADE em cada exercício 

Compilação de dados 

gerados pelo Sistema 

de Andamento 

Processual 

Processos 

Administrativos 

com condenação 

(por matéria) 

Quantidade total de 

condenações em sede de 

processo administrativo por 

infração à ordem econômica, 

discriminada por tipo de 

infração e discriminadas por 

ano 

Quantidade total de condenações 

em sede de processo administrativo 

por infração à ordem econômica, 

discriminada por tipo de infração 

cometida: cartel, unimilitância, 

fixação de preços em tabela e 

outras, desde 1994. 

Compilação de dados 

por meio da Consulta 

às Atas de 

Julgamento do 

CADE e por meio de 

Relatórios de Gestão 

passados.  

Atos de 

Concentrações 

Julgados 

Quantidade total de atos de 

concentração julgados pelo 

CADE por ano 

Total de atos de concentração 

julgados pelo CADE discriminados 

por ano, desde 1994.  

Compilação de dados 

por meio da Consulta 

às Atas de 

Julgamento do 

CADE e por meio de 

Relatórios de Gestão 

passados.  

Atos de 

Concentração 

reprovados ou 

aprovados com 

restrições 

Quantidade total de atos de 

concentração reprovados ou 

aprovados com restrições pelo 

CADE por ano 

Total de atos de concentração 

reprovados ou aprovados com 

restrições pelo CADE 

discriminados por ano, desde 1994.  

Compilação de dados 

por meio da Consulta 

às Atas de 

Julgamento do 

CADE e por meio de 

Relatórios de Gestão 

passados.  

Pareceres 

proferidos pela 

ProCADE, em cada 

tipo de processo 

Quantidade total de Pareceres 

emitidos pela Procuradoria do 

CADE, discriminados por ano 

e por tipo de processo.  

 

Total de Pareceres emitidos pela 

Procuradoria do CADE, 

discriminados por ano, desde 1996. 

O número compreende todos os 

tipos de processos (AC, AP, PA, 

processos licitatórios,  contratações 

diretas e outros tipos de processos 

administrativos relacionados à 

atividade-meio) que receberam 

manifestação jurídica, independente 

da data de entrada na PFE/CADE 

ou fase em que se encontravam na 

Procuradoria. 

Informações obtidas 

por meio do 

SISAPA, o Sistema 

de Acompanhamento 

Processual da 

Procuradoria. 

Tempo médio de 

Análise na 

O cálculo do tempo médio de 

análise dos processos na 

Tempo médio de Análise de cada 

tipo de processo na Procuradoria do 

Informações obtidas 

por meio do 
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ProCADE 

(em dias)  

 

Procuradoria do CADE  CADE, no ano. SISAPA, o Sistema 

de Acompanhamento 

Processual da 

Procuradoria. 

Volume de 

Pareceres 

elaborados pela 

ProCADE em 

relação ao total de 

processos julgados 

Percentagem de processos 

julgados em que houve 

manifestação da Procuradoria 

na forma de Parecer.  

 

Percentagem de Processos julgados 

pela Autarquia em que houve 

manifestação da Procuradoria na 

forma de Parecer, dados 

discriminados por sessão de 

julgamento. 

Estatística gerada 

pela ProCADE por 

meio de comparação 

do Parecer da 

Procuradoria com o 

Voto que embasou a 

decisão. 

Adoção dos 

Pareceres da 

Procuradoria nos 

processos julgados 

pelo Conselho da 

Autarquia 

Em cada sessão de 

julgamento, é verificada a 

quantidade de Pareceres 

acolhidos ou rejeitados pelo 

Plenário da Autarquia.  

 

Quantidade de Pareceres da 

Procuradoria acolhidos ou 

rejeitados pelo Plenário do CADE, 

por sessão de julgamento. 

Estatística gerada 

pela ProCADE por 

meio de comparação 

do Parecer da 

Procuradoria com o 

Voto que embasou a 

decisão. 

Processos em que 

há a menção 

expressa ao Parecer 

da Procuradoria 

Em cada sessão de 

julgamento, verifica-se em 

quais os processos o voto que 

embasou a decisão do Plenário 

faz menção expressa em 

concordância com o teor do 

Parecer da ProCADE. 

Quais processos, por sessão de 

julgamento, em que foi feita 

menção expressa, em concordância, 

ao Parecer da Procuradoria. 

Estatística gerada 

pela ProCADE por 

meio de comparação 

do Parecer da 

Procuradoria com o 

Voto que embasou a 

decisão. 

Processos em que 

houve conflito de 

teses 

Em cada sessão de 

julgamento, verifica-se em 

quais os processos o voto que 

embasou a decisão do Plenário 

faz menção expressa em 

concordância com o teor do 

Parecer da ProCADE. 

Quais processos, por sessão de 

julgamento, em que houve conflito 

de teses entre o posicionamento do 

Plenário e o da Procuradoria.  

Estatística gerada 

pela ProCADE por 

meio de comparação 

do Parecer da 

Procuradoria com o 

Voto que embasou a 

decisão. 

Distribuição de 

ações, recursos e 

incidentes  

judiciais 

envolvendo o 

CADE e todo 

território nacional  

 

Quantidade total de ações, 

recursos e incidentes judiciais 

envolvendo o CADE 

distribuídos em todo o 

território nacional.  

Estatística do Setor de Contencioso 

da Procuradoria do CADE. Total de 

ações, recursos e incidentes 

judiciais envolvendo o CADE 

distribuídos em todo o território 

nacional, discriminados por ano, a 

partir de 1994. 

Estatística gerada 

pela ProCADE por 

meio de Consulta ao 

site da Justiça 

Federal.  

Recursos e 

Incidentes 

processuais: e-mails 

pushs recebidos pela 

Procuradoria dos 

sites do Judiciário.  

Comparação dos 

dados com a Tabela 

Geral do 

Contencioso, 

alimentada a cada 

intimação recebida 

pela Autarquia. 

Percentual de 

petições 

protocoladas 

Quantidade total de petições 

protocoladas no ano.  

Estatística do Setor de Contencioso 

da Procuradoria do CADE. 

Quantidade total de petições 

protocoladas no ano.  

Estatística gerada 

pela ProCADE com 

base na Análise do 

Arquivo de Petições 

da Procuradoria. 

Acórdãos e 

Sentenças 

favoráveis e 

desfavoráveis 

Quantidade total de acórdãos e 

sentenças em processos 

judiciais que envolvem o 

CADE e Percentagem de 

acórdãos e sentenças 

favoráveis e percentagem de 

acórdãos e sentenças 

Estatística do Setor de Contencioso 

da Procuradoria do CADE. 

Quantidade total de acórdãos e 

sentenças em processos judiciais 

que envolvem o CADE e 

Percentagem de acórdãos e 

sentenças favoráveis e percentagem 

Estatística gerada 

pela ProCADE com 

base na Tabela Geral 

do Contencioso da 

Procuradoria e dos e-

mails pushs 

encaminhados pelo 
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desfavoráveis no ano.  de acórdãos e sentenças 

desfavoráveis no ano. 

Judiciário. 

Manifestações 

emitidas pela 

Procuradoria do 

CADE em 

processos em fase 

de cumprimento de 

decisão 

Quantidade total de 

manifestações do SCD em 

processos em fase de 

cumprimento de decisão, no 

ano, discriminadas por 

matéria, por ano. 

Estatística do Setor de 

Cumprimento de Decisões da 

Procuradoria. Quantidade total de 

manifestações da Procuradoria do 

CADE em processos em fase de 

cumprimento de decisão, no ano 

discriminada por matéria: 

cumprimento e arquivamento, 

descumprimento, parcelamentos, 

acompanhamento de TCC, 

acompanhamento de TCD, 

acompanhamento de decisões 

(outras) e questões incidentais 

Informações obtidas 

por meio do 

SISAPA, o Sistema 

de Acompanhamento 

Processual da 

Procuradoria. 

Arrecadação total 

(em Reais) 

 

Valor recolhido em multas 

aplicadas pelo CADE 

Estatística do Setor de 

Cumprimento de Decisões da 

Procuradoria. Multas aplicadas pelo 

CADE  (em virtude de prática de 

infração ou de apresentação 

intempestiva de ato de 

concentração) e pagas (em Reais) 

desde 2001. 

 

Estatística gerada 

pela ProCADE com 

base no Relatório 

mensal encaminhado 

pela Secretaria de 

Direito Econômico 

do Ministério da 

Justiça. 

 

 

Destaque-se que grande parte desses indicadores é obtida por meio do SISAPA, o Sistema 

de Acompanhamento Processual da Procuradoria. Como já mencionado, a sistematização resulta em 

uma relação custo x benefício adequada, atendendo aos critérios de economicidade. Os demais 

indicadores, produzidos manualmente, não consomem recursos excessivos, tendo em vista que os 

procedimentos necessários fazem parte da natureza da atribuição da Procuradoria. 

Consideramos que os indicadores são acessíveis e compreensíveis, possuem linha de base ou 

série histórica para atender ao critério de comparabilidade, e são auditáveis, na medida em que os 

dados utilizados para elaboração das estatísticas é transparente e reaplicável por outros agentes.  

Com relação à completude e validade, os indicadores são adequados à realidade do CADE, 

porém, tendo em vista a entrada em vigor da Lei 12.529/2011, que expandiu as competências deste 

Conselho, é necessário revisar cada indicador utilizado para identificar a necessidade de ajuste à 

nova realidade. Esse trabalho encontra-se em andamento e é desenvolvido pela equipe da 

ProCADE. 

c) Indicadores operacionais, elaborados e acompanhados pelas diferentes Unidades 

do CADE 

Com o lançamento da Intranet do CADE, em agosto de 2011, as diversas unidades do 

CADE passaram a publicizar os mecanismos de controles operacionais, dando maior transparência 

à atuação de cada setor, divulgando as métricas existentes e criando novos indicadores operacionais. 

A construção de estatísticas está em fase inicial e faz parte do escopo do Projeto Excelência 

Operacional na Diretoria Administrativa.  

 

d) Indicadores estratégicos em elaboração para acompanhamento da consecução dos 

Objetivos Estratégicos do CADE 

Conforme já mencionado, o Mapa Estratégico do CADE foi consolidado e homologado pelo 

Plenário do CADE em 31 de agosto de 2011. Desde então, iniciou-se o trabalho de construção de 

indicadores para permitir a mensuração do avanço institucional proposto no referencial estratégico.  
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A opção pela metodologia Balanced Scorecard (BSC)
3
 reflete o esforço do CADE em alcançar 

o equilíbrio entre objetivos de curto e longo prazo, entre medidas financeiras e não financeiras, 

entre indicadores finalísticos e meio e, ainda, entre as perspectivas interna e externa de 

desempenho.  

Este conjunto abrangente de objetivos depende de um sistema de medição e gestão estratégica 

por meio do qual o desempenho organizacional é mensurado de maneira equilibrada sob quatro 

perspectivas: a) Resultados; b) Clientes; c) Processos Internos e d) Pessoas e Infraestrutura. Dessa 

forma, o CADE vem estudando indicadores que possibilitem o acompanhamento dos resultados 

finalísticos monitorando, ao mesmo tempo, o progresso na construção de capacidades e na 

aquisição dos ativos intangíveis necessários para o crescimento futuro. 

Com a aprovação da Lei 12.529/2011, em dezembro de 2011, o trabalho de construção de 

indicadores estratégicos foi suspenso e será retomado em 2013.  

Por todo o exposto, é possível constatar que o indicador incluído no PPA expressa produto 

essencial do CADE, porém não é suficiente para representar a amplitude e a diversidade da atuação 

do Conselho. Por essa razão, o CADE tem envidado esforços para definir novos indicadores e 

aprimorar os mecanismos de gestão, com o compromisso de retomar o trabalho a partir de 2013, 

inclusive para avaliar a seletividade, utilidade, mensurabilidade e a simplicidade dos indicadores em 

uso e em teste. 

 

3.4.1. Desempenho alcançado no exercício de 2012 

Apresentam-se, abaixo, os resultados alcançados no exercício de 2012: 

 

a) Indicador programático do Plano Plurianual Mais Brasil (PPA 2012-2015)  

 

O número de processos de apuração de infrações contra a ordem econômica julgados pelo 

CADE resulta da soma dos casos de Processos Administrativos e de Averiguações Preliminares. O 

índice de referência fixado no PPA é de 71 casos por ano. 

Gráfico 8 – Indicador programático do Plano Plurianual Mais Brasil (PPA 2012-2015) 

 
Fonte: CGP/DA/CADE 

 

                                                                 
3
 Balanced Scorecard é uma metodologia de medição e gestão de desempenho desenvolvida pelos professores da 

Harvard Business School, Robert Kaplan e David Norton, em 1992.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Metodologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Robert_Kaplan
http://pt.wikipedia.org/wiki/David_Norton
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Observa-se que em 2012 o CADE superou o resultado realizado em 2011, porém não atingiu o 

índice de referência por uma diferença de 2 (dois) processos.  

Destaque-se que a pequena diferença entre o índice de referência (71 – setenta e um) e o valor 

realizado em 2012 (69 – sessenta e nove) é aceitável, especialmente levando-se em consideração a 

profunda mudança institucional pela qual o CADE passou.  

  

b) Indicadores finalísticos, elaborados e acompanhados pela Coordenação Geral 

Processual (CGP):  
 

b.1) Julgamentos pelo Tribunal Administrativo de Defesa Econômica 

O Plenário do CADE realizou em 2012, 21 (vinte e uma) Sessões Ordinárias e 1 (uma) Sessão 

Extraordinária, julgando 836 (oitocentos e trinta e seis) processos. Segue abaixo a representação 

gráfica das espécies de julgados, seus quantitativos e percentuais.  

Durante 2012 foram julgados: 

 Atos de Concentração: 731 (setecentos e trinta e um); 

 Processos Administrativos: 15 (quinze); 

 Averiguações Preliminares: 54 (cinquenta e quatro); 

 Embargos de Declaração: 19 (dezenove); 

 Outros Procedimentos: 17 (dezessete). 
 

Gráfico 9 – Processos julgados pelo CADE em 2012 

 
 

O gráfico abaixo mostra o quantitativo de casos julgados por sessão. O maior número de casos 

julgados desde a entrada em vigor da nova numeração adotada pelo CADE para as Sessões de 

Julgamento do CADE ocorreu na 1
a
 Sessão Ordinária, realizada no dia 04 de setembro de 2012, 

quando foram julgados 115 (cento e quinze) processos.  
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Gráfico 9 – Processos julgados pelo CADE em 2012, por sessão 

 
 

Observa-se que a 509ª Sessão Ordinária de Julgamento foi cancelada, de acordo com o Despacho nº 

13/2012 da Presidência do CADE, de 08 de fevereiro de 2012. 

 

b.2) Julgamento dos Atos de Concentração 

 

Total de Atos de Concentração: 731 (setecentos e trinta e um) 

b.2.1) Resultados dos julgamentos de Atos de concentração: 

  Atos de Concentração conhecidos: 712 (setecentos e doze); 

  Atos de Concentração não conhecidos: 10 (dez); 

  Atos de Concentração arquivados sem julgamento de mérito em razão de 

desistência da operação apresentada pelas partes: 09 (nove). 

 

Gráfico 10 – Conhecimento de Atos de Concentração em 2012 

 
 

 

b.2.2) Unanimidade x Maioria  
 

45 

56 

82 

17 

29 
24 26 

71 

42 

115 

62 
57 

34 36 

20 23 20 22 
15 13 13 14 

507ª 508ª 510ª 511ª 512ª 513ª 514ª 515ª Ext 

39 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 

Sessões 

Total de Julgados por Sessão em 2012 

97,4% 

1,4% 
1,2% 

Conhecimento dos Atos de Concentração 2012 

Conhecidos Não Conhecidos Desistência 



 

57 

 Decisões referentes à admissibilidade dos Atos de Concentração por unanimidade pelo 

Plenário do CADE: 728 (setecentos e vinte e oito); 

 Decisões referentes à admissibilidade dos Atos de Concentração por maioria pelo Plenário 

do CADE: 03 (três). 

 

Gráfico 11 – Conhecimento de Atos de Concentração em 2012 - Unanimidade x Maioria 

 
 

 

Observa-se que a convergência quanto ao juízo de admissibilidade dos atos de 

concentração que chegam à análise do CADE foi quase integral. Dos 731 casos analisados, em 

somente 0,4% não se chegou à unanimidade. 

 

b.2.3) Tempestividade na notificação das operações 

Os dados estatísticos demonstram a consciência dos administrados acerca da necessidade 

de apresentação tempestiva de atos de concentração. Houve redução do número de Atos de 

Concentração notificados ao SBDC fora do prazo de quinze dias úteis após a realização da 

operação.  

Ressalta-se que a discussão referente à tempestividade interessa exclusivamente aos atos 

praticados durante a vigência da Lei nº 8.884/94. A Lei nº 12.529/2011 traz lógica diferente. 

 Atos de Concentração apresentados tempestivamente: 715 (setecentos e quinze); 

 Atos de Concentração apresentados intempestivamente: 16 (dezesseis). 

 

Gráfico 12 – Tempestividade de Atos de Concentração apresentados em 2012 

   
 

No quadro abaixo se observa a lista dos Atos de Concentração em que houve aplicação de 

multa por intempestividade. 

 

 

99,6% 

0,4% 

Unanimidade e Maioria no Juizo de Admissibilidade dos 

AC's julgados em 2012 

Unanimidade 

Maioria 

97,8% 

2,2% 

Tempestividade dos AC's apresentados em 2012 

Tempestivo Intempestivo 
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Tabela 6 – Casos em que houve aplicação de multa por intempestividade 

Tipo Nº Processo Ata Relator Multa 

AC 08012.009232/2011-67 510ª AO  R$      87.596,71  

AC 08012.012418/2010-12  510ª MV  R$      63.846,00  

AC 08012.012362/2011-87 510ª OC  R$      96.088,23  

AC 08012.000457/2012-39 512ª CR  R$    177.604,54  

AC 08012.009827/2011-12 513ª MV  R$    114.393,46  

AC 08012.009466/2011-12 513ª EM  R$    400.281,38  

AC 08012.011015/2011-37 515ª CR  R$      98.237,52  

AC 08012.008633/2011-08 515ª EM  R$      86.016,03  

AC 08012.002419/2012-11 515ª AO  R$    323.714,28  

AC 08012.010945/2011-73 Ext39 AO  R$      75.082,90  

AC 08012.005578/2012-77 4ª RR  R$    171.467,99  

AC 08012.011455/2011-94 5ª EM  R$      68.720,29  

AC 08700.003987/2012-81 5ª EM  R$    973.685,96  

AC 08000.008184/2012-18 6ª AO  R$      62.569,08  

AC 08012.005906/2012-35 7ª EP  R$      97.915,22  

AC 08012.012106/2011-90 8ª MV  R$    478.041,47  

   

Total  R$ 3.375.261,06  

 

Os valores das multas aplicadas em razão da intempestividade da apresentação de Atos de 

Concentração, bem como de todas as demais multas aplicadas com fundamento na Lei n.º 

12.529/2011, não são revertidos diretamente ao CADE. De acordo com o art. 28 § 3
o
  O produto da 

arrecadação das multas aplicadas pelo CADE, inscritas ou não em dívida ativa, será destinado ao 

Fundo de Defesa de Direitos Difusos de que trata o art. 13 da Lei n
o
 7.347, de 24 de julho de 1985. 

Esta lei disciplina a Ação Civil Pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, 

ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e turístico e cria, em seu artigo 

13, o Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD).  

O artigo 28 da Lei n.º 12.529/2011 determina que o valor das multas previstas nesta Lei 

seria convertido em moeda corrente na data do efetivo pagamento e recolhido ao Fundo de que trata 

a Lei nº 7.347/85.  

O artigo 13 da Lei nº 7347/85 estabelece que, quando houver condenação em dinheiro, a 

indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por 

Conselhos Estaduais de que participarão, necessariamente, o Ministério Público e representantes da 

comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados. O parágrafo único 

do mesmo artigo determina que, enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará 

depositado em estabelecimento oficial de crédito, em conta com correção monetária.  

Em 1995, a Lei nº 9.008/95 criou, no âmbito da estrutura organizacional do Ministério da 

Justiça, o Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (CFDD). O inciso V do 

§ 2º do artigo 1º da Lei n.º 9.008/95 determina que o produto da arrecadação das multas referidas no 

art. 28 da Lei nº 12.529/2011 constituem recursos do CFDD. 

 

b.2.4) Tratamento Sumário na Análise de Atos de Concentração 

Desde a primeira Sessão de Julgamento do ano de 2004, o Plenário do CADE tem adotado 

um procedimento mais célere, o rito sumário, na análise e no julgamento de Atos de Concentração. 

O procedimento sumário é estabelecido pelas Portarias Conjuntas SEAE/SDE n
os

 1/03 e 8/04. 

Dos 731 (setecentos e trinta e um) Atos de Concentração levados a julgamento pelo 

Plenário do CADE, 618 (seiscentos e dezoito) foram analisados sob o procedimento do rito 

sumário, com fundamento nos preceitos legais supra expostos. Os outros 113 (cento e treze) foram 

analisados por meio do procedimento ordinário, seja pelo não enquadramento nos fundamentos 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7347orig.htm#art13
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legais para o processamento sumário, seja pela necessidade de uma análise mais detalhada por parte 

do Conselho. 

Gráfico 13 – Julgamento de atos de concentração – tipo de rito 

 
 

 

 

 

b.2.5) Tempo de análise e julgamento de Atos de Concentração no 

CADE 

Os gráficos abaixo trazem histograma do tempo de análise, dentro do CADE, dos Atos de 

Concentração apresentados. A média de tempo de análise dos 731 (setecentos e trinta e um) Atos 

de Concentração julgados pelo Plenário do CADE, em 2012, foi de 58 (cinquenta e oito) dias 

corridos para os sumários e de 165 (cento e sessenta e cinco) dias para os ordinários. Como se 

pode observar nos histogramas abaixo, a maior incidência de Atos de Concentração julgados 

encontra-se justamente no prazo não superior a 60 (sessenta) dias corridos nos sumários e 270 

(duzentos e setenta) dias corridos nos ordinários.  

 

Gráfico 14 – Histograma de atos de concentração sumários 
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Gráfico 15 – Histograma de atos de concentração ordinários 

 
 

 

b.2.6) Julgamento de mérito em Atos de Concentração - Tipos de 

Decisão 
 Dentre os 712 (setecentos e doze) Atos de Concentração em que houve análise de 

méritos, as decisões foram: 

 Atos de Concentração aprovados sem restrições: 670 (seiscentos e setenta); 

 Atos de Concentração aprovados com restrições: 39 (trinta e nove) 

 Atos de Concentração reprovados: 3 (três) 

 

A Tabela constante do Anexo 17.2 deste Relatório relaciona os casos aprovados com 

restrição pelo Plenário do CADE. Os documentos públicos desses processos, bem como as 

informações relativas às Requerentes, às operações e restrições impostas, estão disponíveis no sítio 

do CADE, no endereço www.cade.gov.br > Processual > Pesquisa Processual.  

 

Como pode ser observado nos dados expostos no gráfico abaixo, 94,1% dos Atos de 

Concentração analisados pelo Plenário do CADE foram aprovados sem qualquer restrição, sendo 

apenas 5,5% aprovados com alguma espécie de restrição e 0,4% reprovados. 

 

Gráfico 16 – Julgamento de atos de concentração – por tipo de decisão 
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b.2.7) Unanimidade x maioria (mérito dos Atos de Concentração) 

 

 

Gráfico 17 – Julgamento de mérito de atos de concentração – unanimidade x maioria 

 
 

A posição do Plenário a respeito da análise de mérito de Atos de Concentração também 

tem se demonstrado coesa, verificando-se que dos 712 (setecentos e doze) Atos de Concentração 

conhecidos apenas 03 (três) não lograram a unanimidade do Conselho. 

 

Setor de Atividades 

A Tabela constante do Anexo 17.3 deste Relatório relaciona os casos julgados por setores e 

sub-setores de atividades, de acordo com a classificação existente no Anexo V da Resolução CADE 

n.º 15/98. Os documentos públicos desses processos, bem como as informações relativas às 

Requerentes, e às operações, estão disponíveis no sítio do CADE, no endereço www.cade.gov.br > 

Processual > Pesquisa Processual. 
 

b.2.8) Balanço dos Atos de Concentração julgados e distribuídos pelo 

Plenário do CADE no período do ano 2000 até o ano 2012 
 

Gráfico 18 – Balanço de atos de concentração julgados e distribuídos, com tempo médio 

 
A média de tempo de análise dos Atos de Concentração no CADE tem evoluído 

positivamente quanto à celeridade da análise dos casos, ficando, em 2012, em 58 (cinquenta e oito) 
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dias em média para os casos considerados sumários e 165 (cento e sessenta e cinco) dias em média 

para os casos considerados ordinários.  

b.2.9) Representação do Total de Atos de Concentração julgados pelo 

Plenário do CADE 
Segue abaixo a representação gráfica do total de Atos de Concentração julgados pelo 

Plenário do CADE no ano de 2012 em comparação aos anos de 2011 e 2010. Importa salientar que 

o somatório dos itens “Aprovados sem restrições”, “Aprovados com restrições” e “Reprovados” 

corresponde ao total de Atos de Concentração conhecidos pelo Plenário, pois somente esses têm o 

mérito apreciado. 

 

Gráfico 19 – Histórico de atos de concentração julgados, por tipo de decisão 

 
 

b.3) Julgamento dos Processos Administrativos 
 Total de Processos Administrativos: 15 (quinze) 
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Tabela 7 – Tipos de Decisões em Processos Administrativos 
Tipo Nº Processo Relator Pauta Sessão Decisão 

PA 53500.006130/2001  MV 89 510ª Arquivamento 

PA 08012.004897/2000-23 CR 87 510ª Arquivamento 

PA 08012.000444/2002-98  RR 88 510ª Arquivamento 

PA 08012.004702/2004-77 CR 36 514ª Condenação 

PA 08012.006439/2009-65 CR 102 515ª Arquivamento 

PA 08012.001099/1999-71 CR 101 515ª Condenação 

PA 08012.000429/2007-54 RR 32 7ª Arquivamento 

PA 53500.002336/2003 EM 33 7ª Arquivamento 

PA 08012.011924/1999-17 AF 35 7ª Arquivamento 

PA 08012.000998/1999-83 AF 25 8ª Arquivamento 

PA 08012.007196/2009-82 AF 10 10ª Arquivamento 

PA 08012.005969/2009-96 EM 27 11ª Arquivamento 

PA 08012.009906/1999-94 MV 18 12ª Arquivamento 

PA 08012.000775/2000-66 RR 25 13ª Arquivamento 

PA 08000.009391/1997-17 AF 26 13ª Arquivamento 

 

 

Gráfico 20 - Tipos de Decisões em Processos Administrativos 

 
 

Setor de Atividades 

Listagem dos setores e sub-setores de atividades, de acordo com a classificação existente 

no Anexo V da Resolução CADE n.º 15/98, além da conduta e tipificação dos objetos dos Processos 
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Tabela 8 - Processos Administrativos por setor e tipo de conduta 
Setor Sub-Setor Número do Processo Conduta 

1. Extração 

Mineral 
99. Diversos 08012.004702/2004-77 Prática de cartel 

7.  Indústria 

Alimentícia 
04. Cereais 08012.004897/2000-23 Prática de cartel 

8. Indústria de 

Bebidas 
99. Diversos 08012.006439/2009-65 

Criar dificuldades à constituição, ao 

funcionamento ou ao 

desenvolvimento de empresa 

concorrente ou de fornecedor, 

adquirente ou financiador de bens 

ou serviços. 

15. Indústria de 

produtos de 

minerais não 

metálicos 

01. Cimento e cal 08012.000429/2007-54 

Impedir o acesso de concorrente às 

fontes de insumo, matérias-primas, 

equipamentos ou tecnologia, bem 

como aos canais de distribuição. 

20. Indústria de 

Informática e 

Telecomunicações 

07. Central 

telefônica 
53500.006130/2001  

Criar dificuldades à constituição, ao 

funcionamento ou ao 

desenvolvimento de empresa 

concorrente ou de fornecedor, 

adquirente ou financiador de bens 

ou serviços. 

07. Central 

telefônica 
53500.002336/2003 

Violação à regulamentação da 

ANATEL 

24. Comércio 

Varejista 

11. Combustível 08012.000444/2002-98  Prática de cartel 

11. Combustível 08012.000998/1999-83 Prática de cartel 

11. Combustível 08012.007196/2009-82 

Obter ou influenciar a adoção de 

conduta comercial uniforme ou 

concertada entre concorrentes. 

11. Combustível 08012.009906/1999-94 Prática de cartel 

11. Combustível 08012.000775/2000-66 

Impor preços excessivos, ou 

aumentar sem justa causa o preço 

de bem ou serviço. 

25. Serviços de 

Transporte e 

Armazenagem 

06. Serviços 

portuários e 

aeroportuários 

08000.009391/1997-17 

Fixar ou praticar, em acordo com 

concorrente, sob qualquer forma, 

preços e condições de venda de 

bens ou de prestação de serviços. 

27. Serviços 

Gerais 

02. Serviços 

Médicos 
08012.011924/1999-17 

Combinar previamente preços ou 

ajustar vantagens na concorrência 

pública ou administrativa. 

02. Serviços 

Médicos 
08012.005969/2009-96 

Limitar ou impedir o acesso de 

novas empresas ao mercado. 

99. Diversos 99. Diversos 08012.001099/1999-71 

Criar dificuldades à constituição, ao 

funcionamento ou ao 

desenvolvimento de empresa 

concorrente ou de fornecedor, 

adquirente ou financiador de bens 

ou serviços. 

 

b.3.1) Tempo de análise e julgamento de Processos Administrativos no 

CADE 
O gráfico abaixo traz um histograma do tempo de análise, dentro do CADE, dos Processos 

Administrativos instaurados pela Secretaria de Direito Econômico e/ou pela Superintendência-

Geral. Como se pode observar, a média de tempo de análise dos Processos Administrativos é muito 

superior à média dos Atos de Concentração. Isso decorre tanto da complexidade da análise das 

ações punitivas do órgão, quanto das peculiaridades intrínsecas ao processo sancionatório.  
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Os 15 (quinze) Processos Administrativos julgados pelo Conselho em 2012 levaram, em 

média, 651 (seiscentos e cinquenta e um) dias em análise no CADE. Como se pode observar no 

histograma abaixo, a maior incidência de Processos Administrativos julgados encontra-se 

justamente no prazo superior a 2 (dois) anos em análise.  

 

Gráfico 21 - Histograma de decisões em Processos Administrativos 

 

 
b.3.2) Balanço dos Processos Administrativos julgados e distribuídos 

pelo Plenário do CADE do período do ano 2000 até o ano 2012 

 

Gráfico 22 – Balanço de Processos Administrativos Julgados e Distribuídos, com tempo médio 
 

 
b.4) Julgamento das Averiguações Preliminares (recurso de ofício em 

averiguação preliminar) 

Total de Averiguações Preliminares: 54 (cinquenta e quatro)  
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Tabela 9 - Tipos de Decisão em Averiguações Preliminares 
Tipo Nº Processo Relator Pauta Sessão Decisão 

AP 08012.007037/2010-11 OC 48 507 ª Arquivamento 

AP 08012.005545/2009-21 EM 51 507ª Arquivamento 

AP 08012.002395/2009-02 EM 52 507ª Arquivamento 

AP 08012.001022/2008-25 CR 49 507ª Arquivamento 

AP 08012.008271/2009-22 MV 5 508ª Arquivamento 

AP 08012.006272/2002-66 CR 25 511ª Arquivamento 

AP 08012.002015/2006-89 AO 38 512ª Arquivamento 

AP 08012.013138/2010-21 AO 39 512ª Arquivamento 

AP 08012.004742/2000-95 EM 35 513ª Arquivamento 

AP 08012.000436/2001-61 RR 34 514ª Arquivamento 

AP 08012.007325/2001-85 RR 35 514ª Arquivamento 

AP 08012.005355/2002-38 CR 7 514ª Arquivamento 

AP 08012.006879/2008-31 OC 12 515ª Arquivamento 

AP 08012.001626/2008-71 RR 98 515ª Arquivamento 

AP 08012.001379/2010-28 EM 99 515ª Arquivamento 

AP 08012.002868/1998-68 EM 61 Ext. 39ª Arquivamento 

AP 08012.000313/2002-19 EM 146 1ª Arquivamento 

AP 08012.005608/2003-54 OC 19 2ª Arquivamento 

AP 08012.003185/2007-61 OC 20 2ª Instauração de PA 

AP 08012.000416/2005-13 RR 21 2ª Arquivamento 

AP 08012.005785/2009-26 EM 63 3ª Arquivamento 

AP 08700.000073/2008-81 EM 47 4ª Arquivamento 

AP 08012.002427/2005-38 EM 46 5ª Arquivamento 

AP 08012.002164/2006-48 AF 47 5ª Arquivamento 

AP 08012.000255/2007-20 AF 48 5ª Arquivamento 

AP 08012.004687/2005-48 EM 27 6ª Arquivamento 

AP 08012.005370/2003-67 AF 28 6ª Arquivamento 

AP 08012.002416/2011-04 RR 26 7ª Arquivamento 

AP 08012.004213/2005-04 AO 27 7ª Arquivamento 

AP 08700.002051/2007-75 EM 28 7ª Arquivamento 

AP 08012.003445/2010-02 MV 29 7ª Arquivamento 

AP 08012.007604/2008-15 AF 31 7ª Arquivamento 

AP 08012.001397/2008-95 AF 30 7ª Arquivamento 

AP 08012.001094/2008-72 EM 22 8ª Arquivamento 

AP 08012.007044/2009-80 AF 23 8ª Arquivamento 

AP 08012.007552/2011-82 AF 24 8ª Arquivamento 

AP 08012.008911/2006-51 RR 23 9ª Arquivamento 

AP 08012.004404/2001-34 AO 25 9ª Arquivamento 

AP 08012.007344/2002-92 AO 26 9ª Arquivamento 

AP 08012.013624/2007-44 AO 27 9ª Arquivamento 

AP 08012.011250/2008-11 AO 28 9ª Arquivamento 

AP 08012.005404/2009-17 AO 29 9ª Arquivamento 

AP 08000.007208/1997-40 EM 30 9ª Arquivamento 

AP 08012.006680/2000-11 EM 31 9ª Arquivamento 

AP 08012.003429/2007-14 MV 32 9ª Arquivamento 

AP 08700.002499/2007-99 AO 29 10ª Arquivamento 

AP 08012.008654/2009-09 RR 31 10ª Arquivamento 

AP 08012.009808/2010-13 EM 32 10ª Arquivamento 

AP 08012.011596/2007-21 MV 12 11ª Arquivamento 

AP 08012.008583/2003-41 MV 24 11ª Arquivamento 

AP 08012.008351/2006-35 MV 25 11ª Arquivamento 

AP 08012.014275/2007-88 MV 26 11ª Arquivamento 
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AP 08012.004847/2000-55 MV 23 13ª Arquivamento 

AP 08012.003882/2007-12 RR 22 13ª Arquivamento 

 

 

Setor de Atividades 

Listagem dos setores e sub-setores de atividades, de acordo com a classificação existente 

no Anexo V da Resolução CADE n.º 15/98, além da conduta e tipificação dos objetos das 

Averiguações Preliminares:  

Tabela 10 – Averiguações Preliminares por sub-setor de atividade 

Setor Sub-Setor Número do Processo 

01. Extração Mineral 

08. Sal 08012.001022/2008-25 

10. Pedras e outros Minerais Não 

Metálicos 
08012.005370/2003-67 

07. Indústria Alimentícia 99. Diversos 08012.004847/2000-55 

08. Indústria de Bebidas 04. Refrigerantes 08012.003882/2007-12 

11. Comunicação e Entretenimento 

05. Rádio e Televisão 08012.006879/2008-31 

05. Rádio e Televisão 08012.001626/2008-71 

05. Rádio e Televisão 08012.001379/2010-28 

12. Indústria Química e Petroquímica 
99. Diversos 08012.002015/2006-89 

99. Diversos 08012.000416/2005-13 

14. Indústria Farmacêutica e de 

Produtos de Higiene 

01. Produtos Farmacêuticos e 

Veterinários 
08012.011596/2007-21 

16. Indústria Metalúrgica 02. Alumínio 08012.003445/2010-02 

20. Indústria de Informática e 

Telecomunicações 
02. Periféricos 08012.008911/2006-51 

21. Indústria Automobilística e de 

Transporte 
99. Diversos 08700.002499/2007-99 

22. Construção Civil 99. Diversos 08012.000313/2002-19 

23. Comércio Atacadista 

08. Combustíveis 08012.002395/2009-02 

08. Combustíveis 08012.003185/2007-61 

08. Combustíveis 08700.000073/2008-81 

08. Combustíveis 08012.001397/2008-95 

24. Comércio Varejista 

7. Farmácias e Drogarias 08012.007604/2008-15 

7. Farmácias e Drogarias 08012.013624/2007-44 

10. Gás liquefeito 08012.007344/2002-92 

11. Combustíveis 08012.005545/2009-21 

11. Combustíveis 08012.007037/2010-11 

11. Combustíveis 08012.006272/2002-66 

11. Combustíveis 08012.013138/2010-21 

11. Combustíveis 08012.004742/2000-95 

11. Combustíveis 08012.002427/2005-38 

11. Combustíveis 08012.004213/2005-04 

11. Combustíveis 08012.001094/2008-72 

11. Combustíveis 08012.004404/2001-34 

11. Combustíveis 08012.011250/2008-11 

11. Combustíveis 08012.006680/2000-11 

11. Combustíveis 08012.003429/2007-14 

11. Combustíveis 08012.008654/2009-09 

11. Combustíveis 08012.009808/2010-13 

11. Combustíveis 08012.008583/2003-41 

11. Combustíveis 08012.008351/2006-35 

11. Combustíveis 08012.014275/2007-88 

12. Material de Construção 08000.007208/1997-40 
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25. Serviços de Transporte e 

Armazenagem 

02. Ônibus urbano 08012.005355/2002-38 

05. Aviação Civil Nacional e 

Internacional 
08012.002164/2006-48 

05. Aviação Civil Nacional e 

Internacional 
08012.007552/2011-82 

99. Diversos 08012.002868/1998-68 

26. Serviços Essenciais 

01. Limpeza Pública 08012.007044/2009-80 

03. Gás 08012.000436/2001-61 

05. Restaurantes 08012.000255/2007-20 

27. Serviços Gerais 

02. Serviços Médicos 08012.007325/2001-85 

02. Serviços Médicos 08012.004687/2005-48 

06. Segurança 08012.005404/2009-17 

28. Serviços Financeiros 
05. Cartões de Crédito 08012.008271/2009-22 

99. Diversos 08012.005785/2009-26 

99. Diversos 

99. Diversos 08012.005608/2003-54 

99. Diversos 08012.002416/2011-04 

99. Diversos 08700.002051/2007-75 

 

b.4.1) Tempo de análise e julgamento de Averiguações Preliminares no 

CADE 

O gráfico abaixo traz um histograma do tempo de permanência e análise, dentro do CADE, 

dos recursos de ofício em Averiguações Preliminares encaminhados à análise do CADE pela 

Secretaria de Direito Econômico e/ou Superintendência-Geral. Como se pode observar, a média de 

tempo de análise das Averiguações Preliminares também é superior à média de análise de Atos de 

Concentração, porém muito inferior ao tempo de análise dos Processos Administrativos. As 54 

(cinquenta e quatro) Averiguações Preliminares julgadas pelo Plenário do CADE em 2012 

levaram, em média, 535 (quinhentos e trinta e cinco) dias em análise no órgão. 

 

 

 

 

Gráfico 23 – Histograma de Averiguações Preliminares 

 
 

b.4.2) Balanço das Averiguações Preliminares julgadas e distribuídas 

pelo Plenário do CADE do período do ano 2000 até o ano 2012 
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Gráfico 24 – Balanço das Averiguações Preliminares julgadas e distribuídas desde o ano 2000 

 
 

b.5) Julgamento dos Embargos de Declaração 

 Total de Embargos de Declaração: 19 (dezenove)  

 

Tabela 11 - Tipos de Decisão em Embargos de Declaração 

Tipo Número do Processo 

 

Sessão Decisão 

ED-AP 08012.006484/2010-53 508ª Embargos conhecidos e, no mérito, rejeitados. 

ED-AC 08012.009497/2010-84 508ª Embargos conhecidos e, no mérito, providos parcialmente. 

ED-AC 08012.005889/2010-74  510ª Embargos conhecidos e, no mérito, rejeitados. 

ED-AC 08012.008925/2011-32 511ª Embargos conhecidos e, no mérito, providos. 

ED-AC 08012.006533/2010-58 514ª Embargos conhecidos e, no mérito, rejeitados. 

ED-AC 08012.011612/2011-61 514ª Embargos conhecidos e, no mérito, rejeitados. 

ED-AC 08012.005872/2012-89 3ª Embargos conhecidos e, no mérito, providos. 

ED-AC 08012.001691/2012-83 3ª Embargos conhecidos e, no mérito, providos. 

ED-AC 08012.002539/2011-37 4ª Embargos conhecidos e, no mérito, rejeitados. 

ED-AC 08700.003968/2012-81 5ª Embargos conhecidos e, no mérito, rejeitados. 

ED-AP 08012.003185/2007-61 6ª Embargos conhecidos e, no mérito, rejeitados. 

ED-AC 08012.008633/2011-08 7ª Embargos conhecidos e, no mérito, providos parcialmente. 

ED-AC 08012.006653/2010-55 8ª Homologou a desistência dos embargos 

ED-AC 08700.004075/2012-26 8ª Embargos conhecidos e, no mérito, providos. 

ED-AC 08700.003987/2012-81 10ª Embargos conhecidos e, no mérito, rejeitados. 

ED-RV 08700.000085/2012-92 12ª Embargos conhecidos e, no mérito, rejeitados. 

ED-RV 08700.000086/2012-37 12ª Embargos conhecidos e, no mérito, rejeitados. 
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ED-AC 08012.005364/2012-09 13ª 

Embargos conhecidos e, no mérito, rejeitados (erro material 

sanado). 

ED-PA 08012.004702/2004-77 13ª 

Embargos conhecidos e, no mérito, providos parcialmente 

(erro material sanado). 

 

 

b.6) Julgamento de Outros Tipos de Procedimentos 

Total de Outros Procedimentos: 17 (dezessete) 

 

Tabela 12 – Tipos de Decisão – outros procedimentos 
Tipo Nº Processo Relator Sessão Decisão 

Petição 08700.005407/2010-28 RR 512ª Arquivamento 

Requerimento 08700.001151/2012-41 OC 513ª 

Homologou Termo de Compromisso de 

Cessação 

Auto de Infração 08700.001739/2012-03 CR 513ª Arquivamento 

Auto de Infração 08700.002584/2012-14 CR 514ª Arquivamento 

Pedido de Reapreciação 

de Ato de Concentração 08000.012138/2011-24 OC 515ª Não conhecimento, arquivamento 

Pedido de Reapreciação 

de Ato de Concentração 08000.012137/2011-80 OC 515ª Arquivamento e imposição de multa 

Requerimento 08700.004272/2011-64 RR 1ª 

Homologou Termo de Compromisso de 

Cessação 

Requerimento 

08700.004273/2011-17 RR 1ª 

Homologou Termo de Compromisso de 

Cessação 

Requerimento 

08700.002004/2012-99 AO 1ª 

Homologou Termo de Compromisso de 

Cessação 

Recurso Voluntário 08700.000085/2012-92 AO 5ª Rejeição 

Recurso Voluntário 08700.000086/2012-37 AO 5ª Rejeição 

Requerimento 08700.004988/2012-42 
MV 8ª 

Homologou Termo de Compromisso de 

Cessação 

Recurso Voluntário 08700.003070/2010-14 MV 9ª Arquivamento por perda de objeto 

Medida Cautelar 08700.001506/2012-01 AO 10ª 
Determinou a adoção da medida ao ato 

08012.012431/2011-52 

Medida Cautelar 08700.001505/2012-58 MV 10ª 
Determinou a adoção da medida ao ato 

08012.012428/2001-39 

Recurso Voluntário 08700.002570/2011-10 AF 12ª Não conheceu do recurso 

Recurso Voluntário 08700.002587/2011-77 AF 12ª Não conheceu do recurso 

 

b.7) Total de processos julgados em 2012 por Conselheiro 
 

Gráfico 25 – Processos julgados em 2012, por Conselheiro 
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Além dos processos pautados e julgados nas Sessões de Julgamento, há outros 

procedimentos administrativos que são decididos por meio de despacho, e exigem homologação do 

Plenário. Abaixo, segue um quadro demonstrativo dos procedimentos, como Requerimentos e 

Medidas Cautelares, que foram objeto das referidas decisões.  

 

Tabela 13 – Decisões homologadas por despacho 
Nº Despacho Processo Conselheiro Decisão 

36 

Ato de Concentração 

08012.010038/2010-43 AO 

Celebração de Acordo de 

Preservação de Reversibilidade de 

Operação  

37 

Recurso Voluntário 

08700.000086/2012-37 AO 

Abstenção de imposição de tabela 

de preços 

38 

Recurso Voluntário 

08700.000085/2012-92 AO 

Abstenção de imposição de tabela 

de preços 

39 

Ato de Concentração 

08700.004159/2012-59 RR 

Celebração de Acordo de 

Preservação de Reversibilidade de 

Operação 

40 

Medida Cautelar 

08700.009818/2012-54 RR Adoção de Medida Cautelar 

 

b.9) Dados Processuais da Superintendência Geral 

A Superintendência Geral do CADE realizou em 2012, 56 (cinquenta e seis) 

arquivamentos de investigações por infração à ordem econômica por meio de Despachos publicados 

no Diário Oficial da União. Além disso, foram instaurados 3 (três) Processos Administrativos e 

enviados ao Tribunal.  

Segue abaixo a relação de procedimentos arquivados por Despacho: 

 Procedimento Preparatório de Inquérito Administrativo: 35 (trinta e cinco); 

 Procedimento Administrativo: 3 (três); 

 Inquérito Administrativo: 18 (dezoito). 

 

c) Indicadores operacionais e finalísticos, elaborados e acompanhados pela 

Procuradoria Federal Especializada junto ao CADE (ProCADE):  
 

c.1) Evolução do número de pareceres e notas que foram emitidos pela 

PFE/CADE nos últimos anos 

No período compreendido entre 01º de janeiro e 31 de dezembro de 2012, a PFE/CADE 

emitiu 498 (quatrocentos e noventa e oito) manifestações jurídicas conclusivas (pareceres ou notas, 

acompanhados ou não de pareceres complementares ou despachos de aprovação parcial), 

considerando tanto os processos administrativos relacionados às atividades finalísticas do CADE, 

quanto os processos administrativos relacionados às atividades-meio. 

 

Gráfico 26 – Pareceres e notas que foram emitidos pela PFE/CADE nos últimos anos 

 
Fonte: Sistema de Andamento Processual (Sisapa) e arquivos da Coordenação-Geral de Estudos e Pareceres, da 

Coordenação-Geral de Matéria Administrativa e do Setor de Cumprimento de Decisões (SCD). 
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* O número compreende todos os atos de concentração que receberam manifestação jurídica, independentemente da data de 

entrada na PFE/CADE ou fase em que se encontravam. Além disso, é importante observar que o número referente a 2011 que 

consta do gráfico poderá divergir daquele encontrado no Relatório de Gestão publicado no início deste ano, uma vez que a Coordenação-

Geral de Matéria Administrativa fez uma nova colheita dos dados e, em decorrência disso, constatou a inexatidão dos números constantes 

do Relatório de Gestão publicado no início deste ano (consistente em um sub-registro de manifestações jurídicas). 
 

Também no período compreendido entre 01º de janeiro e 31 de dezembro de 2012, a 

PFE/CADE participou ativamente do conjunto de providências administrativas que foram tomadas 

para adequar o sistema regulamentar, a estrutura orgânica, o quadro de pessoal e a infraestrutura 

física da autarquia federal às modificações que seriam empreendidas pela Lei nº 12.529/2011, ao 

entrar em vigor. 

Neste sentido, além da simples emissão dos pareceres e das manifestações jurídicas 

necessárias, a PFE/CADE colaborou em outros aspectos necessários para a adequação do CADE às 

alterações promovidas pela Lei nº 12.529/2011. 

Por exemplo, a PFE/CADE participou da comissão incumbida da concepção da nova 

estrutura orgânica do CADE, da elaboração de um novo organograma e, por fim, da redação do 

projeto do que seria o futuro Decreto nº 7.738/2012 (o qual foi encaminhado ao Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão e, em seguida, à Casa Civil da Presidência da República). 

Além disso, a PFE/CADE também participou da comissão encarregada da redação da 

minuta do novo regimento interno do CADE. Submetida a versão preliminar da minuta à apreciação 

dos servidores públicos em exercício no CADE, a PFE/CADE apresentou contribuições adicionais. 

Por fim, a PFE/CADE participou das duas oficinas que foram realizadas para discutir a minuta do 

novo regimento interno, no Centro de Convenções Israel Pinheiro, em Brasília (DF), sendo a 

primeira entre 27 de fevereiro e 02 de março, e a segunda entre 02 e 04 de maio de 2012. 

 

Entre 03 de julho e 28 de dezembro de 2012, enquanto que a Coordenação-Geral de 

Matéria Administrativa (CGMA) esclareceu 21 (vinte e uma) dúvidas jurídicas da Diretoria 

Administrativa do CADE por meio de correio eletrônico (e-mail). 

As atividades da atual Coordenação-Geral de Estudos e Pareceres (CGEP) e da atual 

Coordenação-Geral de Matéria Administrativa (CGMA) serão mais bem explicitadas nos tópicos 

subsequentes. 

 

Atividades da atual Coordenação-Geral de Estudos e Pareceres (CGEP) 
Para uma melhor compreensão das atividades da atual Coordenação-Geral de Estudos e 

Pareceres (CGEP) no ano de 2012, mostra-se oportuno analisar os gráficos abaixo, que mostram o 

número de processos relacionados às atividades finalísticas do CADE que tramitaram no âmbito 

desta Autarquia federal nos últimos anos, tendo culminado em uma decisão: 

 

Gráfico 27 – Número de processos julgados pelo CADE nos últimos anos 

 
Fonte: Coordenação-Geral de Estudos e Pareceres. 
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Gráfico 28 – Atos de Concentrações Julgados 

 
Fonte: Coordenação-Geral de Estudos e Pareceres. 

 

 

 

Gráfico 29 – Atos de Concentração reprovados ou aprovados com restrições 

 
Fonte: Coordenação-Geral de Estudos e Pareceres. 

Em análise dos gráficos acima, percebe-se que, em 2012, o número de processos julgados 

pelo CADE se manteve relativamente estável. 

O volume de manifestações jurídicas emitidas pela PFE/CADE, por sua vez, segue 

representado nos gráficos seguintes. 

 

Gráfico 30 – Pareceres proferidos pela ProCADE, sobre Atos de Concentração 

 
 Fonte: Arquivo de manifestações jurídicas da Coordenação-Geral de Estudos e Pareceres. 

* O número compreende todos os atos de concentração que receberam manifestação jurídica, independente da data de 

entrada na PFE/CADE ou fase em que se encontravam (dados incluem processos do SCD). 
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Gráfico 31 – Pareceres proferidos pela ProCADE, sobre Processos Administrativos de Apuração de 

Infrações contra a Ordem Econômica 

  
Fonte: Arquivo de manifestações jurídicas da Coordenação-Geral de Estudos e Pareceres. 

* O número compreende todos os processos administrativos que receberam manifestação jurídica, independente da data de entrada na 

PFE/CADE ou fase em que se encontravam (dados incluem processos do SCD). 
 

 

 

 

Gráfico 32 – Pareceres proferidos pela ProCADE, sobre Averiguações Preliminares 

  
Fonte: Arquivo de manifestações jurídicas da Coordenação-Geral de Estudos e Pareceres. 

* O número compreende todos os atos de concentração que receberam manifestação jurídica, independente da data de entrada na 

PFE/CADE ou fase em que se encontravam (dados incluem processos do SCD). 

 

Os dados indicam que, em comparação com o ano de 2011, houve, no ano de 2012, uma 

diminuição do número de manifestações da PFE/CADE em processos administrativos voltados à 

apuração de infrações à ordem econômica, com certa estabilização do número de manifestações 

proferidas em sede de controle de atos de concentração econômica.  

Ao lado disso, há de se ressaltar que, conforme demonstrado adiante, a atual Coordenação 

de Estudos e Pareceres também emitiu 22 (vinte e duas) manifestações jurídicas em resposta a 

consultas formuladas pela autarquia, especialmente as relativas a questionamentos referentes à nova 

estruturação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, advinda a partir do início da 

vigência da Lei nº 12.529/2011. Além disso, cumpre ressaltar que, entre 03 de julho e 28 de 

dezembro de 2012, a Coordenação-Geral de Estudos e Pareceres (CGEP) esclareceu 09 (nove) 

dúvidas jurídicas da Superintendência-Geral e do Tribunal Administrativo do CADE por meio de 

correio eletrônico (e-mail)
4
. 

                                                                 
4
 No dia 03 de julho de 2012, a PFE/CADE, por meio do Memorando-Circular nº 129/2012, instituiu uma nova maneira 

de prestar o assessoramento jurídico ao CADE, menos solene, destinado a questões jurídicas mais simples. Consiste no 

esclarecimento de dúvidas jurídicas de menor complexidade por meio de correio eletrônico (e-mail). Contudo, este tipo 
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Quando analisadas apenas as manifestações jurídicas emitidas pela atual Coordenação-Geral 

de Estudos e Pareceres, pode-se concluir que, no ano de 2012, foram exarados 224 (duzentos e vinte 

e quatro) pareceres, classificados da seguinte forma: 

 

Gráfico 33 – Classificação dos pareceres emitidos em processos finalísticos, no ano de 2012, por 

tipo de processo 

 
Fonte: Arquivo de manifestações jurídicas da Coordenação-Geral de Estudos e Pareceres. 

 

Em termos percentuais, percebe-se que, à semelhança do que ocorreu em relação aos 

julgamentos dos processos pelo Tribunal Administrativo do CADE, os pareceres exarados pela 

PFE/CADE também se referiram, em maior número, à análise de atos de concentração econômica, 

quando comparados com as demais espécies de processos que tramitam perante a Autarquia federal: 

 

Gráfico 34 – Pareceres por espécie de processos 

 
Ademais, vale ressaltar que o início da vigência da Lei nº 12.529/2011, que conferiu nova 

disciplina jurídica ao Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, impôs à PFE/CADE o 

enfrentamento de questões jurídicas relacionadas tanto à definição da legislação aplicável em cada 

caso, quanto à adequada interpretação das normas constantes de dispositivos legais e infralegais que 

resultaram do advento desse novo regime jurídico.  

Neste ponto, destaque-se a emissão das seguintes manifestações jurídicas, pela atual 

Coordenação-Geral de Estudos e Pareceres, referentes à aplicação da nova legislação antitruste: 

 

                                                                                                                                                                                                                     

de manifestação não deve ser considerada como uma manifestação jurídica oficial da PFE/CADE, nem tem o mesmo 

peso desta, nem a substitui.  
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Pareceres da PFE/CADE referentes à aplicação da lei nº 12.529/2011, por assunto; 

PRAZO PROCESSUAL 

1. PARECER 257/2012. Consulta nº 08700.004459/2012-49.  
1.1 Aviso de recebimento juntado aos autos após o início de vigência da nova 

lei. 

1.2 Aplicação do novo prazo de defesa previsto no artigo 70 da Lei nº 

12.529/2011. 

 

2. PARECER 442/2012. Consulta nº 08700.009935/2012-18.  
2.1 Convolação ocorrida em data posterior à juntada do aviso de recebimento. 

2.2 Prazo de defesa iniciado na data da publicação do ato de convolação. 

2.3 Inteligência do artigo 220, parágrafo único, do Regimento Interno do 

CADE.  

 

3. PARECER 298/2012. Consulta nº 08700.006330/2012-75.  
3.1 Dilação de prazo prevista no §5º do artigo 70 da Lei nº 12.529/2011. 

3.2 Aplicação restrita à parte que a requerer. 

3.3 Ausência de contagem em dobro. 

 

4. PARECER 17/2012. Consulta nº 08700.000482/2012-64 
4.1 Manutenção da aprovação tácita dos atos de concentração. 

4.2 Decorrência do decurso geral do prazo de análise, mesmo após o veto do 

artigo 64 da Lei nº 12.529/2011. 

 

CONHECIMENTO DE ATO DE CONCENTRAÇÃO 

5. PARECER 276/2012. AC nº 08700.005381/2012-80.  
5.1 Consolidação de controle acionário prevista no artigo 11 da Resolução nº 

02/2012 (CADE). 

5.2 Não conhecimento da operação. 

 

6. PARECER 343/2012. AC nº 08700.007119/2012-70.  
6.1 Ausência de preenchimento dos requisitos objetivamente previstos nos 

artigos 9º e 10 da Resolução nº 02/2012 (CADE). 

6.2 Desnecessidade de apurar possível configuração de influência relevante. 

6.3 Não conhecimento da operação. 

 

GRUPO ECONÔMICO 

7. PARECER 459/2012. AC nº 08700.009881/2012-91 

7.1 Capital social disperso e pulverizado. Ausência de controlador definido. 

Controle conjunto da companhia pelos acionistas. 

7.2 Empresas sujeitas a controle comum. Definição do grupo econômico. 

Incidência do artigo 4º, §1º, inciso I, da Resolução nº 02/2012 (CADE).  

 

8. PARECER 393/2012. AC nº 08700.008382/2012-86. 
8.1 Delimitação do alcance do artigo 4º, §1º, inciso I, da Resolução nº 02/2012 

(CADE).  Participação da empresa controlada por ente estatal que realizou o 

ato de concentração. 

8.2 Exclusão do Estado Francês da Cadeia de controle. Ausência de exercício 

direto de atividade econômica em sentido estrito.  

8.3 Produção potencial de efeitos no Brasil. Aplicação do artigo 2º da Lei nº 

12.529/2011.  
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9. PARECER 407/2012. AC nº 08700.008570/2012-12.  
9.1 Grupo econômico. Análise objetiva dos requisitos fixados no artigo 4º da 

Resolução nº 02/2012 (CADE). 

9.2 Inclusão do gestor do fundo de investimento, não obstante a alegada 

ausência de controle. 

9.3 Pessoa jurídica de direito público externo. Atribuição institucional voltada à 

realização de investimentos em países em desenvolvimento. Incidência da 

legislação antitruste brasileira. 

 

10. PARECER 474/2012. AC nº 08700.010621/2012-68. 
10.1 Inclusão dos fundos de investimento no mesmo grupo econômico dos 

gestores que os administram. 

10.2 Inteligência dos artigos 90, inciso IV, da Lei nº 12.529/2011 e 4º, §2º, 

inciso II, da Resolução nº 02/2012 (CADE). 

 

QUORUM DE JULGAMENTO 

 

11. PARECER 435/2012. AC nº 08700.000503/2012-41. 
11.1 Ausência de quorum de julgamento. Impedimento e suspeição dos membros 

do Tribunal Administrativo. 

11.2 Suspensão automática dos prazos processuais previstos na Lei nº 

12.529/2011. 

11.3 Continuidade da tramitação do processo no âmbito da Superintendência-

Geral. 

 

TERRITORIALIDADE 

 

12. PARECER 337/2012. AC nº 08700.007417/2012-60.  
12.1 Operação realizada no exterior por empresa estrangeira. 

12.2 Potencial produção de efeitos em território nacional. 

12.3 Aplicação do artigo 2º da Lei nº 10.529/2011. Jurisprudência do STJ. 

CONFIDENCIALIDADE 

 

13. PARECER 437/2012. Consulta nº 08700.004150/2012-59.  
13.1 Manutenção da proteção às informações confidenciais no âmbito da atual 

legislação antitruste. 

13.2 Análise da questão à luz da recente Lei de Acesso à Informação. 

13.3 Divulgação das informações por meio de faixas ou outros instrumentos 

congêneres. 

 

Dessa forma, pode-se concluir que a atuação da Coordenação-Geral de Estudos e Pareceres, 

ao longo do ano de 2012, esteve voltada, de forma especial, ao exame de processos que discorriam 

sobre a aplicação da Lei nº 12.529/2011, de modo a garantir segurança jurídica à atuação da 

autarquia federal ao longo da fase de transição decorrente do início de sua vigência normativa. 

 

Atividades da atual Coordenação-Geral de Matéria Administrativa (CGMA) 

No exercício de 2012, a Coordenação-Geral de Matéria Administrativa (CGMA) participou 

ativamente do período de estruturação do CADE para a entrada em vigor da Lei nº 12.529/2011. 

Além da emissão de pareceres e manifestações jurídicas, a CGMA prestou suporte jurídico e 

técnico a diversas unidades no exercício de suas atividades. No que tange à atuação da 

Coordenação-Geral em auxílio à área de suporte administrativo desta Autarquia, podemos destacar 

as ações descritas a seguir. 
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Em 26 de janeiro de 2012, por exemplo, a CGMA, atendendo um pedido do Serviço de 

Licitação e Contratos do CADE, redigiu e encaminhou uma minuta-padrão de instrumento 

simplificado de contrato de aquisição de bens — instrumento este que se destina às dispensas de 

licitação em razão do valor (artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/1993) e deveria ser anexado às 

notas de empenho de despesa emitidas pelo CADE. 

Adicionalmente, em 31 de julho de 2012, a CGMA redigiu e encaminhou minuta de portaria 

que dispõe, entre outros temas, sobre a delegação da competência para ordenar despesas no âmbito 

do CADE, sobre a fixação de competências relacionadas a licitações e contratos administrativos, 

sobre a delegação de competência para celebrar ou prorrogar contratos de locação e sobre a 

concessão de diárias e passagens aéreas para deslocamentos de servidores no país. A minuta em 

questão serviu como base para a expedição da Portaria CADE nº 142, de 8 de agosto de 2012. 

No início de setembro de 2012, a CGMA auxiliou, ainda, a Diretoria Administrativa do 

CADE a redigir uma resposta ao Ofício nº 671/2012 da 8ª Secretaria de Controle Externo do 

Tribunal de Contas da União — expediente este por meio do qual se ouvia o CADE sobre 

representação feita por licitante contra esta autarquia federal por causa de atos praticados no bojo de 

pregão destinado ao registro de preços da locação de veículos automotores com motoristas. A 

resposta redigida com o auxílio da atual Coordenação-Geral de Matéria Administrativa (CGMA) foi 

protocolada no dia 10 de setembro de 2012 perante o Tribunal de Contas da União. 

Esta CGMA também colaborou na realização de acordos de cooperação técnica com 

agências reguladoras, prestando auxílio tanto na redação de minutas e documentos oficiais, quanto 

em visitas aos órgãos públicos envolvidos. 

No que concerne às manifestações jurídicas, a PFE/CADE, no período compreendido entre 

01º de janeiro e 28 de dezembro de 2012, emitiu 202 (duzentos e duas) no bojo de processos 

administrativos relacionados às atividades-meio do CADE, entre pareceres, notas, cotas e despachos 

de aprovação parcial ou pareceres complementares.  

Dentro deste universo de 202 (duzentos e duas) manifestações jurídicas, o gráfico abaixo 

ilustra as proporções de manifestações jurídicas de cada categoria, entre as espécies previstas pela 

Portaria nº1.399, de 05 de outubro de 2009, do Exmo. Senhor Advogado-Geral da União, sendo 

indicado, entre parênteses, o número absoluto de manifestações de cada categoria: 

 

Gráfico 35 – Estatísticas sobre manifestações jurídicas exaradas no bojo processos administrativos 

relacionados às atividades-meio do CADE 

 
Fonte: Arquivo de manifestações jurídicas da Coordenação-Geral de Matéria Administrativa 

 

O gráfico a seguir, relativo ao ano de 2011, ilustra as proporções de manifestações jurídicas 

de cada categoria, entre as espécies previstas pela anteriormente citada Portaria nº 1.399/2009, 

sendo indicado, entre parênteses, o número absoluto de manifestações de cada categoria: 

 

 

Manifestações jurídicas da PFE/CADE no ano de 2012, no bojo de 

Processos Licitatórios,  Contratações Diretas e Outros Tipos de 

Processos Administrativos Relacionados à Atividade-Meio (202) 

Nota (4) 

Cota (14) 

Parecer (171) 

Despacho de aprovação parcial ou Parecer 

Complementar (11) 
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Gráfico 36 – Manifestações de cada categoria, no bojo processos administrativos 

 
Fonte: Arquivo de manifestações jurídicas da Coordenação-Geral de Matéria Administrativa 

* Os números constantes do gráfico divergem daqueles encontrados no Relatório de Gestão publicado no início deste ano, 

uma vez que a Coordenação-Geral de Matéria Administrativa fez uma nova colheita dos dados e, em decorrência disso, 

constatou a inexatidão dos números constantes do Relatório de Gestão publicado no início deste ano (consistente em um 

sub-registro de manifestações jurídicas). 
Observa-se que, em comparação com o ano de 2011, não só a média mensal de 

manifestações jurídicas se elevou, mas também a média mensal de manifestações jurídicas 

conclusivas — isto é, pareceres ou notas (acompanhados ou não de pareceres complementares ou 

despachos de aprovação parcial). 

 

Gráfico 37 – Manifestações jurídicas conclusivas desde o ano de 2011 

 
Fonte: Arquivo de manifestações jurídicas da Coordenação-Geral de Matéria Administrativa 

* O número constante do gráfico diverge daquele encontrado no Relatório de Gestão publicado no início deste ano, uma vez que a 

Coordenação-Geral de Matéria Administrativa fez uma nova colheita dos dados e, em decorrência disso, constatou a inexatidão dos 

números constantes do Relatório de Gestão publicado no início deste ano (consistente em um sub-registro de manifestações 

jurídicas). 
 

Restringindo a análise ao conjunto de pareceres, é possível classificá-los de acordo com os 

temas sobre os quais versavam. 

O gráfico a seguir mostra as proporções dos temas dos pareceres no período compreendido 

entre 01º de janeiro e 28 de dezembro de 2012, sendo indicado, entre parênteses, o número absoluto 

de pareceres sobre o mesmo tema: 

 

 

 

 

Manifestações jurídicas da PFE/CADE no ano de 2011, no bojo de 

Processos Licitatórios,  Contratações Diretas e Outros Tipos de 

Processos Administrativos Relacionados à Atividade-Meio (133)* 

Nota (3) 

Cota (2) 

Parecer (119) 

Despacho de aprovação parcial 

ou Parecer Complementar (6) 

2011* 
2012 

122 175 

Número de manifestações jurídicas conclusivas 

(pareceres ou notas) no bojo de Processos Licitatórios,  

Contratações Diretas e Outros Tipos de Processos 

Administrativos Relacionados à Atividade-Meio 
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Gráfico 38 – Pareceres por assunto em 2012– atividades-meio 

 
Fonte: Arquivo de manifestações jurídicas da Coordenação-Geral de Matéria Administrativa 

 

 

Gráfico 39 – Pareceres por assunto em 2011– atividades-meio 

 
Fonte: Arquivo de manifestações jurídicas da Coordenação-Geral de Matéria Administrativa 

* O número constante do gráfico diverge daquele encontrado no Relatório de Gestão publicado no início deste ano, uma vez que a 

Coordenação-Geral de Matéria Administrativa fez uma nova colheita dos dados e, em decorrência disso, constatou a inexatidão dos 
números constantes do Relatório de Gestão publicado no início deste ano (consistente em um sub-registro de manifestações jurídicas). 

 

Comparando-se os dois últimos gráficos, observa-se que os pareceres sobre dispensas de 

licitação em razão do valor (artigo 24, inciso I ou II, da Lei nº 8.666/1993) continuam sendo 

majoritários. No entanto, em números percentuais, houve uma leve diminuição do número de 

pareceres sobre dispensas de licitação em razão do valor. Por outro lado, mostra-se o aumento do 

número de pareceres que versam sobre adesões a atas de registro de preços firmadas ao final de 

Classificação dos Pareceres por Assunto do Processo 

Administrativo (Atividades-Meio), no ano de 2012 (171 / 100%) 

Dispensa em razão do valor - Art. 24, inc. I ou II, da Lei 

8.666/1993  (45 / 26,31%) 

Dispensa em razão do valor para contratação de curso para 

servidores - Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/1993  (21 / 12,28%) 

Outros casos de dispensa e inexigibilidade de licitação (16 / 

9,35%) 

Pregão (17 / 9,94%) 

Pregão para Registro de Preços (8 / 4,68%) 

Prorrogação Contratual e/ou Repactuação (25 / 14,61%) 

Adesões a Atas de Registro de Preços (carona) - Art. 8º do 

Decreto 3.931/2001 (17 / 9,94%) 

Convênios (4 / 2,34%) 

Outros (18 / 10,52%) 

Classificação dos Pareceres por Assunto do Processo 

Administrativo (Atividades-Meio), no ano de 2011 (119 / 100%)* 

Dispensa em razão do valor - Art. 24, inc. I ou II, da Lei 

8.666/1993  (33 / 27,73%) 

Dispensa em razão do valor para contratação de curso para 

servidores - Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/1993  (0 / 0%) 

Outros casos de dispensa e inexigibilidade de licitação (6 / 

5,04%) 

Pregão (11 / 9,24%) 

Pregão para Registro de Preços (15 / 12,60%) 

Prorrogação Contratual e/ou Repactuação (28 / 23,52%) 

Adesões a Atas de Registro de Preços (carona) - Art. 8º do 

Decreto 3.931/2001 (2 / 1,68%) 

Convênios (5 / 4,20%) 

Outros (19 / 15,96%) 
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licitações das quais o CADE não participou (“caronas”) e sobre dispensas de licitação, em razão do 

valor, para a contratação de cursos de capacitação para servidores em exercício no CADE. 

O panorama de pareceres emitidos pela CGMA foi significativamente influenciado pelo 

período de transição vivido por esta Autarquia, que centrava esforços em permitir a adequação 

técnica e administrativa à Lei nº 12.529/2011. Neste sentido, a CGMA emitiu manifestações 

jurídicas sobre contratações administrativas, dentre outras providências, tomadas, a fim de viabilizar 

a transferência do CADE para sua nova sede e de equipar a nova sede com a infraestrutura 

necessária para um melhor desempenho da missão institucional por esta autarquia federal no ano de 

2013. 

Um fator adicional que impactou no trabalho da CGMA foram as questões envolvendo a 

situação orçamentária desta Autarquia, frente às alterações promovidas pela nova lei de regência. 

De fato, pois grande parte do orçamento do CADE de 2012 foi proveniente de emenda parlamentar 

e havia significativa incerteza a respeito de qual seria o cenário orçamentário de 2013. Assim, com 

o objetivo de estruturar, o máximo possível, o órgão ainda no ano de 2012, várias manifestações 

jurídicas em processos licitatórios, geralmente destinados às aquisições de bens, de equipamentos 

ou de programas de informática. 

Isso se deu porque as alterações da Lei nº 12.529/2011 impactaram de forma significativa a 

estrutura do CADE, tanto suas competências como sua estrutura organizacional, o que refletiu na 

necessidade de um número maior de computadores, mesas, cadeiras, servidores de rede, armários, 

além do consequente impacto que houve nos contratos de prestação de serviço, tais como de 

abastecimento de água potável, recepção e tratamento de esgoto sanitário, dentre outros. 

Contudo, a contribuição da CGMA não se limitou à emissão de manifestações e pareceres 

jurídicos, pois a Coordenação-Geral também ajudou na elaboração do contrato de locação da nova 

sede. 

Por fim, a atual Coordenação-Geral de Matéria Administrativa da PFE/CADE emitiu 

parecer sobre o requerimento de abertura de concurso público para provimento de cargos que 

compõem o Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (PGPE). 

 

Atividades da Atual Coordenação-Geral do Contencioso Judicial (CGCJ) 

Como consequência imediata da vigência da Lei nº 12.529/2011, a PFE/CADE passou a 

acompanhar cerca de 30 (trinta) processos judiciais antes acompanhados pela Advocacia da União, 

em geral ligados a processos de investigação de condutas anticoncorrenciais que tramitavam perante 

a extinta Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça e agora estão sob atribuição da 

Superintendência-Geral do CADE. 

Além das causas judiciais que passaram para o acervo da PFE/CADE em função da entrada 

em vigor da Lei nº 12.529/2011, o CADE propôs, em 2012, 40 (quarenta) ações novas, ao passo que 

39 (trinta e nove) demandas foram ajuizadas contra a autarquia federal.  

As 40 (quarenta) ações propostas pelo Conselho se dividem em: 25 (vinte e cinco) 

execuções fiscais, 6 (seis) execuções de obrigação de fazer, 1 (um) embargo à execução e (8) ações 

de busca e apreensão. Importante destacar que estas últimas ações de busca e apreensão foram 

propostas justamente no novo papel desempenhado pela PFE/CADE, que diz respeito à necessidade 

de auxiliar a Superintendência-Geral do CADE na reunião de provas e elementos necessários à 

investigação de possíveis condutas anticoncorrenciais. 

As 39 (trinta e oito) ações propostas contra o CADE se dividem em 2 (dois) embargos a 

execuções de obrigação de fazer, 12 (doze) embargos a execuções fiscais, 6 (seis) ações ordinárias, 

9 (nove) mandados de segurança, 2 (duas) exceções de incompetência, 2 (duas) impugnações ao 

valor da causa, 5 (cinco) ações trabalhistas e 1 (uma) ação rescisória. 

Comparativamente ao ano anterior, houve um aumento no número de novas ações, o que se 

deve principalmente ao fato de que agora a PFE/CADE se ocupa não apenas de defender em juízo 

as decisões proferidas pelo Plenário do Tribunal Administrativo do CADE, mas também de adotar 

as providências requeridas pela Superintendência-Geral. 
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A propósito, o gráfico abaixo mostra o número de demandas ajuizadas contra o CADE em 

2012, em comparação com o número de demandas ajuizadas contra a mesma autarquia federal em 

2011: 

 

Gráfico 40- Contencioso judicial – ações propostas contra o CADE 

 
 

Contra o CADE ou por esta autarquia, foram manejados 57 (cinquenta e sete) recursos 

perante a segunda instância da Justiça Federal e 11 (onze) perante o Superior Tribunal de Justiça. 

Foram protocolizadas 410 (quatrocentos e dez) petições.  

 

Gráfico 41 - Número de petições nas atividades do Setor Contencioso do CADE 

 

No bojo de processos em que o CADE figura como parte, foram proferidas 194 (cento e 

noventa e quatro) decisões, entre sentenças (45), acórdãos (125), decisões concessivas de medidas 

liminares (16) e decisões antecipatórias de tutela recursal (8). 

Foram concedidas 4 (quatro) medidas liminares desfavoráveis ao CADE, sendo 3 (três) 

condicionadas ao depósito ou garantia do valor do débito discutido e 1 (uma) em que a efetivação 

da medida liminar não se condiciona à necessidade de depósito, tendo em vista que o processo 

administrativo correspondente ainda está em fase de execução.  

Foram deferidas 12 (doze) medidas liminares favoráveis ao CADE, dentre as quais ganham 

destaque as liminares obtidas nas 8 (oito) ações de busca e apreensão propostas pela PFE/CADE 

por requerimento da Superintendência-Geral do CADE. 
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Gráfico 42 – Êxito do CADE nas ações judiciais 

  

Gráfico 43 – Panorama geral das decisões judiciais 

 

A propósito, o gráfico abaixo mostra o número de demandas ajuizadas contra o CADE em 

2012, em comparação com o número de demandas ajuizadas contra a mesma autarquia federal em 

2011: 

Gráfico 44 – Comparativo entre o número de demandas ajuizadas contra o CADE em 2011 e em 

2012 

 
 

Contra o CADE ou por esta autarquia, foram manejados 57 (cinquenta e sete) recursos perante 

a segunda instância da Justiça Federal e 11 (onze) perante o Superior Tribunal de Justiça. 
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Foram protocolizadas 410 (quatrocentos e dez) petições. O número de petições, igualmente, 

indica o impacto da Lei nº. 12.529/2011 nas atividades do Setor Contencioso do CADE. 

 

Gráfico 45 – Número de petições protocoladas pelo Contencioso do CADE 

 
 

No bojo de processos em que o CADE figura como parte, foram proferidas 194 (cento e 

noventa e quatro) decisões, entre sentenças (45), acórdãos (125), decisões concessivas de medidas 

liminares (16) e decisões antecipatórias de tutela recursal (8). 

Foram concedidas 4 (quatro) medidas liminares desfavoráveis ao CADE, sendo 3 (três) 

condicionadas ao depósito ou garantia do valor do débito discutido e 1 (uma) em que a efetivação 

da medida liminar não se condiciona à necessidade de depósito, tendo em vista que o processo 

administrativo correspondente ainda está em fase de execução.  

Foram deferidas 12 (doze) medidas liminares favoráveis ao CADE, dentre as quais ganham 

destaque as liminares obtidas nas 8 (oito) ações de busca e apreensão propostas pela PFE/CADE 

por requerimento da Superintendência-Geral do CADE. 

Como exemplo das decisões favoráveis proferidas no ano de 2012, é pertinente listar alguns 

êxitos obtidos pela PFE/CADE no Poder Judiciário:  

 PERÓXIDOS – Em trâmite perante o CADE, o Processo Administrativo de nº 

08012.004702/2004-77, que apurava infração à ordem econômica por parte dos 

representados protagonistas do mercado de peróxidos, passíveis de enquadramento 

nos artigos 20, 21 e 30 da Lei nº 8.884/1994 e no artigo 7º da Portaria nº 849/2000, 

encontrava-se na pauta de julgamento do dia 09 de maio de 2012. Inconformados, 

os ditos representados (Peróxidos do Brasil Ltda., Carlos Alberto Tieghi, Paulo 

Francisco Trévia Schirch e Sérgio Afonso Zini) impetraram três Mandados de 

Segurança no intuito de obstar o aludido julgamento alegando, em síntese, que 

foram cerceados do direito de ampla defesa por falta de acesso ao conteúdo 

probatório que instruiu o procedimento administrativo. Na semana que antecedeu o 

julgamento, o apoio administrativo da PFE/CADE, orientado para tanto, 

localizou a distribuição de tais ações no sistema de informação processual da 

Justiça Federal, pela internet, informando imediatamente aos procuradores 

federais responsáveis, os quais, de posse das peças contendo as informações do 

caso, compareceram à Justiça para despachar diretamente com os juízes. Ato 

contínuo, surgiram as decisões de indeferimento das liminares pleiteadas, 

decisões estas que subsistiram até a data da sessão de julgamento, prejudicando o 

próprio mérito daquelas ações, pelo que, já encontram sentenciadas com a extinção. 

 CARTEL DOS POSTOS DO DISTRITO FEDERAL - O Plenário do CADE, por 

unanimidade, considerou o SINPETRO e a REDE GASOL e IGREJINHA como 

incursas no artigo 20, incisos I, II e IV, combinado com o artigo 21, incisos II, IV, 
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V e X, todos da Lei nº 8.884/94, impondo, a cada uma, multa no valor equivalente a 

5% de suas receitas brutas, em razão da prática de limitar a concorrência 

impedindo a entrada de novo competidor no mercado de revenda de 

combustíveis no Distrito Federal, e apenas ao Sinpetro/DF, multa no valor 

equivalente a 5% de sua receita bruta, quanto à prática de cessação de venda de 

óleo diesel aditivado, além de outras determinações e cominações. Irresignadas, as 

representadas intentaram as ações judiciais no intuito de invalidar a condenação 

administrativa supra referida, aduzindo, em suma, a) prescrição da pretensão 

punitiva da Administração Pública e b) erro de julgamento quanto à realidade fática 

e dosimetria da multa aplicada. Após sentenças favoráveis aos investigados, o 

CADE interpôs apelações no intuito de reverter a decisão de primeira instância. 

Após longo trâmite no TRF (desde 2009), a PFE/CADE confeccionou 

memorial expondo sinteticamente as nuances do caso e os fundamentos que 

embasaram a decisão administrativa, visando estimular o julgamento dos 

recursos. Em 09 de julho de 2012, a Sexta Turma do TRF, à unanimidade, deu 

provimento às apelações do CADE, reformando as sentenças de primeiro grau 

e mantendo a condenação imposta pela autarquia federal. 

 LEGITIMIDADE DA TAXA PROCESSUAL DO CADE – A empresa 

ELEVADORES DO BRASIL LTDA. aviou diversas ações (2003.34.00.012586-2, 

2003.34.00.009497-4, 2002.34.00.036662-2, 2002.34.00.037654-8), nas quais aduz 

a ilegalidade da cobrança da taxa processual devida ao CADE por ocasião do 

exame dos vários atos de concentração que realizou. Após longo trâmite perante 

o TRF, a 7ª Turma Suplementar decidiu em favor do CADE e, à unanimidade, 

negou provimento às apelações da ELEVADORES DO BRASIL confirmando 

a legitimidade da taxa em comento, nos seguintes termos: “É legítima a taxa 

processual do CADE, instituída pela Lei n. 9.781/99, com as alterações da Lei n. 

10.149/2000, para prestação do serviço público efetivo, específico e divisível de 

exame do eventual potencial lesivo econômico de "ato ou contrato", decorrente do 

exercício do poder de polícia pelo CADE.”. 

 CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE DO SHOPPING CENTER IGUATEMI – 

Em sentença proferida pela 15ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal foi 

integralmente mantida a decisão do CADE que condenou a imposição pelo 

Shopping Iguatemi de cláusula de exclusividade aos lojistas que ali se instalavam, 

nos seguintes termos: “De tal arte, entendo que a conduta tida pelos autores, ao 

fixar cláusula de exclusividade aos contratos firmados com os lojistas, limitou e 

prejudicou a livre concorrência e a livre iniciativa ao exercer de forma abusiva 

posição dominante em mercado relevante de bens e serviços; além disso, concluo 

que a cláusula vergastada limitou o acesso de novas empresas ao mercado, bem 

assim como criou dificuldades ao desenvolvimento e funcionamento de 

concorrentes que atuam no mercado relevante. 

 BANCO DO BRASIL – A Desembargadora Selene de Almeida, em agravo de 

instrumento interposto pelo Banco do Brasil (AI 0072129-52.2011.4.01.0000), 

manteve integralmente a decisão da 6ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, 

que confirmou Medida Preventiva aplicada pelo CADE, que, por sua vez, 

determinava fossem tornadas sem efeito as cláusulas que concediam exclusividade 

ao banco na concessão de empréstimos consignados a servidores públicos. 

 WHITE MARTINS - A 4ª Turma Suplementar do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região manteve condenação imposta pelo CADE à White Martins Gases 

Industriais Ltda. A conduta praticada pela White Martins consistia em impedir a 

entrada de novos concorrentes no mercado através da compra da totalidade de 

insumos necessários à produção industrial de gás carbônico, impedindo, assim, que 
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outros competidores tivessem acesso à matéria prima. A manutenção da decisão do 

CADE pelo Tribunal Regional Federal tem especial relevância porque essa 

condenação administrativa induziu a reincidência da empresa, condenada 

posteriormente em outro processo administrativo pela formação de cartel no 

mercado de gases hospitalares. Esta última condenação também foi levada ao 

Judiciário pela empresa, ainda sem qualquer decisão de mérito. 

 

Apesar de também se situar entre os êxitos da PFE/CADE, merece destaque especial a 

atuação da PFE/CADE em uma seara inexplorada até a vigência da Lei nº 12.529/2011.  

Partindo de requerimentos da Superintendência-Geral do CADE, a PFE/CADE, com auxílio 

das Procuradorias Regionais Federais, instaurou os procedimentos judiciais necessários à colheita 

de elementos para a investigação de cartéis em 2 (dois) mercados diversos, mercado nacional de sal 

e mercado nacional de silicatos (composto químico que serve de insumo para diversos outros 

mercados).  

Foram propostas 4 (quatro) ações de busca e apreensão em cada operação. O sucesso das 

operações dependia, por certo, da obtenção simultânea de todas as liminares perseguidas, nos exatos 

termos pretendidos pelo CADE, uma vez que a negativa em um processo poderia colocar em risco o 

sigilo necessário à obtenção das provas. 

O êxito nas operações de busca e apreensão, que contou com indispensável cooperação das 

Procuradorias Regionais Federais, foi de 100%. Decisões concessivas de medidas liminares foram 

proferidas em cada uma das ações, permitindo o ingresso dos técnicos do CADE nas requeridas e a 

apreensão de diversos documentos que — espera-se — serão indispensáveis à finalização das 

instruções. 

As novidades introduzidas pela edição da nova lei antitruste, assim como a alteração na 

estrutura do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, trouxeram a necessidade de um 

comportamento positivo do CADE, que se colocou à disposição daqueles órgãos que lidam ou 

podem vir a lidar com demandas relacionadas ao direito concorrencial para sanar eventuais dúvidas 

provenientes da interpretação da nova lei.  

Esta agenda positiva foi cumprida por meio de visitas do Procurador-Chefe e do Presidente do 

Tribunal Administrativo do CADE aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais e 

Procuradorias Regionais Federais. 

O saldo positivo no estreitamento da relação entre CADE e Poder Judiciário pode ser sentido 

quando observado que, posteriormente à visita ao Presidente do Tribunal Regional Federal, o 

Procurador-Chefe do CADE foi convidado a ministrar palestra sobre a Lei nº. 12.529/2011 no 

Curso de Formação de Juízes Federais da 3ª Região — o que, por certo, contribui com a advocacia 

da concorrência.  

 

Atividades da atual adjuntoria, no sentido de auxiliar a Superintendência-Geral do CADE a 

fazer o acompanhamento do cumprimento das decisões do CADE e dos instrumentos 

consensuais típicos da legislação antitruste 

No que concerne ao acompanhamento do cumprimento das decisões do CADE e dos 

instrumentos consensuais típicos da legislação antitruste – Termos de Compromisso de Cessação – 

(TCC), Termos de Compromisso de Desempenho (TCD) e Acordos em Controle de Concentrações 

(ACC) – o impacto da Lei nº 12.529/2012 deu-se, sobretudo, no plano de definições de 

competências. 

Isto porque, a partir do início da vigência deste diploma legal, a atual Adjuntoria passou a 

realizar o acompanhamento do cumprimento das decisões do CADE e dos instrumentos consensuais 

típicos da legislação antitruste, na qualidade de auxiliar da Superintendência-Geral do CADE, que 

passou a ser a responsável, mediante controle do plenário do Tribunal Administrativo do CADE. 

Ainda antes da entrada em vigor da Lei nº 12.529/2011, foram identificados 8 (oito) TCC e 

TCD que estavam sendo acompanhados apenas pela extinta SDE. Foi requerido, então, seu envio à 

Adjuntoria, para análise mais detalhada. 
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No ano de 2012, a atual Adjuntoria manifestou-se sobre o cumprimento de decisões do 

CADE, de TCC ou de TCD por meio de pareceres e, nos casos de menor complexidade, por meio 

de notas técnicas. 

Os gráficos seguintes evidenciam o número de manifestações emitidas pela PFE/CADE em 

processos em fase de cumprimento de decisão em 2012, comparado ao ano de 2011: 

 

Gráfico 46 – Manifestações do Setor de Cumprimento de Decisões (SCD) 

 
 

Gráfico 47 – Manifestações SCD por tipos de processo/conteúdo 
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Gráfico 48 – Manifestações SCD em Termos de Compromisso de Cessação (TCC) e Termo de 

Compromisso de Desempenho (TCD) 

 
 

Alguns dados interessantes podem ser observados.  

O primeiros deles é o papel relevante ocupado pelos acordos (TCC e TCD) nas atividades da 

atual Adjuntoria. O segundo, a inexistência de descumprimento de acordos. 

Nos últimos anos, vêm-se verificando uma maior tendência do CADE a solucionar os casos 

complexos por meio da celebração de TCC e TCD. Ao mesmo tempo, a melhora no enforcement 

nas decisões do CADE tem ocasionado uma maior adaptação dos casos à jurisprudência do CADE. 

Isso tem sido especialmente sensível no que se refere à formatação de cláusulas de não-

concorrência. Cada vez mais, não está sendo necessária a intervenção do CADE para a correta 

modelagem deste tipo de cláusula. Assim, a atual Adjuntoria tem observado uma diminuição no 

número de decisões sobre cláusula de não-concorrência que precisam ter o cumprimento fiscalizado 

por este setor.  

O uso da ferramenta de análise prévia de atos de concentração, por sua vez, indica que as 

alterações contratuais poderão ser elaboradas antes da decisão do CADE — o que deverá, ao longo 

tempo, diminuir substancialmente a necessidade da atual Adjuntoria de realizar este tipo de 

acompanhamento. 

Por outro lado, o uso crescente da solução negociada em processos complexos — sejam eles 

decorrentes de controle preventivo (TCD ou ACC), sejam eles decorrentes de controle repressivo 

(TCC) — tem tornado a tarefa de emissão de pareceres de acompanhamento de decisão mais 

complexa e sensível. Casos como o “TCD CADE x BRF” ou o “TCC CADE x Souza Cruz” contêm 

um conjunto significativo de obrigações cujo cumprimento deve ser analisado, em um período de 

tempo dilatado. 

Como consequência, as decisões do CADE têm apresentado acentuado nível de 

cumprimento voluntário. Em 2012, foram executados apenas créditos de decisões do CADE que já 

estavam judicializadas e que tiveram sua exigibilidade recuperada no curso do litígio judicial. 

Portanto, a parcela mais significativa do trabalho do SCDP está vinculada ao acompanhamento do 

cumprimento de acordos — que, muitas vezes, demandam atividades bastante similares às de 

instrução. 

Há de ressaltar, também, que o cumprimento voluntário das decisões do CADE, que é a 

medida mais fiel do enforcement da política antitruste, é promovido de maneira proativa pela atual 

Adjuntoria. Nesta linha, uma parte importante do trabalho desenvolvido pela atual Adjuntoria se 

concentra em expedir recomendações e esclarecer dúvidas de administrados que buscam o CADE 

no interesse de cumprir suas decisões.  

Assim, é comum que a atual Adjuntoria realize a confecção de guias de recolhimento, as análises de 

minutas de cláusulas contratuais, a prestação de informação sobre critérios de atualização de débitos 
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etc., para maior conforto e segurança dos administrados, que concordam em cumprir 

voluntariamente as decisões do CADE. 

 

O gráfico abaixo representa a arrecadação total do CADE, considerando o volume de 

recursos recolhidos como contribuições pecuniárias em TCC, além do recolhimento de multas 

impostas pelo CADE, seja em sede de acordo judicial, seja como pagamento voluntário. Percebe-se 

o crescimento do percentual de valores arrecadados resultantes de acordos em sede administrativa, 

ou seja, TCC. 

 

 

Gráfico 49 – Arrecadação total em 2012, em comparação com 2011  

 
Fonte: ProCADE/CADE, com base em dados fornecidos pelo CFDD 

 

Gráfico 50 - Histórico e projeção de arrecadação , englobando multas, acordos judiciais e TCC 

 
Fonte: ProCADE/CADE 
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4. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO 

4.1. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA  

 

Auditoria Interna do CADE 

As unidades do CADE foram reestruturadas a partir do Decreto Nº 7.738, de 28 de maio de 

2012, que aprovou a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão do 

CADE; remanejou os cargos em comissão e funções de confiança; bem como alterou os Decretos 

no 6.061, de 15 de março de 2007, no 2.181, de 20 de março de 1997, e no 1.306, de 9 de novembro 

de 1994. 

O Decreto tratou, no Capítulo II de seu Anexo, da Estrutura Organizacional do Conselho, 

dispondo, na alínea b, inciso II, art. 2º, da Auditoria como órgão seccional e definindo suas 

competências no art. 17 deste mesmo Anexo. As competências da Auditoria, também estão 

dispostas no art. 16 do Regimento Interno do CADE (RICADE). O RICADE foi aprovado por meio 

da Resolução nº 1, de 29 de maio de 2012. 

O RICADE estabelece em seu art. 10 que a Unidade de Auditoria faz parte da estrutura da 

Presidência do Tribunal. 

 

Regime de Alçadas 

A reestruturação do SBDC, promovida por meio da Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, 

e a consequente alteração da estrutura regimental do CADE, nos termos do Decreto nº 7.738, de 28 

de maio de 2012, ensejaram a constituição de um regime de alçada próprio, formalizado pela 

Portaria CADE nº 142, de 8 de agosto de 2012, em atendimento ao que dispõem os artigos 11 e 12 

do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, os artigos 12 a 14 da Lei nº 9.784, de 29 de 

janeiro de 1999 e o Decreto nº 7.689, de 2 de março de 2012. 

Por força da Portaria nº 493, de 16 de março de 2012, o Senhor Ministro de Estado da Justiça 

delegou ao Presidente do CADE a competência para autorizar expressamente a celebração de novos 

contratos administrativos ou a prorrogação dos contratos em vigor relativos a atividades de custeio, 

com valores inferiores a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), vedada a subdelegação para os 

contratos com valores iguais ou superiores a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 

Com a edição da Portaria nº 142, de 8 de agosto de 2012, o Presidente do CADE delegou ao 

Chefe de Gabinete da Presidência a competência para ordenar despesas inferiores a R$ 

10.000.000,00 (dez milhões de reais) por ano, ressalvadas as despesas da Superintendência-Geral, e 

ao Diretor Administrativo a competência para ordenar despesas inferiores a R$ 1.000.000,00 (um 

milhão de reais) por ano, ressalvadas as da Superintendência-Geral.  

O referido instrumento possibilitou ainda a subdelegação, ao Coordenador-Geral de 

Orçamento, Finanças e Logística, da competência para ordenar despesas inferiores a R$ 480.000,00 

(quatrocentos e oitenta mil reais) por ano, a competência para ordenar despesas em regime de 

adiantamento ou de suprimento de fundos, bem como para movimentar o Cartão de Pagamento do 

Governo Federal. 

Ao Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas foi subdelegada a competência para ordenar 

despesas inferiores a R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) por ano, quando relativas ao 

ressarcimento, a servidores públicos em exercício no CADE, de matrículas, de taxas de inscrição, 

de anuidades ou de mensalidades de cursos, seminários ou outros eventos congêneres, realizadas às 

expensas destes servidores, ou quando relativas ao pagamento, aos mesmos servidores, de bolsas de 

estudos ou auxílios para capacitação, formação, treinamento, aperfeiçoamento e reciclagem, não 

sendo o CADE, tanto em um, quanto no outro caso, parte ou sujeito da contratação com a 

instituição de ensino ou congênere, além da competência para ordenar despesas com ajudas de custo 

(artigo 53 da Lei nº 8.112/1990), indenizações de transporte (artigo 60 da Lei nº 8.112/1990), 

auxílios-moradia (artigo 60-A da Lei nº 8.112/1990) e auxílios para planos ou seguros privados de 

assistência à saúde (artigo 230 da Lei nº 8.112/1990).  
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Mecanismos de controle interno existentes no CADE 

O CADE possui diferentes mecanismos de controle interno, tanto quanto ao acesso às suas 

instalações, quanto a outros temas correlatos. Neste sentido, os mecanismos podem ser agrupados 

em: (i) comunicação interna; (ii) acesso às instalações; (iii) gestão processual e (iv) normas e 

rotinas. 

Quanto ao acesso às instalações, o CADE produz e fornece crachás para identificação tanto de 

servidores, de todos os níveis hierárquicos, e prestadores de serviço, que são cadastrados pela 

CGESP, quanto para os visitantes, que são cadastrados na recepção do edifício sede.  

Registre-se que o acesso às dependências do CADE fora do horário de expediente normal deve 

ser precedido de solicitação formal, com autorização específica do chefe imediato, ao Setor de 

Serviços Gerais, que informa o setor de segurança acerca dessa situação excepcional. A segurança 

do prédio é feita por empresa terceirizada especializada durante 24h.  

Toda movimentação de pessoal é registrada no livro de ocorrência diária, tanto diurnamente 

como noturnamente. 

Além disso, o CADE faz o controle de acesso da garagem e existe uma portaria que normatiza 

a utilização das vagas pelos servidores previamente cadastrados. As normas de acesso de pessoas e 

veículos na sede do CADE são reguladas por meio da Portaria nº 79/2012. 

Ainda em relação ao acesso às instalações, encontra-se em desenvolvimento no âmbito desta 

Autarquia estudo para fortalecimento de suas condições de segurança, com análise da viabilidade 

para instalação de catracas eletrônicas, circuito interno de monitoramento televisivo, controle de 

acesso a determinadas áreas, uso de fechaduras eletrônicas em acesso a áreas de acesso restrito, 

dentre outras. 

Sobre gestão processual, o CADE possui um sistema de acompanhamento processual no qual é 

registrado o andamento de todos os processos e documentos da autarquia. O sistema emite relatório 

de toda a movimentação de cada processo e disponibiliza as principais peças do processo em meio 

digital, inclusive para consulta pelo público externo, via internet. Os processos típicos da área de 

suporte são cadastrados no módulo interno, enquanto que os processos finalísticos são cadastrados 

no módulo externo. 

Cumpre ressaltar que foi desenvolvimento, e encontra-se em período de treinamento, a primeira 

versão de um novo sistema de acompanhamento processual que permitirá a adoção de processo 

eletrônico no âmbito desta Autarquia. O desenvolvimento do novo sistema faz parte do projeto 

“CADE sem papel”, cujo objetivo é automatizar e digitalizar o máximo possível das atividades 

desta Autarquia. 

Todos os processos relativos às competências institucionais do CADE são monitorados desde a 

entrada no órgão até a constatação da cessação dos efeitos produzidos pelas decisões proferidas, 

através de sistemas desenvolvidos pelos setores responsáveis. O acompanhamento do público 

externo desses processos também pode ser feito através da internet, em página específica de 

acompanhamento processual, com cópia digital dos seus documentos públicos. 

Para a consulta, basta clicar em pesquisa processual, inserir o número acima no campo 

‘palavra-chave’, selecionar critério ‘número do processo’ e filtrar pelo ‘tipo do processo’. Para a 

visualização dos autos, clicar em ‘visualizar’ nos documentos disponíveis. 

Ressalte-se que o sistema de andamento processual consolida as informações e emite relatórios 

estatísticos, que permitem a gestão do estoque de processos, o monitoramento do alcance das metas 

e o controle de prazos. Além disso, a maioria das decisões do CADE são disponibilizadas em suas 

versões públicas na internet em menos de 3 (três) dias após a sessão de julgamento. 

No que tange aos projetos mais relevantes da autarquia, o controle é exercido de forma 

centralizada pela ASSPLAN e disponibilizados na intranet. 

No que se refere às normas e rotinas, atualmente o CADE opera com uma série de normas 

procedimentais que regulamentam a rotina administrativa de vários setores, bem como orientam a 

utilização de alguns sistemas da Administração Pública Federal, conforme abaixo especificado: 
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- Manual de Rotinas Administrativas dos Gabinetes;  

- Capacitação de Secretárias e Auxiliares;  

- Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP);  

- Sistema de Controle de Ofícios (SICOF);  

- Internet e Outlook;  

- Sistema de Apoio ao Processo Administrativo (SISAPA);  

- Sistema de Gestão de Demandas de TI (SisHelp);  

- Sistema de Andamento Processual; 

 

Tais documentos estão disponíveis na página da Intranet da unidade de Recursos Humanos, no 

link do ‘Bando de Capacitações Internas’.  

Quanto aos procedimentos de controle patrimonial, registro e baixa de bens móveis, foi editada 

a Portaria n° 108, de 01 de outubro de 2012. Além disso, as demais normas administrativas também 

estão disponíveis na intranet do CADE, na página dos Serviços Gerais no CADE e na página que 

contém o acervo de normas do CADE.  

A unidade de Protocolo do CADE utiliza como referência a Portaria Normativa nº 05, de 19 de 

dezembro de 2002 – Dispõe sobre os procedimentos gerais para utilização dos serviços de 

protocolo, no âmbito da Administração Pública Federal, para órgãos e entidades integrantes de 

Serviços Gerais (SISG). Ela está disponível na página da CGP na Intranet: 

A ASSPLAN utiliza como base os documentos desenvolvidos pelo Escritório de Projetos do 

Ministério da Justiça, relacionados à metodologia de desenvolvimento de Projetos, bem como o 

Sistema Gestor de Escritório de Projetos (GEPNet), disponibilizado via web pelo MJ. 

Ademais, todas as Portarias emitidas pelo CADE estão disponibilizadas na página da Intranet 

da CGESP. 
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4.2. AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS 

Quadro 4.2 Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ 
 

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos 

da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. 
    X 

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e 

funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.  
 X    

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.    X  

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.    X  

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos 

formais. 
 X    

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos 

diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou 

código de ética ou conduta. 

 X    

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das 

responsabilidades. 
   X  

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ.    X  

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ.    X  

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.     X 

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da 

unidade. 
   X  

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos 

seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos 

e a consequente adoção de medidas para mitigá-los. 

 X    

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de 

conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.  
 X    

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de 

risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. 
X     

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala 

de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. 
X     

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos 

internos da unidade. 
   X  

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar 

responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.  
    X 

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores 

de responsabilidade da unidade.  
 X    

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e 

alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. 
X     

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de 

acordo com um plano de longo prazo. 
 X    

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios 

que possam derivar de sua aplicação. 
  X   

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente 

relacionadas com os objetivos de controle. 
 X    

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e 

comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. 
 X    

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para 

permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. 
 X    

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva, 

atual, precisa e acessível. 
 X    

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos 

da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. 
 X    

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as 

direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. 
 X    

Monitoramento 1 2 3 4 5 

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e 

qualidade ao longo do tempo. 
 X    

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações 

sofridas. 
 X    
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4.2.2. Análise crítica 

Diante de seu contexto histórico, o CADE apresenta uma atuação muito incipiente no que tange 

a controle e normatização internos referentes à sua atividade de apoio e de área-meio. 

Tendo sido praticamente desativado na década de 80, retornando apenas na segunda metade da 

década de 90, o CADE sempre apresentou grandes dificuldades na estruturação de corpo técnico. 

Sem carreira própria até recentemente contava com servidores temporários para composição de seu 

quadro. Com isso, percebe-se a ausência de estruturação interna adequada ao longo dos anos, de 

falta de massa crítica interna e, consequentemente, da incapacidade de adoção de procedimentos 

para desenvolvimento de melhores práticas administrativas. 

Apenas recentemente conseguiu-se parcial estabilização de quadro de servidor, a partir da 

utilização de EPPGG e PGPE para composição de seu quadro interno. Assim, a Autarquia começou 

a contar com massa crítica, não só de recursos humanos, mas também de experiências internas, 

suficientes para iniciar procedimentos internos de aprimoramento de suas atividades administrativas 

e de controle. 

A entrada em vigor da Lei nº 12.529/2011 apresentou avanços significativos neste sentido, pois 

permitiu a criação de uma Diretoria Administrativa dentro da estrutura organizacional da Autarquia. 

Até então, a administração era difusa, orientada pela Presidência do CADE. Com a criação da 

Diretoria, há a reunião de todos os aspectos administrativos sob um ponto focal, o que tem o condão 

de auxiliar no aprimoramento de suas atividades e desenvolvimento de melhores práticas. 

Além disso, a nova lei também aumentou o prazo de mandato dos membros do colegiado do 

órgão – Conselheiros e Presidente -, de 2 (dois) para 4 (quatro) anos, o que também contribui para a 

busca por um aperfeiçoamento administrativo da Autarquia. 

Contudo, apesar das falhas e dificuldades estruturais experimentadas pelo CADE nas últimas 

décadas, esta Autarquia esforçou-se para adotar e aprimorar seus mecanismos de controle interno no 

limite de suas capacidades físicas e técnicas. É possível agrupar as iniciativas do CADE neste 

sentido nos seguintes grupos temáticos: (i) comunicação interna; (ii) acesso às instalações; (iii) 

gestão processual e (iv) normas e rotinas. 

A iniciativa interna principal de divulgação e conscientização utilizado pelo CADE acerca dos 

controles internos é a sua Intranet. Não obstante, a depender da mensagem a ser passada e do 

público alvo, outros canais são utilizados, como e-mail, mural de avisos e reuniões presenciais com 

as equipes. 

Por fim, cumpre ressaltar que a Autarquia continua na busca pelo aprimoramento de sua 

atuação, em especial de seu controle interno. Neste sentido, o CADE desenvolveu também o 

mapeamento de fluxogramas relativos aos principais processos de trabalho, desenhando as rotinas, 

atividades, documentos gerados em cada etapa, alçada, etc. Além disso, constituiu no final do 

exercício de 2012 um grupo de trabalho responsável por analisar o fluxo de trabalho da Diretoria 

Administrativa, com o objetivo de incutir o máximo de excelência operacional. 

Conforme demonstrado, ainda que o CADE possua limitações estruturais e de recursos 

humanos, esta Autarquia adota continuamente medidas que almejam o aprimoramento de suas 

atividades. 

 

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.    X  

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, 

porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, 

porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 
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4.3. SISTEMA DE CORREIÇÃO 

No exercício de 2012 foi instaurada 1 (uma) sindicância investigativa (Processo nº 

08700.001195/2012-71), cuja comissão investigativa foi constituída por meio da Portaria CADE nº 

23, de 23 de fevereiro de 2012, posteriormente modificada pela Portaria CADE nº 29, de 16 de 

março de 2012. Foi também julgado 1 (um) Processo Administrativo Disciplinar (PAD) – Processo 

nº 08700.005206/2011-10 – cuja comissão foi designada por meio da Portaria CADE nº 113, de 14 

de setembro de 2011 e cujo julgamento concluiu pela inocência do acusado, nos termos do § 1º do 

art. 165 da Lei nº 8.112/90. 

Ainda no exercício de 2012, o CADE foi objeto de inspeção correcional, por parte da 

Controladoria-Geral da União (CGU), no período de 10 a 14 de dezembro de 2012, conforme 

solicitação constante do Ofício nº 321495, de 30 de outubro de 2012, da Corregedoria Setorial do 

Ministério da Justiça, da Corregedoria-Geral Adjunta da Área Social, da CGU-PR. A realização da 

referida inspeção resultou em 2 (duas) recomendações, ambas com data de 10 de dezembro de 

2012, para correções cadastrais e atualização de procedimentos, sendo que todas as recomendações 

foram integralmente atendidas dentro do prazo definido e devidamente esclarecidas perante o órgão 

de controle, por meio do Ofício CADE nº 852/2013.  

No exercício de 2012 o CADE foi objeto de inspeção correcional, por parte da Controladoria-

Geral da União, no período de 10 a 14 de dezembro de 2012, conforme solicitação constante do 

Ofício nº 321495, de 30 de outubro de 2012, da Corregedoria Setorial do Ministério da Justiça, da 

Corregedoria-Geral Adjunta da Área Social, da CGU-PR.  

Diante das constatações resultantes da inspeção correcional, o CADE tomou a decisão de 

designar responsável pela área disciplinar, definir espaço físico adequado e suficiente, no âmbito da 

Diretoria Administrativa, para a guarda dos processos disciplinares, com acesso restrito, além de 

autorizar a capacitação de servidores para atuar na área disciplinar. 

 

4.4. CUMPRIMENTO PELA INSTÂNCIA DE CORREIÇÃO DA PORTARIA Nº 1.043/2007 DA 

CGU 

O CADE encontra-se regularmente cadastrado no sistema CGU-PAD e as informações que 

constam do sistema estão atualizadas, conforme imagem abaixo: 

 

Figura 16 – Tela do CGU-PAD 
 

 
Fonte: CGU-PAD 
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5. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

5.1. INFORMAÇÕES SOBRE PROGRAMAS DO PPA DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

5.1.1. Informações Sobre Objetivos Vinculados a Programas Temáticos de Responsabilidade 

da UJ 

Quadro 5.1.1. Objetivos de programa temático de responsabilidade da UJ 

 
Identificação do Objetivo 

Código  0870 

Descrição 

Aperfeiçoar e fortalecer o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) por meio da 

estruturação do Novo CADE, da institucionalização de parcerias com outros órgãos da administração 

pública e organismos internacionais, do aprimoramento dos procedimentos de repressão e prevenção às 

infrações à ordem econômica, da adoção de práticas educativas e formativas e da disseminação da cultura 

da concorrência. 

Programa  2020 – Cidadania e Justiça 

Órgão Responsável Ministério da Justiça 

Execução Orçamentária e Financeira do Objetivo (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

500.000,00  517.965,00  463.794,28  385.129,87  0 78.664,41 385.129,87  

Metas do Exercício 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 Criação e implantação da 

Escola de Defesa da 

Concorrência com rede de 

ensino à distância  

Percentual de 

conclusão do 

projeto de 

implantação da 

escola 

0 0 0 0 

2 Implantação de ao menos 5 

(cinco) novos laboratórios de 

análise e investigação de cartéis 

garantindo a presença de ao 

menos um laboratório em cada 

região do país 

Quantidade de 

regiões do Brasil 

com laboratórios 

implantados 

3¹ 3¹ 0 0 

3 Implantação do Novo CADE Percentual de 

conclusão dos 

projetos 

relacionados à 

implantação do 

novo CADE 

100 100 0² 0² 

4 Implementação do sistema de 

notificação e tramitação 

eletrônica dos processos 

administrativos 

Percentual de 

conclusão do 

projeto de 

desenvolvimento 

da Versão 1 do 

sistema 

100 100 500.000,00 507.645,00 

5 Lançamento e divulgação de 

publicações e cartilhas para 

disseminação da cultura da 

concorrência 

Percentual de 

conclusão do 

projeto da 

Revista do 

CADE e do 

Livro CADE 50 

Anos 

50 50 55.000,00 40.999,00³ 

6 Realização do encontro anual 

da ICN (International 

Competition Network) no Brasil 

em 2012 

Percentual de 

conclusão do 

projeto ICN 2012 

100 100 600.000,00
4
 476.766,38

4
 

7 Redução de 50% do estoque de 

investigações nos setores de 

Quantidade de 

processos 

83 107 0 0 
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saúde e combustíveis em 

instrução na SDE/MJ
5
 

retirados do 

estoque relativos 

aos setores de 

saúde e 

combustíveis 

8 Revisão das normas de 

tramitação de processos no 

SBDC para diminuir a duração 

dos processos, aprimorando a 

observância dos princípios 

constitucionais do contraditório, 

da ampla defesa e da razoável 

duração dos processos 

administrativos 

Percentual de 

conclusão do 

projeto de 

revisão do 

Regimento 

Interno do 

CADE e edição 

de norma para 

controle de 

estruturas 

100 100 0 0 

9 Revisão do marco legal dos 

crimes contra a ordem 

econômica, com a finalidade de 

dissuadir a prática de tais 

delitos e aumentar a eficácia da 

persecução penal contra crimes 

dessa natureza
5
 

Percentual de 

conclusão do 

projeto de 

revisão do marco 

legal dos crimes 

50 50 0 0 

10 Revisão dos programas de 

leniência e de compliance, 

incentivando a adesão dos 

agentes econômicos a esses 

programas com vistas a tornar 

mais efetiva a prevenção e a 

repressão de infrações à ordem 

econômica
5
 

Percentual de 

conclusão do 

projeto de 

revisão dos 

programas 

0 0 0 0 

¹ As 3 (três) regiões do Brasil que já possuem laboratórios de combate a cartéis são: Norte (Paraíba e Rio Grande do 

Norte), Sudeste (Minas Gerais e São Paulo) e Sul (Santa Catarina e Rio Grande do Sul). Esses laboratórios foram 

executados ainda na gestão da SDE/MJ. A partir da transição, o CADE passou a ser responsável por essa meta. 

²Foram empenhados e executados o valor de R$ 507.645,00. Os recursos utilizados foram da ação de Gestão e 

Administração da Unidade. 

³ Para confecção do Livro CADE 50 Anos, o valor empenhado foi de R$ 40.999,00, sendo R$ 33.199,00 recebidos do 

CFDD/MJ por meio de destaque e R$ 7.800,00 foram recursos utilizados da ação de Gestão e Administração da 

Unidade. 
4
 O valor inicialmente foi previsto de R$ 600.000,00, deste valor foram empenhados R$ 476.766,38 e executados R$ 

476.166,38, restando o valor de R$ 600,00 inscrito em restos a pagar.  Os recursos utilizados foram recebidos por meio 

de destaque da SDE/MJ. 
5
 O CADE passou a ser responsável por essa meta com a entrada em vigor da lei 12.529/2011, pois até então competia à 

SDE/MJ sua realização. 

 

5.1.1.2 Análise Crítica 

Ao final do primeiro ano do Plano Mais Brasil (PPA 2012-2015), percebe-se que grandes 

avanços foram feitos para o alcance do objetivo de aperfeiçoar e fortalecer o Sistema Brasileiro de 

Defesa da Concorrência (SBDC). No exercício de 2012 foram concluídas as metas de implantação 

do Novo CADE, de realização da 11ª Conferência Internacional da International Competition 

Network (ICN) no Brasil, e de redução de 50% do estoque de investigações nos setores de saúde e 

combustíveis em instrução na SDE/MJ.  

A implantação do Novo CADE pode ser considerada a maior conquista do exercício. A 

partir da entrada em vigor da Lei nº 12.529/2011, em 29 de maio 2012, que reestruturou o SBDC, o 

Conselho incorporou as competências concernentes às fases de instrução de atos de concentração 

econômica (atribuição anteriormente exercida pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do 

Ministério da Fazenda - SEAE/MF), assim como de condutas anticompetitivas (atribuição 

anteriormente exercida pelo Departamento de Proteção e Defesa Econômica, da agora extinta 

Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça - DPDE/SDE/MJ). 
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Essa reformulação institucional do CADE exigiu, entre outras medidas: (i) a reestruturação 

organizacional; (ii) a ampliação e preparação do corpo funcional;(iii) a adequação da estrutura física 

da Autarquia (mudança de sede e aquisição de equipamentos); (iv) a revisão dos limites 

orçamentários do CADE. Outro desafio dizia respeito à adoção do sistema de notificação prévia em 

atos de concentração (fusão, aquisição, formação joint-ventures e outros), que impôs ao CADE não 

somente a absorção de parte das competências da SEAE e da SDE, mas também a obrigação de 

analisar previamente os atos de concentração, o que representa uma alteração substancial no “modus 

operandi” de análise e exige maior agilidade de instrução e julgamento.  

O CADE reviu grande parte de seu arcabouço normativo interno, com o objetivo de 

adequar-se às mudanças nos prazos processuais apresentadas na Lei nº 12.529/2011 e tornar seu 

trabalho mais célere. Cita-se como avanço a publicação do Novo Regimento Interno do CADE, 

após consulta pública, e a criação de novo procedimento para análise de Atos de Concentração, com 

extensa pesquisa das melhores práticas das autoridades antitruste estrangeiras. 

Registra-se como desafio relativo a esse quesito a revisão do marco legal dos crimes contra a 

ordem econômica e dos programas de leniência e compliance, que, até a entrada em vigor da nova 

Lei, estava a cargo da SDE/MJ e agora passou a ser responsabilidade do CADE. 

Destaque-se que a reestruturação do SBDC teve grande impacto no cumprimento de outras 

metas importantes, uma vez que os esforços do CADE e da extinta SDE/MJ voltaram-se para esse 

projeto e, consequentemente, a programação original precisou ser revista. As realizações e os 

desafios relativos aos demais componentes do objetivo 0870 encontram-se descritos por temas, nos 

parágrafos seguintes.  

Sobre a instituição de parcerias, o maio destaque foi a realização da 11ª Conferência 

Internacional da ICN. Esse evento internacional contribuiu para o fortalecimento do posicionamento 

do CADE frente às agências antitruste citadas. Como resultado desse esforço, o CADE celebrou 

Acordos de Cooperação com as autoridades antitruste da China e do Peru, e há outros em 

negociação. Com relação à parceria do CADE com órgãos da Administração Pública, é importante 

citar a agenda de aproximação com as Agências Reguladoras, com o objetivo de firmar novos 

Acordos de Cooperação Técnica e renovar os já existentes. A instalação de Laboratórios de 

Investigação de cartéis em todas as regiões do país, outra ação importante relacionada à agenda 

nacional de parcerias, está parcialmente implementada, com a existência de laboratórios em 3 (três) 

das 5 (cinco) macrorregiões. Essa meta foi incorporada pelo CADE com a entrada em vigor da nova 

Lei. 

Por fim, no tocante a adoção de práticas educativas e formativas e da disseminação da 

cultura da concorrência, a realização da Conferência da ICN também pode ser considerada atividade 

importante, uma vez que esses temas foram tratados no evento. Outra ação realizada foi o 

lançamento de Campanha Publicitária no mês de setembro, parte de Agenda comemorativa pelo 

aniversário de 50 anos do CADE, projeto aprovado pelo Conselho Gestor do Fundo de Defesa dos 

Direitos Difusos (CFDD). A campanha contou com a produção de material gráfico, publicação de 

anúncios nos principais jornais e revistas de circulação nacional e sítios eletrônicos ligados a 

negócios, entre setembro e outubro. Também foi criado um hot site, sítio eletrônico específico para 

a divulgação da campanha. Esse projeto tem como objetivo difundir o tema Defesa da Concorrência 

para a sociedade por meio da realização de seminário temático em 2013, do lançamento de livro 

comemorativo e de campanha publicitária já realizada. Outra ação importante é a preparação da 33ª 

edição do Programa de Intercâmbio do CADE (PinCADE), cujo objetivo é divulgar a defesa da 

concorrência entre os estudantes universitários por meio de um estágio de três semanas no CADE, 

em janeiro de 2013, com atividades teóricas e práticas. 

Duas outras ações importantes nesse tema são a criação da Escola Nacional de Defesa da 

Concorrência (ENDEC) e o lançamento de publicações e cartilhas, ambas programadas para 2013 

devido à implantação do Novo CADE. 
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5.1.2.  Informações Sobre Iniciativas Vinculadas a Programas Temáticos de Responsabilidade 

da UJ 

Quadro 5.1.2.1.  Iniciativas de programa temático de responsabilidade da UJ 

Identificação da Iniciativa 

Código  03KK 

Descrição 

Aumentar a eficácia, eficiência e efetividade do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, com a 

priorização de setores de grande impacto econômico e social, a institucionalização de parcerias com 

órgãos da administração pública e organismos internacionais, com o fomento à livre concorrência nos 

setores regulados e com o fortalecimento da prevenção e do combate às infrações à ordem econômica. 

Objetivo 0870 

Órgão ou 

Unidade 

Responsável 

Ministério da Justiça 

Execução Orçamentária e Financeira da Iniciativa (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores 

Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 
Não 

Processados 

500.000,00  517.965,00  463.794,28  385.129,87   78.664,41 385.129,87  

Metas do Exercício Para a Iniciativa 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 Capacitação, 

Especialização e 

Modernização de Recursos 

Humanos para Defesa da 

Concorrência 

Servidor 

capacitado 

150 168 150.000 179.135,83 

2 Disseminação da Cultura 

da Concorrência 

Medida 

implementada 

60 74 200.000 179.970,49 

3 Julgamento de Atos de 

Concentração e Processos 

Administrativos 

Processo julgado 504 836 150.000 104.687,96 

 

5.1.2.2 Análise Crítica 

Em 2012, o CADE empreendeu atividades com o intuito de cumprir as metas estabelecidas na 

lei orçamentária de 2012 para cada ação programática. Nem todas as atividades incorreram em 

impacto orçamentário, bem como nem todas as atividades que incorreram em impacto utilizaram 

recursos próprios do programa, pois inseridas em escopos outros que exigiram a utilização de 

recursos do programa de gestão e manutenção. 

Neste sentido, tem-se que esta Autarquia ultrapassou as metas previstas para disseminação da 

cultura da concorrência e julgamento de atos de concentração e processos administrativos, ainda 

que não tenha alcançado a de capacitação, especialização e modernização de recursos humanos para 

defesa da concorrência. Para tanto, foram empenhados 89,5% da dotação total. 

O maior desafio enfrentado pela Autarquia para a consecução da meta e para execução 

orçamentária foi a entrada em vigor da Lei nº 12.529/2011 e seus impactos na estrutura do CADE, 

pois adicionaram às atividades rotineiras de cada unidade da Autarquia cargas adicionais referentes 

a ações próprias da alteração estrutural que deveriam ser realizadas, tais como mudança física para a 

nova sede, dentre outras. 
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Quadro 5.1.2.2. – Iniciativas de programa temático de responsabilidade da UJ 

Identificação da Iniciativa 

Código  03KL 

Descrição 

Reestruturar o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência com a implantação e funcionamento do 

Novo CADE provido de corpo técnico e estrutura apropriados ao atendimento das demandas e 

procedimentos previstos no PL nº 3937/2004, dentre os quais o de análise prévia de atos de concentração 

econômica 

Objetivo 0870 

Órgão ou Unidade 

Responsável 
Ministério da Justiça 

Execução Orçamentária e Financeira da Iniciativa (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

0 0 0 0 0 0 0 

Metas do Exercício Para a Iniciativa 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 Reestruturação Organizacional 

(publicação de novo Decreto de 

Estrutura) 

Percentual de 

conclusão do 

processo de 

reestruturação 

100 100 0 0 

2 Mudança de sede Percentual de 

conclusão do 

projeto 

operacional 

de mudança 

de sede 

100 100 0 0 

3 Revisão dos fluxos de trabalho 

relacionados aos processos 

finalísticos 

Percentual de 

conclusão do 

projeto de 

revisão de 

fluxo dos 

processos 

finalísticos 

100 100 0 0 

4 Mobilização e alinhamento das 

equipes do CADE e da SDE 

Percentual de 

conclusão das 

ações de 

comunicação 

interna 

relacionadas 

à transição 

100 100 0 0 

5 Formalização de demanda ao 

MPOG de concurso de Especialista 

em Políticas Públicas e Gestão 

Governamental (EPPGG) 

Percentual de 

conclusão do 

processo de 

demanda de 

concurso 

EPPGG 

100 100 0 0 

6 

 

Formalização de demanda ao 

MPOG de concurso para 

provimento de cargos do plano 

geral do poder executivo (PGPE) 

Percentual de 

conclusão do 

processo de 

demanda de 

concurso 

PGPE 

100 100 0 0 

7 Capacitação interna das equipes do 

CADE e da SDE para instrução de 

atos de concentração  

Quantidade 

de servidores 

capacitados 

35 35 0 0 
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5.1.3. Informações Sobre Ações de Programas Temáticos de Responsabilidade da UJ 

Quadro 5.1.3. Ações vinculadas a programa temático de responsabilidade da UJ 

Identificação da Ação 

Código  10.30101.14.128.2020.2548 

Descrição 
Capacitação, Especialização e Modernização de Recursos Humanos para Defesa da 

Concorrência 

Iniciativa 

03KK - Aumentar a eficácia, eficiência e efetividade do Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência, com a priorização de setores de grande impacto econômico e social, a 

institucionalização de parcerias com órgãos da administração pública e organismos 

internacionais, com o fomento à livre concorrência nos setores regulados e com o 

fortalecimento da prevenção e do combate às infrações à ordem econômica 

Unidade Responsável Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) 

Unidade Orçamentária 30211 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

150.000   180.000 179.136  113.323 0  65.812  113.323  

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 Capacitação, Especialização e 

Modernização de Recursos 

Humanos para Defesa da 

Concorrência 

Servidor 

capacitado 

150 168 150.000 179.135,83 

 

5.1.3.2 Análise Crítica 

Em 2012, foram oferecidos aos servidores do CADE cursos de capacitação e especialização, 

em vários níveis, tendo em vista melhorar o desempenho dos mesmos e aprimorar seus 

conhecimentos na área em que atuam. As ações de capacitação empreendidas pela Autarquia podem 

ser classificadas em 3 (três) grupos: (i) cursos de capacitação de curta duração; (ii) cursos de pós-

graduação e (iii) cursos de idiomas. 

A análise interna, pelo CADE, para autorização de participação de servidor em curso de 

capacitação de curta duração está disciplinada está disciplinada pela Portaria CADE nº 72, de 21 de 

julho de 2010. O referido normativo prevê um trâmite próprio para os pedidos de capacitação de 

curta duração. 

No exercício de 2012, foram realizados 25 (vinte e cinco) cursos de capacitação de curta 

duração, que corresponderam a mais de 70% do total de despesas desta ação. Os cursos de curta 

duração realizados no período abrangeram variados temas de interesse do órgão, tais como: (i) 

gestão de folha de pagamentos; (ii) elaboração e planilha de custos e formação de preços; (iii) 

formação de pregoeiros; (iv) operação do SIAFI; (v) gestão do almoxarifado; (vi) análise de 

processos administrativos concorrenciais; (vii) lei de acesso à informação; (viii) uso do SCDP; 

dentre outros. 

Alguns cursos merecem destaque pelo tema tratado, bem como pelos impactos produzidos 

internamente. É o caso, por exemplo, do curso sobre o software Gestor de Escritório de Projetos 

(GEPNet). 

A referida capacitação interna foi realizada primordialmente para os servidores ocupantes de 

cargo de média e alta chefia, a saber, DAS 4 e DAS 5 para o uso do GEPNet. Tal software foi 

desenvolvimento no âmbito do Ministério da Justiça e é utilizado pelo referido órgão para auxílio 

da gestão de seu escritório de projetos, permitindo um controle efetivo dos projetos em trâmite no 

órgão. 

O CADE, até então, não possuía software para gerenciamento de projetos. Contudo, com a 

criação de uma assessoria de projetos vinculada à Presidência do órgão, passou-se a buscar 

ferramentas para aprimorar a gerência e acompanhamento de projetos no âmbito desta Autarquia. O 
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treinamento para o uso do sistema foi acompanhado também de ensinamentos referentes à gestão de 

projetos. 

Adicionalmente, cumpre ressaltar que foram realizados importantes cursos de curta duração 

que não produziram impacto orçamentário direto, ou seja, que não exigiram execução orçamentária 

dos recursos previstos para a ação de capacitação. Estes cursos foram ministrados, em regra, pela 

própria equipe do CADE como medida multiplicadora e de uniformização de conhecimento. 

Por exemplo, pode-se mencionar o curso sobre instrução de atos de concentração ministrado 

antes da entrada em vigor da Lei nº 12.529/2011, ainda na sede antiga do CADE. O objetivo do 

curso foi preparar seu corpo técnico para as alterações produzidas pela nova lei de regência da 

defesa da concorrência que, à época, ainda não havia entrado em vigor. 

O curso foi ministrado pelas autoridades do CADE e serviu para harmonizar a percepção a 

respeito das novidades legais que deveriam ser observadas a partir de maio de 2012. Além disso, 

envolveu grande parte dos servidores que hoje se dedicam à atividade finalística do órgão. 

Neste mesmo sentido, em janeiro de 2012, foi realizado pela chefia de gabinete da Presidência 

do CADE um curso de “boas-vindas” para os servidores ocupantes de cargos de PGPE que foram 

cedidos pelo Ministério da Justiça. O curso teve como objetivo apresentar o órgão aos novos 

servidores, esclarecer as atividades e competências da Autarquia, bem como discorrer sobre 

algumas ferramentas básicas utilizadas internamente. 

Ainda neste ponto, podem ser mencionados cursos virtuais com órgãos de defesa da 

concorrência estrangeiros, tais como a autoridade de defesa da concorrência da Espanha, a 

Comisión Nacional de la Competencia (CNC), ofertados aos servidores do CADE sem impacto 

orçamentário direto. 

Outro curso sem impacto orçamentário direto que merece destaque refere-se à lei de acesso à 

informação e adoção do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) no âmbito deste Conselho. O 

objetivo foi conscientizar o corpo técnico da Autarquia, em especial os que atuam diretamente com 

atendimento ao público, da importância do tema à sociedade brasileira, bem como apresentar as 

regras que deveriam ser observadas para garantir ao cidadão o acesso às informações de que tem 

direito. 

Ao longo do exercício de 2012, foram realizadas também capacitações específicas, 

principalmente voltadas para uniformização de entendimento e reciclagem da força de trabalho, 

que, por serem restritos a determinadas unidades, ou seja, ministradas e acompanhadas apenas pelos 

membros de uma unidade, não foram contabilizados na meta, apesar de contribuírem para o 

aprimoramento de nossos recursos humanos. 

No que tange aos cursos de pós-graduação, a Autarquia paga uma parte de cursos de pós-

graduação realizados por seus servidores, desde que no interesse da Administração Pública. A 

análise e escolha dos pedidos de cursos de pós-graduação acontece periodicamente, geralmente 2 

(duas) vezes ao ano, e são regidas por editais previamente publicados pela Presidência do CADE 

com a estipulação das regras e previsão de criação de uma comissão de análise para subsidiara a 

decisão do Presidente. 

No exercício de 2012, foram escolhidos 07 cursos de pós-graduação, que corresponderam a 

aproximadamente 10% do total de despesas desta ação. 

Por fim, em situação similar à dos cursos de pós-graduação, o CADE também auxilia na 

capacitação de idiomas de seus servidores, sendo que a solicitação de capacitação e a análise pelo 

órgão são regidas internamente pela Portaria CADE nº 131/2010, de 12 de fevereiro de 2010. 

O gráfico abaixo apresenta a representatividade de cada tipo de capacitação no total de 

despesas orçamentárias da ação. 
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Gráfico 51 – Composição da despesa de capacitação 

 

 
Fonte: CGESP/DA/CADE 

 

 Por fim, cumpre destacar que o limite orçamentário disponibilizado para esta ação não foi o 

suficiente para cobrir as despesas de custeio durante o exercício, sendo necessário o remanejamento 

de 20% da Ação nº 2554: “Disseminação da Cultura da Concorrência” para a Ação nº 2548: 

“Capacitação e Especialização de Recursos Humanos”, no valor de R$ 30.000,00, em virtude do 

aumento no quadro de servidores, decorrente da aprovação da Lei 12.529/2011. 

 

Quadro 5.1.3.2. – Ações vinculadas a programa temático de responsabilidade da UJ 

Identificação da Ação 

Código  10.30101.14.128.2020.2554 

Descrição Disseminação da Cultura da Concorrência 

Iniciativa 

03KK - Aumentar a eficácia, eficiência e efetividade do Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência, com a priorização de setores de grande impacto econômico e social, a 

institucionalização de parcerias com órgãos da administração pública e organismos 

internacionais, com o fomento à livre concorrência nos setores regulados e com o 

fortalecimento da prevenção e do combate às infrações à ordem econômica 

Unidade Responsável Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) 

Unidade Orçamentária 30211 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

200.000 180.000 179.971 179.971   179.971 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 Disseminação da Cultura da 

Concorrência 

Medida 

implementada 

60 74 200.000 179.970 

 

5.1.3.3 Análise Crítica 

No exercício de 2012, o CADE executou 99% da dotação final disponível para a ação de 

disseminação da cultura da concorrência. Ao longo do ano, o CADE participou e realizou inúmeras 

atividades que tinham como o objetivo disseminar a cultura brasileira de defesa da concorrência no 

Brasil e no Exterior. 

Também no que tange à esta ação, foram realizados importantes eventos que não produziram 

impacto orçamentário direto, ou seja, que não exigiram execução orçamentária dos recursos 

previstos para a ação de disseminação da cultura da concorrência. Contudo, tais eventos também 

contribuíram para a consecução da ação. 



 

104 

Em termos quantitativos, o CADE marcou presença em inúmeras palestras realizadas no 

Brasil a respeito do tema de defesa da concorrência, bem como em importantes fóruns 

internacionais que debatem o tema, tais como OCDE - Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico, ICN - International Competition Network e UNCTAD - Conferência 

das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento. 

Dentre os eventos de disseminação da cultura da concorrência que merecem destaque, 

podemos mencionar a realização da cerimônia comemorativa do CADE 50 anos. As comemorações 

do cinquentenário da Autarquia iniciaram-se no final de 2012 e devem se estender ao longo de 2013 

e contam com recursos do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos 

(CFDD). Além da realização da cerimônia comemorativa, está planejado um seminário e o 

lançamento de um livro, ambos para 2013. 

Além disso, cumpre ressaltar a participação do CADE no Programa de Fortalecimento 

Institucional para Gestão em Regulação - PRO-REG, em especial: (i) a realização, em pareceria 

com a extinta Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, de curso sobre defesa da 

concorrência com participação de servidores de outros órgãos regulatórios; e (ii) sediar, no Plenário 

do CADE, a aula inaugural do curso “Regulação e Advocacia da Concorrência” promovido pelo 

PRO-REG. 

Neste sentido, também é passível de nota o curso realizado pelo CADE para jornalistas, 

denominado “O CADE e a Nova Lei de Defesa da Concorrência”, com o objetivo de esclarecer a 

Lei nº 12.529/2011 e explicar as competências da Autarquia aos profissionais responsáveis pela 

cobertura midiática das atividades deste Conselho. Com isso, esperou-se alcançar uma melhor 

compreensão dos jornalistas, e consequentemente do público final, dos impactos das decisões do 

CADE e a importância de sua atuação. O gráfico abaixo reproduz a avaliação do curso, feita pelos 

jornalistas que participaram: 

 

Gráfico 52 – Avaliação do curso “O CADE e a Nova Lei de Defesa da Concorrência” 

 
Fonte: ASSCOM/PRES/CADE 

 

Assim, o CADE conseguiu, no exercício de 2012, realizar devidamente a ação de 

Disseminação da Cultura da Concorrência, alcançando a meta proposta. 
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Quadro 5.1.3.3. Ações vinculadas a programa temático de responsabilidade da UJ 

Identificação da Ação 

Código  10.30101.14.128.2020.2807 

Descrição Julgamento de Atos de Concentração e Processos Administrativos 

Iniciativa 

03KK - Aumentar a eficácia, eficiência e efetividade do Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência, com a priorização de setores de grande impacto econômico e social, a 

institucionalização de parcerias com órgãos da administração pública e organismos 

internacionais, com o fomento à livre concorrência nos setores regulados e com o 

fortalecimento da prevenção e do combate às infrações à ordem econômica 

Unidade Responsável Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) 

Unidade Orçamentária 30211 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

150.000 150.000 104.687 91.835  12.853 91.835 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 Julgamento de Atos de 

Concentração e Processos 

Administrativos 

Processo 

julgado 

504 836 150.000 104.687 

 

5.1.3.4 Análise Crítica 

Dentre as ações previstas na LOA 2012, a ação referente ao Julgamento de Atos de 

Concentração e Processos Administrativos foi a mais impactada pela entrada em vigor da Lei nº 

12.529/2011. 

No âmbito da lei de regência anterior, qual seja, a Lei nº 8.884/94, as decisões terminativas, 

ou seja, os julgamentos dos processos, eram realizadas no âmbito do Plenário do CADE. Todos os 

processos, fossem atos de concentração ou processos repressivos, deveriam ser analisados pelo 

Plenário do CADE. Este foi o panorama que contextualizou a proposta orçamentária de 2012, que 

ocorreu no ano de 2011, ou seja, antes sequer da aprovação pelo Congresso Nacional do projeto de 

lei que se transformou na Lei nº 12.529/2011. Tal panorama também contextualizou a discussão 

orçamentária que resultou na PLOA 2013, uma vez que a Lei nº 12.529/2011 havia acabado de 

entrar em vigor e seus impactos ainda não haviam sido inteiramente esclarecidos. 

Com o advento da nova lei de regência, há uma inovação significativa neste quesito, pois é 

concedida à Superintendência-Geral do CADE, unidade criada na nova lei e que não existia 

anteriormente, a capacidade de proferir decisões terminativas em atos de concentração ou processos 

repressivos. Ainda que o Plenário do CADE possua a competência para revisar tais decisões, a 

alteração alterou radicalmente toda a estrutura decisória do CADE. 

Acompanhado de tal alteração, a Lei nº 12.529/2011 também previu alterações no critério de 

submissão de atos de concentração. Tais alterações, por si só, também teriam o condão de impactar 

de forma significativa a quantidade de atos de concentração analisados pelo CADE, porém, cumpre 

ressaltar que concomitantemente à entrada em vigor da nova lei, foi publicada Portaria 

Interministerial entre os Ministérios da Justiça e da Fazenda para elevar os patamares de submissão 

de atos de concentração, devidamente em consonância com possibilidade prevista na referida lei de 

regência. 

Com a expectativa de entrada em vigor da nova lei e diante das alterações que ela provocou, o 

CADE recebeu notificação recorde de submissão de atos de concentração no último mês de 

vigência da Lei nº 8.884/94. Estes processos tramitaram em conjunto com os atos de concentração 

novos, regidos pela Lei nº 12.529/2011. 

Ao longo do ano, houve um esforço significativo por parte do quadro técnico do CADE 

relacionado às atividades finalísticas do órgão para encerrar o estoque de processos iniciados no 

âmbito da Lei nº 8.884/94, em especial dos atos de concentração, pois possuem prazos legais para 
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análise. Adicionado às alterações na estrutura decisória da Autarquia, tem-se a realização de 165% 

da meta prevista na LOA 2012. 

Contudo, é provável que a tônica seja alterada nos próximos anos, uma vez que a elevação 

dos critérios de submissão dos atos de concentração, cujo objetivo principal foi reduzir a quantidade 

de operações submetidas à análise do CADE, aliada à alteração na estrutura decisória da Autarquia, 

permitirá que sejam produzidas análises mais profundas e mais céleres, o que já começou a 

acontecer, uma vez que se baixou o tempo médio de tramitação de um ato de concentração em cerca 

de 70%. 

Diante destas alterações legais, foi possível concentrar os esforços da ação em questão em 

permitir uma instrução mais robusta dos processos, para permitir julgamentos mais precisos e de 

qualidade. O cerne da execução orçamentária baseou-se na realização de operações de busca e 

apreensão, autorizadas pelo Poder Judiciário, para coleta de provas, principalmente nas sedes de 

empresas investigadas pela prática de cartel. 

A realização de uma operação de busca e apreensão envolve uma mobilização maciça por 

parte do CADE, principalmente em decorrência de seu reduzido quadro de servidores, pois exige 

que sejam deslocados grandes números de servidores para diferentes localidades. 

Diante de seu caráter sigiloso, o Poder Judiciário determina a realização concomitante das 

diferentes operações de busca e apreensão autorizadas em um mesmo processo. Ou seja, é 

necessário garantir a presença de servidores do CADE, ao mesmo tempo, em diferentes endereços, 

muitas vezes localizados em Estados diferentes do país. 

Desde a entrada da nova lei de concorrência, ou seja, no período de maio a dezembro de 2012, 

foram realizadas 5 (cinco) operações de busca e apreensão. Cada operação geralmente possui entre 

4 (quatro) e 8 (oito) mandados de busca, sendo que tais mandados devem ser cumpridos exatamente 

ao mesmo tempo, por determinação judicial. 

Em operação de busca e apreensão realizada em setembro de 2012, por exemplo, foram 

expedidos 9 (nove) mandados de busca e apreensão, sendo 7 (sete) em no município de 

Mossoró/RN, 1 (um) em Natal/RN e 1 (um) no Rio de Janeiro/RJ. Sua realização mobilizou 

diretamente 92 (noventa e dois) servidores, sendo 42 (quarenta e dois) policiais rodoviários 

federais, 22 (vinte e dois) técnicos do CADE, 18 (dezoito) oficiais de justiça, 2 (dois) agentes de 

segurança da Justiça Federal, 4 (quatro) peritos da Polícia Federal e cerca de 4 (quatro) 

procuradores federais da Advocacia-Geral da União. 

A quantidade de servidores mobilizados para realizar a operação em questão, cerca de 92 

(noventa e dois), corresponde a 57,5% do total de servidores em exercício no CADE atualmente. 

Apenas no âmbito do CADE, para realizar apenas esta operação de busca e apreensão, teve que ser 

deslocado cerca de 23% de seu quadro técnico para 9 (nove) localidades diferentes. Esse 

quantitativo exclui os servidores que participaram de forma indireta, com a emissão de passagens 

no âmbito do CADE, pagamento de diárias, dentre outros. 

Com isso, percebe-se a importância que a realização de cada operação de busca e apreensão 

possui dentro da atividade do CADE e, também, percebe-se o impacto que a execução de cada uma 

produz na rotina da Autarquia. 
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5.1.4. Informações Sobre Ações Vinculadas a Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao 

Estado de Responsabilidade da UJ 

Quadro 5.1.4. – Ações vinculadas a programa de gestão, manutenção e serviços de 

responsabilidade da UJ 
Identificação da Ação 

Código  2112 

Descrição Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça 

Unidade Responsável CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA 

Unidade Orçamentária CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

24.758.617 27.161.050 26.932.358 23.196.732   3.735.626 23.196.732 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 Assistência Médica aos Servidores 

e Empregados – Exames 

Periódicos 

Servidor 

beneficiado 

(unidade) 

18 0 3.156 0 

2 Pagamento do Pessoal Ativo da 

união 

   2.077.328 4.280.874 

3 Administração da Unidade    22.500.000 22.472.044 

4 Assistência Médica e Odontológica 

aos servidores, Empregados e seus 

Dependentes 

Pessoa 

beneficiada 

(unidade) 

11 8 12.000 15.659 

5 Assistência Pré-Escolar aos 

Dependentes dos Servidores e 

Empregados  

Criança 

atendida 

(unidade) 

1 3 1.200 2.527 

6 Auxílio-Transporte aos Servidores 

e Empregados 

Servidor 

beneficiado 

(unidade) 

2 8 3.600 3.353 

7 Auxílio-Alimentação aos 

Servidores e Empregados 

Servidor 

beneficiado 

(unidade) 

20 50 72.000 121.564 

8 Contribuição da União, de suas 

Autarquias e fundações para o 

Custeio do regime de Previdência 

dos Servidores Públicos Federais 

   89.333 36.337 

       

5.1.4.2 Análise Crítica 

 A execução orçamentária no exercício foi de quase 100% dos recursos consignados ao 

CADE, aplicados com efetividade durante o exercício corrente, uma vez que houve correspondência 

entre a implementação das ações e o alcance do seu objetivo, qual seja, a implantação da nova 

estrutura do CADE e manutenção do órgão, em decorrência da aprovação da Lei nº 12.529/2011, 

que passou a vigorar em 29 de maio 2012, proporcionando resposta imediata da sociedade por meio 

dos julgamentos de processos e atos de concentração realizados pelo plenário do CADE.  

Com a entrada da lei em vigor, o pagamento de pessoal em folha sofreu um aumento de 

aproximadamente 88,9% (oitenta e oito vírgula nove por cento), em razão da mudança da estrutura 

do CADE.  

 Vale destacar que não ocorreram alterações significativas em relação às despesas com os 

itens 4 e 5, da tabela acima. Todavia, as despesas com alimentação e transporte, itens 6 e 7, 

duplicaram com a entrada em vigor da nova Lei do CADE, em especial diante das mudanças 

estruturais e do aumento dos cargos comissionados. 
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 Diante das demandas do novo CADE, foi necessário realizar procedimentos licitatórios para 

serviços essenciais, tais como água, esgoto, eletricidade, limpeza, dentre outros, pois o acréscimo da 

demanda resultante da nova estrutura e do novo prédio sede foi muito elevado. 

 Assim, mesmo após o planejamento proposto para aplicação dos recursos no exercício 

corrente em investimento, ocorreram atrasos na finalização dos certames, desta forma acarretando 

um aumento nos recursos inscritos em restos a pagar, representando 5,92% (cinco vírgula noventa e 

dois por cento) do orçamento aprovado para 2012. 

 

5.2. INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA 

DESPESA 

5.2.1. Identificação das Unidades Orçamentárias da UJ 

Quadro 5.2.1. Identificação das Unidades Orçamentárias da UJ 

Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO 
Código SIAFI da 

UGO 

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA 30211 303001 

 

5.2.2. Programação de Despesas 

5.2.2.1 Programação de Despesas Correntes 

Quadro 5.2.2.1. Programação de Despesas Correntes 
Valores em R$ 

1,00 

Origem dos Créditos 

Orçamentários 

Grupos de Despesas Correntes 

1 – Pessoal e Encargos 

Sociais 

2 – Juros e Encargos da 

Dívida 

3- Outras Despesas 

Correntes 

Exercícios Exercícios Exercícios 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 

L
O

A
 Dotação proposta pela UO 2.522.328 2.434.091 ** ** 7.642.956 7.639.208 

PLOA 2.522.328 2.434.091 ** ** 7.642.956 7.639.208 

LOA 2.522.328 2.434.091 ** ** 15.142.546 7.639.208 

C
R

É
D

IT
O

S
 Suplementares 2.538.500 128.000 ** ** 7.965 707.177 

Especiais 
Abertos * * ** ** * * 

Reabertos * * ** ** * * 

Extraordinários 
Abertos * * ** ** * * 

Reabertos * * ** ** * * 

Créditos Cancelados * * ** ** * * 

Outras Operações * * ** ** * * 

Total 5.060.828 2.562.091 ** ** 15.150.511 8.346.385 

*Não ocorreu no período 

**Não se aplica à natureza jurídica da UJ 

Fonte: DIOF/CGOFL/DA /SIAFI 
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5.2.2.2 Programação de Despesas de Capital 

Quadro 5.2.2.2. Programação de Despesas de Capital Valores em R$ 1,00 

Origem dos Créditos 

Orçamentários 

Grupos de Despesa de Capital 

4 – Investimentos 
5 – Inversões 

Financeiras 

6- Amortização da 

Dívida 

Exercícios Exercícios Exercícios 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 

L
O

A
 Dotação proposta pela UO 450.000 450.000 ** ** ** ** 

PLOA 450.000 450.000 ** ** ** ** 

LOA 7.950.000 450.000 ** ** ** ** 

C
R

É
D

IT
O

S
 Suplementares * * ** ** ** ** 

Especiais 
Abertos * * ** ** ** ** 

Reabertos * * ** ** ** ** 

Extraordinários 
Abertos * * ** ** ** ** 

Reabertos * * ** ** ** ** 

Créditos Cancelados * * ** ** ** ** 

Outras Operações * * ** ** ** ** 

Total 7.950.000 450.000 ** ** ** ** 

*Não ocorreu no período 

**Não se aplica à natureza jurídica da UJ 

Fonte: DIOF/CGOFL/DA /SIAFI 

 

5.2.2.3 Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência 

Quadro 5.2.2.3. Quadro Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de 

Contingência 

Valores em R$ 

1,00 

Origem dos Créditos 

Orçamentários 

Despesas Correntes Despesas de Capital 
9 – Reserva de 

Contingência 

Exercícios Exercícios Exercícios 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 

L
O

A
 Dotação proposta pela UO 10.165.284 10.073.299 7.950.000 450.000 4.267.130 1.526.166  

PLOA 10.165.284 10.073.299 7.950.000 450.000 4.267.130 1.526.166  

LOA 17.664.874 10.073.299 7.950.000 450.000 4.267.130 1.526.166  

C
R

É
D

IT
O

S
 Suplementares 2.546.465 835.177 * * * *  

Especiais 
Abertos * * * *  * *  

Reabertos * * * *  * *  

Extraordinários 
Abertos * * * *  * *  

Reabertos * * * *  * *  

Créditos Cancelados * * * * * *  

Outras Operações  * * * * * * 

Total 20.300.672 10.908.476 7.950.000 450.000 4.267.130 1.526.166 

*Não ocorreu no período 

**Não se aplica à natureza jurídica da UJ 

Fonte: DIOF/CGOFL/DA /SIAFI 

 

5.2.2.4 Análise Crítica  

No exercício de 2012, o CADE teve à sua disposição recursos orçamentários no total de R$ 

32.517.802,00 (trinta e dois milhões quinhentos e dezessete mil, oitocentos e dois reais), para 

atendimento aos programas prioritários deste conselho, para manutenção da unidade, e a 

estruturação da nova sede, sendo que deste montante, foram aprovados na LOA 2012 R$ 

25.704.207,00 para aplicação em pessoal, custeio e capital. Houve uma suplementação orçamentária 

no valor de R$ 2.546.465,00 para aplicação em pessoal e benefícios, tendo em vista o aumento no 

quadro de servidores em decorrência da aprovação da Lei nº 12.529/2011, que passou a vigorar em 

29 de maio 2012, e a título de Reserva de Contingência o valor de R$ 4.267.130,00, conforme 

demonstrado nos quadros. 
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A execução orçamentária proposta para 2012, realizada até 31 de dezembro foi 100% dos 

recursos consignados ao CADE, aplicados com efetividade durante o exercício corrente.  

O pagamento de pessoal em folha sofreu um aumento de aproximadamente 88,9% (oitenta e 

oito vírgula nove por cento), em razão da mudança da estrutura do CADE.  

Destacamos também um expressivo aumento da ordem de 177,7% (cento e setenta e sete 

vírgula sete por cento) com o pagamento de diárias aos servidores desta Unidade Gestora em 2012 

comparado a 2011, em função da criação da Superintendência-Geral.  

Os resultados apresentados evidenciam a gestão da unidade, dentro do que preceitua a Lei 

nº. 8.884/94, alterada pela Lei nº 12.529/2011 que envolve todas as atividades tanto da área fim 

como da área meio, para que este conselho pudesse atingir os objetivos pré-fixados, uma vez que 

houve correspondência entre o orçamento e a aplicação dos recursos de forma a não prejudicar o 

andamento dos serviços de caráter continuado na ação de “Administração da Unidade” do CADE.  

Cabe ressaltar que mesmo após o planejamento proposto para aplicação dos recursos no 

exercício corrente em investimento, ocorreram atrasos na finalização dos certames, desta forma 

prejudicando a aquisição de equipamentos de informática para montagem de laboratórios para 

análise e investigações dos dados coletados sobre a possível formação de cartel, além do aumento 

considerável nos valores inscritos em restos a pagar. Com relação ao limite orçamentário 

disponibilizado para cobrir as despesas de custeio foram suficientes para atender aos contratos já 

firmados para o exercício de 2012, porém alguns novos serviços necessários para manutenção da 

estrutura da nova sede deste conselho, que poderiam ser contratados ficaram prejudicados. 
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5.2.3. Movimentação de Créditos Interna e Externa 

Quadro 5.2.3. Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa Valores em R$ 1,00 

Natureza da Movimentação de Crédito 

UG  

Classificação da 

ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 
1 – Pessoal e 

Encargos Sociais 

2 – Juros e 

Encargos da 

Dívida 

3 – Outras 

Despesas 

Correntes 

Movimentação 

Interna 

Concedidos * * * * ** * 

Recebidos * * * ** ** * 

Movimentação 

Externa 

Concedidos * 200005 2020 * ** 12.000,00 

Concedidos * 200005 2112 * ** 20.354,73 

Recebidos 200094 * 2112 * ** 300.000,00 

Recebidos 200094 * 2020 * ** 300.000,00 

Recebidos 200401 * 2020 * ** 33.199,00 

Natureza da Movimentação de Crédito 

UG  
Classificação da 

ação 

Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 4 – Investimentos 
5 – Inversões 

Financeiras 

6 – Amortização 

da Dívida 

Movimentação 

Interna 

Concedidos * * * * ** ** 

Recebidos * * * * ** ** 

Movimentação 

Externa 

Concedidos * * * * ** ** 

Recebidos * * * * ** ** 

*Não ocorreu no período 

**Não se aplica à natureza jurídica da UJ 

Fonte: DIOF/CGOFL/DA /SIAFI 
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5.2.4. Execução Orçamentária da Despesa 

5.2.4.1 Execução da Despesa Com Créditos Originários 

5.2.4.1.1. Despesas Totais Por Modalidade de Contratação – Créditos Originários 

Quadro 5.2.4.1.1. Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos 

Originários 

Valores em R$ 

1,00 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 

2012 2011 2012 2011 

1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f) ... 5.436.708 14.328.147  5.436.708 

a) Convite *  * *  * 

b) Tomada de Preços *  180.958 *  180.958 

c) Concorrência *  * *  * 

d) Pregão  14.328.147  5.255.750 14.328.147  5.255.750 

e) Concurso *  * *  * 

f) Consulta *  * *  * 

2. Contratações Diretas (g+h) 8.174.078  2.093.821 8.174.078  2.093.821 

g) Dispensa 7.268.528  1.505.988 7.268.528  1.505.988 

h) Inexigibilidade 905.550   587.833 905.550   587.833 

3. Regime de Execução Especial 3.906   2.079 3.906   2.079 

i) Suprimento de Fundos 3.906   2.079 3.906   2.079 

4. Pagamento de Pessoal (j+k) 5.415.444 2.742.315 5.415.444 2.742.315 

j) Pagamento em Folha 5.170.129 2.653.996 5.170.129 2.653.996 

k) Diárias 245.315 88.319 245.315 88.319 

5. Outros 445.287 356.539 445.287 356.539 

6. Total (1+2+3+4+5) 23.196.733 10.631.462 23.196.733 10.631.462 

*Não ocorreu no período 

Fonte: DIOF/CGOFL/DA /SIAFI 
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5.2.4.1.2. Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários 

Quadro 5.2.4.1.2. Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários 
Valores em R$ 

1,00 
DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa 
Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

1. Despesas de Pessoal 4.558.013 2.412.626 4.558.013 2.412.626 * * 4.558.013 2.412.626 

3.3.1.9.0.11.33  3.199.248   1.340.277 3.199.248   1.340.277 *  *  3.199.248   1.340.277 

3.3.1.9.0.01.01  449.175   333.965 449.175   333.965 *  *  449.175   333.965 

3.3.1.9.1.13.02  195.603   85.436 195.603   85.436 *  *  195.603   85.436 

Demais elementos do grupo 713.987   652.948 713.987   652.948 *  *  713.987   652.948 

2. Juros e Encargos da Dívida * * * * * * * * 

1º elemento de despesa   * *   * *   *  *  * *  

2º elemento de despesa   * *   * *   *  *  * *  

3º elemento de despesa   * *   * *   *  *  * *  

Demais elementos do grupo  * *   * *   *  *  * *  

3. Outras Despesas Correntes 16.241.841 7.818.930 15.097.796 7.315.530 1.144.046,18 503.124 15.097.796 7.315.530 

3.3.3.9.0.39.10  6.723.087   1.116.187 6.723.087    1.116.187 *  *  6.723.087    1.116.187 

3.3.3.9.0.39.77  930.024  583.353 760.652   537.408 169.372  *  760.652   537.408 

3.3.3.9.0.39.79  2.597.546   2.762.501 2.595.409   583.353 2.137  *  2.595.409   583.353 

Demais elementos do grupo 5.991.184  3.356.889 5.018.648   5.078.582 972.536  503.124  5.018.648   5.078.582 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4. Investimentos 6.700.193 399.905 3.923.751 399.905 2.744.106 130.350 3.923.751 269.555 

3.4.4.9.0.52.35  1.913.588 377.805  222.313  377.805   1.691.275 130.350  222.313  247.455  

3.4.4.9.0.52.42 3.701.257  1.110  2.782.068  9.363  919.189 0,00  2.782.068  9.363  

3.4.4.9.0.52.30 32.336  0,00   0,00 9.098  0,00 0,00   0,00 9.098  

Demais elementos do grupo 1.053.012  20.990  919.370  3.639  133.642 0,00  919.370  3.639  

5. Inversões Financeiras * * * * * * * * 

1º elemento de despesa  *  *  *  *  *  *  *  * 

2º elemento de despesa  *  *  *  *  *  *  *  * 

3º elemento de despesa  *  *  *  *  *  *  *  * 

Demais elementos do grupo  *  *  *  *  *  *  *  * 

6. Amortização da Dívida * * * * * * * * 

1º elemento de despesa  *  *  *  *  *  *  *  * 

2º elemento de despesa  *  *  *  *  *  *  *  * 

3º elemento de despesa  *  *  *  *  *  *  *  * 

Demais elementos do grupo  *  *  *  *  *  *  *  * 
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5.2.4.2 Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação 

5.2.4.2.1. Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos de 

Movimentação 

Quadro 5.2.4.2.1.  Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos de 

movimentação 

Valores em R$ 

1,00 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 

2012 2011 2012 2011 

7. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f) 630.448 * 630.448 * 

a) Convite * * * * 

b) Tomada de Preços * * * * 

c) Concorrência * * * * 

d) Pregão  630.448 * 630.448 * 

e) Concurso * * * * 

f) Consulta * * * * 

8. Contratações Diretas (g+h) * * * * 

g) Dispensa * * * * 

h) Inexigibilidade * 173.314 * 173.314 

9. Regime de Execução Especial * * * * 

i) Suprimento de Fundos * * * * 

10. Pagamento de Pessoal (j+k) * * * * 

j) Pagamento em Folha * * * * 

k) Diárias * * * * 

11. Outros 23.083 * 23.083 * 

12. Total (1+2+3+4+5) 653.531 173.314 653.531 173.314 

*Não ocorreu no período 

Fonte: DIOF/CGOFL/DA /SIAFI 

 



 

115 

5.2.4.2.2. Despesas Totais Por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de 

Movimentação 

Quadro 5.2.4.2.2.  Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de 

Movimentação 

Valores em 

R$ 1,00 
DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa 
Empenhada Liquidada 

RP não 

processados 
Valores Pagos 

        

1 – Despesas de Pessoal 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Nome 1º elemento de despesa  *  *  *  *  *  *  *  *  

2º elemento de despesa  *  *  *  *  *  *  *  *  

3º elemento de despesa  *  *  *  *  *  *  *  *  

Demais elementos do grupo *  *  *  *  *  *  *  *  

2 – Juros e Encargos da 

Dívida * 

* * 

* * * 

* 

* 

1º elemento de despesa   *  *  *  *  *  *  *  * 

2º elemento de despesa   *  *  *  *  *  *  *  * 

3º elemento de despesa   *  *  *  *  *  *  *  * 

Demais elementos do grupo  *  *  *  *  *  *  *  * 

3 – Outras Despesas 

Correntes * 

* * 

* * * 

* 

* 

3.3.3.9.0.14.14 23.083    * 23.083    *  *  * 23.083    * 

3.3.3.9.0.39.22 630.448  173.314  630.448  173.314   *  * 630.448  173.314  

3º elemento de despesa   *  * *   *  *  *  *  * 

Demais elementos do grupo  *  * *   *  *  *  *  * 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada 
RP não 

Processados 
Valores Pagos 

4 – Investimentos 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

1º elemento de despesa  * * * * * * * * 

2º elemento de despesa  * * * * * * * * 

3º elemento de despesa  *  *  *  *  *  *  *  * 

Demais elementos do grupo  *  *  *  *  *  *  *  * 

5 – Inversões Financeiras * * * * * * * * 

1º elemento de despesa  *  *  *  *  *  *  *  * 

2º elemento de despesa  *  *  *  *  *  *  *  * 

3º elemento de despesa  *  *  *  *  *  *  *  * 

Demais elementos do grupo  *  *  *  *  *  *  *  * 

6 – Amortização da Dívida * * * * * * * * 

1º elemento de despesa  *  *  *  *  *  *  *  * 

2º elemento de despesa  *  *  *  *  *  *  *  * 

3º elemento de despesa  *  *  *  *  *  *  *  * 

Demais elementos do grupo  *  *  *  *  *  *  *  * 

*Não ocorreu no período 

Fonte: DIOF/CGOFL/DA /SIAFI 

 

5.2.4.2.3. Análise crítica 

Concessões e recebimentos ocorridos no exercício da gestão - A movimentação externa de 

créditos consistiu em despesas com o seminário “CADE 50 ANOS”, impressão de Livro, capa de 

CD e gravação do conteúdo em CD do Livro Comemorativo CADE 50 ANOS, capacitação e 

especialização de servidores no "Gerenciamento de Projetos com uso do GEPNET", e a realização 

do evento “11ª Conferência anual da ICN”, realizado no Rio de Janeiro em abril de 2012.  

 

Análise do impacto da realização dessas programações no conjunto de recursos geridos pela 

UJ durante o exercício - Recebimento do Destaque no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil 

reais), oriundos da SDE/MJ (Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça), destinado a 

cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para realização do evento "11ª 
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Conferência anual da ICN/RIO-2012” na modalidade de prestação de serviços de gestão, 

planejamento, organização, promoção, coordenação e outros mediante contrato firmado com o 

CADE, bem como o pagamento de diárias e passagens aos servidores e palestrantes convidados 

deste conselho e servidores da SDE/MJ para participar do evento.  

 

Alterações significativas ocorridas no exercício - A execução orçamentária proposta no exercício 

de 2012 foi realizada com efetividade, tendo sido alcançado 100% de execução dos recursos que 

foram efetivamente disponibilizados no orçamento do referido exercício.  

 

Contingenciamento no exercício - Não ocorreram alterações significativas que mereçam 

destaques.  

 

Eventos negativos ou positivos que prejudicara ou facilitaram a execução orçamentária - 

Como efeito negativo, destacamos que o limite orçamentário disponibilizado para o CADE para o 

exercício de 2012 para custeio não foi o suficiente para cobrir as despesas durante o exercício 

corrente, em virtude da necessidade de formalização de novos contratos, tendo em vista a nova 

estrutura deste conselho que por falta de recursos não foram contratados.  
 

6. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

6.1. PAGAMENTOS E CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS 

ANTERIORES 

6.1.1. Pagamentos e Cancelamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores 

Quadro 6.1.1. Situação dos Restos a Pagar de exercícios anteriores Valores em R$ 1,00 

Restos a Pagar Processados 

Ano de Inscrição Montante Inscrito 
Cancelamentos 

Acumulados 

Pagamentos 

Acumulados 

Saldo a Pagar em 

31/12/2012 

2011 3.686 0,00 3.686 0,00 

2010 210 0 210 0,00 

Restos a Pagar não Processados 

Ano de Inscrição Montante Inscrito 
Cancelamentos 

Acumulados 

Pagamentos 

Acumulados 

Saldo a Pagar em 

31/12/2012 

2011 666.150 29.281 633.475 3.394 

2010 286.850 71.791 167.688 47.371 

Fonte: DIOF/CGOFL/DA/SIAFI         

 

6.1.2. Análise Crítica 

Evolução da estratégia de pagamento dos RP adotada pela UJ - Os valores inscritos em restos a 

pagar não processados e processados de exercício anteriores a 2011 foram quase todos concluídos 

dentro do próprio exercício. O valor reinscrito de R$ 3.394,60 é referente ao Fundo de Imprensa 

Nacional, que não apresentou o documento de cobrança referente à prestação dos serviços no 

período devido.  

Impactos porventura existentes na gestão financeira da UJ no exercício de referência, 

decorrentes do pagamento de RP de exercícios anteriores - Não ocorreram impactos relevantes 

decorrentes do pagamento de Restos a Pagar, uma vez que o montante pago em 2011 (R$ 

633.474,87) foi menor que 5% (cinco por cento) do total dos gastos neste exercício.  

Razões e/ou circunstâncias existentes para a permanência de RP Processados e Não 

Processados há mais de um exercício financeiro - O valor reinscrito ocorreu em virtude de falta 

de cobrança por parte do fornecedor. Cabe ressaltar que os serviços foram prestados, porém não 

foram faturados no período correto. 

Existência de registro no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal 

(SIAFI) de valores referentes a restos a pagar de exercícios anteriores a 2009 sem que sua 

vigência tenha sido prorrogada por Decreto - Não houve restos a pagar sem prorrogação 

autorizada por Decreto. 
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 Eventos negativos ou positivos que prejudicaram ou facilitaram a gestão de RP - É relevante 

destacar como evento positivo que mais de 99% (R$ 633.474,87) dos valores inscritos em Restos a 

Pagar no exercício de 2011 foram pagos dentro o exercício corrente, e como efeito negativo a falta 

de cobrança por parte do fornecedor Fundo de Imprensa Nacional, que permaneceu com o saldo em 

aberto reinscrito em 2012 no valor de R$ 47.371,29. Os procedimentos adotados pelo CADE na 

gestão dos recursos inscrito em restos a pagar revela uma gestão célere e eficaz dos RP. 

 

6.2. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 

6.2.1. Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e Valores Repassados nos 

Três Últimos Exercícios 

Quadro 6.2.1. Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios 
Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA 

CNPJ: 00.418.993/0001-16 

UG/GESTÃO: 303001 / 30211 

Modalidade 

Quantidade de 

Instrumentos Celebrados 

em Cada Exercício 

Montantes Repassados em Cada Exercício, 

Independentemente do ano de Celebração do Instrumento 

(em R$ 1,00) 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Convênio 0 0 1 0,00 0,00 32.233,42 

Contrato de Repasse 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Termo de Cooperação 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Termo de Compromisso 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Totais 0 0 1 0,00 0,00 32.233,42 

Fonte: DIOF/CGOFL/DA/CADE /SIAFI 
 

6.2.2. Informações sobre a Prestação de Contas Relativas aos Convênios, Termos de 

Cooperação e Contratos de Repasse 

Quadro 6.2.2. Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas 

pela UJ na modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de 

repasse 

Valores em R$ 

1,00 

Unidade Concedente 
Nome: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA 

CNPJ: 00.418.993/0001-16 UG/GESTÃO: 303001 / 30211 

Exercício da 

Prestação 

das Contas 

Quantitativos e Montante Repassados 

Instrumentos 

(Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios 
Termo de 

Cooperação 

Contratos de 

Repasse 

2012 

Contas Prestadas 
Quantidade 1 * * 

Montante Repassado 32.233,42 * * 

Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade * * * 

Montante Repassado * * * 

2011 

Contas Prestadas 
Quantidade * * * 

Montante Repassado * * * 

Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade * * * 

Montante Repassado * * * 

2010 

Contas Prestadas 
Quantidade * * * 

Montante Repassado * * * 

Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade * * * 

Montante Repassado * * * 

Anteriores a 

2010 

Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade * * * 

Montante Repassado * * * 

*Não ocorreu no período 

Fonte: DIOF/CGOFL/DA/CADE/SIAFI 
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6.2.2.2 Análise Crítica 

Nos últimos três anos, foi firmado apenas 01 (um) convênio com previsão de repasse de recursos, 

no valor de R$ 94.505,88, denominado “IPEA Termo nº 01/2010”, sendo transferido deste 

montante o valor R$ 32.233,42, que representa 34,11% do valor conveniado. 

A transferência referente a primeira parcela do convênio foi empenhada e executada dentro do 

exercício de 2010, e a segunda parcela estava prevista para ser repassada após a prestação de contas 

da primeira parcela prevista para 2011 e dentro da validade do convênio. 

Contudo, a prestação de contas ocorreu somente no exercício de 2012 e não teve repasse do saldo 

do convênio no valor de R$ 62.272,46, pois o convênio firmado por meio do termo nº 01/2010 teve 

a sua vigência encerrada em 03/04/2012, mediante ausência de interesse do órgão em dar 

continuidade ao mesmo. 

O Convênio em questão, formalizado nos processos nº 08700.001708/2010-82 e 

08700.001709/2010-27, foram gerenciados internamente pelo Departamento de Estudos 

Econômicos (DEE), do CADE. 

 

6.2.3. Informações sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênios e de Contratos de 

Repasse 

Quadro 6.2.3. Visão Geral da análise das prestações de contas de 

Convênios e Contratos de Repasse 
Valores em R$ 1,00 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome:CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA 

CNPJ:00.418.993/0001-16 UG/GESTÃO:303001 / 30211 

Exercício da 

Prestação 

das Contas 

Quantitativos e Montantes Repassados 

Instrumentos 

Convênios 
Contratos de 

Repasse 

2012 

Quantidade de Contas Prestadas 1 * 

Com Prazo de 

Análise ainda não 

Vencido 

Quantidade 
Contas Analisadas 1 * 

Contas Não Analisadas * * 

Montante Repassado (R$) 32.233,42 * 

Com Prazo de 

Análise Vencido 

Contas 

Analisadas 

Quantidade Aprovada * * 

Quantidade Reprovada * * 

Quantidade de TCE * * 

Contas NÃO 

Analisadas 

Quantidade * * 

Montante Repassado (R$) * * 

2011 

Quantidade de contas prestadas * * 

Contas Analisadas 

Quantidade Aprovada * * 

Quantidade Reprovada * * 

Quantidade de TCE * * 

Contas NÃO 

Analisadas 

Quantidade * * 

Montante repassado (R$) * * 

2010 

Quantidade de Contas Prestadas * * 

Contas analisadas 

Quantidade Aprovada * * 

Quantidade Reprovada * * 

Quantidade de TCE * * 

Contas NÃO 

Analisadas 

Quantidade * * 

Montante Repassado  * * 

Exercícios 

Anteriores a 

2010 

Contas NÃO 

Analisadas 

Quantidade * * 

Montante Repassado  * * 

*Não ocorreu no período 

Fonte: DIOF/CGOFL/DA/CADE/SIAFI 
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6.2.4. Análise Crítica  

Com relação ao resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na 

modalidade convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse, não houve em contas 

anteriores a 2011 contas prestadas e contas não prestadas. Em 2011 foi efetuado um repasse,e a 

prestação de contas ocorreu somente no exercício de 2012. 

Nos últimos três anos foram firmados apenas 01 convênio, com uma transferência de 

recursos e execução total do repasse, sendo que não ocorreu o repasse da segunda parcela ao 

conveniado. Este assumiu o saldo restante do convênio até a conclusão do processo que ocorreu em 

2011 e a prestação realizada em 2012. 

A conclusão final do convênio consta detalhada na prestação de contas anexa ao processo. 

Não ocorreram transferências na situação de inadimplente. 

O controle da transferência é executado por meio do Sistema de Administração Financeira 

do Governo Federal - SIAFI e por Ofícios protocolados entre as partes. 

Não ocorreram transferências expiradas até 2012 e nem foram firmados novos convênios 

com repasse para o exercício de 2013 e/ou exercícios futuros.  

 

6.3. SUPRIMENTO DE FUNDOS 

6.3.1. Despesas Realizadas por meio de Suprimento de Fundos 

6.3.1.1 Suprimento Avaliação dos Resultados Obtidos com a Parceria de Fundos – Visão 

Geral 

Quadro 6.3.1.1. Despesas Realizadas por meio de Suprimento de Fundos (SF) Valores em R$ 1,00 
Suprimento de Fundos 

Código da 

UG  
Nome da UG 

Valores 

Total Geral Conta Tipo 

“B” 

CPGF 

Saque Fatura 

303001 
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE 

DEFESA ECONÔMICA 
0,00 583,65 3.255,52 3.839,17 

 
Total Utilizado pela UJ por Tipo de 

SF 
0,00 583,65 3.255,52 3.839,17 

6.3.1.2 Suprimento de Fundos – Cartão de Crédito Corporativo (CPGF) 

Quadro 6.3.1.2. Despesa Com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por 

Portador 

Valores em R$ 

1,00 

Código da UG 1 303001 
Limite de Utilização da 

UG 
8.000,00 

Portador  CPF 
Valor do Limite 

Individual  

Valor 
Total 

Saque Fatura 

CESAR ROMERO 

CARVALHO DE SOUZA 

076.144.541-

20 
4.000,00 76,00 305,00 381,00 

MARCIO DA SILVA GAMA 
945.230.881-

87 
4.000,00 507,65 2.950,52 3.458,17 

Total Utilizado pela UG  583,65 3.255,52 3.839,17 

Total Utilizado pela UJ  583,65 3.255,52 3.839,17 

Fonte: DIOF/CGOFL/DA/CADE /SIAFI 

6.3.1.3 Utilização da Conta Tipo “B” e do Cartão Crédito Corporativo pela UJ 

Quadro 6.3.1.3. Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” e por meio 

do Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) 

Valores em R$ 

1,00 

Suprimento de Fundos 

Exercício

s 

Conta Tipo “B” Saque Fatura 
Total 

(R$) 

Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c) 

2012 * * 11 583,65 12 3.255,52 3.839,17 

2011 * * 3 240,00 9 1.839,49 2.079,49 

2010 * * 2 180,00 9  1.347,73 
    

1.527,73 
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*Não ocorreu no período 

Fonte: DIOF/CGOFL/DA/CADE /SIAFI 
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6.3.1.4 Prestações de Contas de Suprimento de Fundos 

Quadro 6.3.1.4. Prestações de Contas de Suprimento de Fundos 
Suprimento de Fundos 

 Conta Tipo “B” CPGF 

Situação 
2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor 

PC não Apresentadas * * * * * * 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

PC Aguardando Análise * * * * * * 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

PC em Análise * * * * * * 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

PC não Aprovadas * * * * * * 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

PC Aprovadas * * * * * * 7 3.839,17 6 2.079,49 7 1.527,73 

*Não ocorreu no período 

Fonte: DIOF/CGOFL/DA/CADE/SIAFI 

 

6.3.1.5 Análise Crítica 

No exercício de 2012 os supridos Cesar Romero Carvalho de Souza e Marcio da Silva Gama utilizaram a quantia de R$ 3.839,17 (três mil 

oitocentos e trinta e nove e dezessete centavos), sendo R$ 3.255,52 na modalidade de suprimento de fundos e R$ 583,65 na modalidade Saque em 

benefício do CADE. 

As despesas empenhadas com suprimentos de fundos no exercício de 2012 sofreram um acréscimo em torno de 84% (oitenta e quatro por 

cento) em relação ao exercício de 2011, em virtude da mudança da sede deste conselho. 

Cumpre mencionar, porém, a ocorrência de falha operacional, apontada no Despacho Audit nº 0034/2013, de 15 de janeiro de 2013, proferido 

no âmbito do processo nº 08700.0007248/2012-68. De acordo com a análise da Auditoria Interna reportada no referido despacho, houve despesa 

realizada após a vigência do de aplicação dos suprimentos de fundos. 

Diante do apontamento da Auditoria, foram solicitados esclarecimentos ao Suprido para que explicasse o ocorrido, bem como foram adotadas 

as providências cabíveis para restituição ao Erário da despesa em questão, que correspondeu a R$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais), e os 

comprovantes da restituição foram juntados aos autos do referido Processo de Concessão de Suprimento de Fundos. 

Inexistem outras questões a serem reportadas a respeito de suprimento de fundos. 

Por fim, cabe ressaltar que nenhuma prestação de contas foi realizada com atraso e não consta nenhuma pendência ou saldo em aberto referente 

aos exercícios de 2010, 2011 e 2012. 
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7. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS 

RELACIONADOS 

7.1. COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS 

7.1.1. Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada 

Quadro 7.1.1. Força de Trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12  

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos no 

Exercício 

Egressos no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) Não há 116 58 11 

1.1. Membros de poder e agentes políticos  0 0 0 0 

1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 200 116 58 11 

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão Não há 4 0 1
3
 

1.2.2. Servidores de carreira em exercício 

descentralizado 
200

1
 64 34 6 

1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório 0 0 0 0 

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 48
2
 24 04 

2. Servidores com Contratos Temporários Não há 0 0 0 

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública Não há 44 26 7 

4. Total de Servidores (1+2+3) 200 160 84 18 

Fonte: CGESP/DA/CADE 
1 
Trata-se de previsão do artigo 121 da Lei nº 12.529/2011; 

2 
O quantitativo incluí todos os servidores ocupantes de cargos do PGPE em exercício no CADE, pois são oriundos do 

quadro do MJ; 
3 
Trata-se de um caso de aposentadoria. 

 

7.1.1.2 Situações que Reduzem a Força de Trabalho Efetiva da Unidade Jurisdicionada 

Quadro 7.1.1.2. Situações que reduzem a força de trabalho da UJ – Situação em 31/12 

Tipologias dos afastamentos 
Quantidade de Pessoas na 

Situação em 31 de Dezembro 

1. Cedidos  0 

2. Afastamentos  0 

3. Removidos  0 

4. Licença Remunerada  0 

5. Licença não Remunerada  0 

6. Licença Incentivada. Medida Provisória nº 2.174-28, art. 8º a 11. 1 

7. Total de Servidores Afastados em 31 de Dezembro (1+2+3+4+5+6) 1 

Fonte: CGESP/DA/CADE 
 

7.1.2. Qualificação da Força de Trabalho 

Quadro 7.1.2. Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da 

UJ (Situação em 31 de dezembro) 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas 
Lotação Ingressos no 

Exercício 

Egressos no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1. Cargos em Comissão 124 118 141 11 

1.1. Cargos Natureza Especial 2 2 2 0 

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 122 113 84 0 

1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão Não há 1 0 0 

1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício 

Descentralizado 
Não há 47 22 4 

1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas Não há 23 9 0 

1.2.4. Sem Vínculo Não há 44 23 7 

1.2.5. Aposentados Não há 1 1 0 

2. Funções Gratificadas 0 0 0 0 

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão Não há 0 0 0 

2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado Não há 0 0 0 

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas Não há 0 0 0 

3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)  124 118 141 11 

Fonte: CGESP/DA/CADE 
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7.1.2.2 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Idade 

Quadro 7.1.2.2. Quantidade de servidores da UJ por faixa etária – Situação apurada em 31/12 

Tipologias do Cargo 

Quantidade de Servidores por Faixa Etária  

Até 30 anos 
De 31 a 40 

anos 

De 41 a 50 

anos 

De 51 a 60 

anos 

Acima de 

60 anos 

1. Provimento de Cargo Efetivo 0 1 1 1 0 

1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos 0 0 0 0 0 
1.2. Servidores de Carreira  0 1 1 1 0 
1.3. Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0 0 

2. Provimento de Cargo em Comissão 49 46 17 2 1 

2.1. Cargos de Natureza Especial 0 2 0 0 0 
2.2. Grupo Direção e Assessoramento 

Superior 49 
44 17 2 1 

2.3. Funções Gratificadas 0 0 0 0 0 
3. Totais (1+2) 49 47 18 3 1 

Fonte: CGESP/DA/CADE 

 

7.1.2.3 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a 

Escolaridade 

Quadro 7.1.2.3. Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade - Situação apurada 

em 31/12 

Tipologias do Cargo 
Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade 

1  2  3  4  5 6 7 8 9 

1. Provimento de Cargo Efetivo 0 0 0 0 3 0 0 0 0 
1.1. Membros de Poder e Agentes 

Políticos 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Servidores de Carreira  0 0 0 0 3 0 0 0 0 
1.3. Servidores com Contratos 

Temporários 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Provimento de Cargo em Comissão 0 0 0 0 7 87 4 4 13 

2.1. Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
2.2. Grupo Direção e Assessoramento 

Superior 
0 0 0 0 7 87 4 4 11 

2.3. Funções Gratificadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3. Totais (1+2) 0 0 0 0 10 87 4 4 13 
LEGENDA 

Nível de Escolaridade 

1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 

- Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 

10 - Não Classificada. 

Fonte: CGESP/DA/CADE 
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7.1.3. Demonstração dos Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada 

Quadro 7.1.3.  Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores Valores em R$ 1,00 

Tipologias/ Exercícios 
Vencimentos e 

Vantagens Fixas 

Despesas Variáveis 
Despesas de 

Exercícios 

Anteriores 

Decisões 

Judiciais 
Total 

Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações 

Benefícios 

Assistenciais e 

Previdenciários 

Demais 

Despesas 

Variáveis 

Servidores de Carreira que não Ocupam Cargo de Provimento em Comissão 

Exercícios 

2012 51.730,97 0 29.961,69 2.107,08 6.688,00 6452,36 516,36 4.575,84 0 102.032,30 

2011 43.323,32 0 27.347,65 1.942,32 1.943,88 7.194,32 741,80 0 0 82.493,29 

2010 84.145,58 0 79.320,17 2.115,89 6.688,00 21.796,93 2.552,84 0 0 196.619,41 

Servidores Ocupantes de Cargos de Natureza Especial 

Exercícios 

2012 0 96.484,95 15.718,81 4.572,74 0 0 0 0 0 116.776,50 

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servidores Ocupantes de Cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior 

Exercícios 

2012 28.528,56 2.297.385,23 332.733,71 57.896,17 131.647,95 9.944,00 41.255,51 5.719,56 0 2.905.110,69 

2011 27.232,68 1.356.270,22 135.041,21 33.459,07 51.778,89 0 7.143,70 0 0 1.610.925,77 

2010 68.593,84 1.406.422,01 175.459,37 48.072,82 54.291,63 3.767,19 52.294,51 0 0 1.808.901,37 

Servidores Ocupantes de Funções Gratificadas 

Exercícios 

2012 21.268,35 1.582,70 11.771,20 0 3.040,00 2.364,20 504,20 10.054,56 0 50.585,21 

2011 68.593,84 31.641,62 54.216,32 3.871,40 4.256,00 3.449,19 1.987,18 00 0 168.015,55 

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: SIAPE/CGESP/DA/CADE 
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7.1.4. Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas 

7.1.4.1 Classificação do Quadro de Servidores Inativos da Unidade Jurisdicionada Segundo 

o Regime de Proventos e de Aposentadoria 

Quadro 7.1.4.1. Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação apurada em 31 

de dezembro 

Regime de Proventos / Regime de 

Aposentadoria  

Quantidade 

De Servidores Aposentados até 

31/12 

De Aposentadorias Iniciadas no 

Exercício de Referência 

1. Integral 3 1 

1.1 Voluntária 3 1 
1.2 Compulsória 0 0 
1.3 Invalidez Permanente 0 0 
1.4 Outras 0 0 

2. Proporcional 2 0 

2.1 Voluntária 2 0 
2.2 Compulsória 0 0 
2.3 Invalidez Permanente 0 0 
2.4 Outras 0 0 

3. Totais (1+2) 5 1 

Fonte: CGESP/DA/CADE 

 

7.1.5. Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos 

Até o exercício de 2011 a área responsável pela gestão de recursos humanos utilizava-se dos 

indicadores construídos pelo Ministério da Justiça. 

Com a entrada em vigor da Lei nº 12.529/2011, em 29.05. 2012, que reestruturou o Sistema 

Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC), uma nova realidade no tocante a gestão de pessoas 

do CADE se apresentou. No entanto, os grandes desafios no sentido do fortalecimento da 

capacidade institucional desta Autarquia, em especial no que se refere à composição e adequação do 

perfil da força de trabalho, uma vez que este Conselho não dispõe de quadro próprio criado por lei, 

impôs uma série de ações prioritárias para o exercício de 2012 que acabaram sobrepujando a 

discussão quanto à criação de indicadores gerenciais sobre gestão de pessoas.  

Absenteísmos 

Não temos um acompanhamento monitorado para as ausências de servidores, justificadas e/ou não 

justificadas. 

Acidentes de trabalho e doenças ocupacionais 

Não temos um acompanhamento monitorado dentro deste quesito. 

Rotatividade (Turnover) 

Em dezembro de 2012, o CADE contava com um quantitativo de 160 servidores (requisitados, com 

exercício descentralizado e sem vínculo), sendo que destes apenas 04 eram efetivos na Autarquia.  

No ano de 2012 ingressaram neste Conselho 84 servidores distribuídos entre: requisitados, com 

exercício descentralizado e sem vínculo.  

Deixaram o CADE, 18 servidores. 

Educação continuada  

 As ações de capacitação do CADE foram divididas em 03 grandes grupos: cursos abertos, idioma 

estrangeiro e pós-graduação, sendo que estas foram planejadas com o objetivo de promover a 

participação dos servidores em programas de treinamento e desenvolvimento. 

Para tanto, o fechamento de 2012 demonstrou que 120 servidores foram capacitados em alguma das 

modalidades descritas acima. Assim, foram oferecidos 99 cursos abertos, 14 de idioma estrangeiro e 

07 de pós-graduação (estes dois últimos na forma de auxílio capacitação). 

Disciplina 

No exercício de 2012 foi instaurada 1 (uma) sindicância investigativa (Processo nº 

08700.001195/2012-71), cuja comissão investigativa foi constituída por meio da Portaria CADE nº 
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23, de 23 de fevereiro de 2012, posteriormente modificada pela Portaria CADE nº 29, de 16 de 

março de 2012. Foi também julgado 1 (um) processo administrativo disciplinar (PAD) – Processo  

nº 08700.005206/2011-10 – cuja comissão foi designada por meio da Portaria CADE nº 113, de 14 

de setembro de 2011 e cujo julgamento concluiu pela inocência do acusado, nos termos do § 1º do 

art. 165 da Lei nº 8.112/90. 

Aposentadoria x reposição do quadro 

Em razão da inexistência de ingressos advindos de concurso público, não foi possível avaliar a 

relação entre o número de ingressos e o número de servidores aposentados no ano de 2012. 

Contudo, tem-se informar que ao longo do ano o CADE aposentou 01 (um) servidor. 
 

7.2. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPREGADA E CONTRATAÇÃO DE 

ESTAGIÁRIOS 

7.2.1. Informações sobre Terceirização de Cargos e Atividades do Plano de Cargos do Órgão 

Quadro 7.2.1. Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de 

cargos da unidade jurisdicionada 
 

Descrição dos Cargos e Atividades do Plano de Cargos 

do Órgão em que há Ocorrência de Servidores 

Terceirizados 

Quantidade no Final 

do Exercício 

Ingressos 

no 

Exercício 

Egressos 

no 

Exercício 2012 2011 2010 

Atividades administrativas relacionadas à operação de 

sistemas estruturantes e outras atribuições próprias de 

servidores públicos  

0 0 46 0 0 

Análise Crítica da Situação da Terceirização no Órgão 

Desde a celebração do Termo de Conciliação Judicial (TCJ), firmado pela União com o Ministério 

Público do Trabalho - MPT, homologado judicialmente em 11 de dezembro de 2007, esta Autarquia atuou no 

sentido de regularizar as práticas de contratação de serviços, à luz do que dispõe o Decreto nº 2.271, de 7 de 

julho de 1997, em estreita colaboração com as Pastas do Planejamento e da Justiça. 

A esse respeito, diante da necessidade imposta pelos Acórdãos TCU nº 2.681/2011 e 2.081/2012, o 

CADE envidou esforços para redistribuição, pelo Ministério da Justiça - MJ, de 51 (cinquenta e um) cargos 

vagos de PGPE em seu quadro e preenchimento por meio do concurso realizado pelo MJ em 2009. 

Em 2011, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), por meio da Portaria nº 411, de 

30 de setembro, autorizou a nomeação de 42 (quarenta e dois) candidatos aprovados no referido concurso 

público para o provimento de cargos do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (PGPE), do Quadro de 

Pessoal do Ministério da Justiça, para exercício neste Conselho. Contudo, apenas 17 (dezessete) entraram em 

exercício na Autarquia. 

Com base na autorização de nomeação de servidores ao CADE, medidas foram tomadas para sanar a 

situação e evitar que terceirizados continuassem a fazer trabalhos próprios de servidores. A primeira medida foi 

publicar uma portaria que tornava pública uma relação de terceirizados que deveriam ser dispensados, em 

decorrência da chegada dos novos servidores. Ato contínuo, a gerência da Autarquia realizou rearranjos de 

equipes e de trabalho para segregar as atribuições próprias de servidores e evitar desvios. Desta forma, o 

CADE conseguiu eliminar desvios de função na prestação de serviços terceirizados remanescente, assegurando 

sua regularidade. 

Neste sentido, no âmbito dos Contratos nº 22/2011 e nº 33/2012, celebrados entre esta Autarquia e a 

Empresa Planalto Service Ltda., cujo objeto é prestação de serviços administrativos, o CADE dispõe 

atualmente de 47 (quarenta e sete) prestadores de serviço, todos em situação regular, o que possibilita, na 

prática, o suporte necessário aos servidores para que seja assegurada a continuidade dos serviços públicos de 

competência desta Autarquia, em especial em decorrência da reestruturação do Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência (SBDC), em decorrência da edição da Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011. 

Adicionalmente, cabe ressaltar que no Relatório de Auditoria Anual de Contas do CADE, relativo ao exercício 

de 2011, considerou-se oportuno e conveniente o motivo da licitação que conduziu à celebração dos referidos 

contratos. 

Cumpre ressaltar que, como o CADE ainda não dispõe de plano próprio de cargos, pleiteia-se junto às 

Pastas do Planejamento e da Justiça não somente a complementação do número de servidores concursados 

correspondentes aos 51 (cinquenta e um) cargos pleiteados junto a Ministério da Justiça, mas também a 

constituição de plano próprio de cargos no âmbito desta Autarquia. 

Fonte: CGESP/DA/CADE 
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7.2.2. Informações sobre a Substituição de Terceirizados em Decorrência da Realização de 

Concurso Público 

Como já mencionado, com base na autorização de nomeação de servidores ao CADE, medidas 

foram tomadas para sanar a situação e evitar que terceirizados continuassem a fazer trabalhos 

próprios de servidores. A primeira medida foi publicar uma portaria que tornava pública uma 

relação de terceirizados que deveriam ser dispensados, em decorrência da chegada dos novos 

servidores. Ato contínuo, a gerência da Autarquia realizou rearranjos de equipes e de trabalho para 

segregar as atribuições próprias de servidores e evitar desvios. Desta forma, o CADE conseguiu 

eliminar desvios de função na prestação de serviços terceirizados remanescente, assegurando sua 

regularidade. 

O CADE encerrou a pendência no exercício de 2011. 

 

7.2.3. Autorizações Expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para 

Realização de Concursos Públicos para Substituição de Terceirizados 

Como já mencionado, em 2011, o MPOG, por meio da Portaria nº 411, de 30 de setembro, 

autorizou a nomeação de 42 (quarenta e dois) candidatos aprovados no referido concurso público 

para o provimento de cargos do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (PGPE), do Quadro de 

Pessoal do Ministério da Justiça, para exercício neste Conselho. Contudo, apenas 17 (dezessete) 

entraram em exercício na Autarquia. 

O CADE encerrou a pendência no exercício de 2011. 
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7.2.4. Informações sobre a Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância Ostensiva pela Unidade Jurisdicionada 

Quadro 7.2.4. Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva 

Unidade Contratante 

Nome: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA 

UG/Gestão: 303001/30211 CNPJ: 00.418.993/0001-16 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área 

Naturez

a 

Identificação do 

Contrato 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores 

Contratados Sit

. F M S 

Início Fim P C P C P C 

2009 L O 005/2009 02.843.359/0001-56 01/04/2009 31/03/2013 10 12 

    

P 

2007 V O 002/2007 03.602.646/0001-37 12/01/2007 11/01/2012 

  

14 14 

  

E 

2012 V O 002/2012 08.875.253/0001-10 12/01/2012 11/01/2014 

  

14 14 

  

P 

2012 V O 019/2012 08.875.253/0001-10 02/05/2012 01/05/2013 

  

04 04 

  

A 

Observações: 

LEGENDA 

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 

Fonte: DLC/CGOFL/DA/CADE 
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7.2.5. Informações sobre Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão 
 

Quadro 7.2.5.  Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra 

Unidade Contratante 

Nome: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA 

UG/Gestão: 303001/30211 CNPJ: 00.418.993/0001-16 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

 

Período Contratual de Execução das 

Atividades Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 
Sit. 

F M S 

Início Fim P C P C P C 

2010 2 O 027/2010 07.186.022/0001-37 31/07/2010 30/07/2012 

  

02 02 

  

E 

2012 2 O 034/2012 07.186.022/0001-37 31/07/2012 30/07/2013 

  

06 06 

  

A 

2012 2 O 034/2012 07.186.022/0001-37 31/07/2012 30/07/2013 

  

06 06 

  

A 

2012 2 O 034/2012 07.186.022/0001-37 31/07/2012 30/07/2013 

  

06 06 

  

A 

2009 3 O 020/2009 37.057.387/0001-22 01/10/2009 31/09/2012 

  

01 01 

  

E 

2011 3 O 008/2011 37.057.387/0001-02 02/05/2011 01/05/2013 

  

04 04 01 01 P 

2012 3 O 005/2012 37.057.387/0001-02 06/02/2012 06/02/2014 

  

01 01 

  

P 

2008 4 O 088/2008 02.843.359/0001-56 02/01/2009 01/01/2013 06 06 

    

P 

2012 4 O 055/2012 10.660.342/0001-91 02/01/2013 01/01/2014 

  

10 10 

  

A 

2009 6 O 007/2009 02.843.359/0001-56 04/05/2009 03/05/2013 

  

02 02 

  

P 

2011 9 O 018/2011 10.651.081/0001-43 08/09/2011 07/09/2012 04 04 

    

E 

2012 9 E 024/2012 02.961.711/0001-68 14/05/2012 14/11/2012 04 04 

    

E 

2012 9 O 046/2012 01.011.946/0001-22 03/12/2012 02/12/2013 09 09 

    

A 

2012 10 O 003/2012 08.414.767/0001-79 12/01/2012 11/01/2014 

  

02 02 

  

P 

2012 10 O 035/2012 08.414.767/0001-79 02/08/2012 01/08/2013 

  

02 02 

  

A 

2011 11 O 022/2011 02.843.359/0001-56 08/09/2011 07/09/2013 

  

37 37 

  

P 

2012 11 O 033/2012 02.843.359/0001-56 23/07/2012 22/07/2013 

  

28 28 

  

A 

2011 12 O 010/2011 08.245.116/0001-69 02/05/2011 01/05/2013 

  

01 01 

  

P 

2011 12 O 023/2011 09.267.699/0001-25 12/09/2011 11/09/2013 

  

02 02 

  

P 

2011 12 O 011/2012 14.238.509/0001-81 02/04/2012 01/04/2013 

  

01 01 

  

A 

2012 12 O 004/2012 38.055.117/0001-45 23/01/2012 22/01/2014 

  

01 01 

  

P 

Observações: 

 

LEGENDA 

Área: 

1. Segurança; 

2. Transportes; 

3. Informática; 

 

 

 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 
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4. Copeiragem; 

5. Recepção; 

6. Reprografia; 

7. Telecomunicações; 

8. Manutenção de bens móveis; 

9. Manutenção de bens imóveis; 

10. Brigadistas; 

11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes; e 

12. Outras. 

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 

Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. 

Fonte: CGOFL/DA/CADE 

 

7.2.6. Composição do Quadro de Estagiários 

Quadro 7.2.6. Composição do Quadro de Estagiários 

Nível de escolaridade 
Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no exercício 

(em R$ 1,00) 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 

1. Nível superior 52 58 53 59 128.214,99 

1.1 Área Fim 48 52 47 54 113.218,99 

1.2 Área Meio 4 6 6 5 14.996,00 

2. Nível Médio 31 35 35 39 49.684,00 

2.1 Área Fim 17 18 18 21 26.008,00 

2.2 Área Meio 14 17 17 18 23.676,00 

3. Total (1+2) 83 93 88 98 177.898,99 

Fonte: DIOF/CGESP/DA/CADE 
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8. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO 

8.1. GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E CONTRATADOS DE TERCEIROS 

 

Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade Jurisdicionada 

O CADE não possui frota de veículos automotores própria. 

 

Frota de Veículos Automotores a Serviço da UJ, mas contratada de terceiros 

À época da análise da viabilidade de contratação do serviço de locação de veículos, foi 

observado que no CADE os carros disponibilizados pela empresa então contratada eram o Cobalt 

(carro popular que, conforme pesquisa realizada no site da montadora, tem um custo aproximado de 

R$ 37.700,00) e Corolla (carro executivo que, conforme pesquisa realizada no site da montadora 

tem um custo aproximado de R$ 62.000,00). Se naquele momento optássemos por adquirir esses 

dois veículos, o CADE pagaria um total de R$ 99.700,00 (noventa e nove mil e setecentos reais), 

excetuando-se os demais custos (manutenção, contratação de motoristas, IPVA, seguro obrigatório, 

etc.) apenas para aquisição dos veículos, desconsiderados os custos de manutenção, contratação de 

motoristas, seguros automotivos, dentre outros custos inerentes à utilização dos bens em questão. 

Com o advento da Lei nº 12.529/2012 e a consequente ampliação de sua estrutura administrativa, 

optou-se por manter a contratação de empresa de transporte, com motoristas, até que se possa 

elaborar uma estimativa mais precisa acerca das reais necessidades do CADE em termos de 

transporte de pessoal, documentos e pequenas cargas. A UJ depende do serviço para seu 

funcionamento, em razão da natureza das atividades desenvolvidas.  

A prestadora de serviços atualmente contratada pelo CADE é a GMC LOCADORA DE 

VEICULOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF 07.186.022/0001-37; O procedimento referente é o 

Pregão Eletrônico pra Registro de Preços n.º 007/2012, que originou o Contrato nº 34/2012 firmado 

em 31 de julho de 2012, com vigência de 1º de agosto de 2012 a 31 de julho de 2013. O contrato 

prevê a utilização de 2 (duas) categorias de veículos, descritas a seguir. 

Categoria I - VEÍCULO TIPO EXECUTIVO – 04 veículos: veículo novo, 0 km (zero 

quilômetro), tipo automóvel executivo sedan, na cor preta, e sendo toda frota de veículos executivos 

do mesmo modelo e de cor única, 03 (três) volumes, 4 (quatro) portas, com capacidade para 05 

(cinco) passageiros (incluindo motorista), potência mínima de 2.000 (duas mil) cilindradas, dotado 

de ar condicionado e com sistema de som, dotado de todos os equipamentos e acessórios exigidos 

pelo CONTRAN, em perfeito estado de conservação, com porta malas acima de 400 litros, 

fornecido juntamente com motorista, combustível, óleo lubrificante e demais materiais de 

manutenção preventiva e corretiva, com garantia de franquia de 1.800 km/mês, por veículo; Desde a 

vigência do contrato, a média de uso desta categoria é de 1.502,02 km/mês. 

Categoria II- VEÍCULO TIPO POPULAR – 02 veículos: veículo novo, 0 km (zero 

quilômetro), tipo popular, na cor branca, e sendo toda frota de veículos populares do mesmo modelo 

e de cor única, 02 (dois) volumes, 4 (quatro) portas, capacidade para 5 (cinco) passageiros (incluído 

motorista), com potência mínima de 1.000 (mil) cilindradas, com ar condicionado, sistema de som 

(mínimo AM/FM), dotado de todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo CONTRAN, em 

perfeito estado de conservação e limpo, com compartimento de carga de capacidade volumétrica de 

250 (duzentos e cinquenta) a 300 (trezentos) litros, fornecido juntamente com motorista, 

combustível, óleo lubrificante e demais materiais de manutenção preventiva e corretiva, com 

garantia de franquia de 1.800 km/mês, por veículo. Desde a vigência do contrato, a média de uso 

desta categoria é de 552,61 km/mês. 

O valor total do contrato é de R$ 415.195,44 (quatrocentos e quinze mil, cento e noventa e 

cinco reais e quarenta e quatro centavos), sendo que o CADE já efetuou o pagamento à empresa do 

valor de R$ 155.022,63 (cento e cinquenta e cinco mil, vinte dois reais e sessenta e três centavos) 

referentes ao período de 01/08/2012 a 31/12/2012; 

 

8.2. GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 

8.2.1. Distribuição Espacial dos Bens Imóveis Locados de Terceiros 
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Quadro 8.2.1.1. Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial 

Locados de Terceiros 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

QUANTIDADE DE IMÓVEIS 

LOCADOS DE TERCEIROS 

PELA UJ 

EXERCÍCIO 

2012 

EXERCÍCIO 

2011 

BRASIL 
Distrito Federal 01 01 

Brasília 01 01 

Subtotal Brasil 01 01 

Total (Brasil + Exterior) 01 01 

Fonte: DA/CADE 

 

8.3. ANÁLISE CRÍTICA 

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE é uma Autarquia federal, 

vinculada ao Ministério da Justiça, com sede e foro no Distrito Federal, que exerce, em todo o 

Território nacional, as atribuições dadas pela Lei nº 12.529/2011. Desde a sua criação, em 1962, até 

1999, o CADE permaneceu nas dependências do Ministério da Justiça. Transformado em 

Autarquia, por meio da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, o CADE, e em razão da 

indisponibilidade de imóvel de propriedade da União que pudesse abrigar a Autarquia, o CADE 

transferiu-se para imóvel alugado, no Setor Comercial Norte, no ano de 1999.  

Com a edição da Lei nº 12.529/2011, que ampliou suas competências e seu quadro de 

funcionários, fez-se necessário buscar nova sede. Em razão da indisponibilidade de imóvel de 

propriedade da União, o CADE foi autorizado a alugar nova sede, com capacidade para abrigar a 

nova estrutura, conforme aprovada pelo Decreto nº 7.738, de 28 de maio de 2012.  

Atualmente, o CADE funciona em sede alugada, situada no Setor de Edifícios de Utilidade 

Pública Norte (SEP/Norte), Entrequadra 515, Conjunto D, Lote 04, Asa Norte, Brasília – Distrito 

Federal- Brasília (DF). 
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9. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO 

9.1. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 

Quadro 9.1 Gestão Da Tecnologia Da Informação Da Unidade Jurisdicionada 

Quesitos a serem avaliados 

1. Em relação à estrutura de governança corporativa e de TI, a Alta Administração da Instituição: 

 Aprovou e publicou plano estratégico institucional, que está em vigor. 

  Monitora os indicadores e metas presentes no plano estratégico institucional. 

X Responsabiliza-se pela avaliação e pelo estabelecimento das políticas de governança, gestão e uso corporativos de 

TI. 

  Aprovou e publicou a definição e distribuição de papéis e responsabilidades nas decisões mais relevantes 

quanto à gestão e ao uso corporativos de TI. 

  Aprovou e publicou as diretrizes para a formulação sistemática de planos para gestão e uso corporativos de TI, 

com foco na obtenção de resultados de negócio institucional. 

  Aprovou e publicou as diretrizes para gestão dos riscos aos quais o negócio está exposto. 

  Aprovou e publicou as diretrizes para gestão da segurança da informação corporativa. 

 X Aprovou e publicou as diretrizes de avaliação do desempenho dos serviços de TI junto às unidades usuárias 

em termos de resultado de negócio institucional. 

 X Aprovou e publicou as diretrizes para avaliação da conformidade da gestão e do uso de TI aos requisitos 

legais, regulatórios, contratuais, e às diretrizes e políticas externas à instituição. 

 Designou formalmente um comitê de TI para auxiliá-la nas decisões relativas à gestão e ao uso corporativos de TI. 

 Designou representantes de todas as áreas relevantes para o negócio institucional para compor o Comitê de TI. 

 Monitora regularmente o funcionamento do Comitê de TI. 

2. Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta Administração da instituição: 

 Estabeleceu objetivos de gestão e de uso corporativos de TI. 

 Estabeleceu indicadores de desempenho para cada objetivo de gestão e de uso corporativos de TI. 

X Estabeleceu metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI, para 2012. 

 Estabeleceu os mecanismos de controle do cumprimento das metas de gestão e de uso corporativos de TI. 

 Estabeleceu os mecanismos de gestão dos riscos relacionados aos objetivos de gestão e de uso corporativos de TI. 

 Aprovou, para 2012, plano de auditoria(s) interna(s) para avaliar os riscos considerados críticos para o negócio e a 

eficácia dos respectivos controles. 

X Os indicadores e metas de TI são monitorados.  

 Acompanha os indicadores de resultado estratégicos dos principais sistemas de informação e toma decisões a  

Respeito quando as metas de resultado não são atingidas. 

 Nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição. 

3. Entre os temas relacionados a seguir, assinale aquele(s) em que foi realizada auditoria formal em 2012, por iniciativa 

da própria instituição: 

 Auditoria de governança de TI. 

 Auditoria de sistemas de informação. 

 Auditoria de segurança da informação. 

 Auditoria de contratos de TI. 

 Auditoria de dados. 

 Outra(s). Qual(is)? _____________________________________________________________________________ 

X Não foi realizada auditoria de TI de iniciativa da própria instituição em 2012. 

4. Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação) ou instrumento congênere: 

 A instituição não aprovou e nem publicou PDTI interna ou externamente. 

X A instituição aprovou e publicou PDTI interna ou externamente. 

X A elaboração do PDTI conta com a participação das áreas de negócio. 

 A elaboração do PDTI inclui a avaliação dos resultados de PDTI anteriores. 

 O PDTI é elaborado com apoio do Comitê de TI. 

 O PDTI desdobra diretrizes estabelecida(s) em plano(s) estratégico(s) (p.ex. PEI, PETI etc.). 

X O PDTI é formalizado e publicado pelo dirigente máximo da instituição. 

 O PDTI vincula as ações (atividades e projetos) de TI a indicadores e metas de negócio. 

 O PDTI vincula as ações de TI a indicadores e metas de serviços ao cidadão. 

 O PDTI relaciona as ações de TI priorizadas e as vincula ao orçamento de TI. 

 O PDTI é publicado na internet para livre acesso dos cidadãos. Se sim, informe a URL completa do PDTI: 

_______________________________________________________________________________ 

5. Em relação à gestão de informação e conhecimento para o negócio: 
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X Os principais processos de negócio da instituição foram identificados e mapeados. 

X Há sistemas de informação que dão suporte aos principais processos de negócio da instituição. 

 Há pelo menos um gestor, nas principais áreas de negócio, formalmente designado para cada sistema de informação 

que dá suporte ao respectivo processo de negócio. 

6. Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição implementou formalmente (aprovou e publicou) os 

seguintes processos corporativos: 

 Inventário dos ativos de informação (dados, hardware, software e instalações). 

 Classificação da informação para o negócio (p.ex. divulgação ostensiva ou acesso restrito). 

 Análise dos riscos aos quais a informação crítica para o negócio está submetida, considerando os objetivos de 

disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. 

 Gestão dos incidentes de segurança da informação. 

7. Em relação às contratações de serviços de TI: utilize a seguinte escala: (1) nunca (2) às vezes (3) usualmente (4) 

sempre  

(3) são feitos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação. 

(3) nos autos são explicitadas as necessidades de negócio que se pretende atender com a contratação. 

(3) são adotadas métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato. 

(4) os pagamentos são feitos em função da mensuração objetiva dos resultados entregues e aceitos. 

(2) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, os artefatos recebidos são avaliados conforme padrões 

estabelecidos em contrato. 

(4) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, há processo de software definido que dê suporte aos termos 

contratuais (protocolo e artefatos). 

8. Em relação à Carta de Serviços ao Cidadão (Decreto 6.932/2009): (assinale apenas uma das opções abaixo) 

 O Decreto não é aplicável a esta instituição e a Carta de Serviços ao Cidadão não será publicada. 

 Embora o Decreto não seja aplicável a esta instituição, a Carta de Serviços ao Cidadão será publicada. 

 A instituição a publicará em 2013, sem incluir serviços mediados por TI (e-Gov). 

X A instituição a publicará em 2013 e incluirá serviços mediados por TI (e-Gov). 

 A instituição já a publicou, mas não incluiu serviços mediados por TI (e-Gov). 

 A instituição já a publicou e incluiu serviços mediados por TI (e-Gov). 

9. Dos serviços que a UJ disponibiliza ao cidadão, qual o percentual provido também por e-Gov? 

X Entre 1 e 40%. 

 Entre 41 e 60%. 

 Acima de 60%. 

 Não oferece serviços de governo eletrônico (e-Gov). 

Comentários 

A Coordenação Geral de Tecnologia da Informação (CGTI) está em processo de reestruturação tanto da parte de 

infraestrutura, governança e pessoal, após isso tem como meta para o ano de 2013 iniciar atividades para cumprimento 

das normas estipuladas para a governança de TI. Pretende também implementar formalmente inventário de ativos de 

informação, Comitê gestor de TI, PDTI. 

 

9.1.2. Análise Crítica 

A Coordenação Geral de Tecnologia da Informação (CGTI) está em processo de 

reformulação da sua atual estrutura contemplando as áreas de infraestruturas, governança e 

sistemas. Através desta reestruturação almeja-se obter mão de obra necessária para prover soluções 

de Tecnologia da Informação, bem como implementar a Governança de TI para prover o 

alinhamento desta coordenação com as áreas de negócios do CADE. Para isto é fundamental a 

publicação do PDTI que deverá ser analisado e aprovado pelo Comitê Executivo de TI posterior à 

sua constituição, e ter como objetivo a transparência das tomadas as decisões e a forma com que os 

resultados são obtidos e mensurados. 
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10. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL  

10.1. GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS 

Quadro 10.1 Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 
Aspectos sobre a gestão ambiental  Avaliação 

Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5 

1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em 

consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e 

matérias primas. 

 Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental 

foram aplicados? 

 X    

 

2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos 

pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de 

conteúdo reciclável. 

 X    

3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por 

fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de 

limpeza biodegradáveis). 

  X   

4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência 

de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como 

critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços. 

 Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 

considerada nesses procedimentos? 

 X    

 

5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor 

consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas). 

 Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos 

sobre o consumo de água e energia? 

X     

 

6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). 

 Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos? 

X     

 

7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos 

poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. 

 Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi incluído 

no procedimento licitatório? 

     

Sim 

(    )  

Não (    ) 

8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, 

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). 

 Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada 

nos procedimentos licitatórios? 

 X    

 

9. Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e 

qualidade de tais bens e produtos. 

  X   

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, 

possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, 

à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais que reduzam 

o impacto ambiental. 

   X  

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 

destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006. 

    X 

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir 

o consumo de água e energia elétrica. 

 Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? 

X     

 

13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de 

proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus 

servidores. 

 Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? 

X     

 

Considerações Gerais: 

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da 

UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, 
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Aspectos sobre a gestão ambiental  Avaliação 

Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5 

porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no 

contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, 

porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. 

 

10.2. CONSUMO DE PAPEL, ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA 

Quadro 10.2 Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água Valores em R$ 1,00 

Adesão a Programas de Sustentabilidade 

 

 

 

 

 

Nome do Programa 

 
Ano de Adesão 

 
Resultados 

 

 Gestão de Logística Sustentável 
2012 

  

A iniciativa foi implementada em dezembro 

de 2012, razão pela qual os resultados 

poderão ser mensurados nos próximos 

exercícios. 

 

  

  

  

  

  

  

  

Recurso Consumido 

Quantidade Valor 

Exercícios 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Papel   2.454  1.606 2.132  24.764,94 14.098,16  24.764,94 

  

  
Água 

  3.399  1.994 1.897  50.603,32 27.565,08  24.397,88 

  

  
Energia Elétrica   336.057  338.400 354.960  148.210,51 130.238,52  127.648,75 

  

  
     Total  223.578,77 171.901,76  173.811,03 

  

  
Fonte: DA/CADE 
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11. CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS  

11.1. DELIBERAÇÕES DO TCU E DO OCI ATENDIDAS NO EXERCÍCIO 

11.1.1. Deliberações do TCU Atendidas no Exercício 

Quadro 11.1.1.1. Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE 000322 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

I TC 007.130/2012-0 1.204/2012 3.3.2.3 RE Ofício 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE 000322 

Descrição da Deliberação 

Às entidades de regulação e fiscalização federais, Agência Nacional de Águas (ANA), Agência Nacional de Aviação 

Civil (Anac), Agência Nacional do Cinema (Ancine), Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Agência 

Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Agência Nacional de Saúde (ANS), Agência Nacional 

de Telecomunicações (Anatel), Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Banco Central do Brasil (Bacen), 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e Superintendência de Seguros Privados (Susep), que adotem medidas para 

priorizar a cobrança de multas nos âmbitos administrativo e judicial, sobretudo no que se refere aos casos cuja 

prescrição seja iminente, com vistas a evitar prejuízos ao Tesouro Nacional (item 3.3.2.3); 

 

Às entidades de regulação e fiscalização federais, Agência Nacional de Águas (ANA), Agência Nacional de Aviação 

Civil (Anac), Agência Nacional do Cinema (Ancine), Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Agência 

Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Agência Nacional de Saúde (ANS), Agência Nacional 

de Telecomunicações (Anatel), Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Banco Central do Brasil (Bacen), 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia (Inmetro), Superintendência de Seguros Privados (Susep), em conjunto com a Procuradoria 

Geral Federal, que avaliem a adoção de medidas extrajudiciais para aumentar a efetividade da cobrança das multas 

aplicadas (item 3.3.2.3); 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Procuradoria Federal Especializada junto ao CADE - ProCADE  

Síntese da Providência Adotada 

A Procuradoria Federal Especializada junto ao CADE (ProCADE) foi informada de ambas as recomendações e emitiu 

parecer com esclarecimentos sobre as práticas relativas à cobrança de multas, que foi encaminhado aos órgãos de 

controle interno.  

Síntese dos Resultados Obtidos 

Quanto à execução das multas aplicadas pelo CADE, cumpre ressaltar as seguintes considerações apresentadas pela 

ProCADE no âmbito da manifestação mencionada: 

1 As decisões do CADE são passíveis de execução judicial tão logo sejam descumpridas. 

2 Uma vez aplicada uma multa de caráter sancionador, há, basicamente, três caminhos para a sua efetiva 

arrecadação: i. a parte multada cumpre voluntariamente com a sua obrigação e paga a multa no prazo legal; ii. 

a parte multada não cumpre espontaneamente com a sua obrigação no prazo legal e queda-se inerte em relação 

ao seu direito de perseguir em juízo a anulação do ato que deu origem à multa, obrigando o órgão público a 

iniciar um processo judicial de cobrança; e iii. a parte multada não somente não cumpre espontaneamente com 

a sua obrigação no prazo legal, como também procura ativamente a anulação, pelo Poder Judiciário, do ato 

que deu origem à multa. 

3 No que se refere à primeira hipótese, o pagamento espontâneo, por definição, está estritamente relacionado à 

percepção da parte multada sobre a adequação dessa conduta aos seus interesses. No período legal de 

cumprimento da obrigação, enquanto inexistente a mora, não há nenhuma medida a ser tomada pelo CADE, 
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exceto aguardar a atitude da parte multada e se adequar para esclarecer eventuais dúvidas procedimentais, 

facilitando, o quanto possível, o pagamento espontâneo. Para este última ponto, a Procuradoria dispõe de 

email e estrutura de procuradores/auxiliares encarregados de realizar o atendimento ao público.  

4 No que se refere à segunda hipótese, de acordo com a organização do poder arrecadador do CADE, 

atualmente, o procedimento padrão a ser seguido quando da imposição de multa é a procuradoria, constatado 

o não cumprimento espontâneo, proceder imediatamente à inscrição do crédito em dívida ativa, comunicar a 

mora aos sistemas de cadastro de inadimplentes mantidos pela administração federal – assim como à parte 

multada – e ajuizar a execução fiscal da multa. É preciso destacar, já neste ponto, que, dada a sistemática de 

trabalho da procuradoria, estas medidas são tomadas em caráter virtualmente imediato. Ou seja, findo o prazo 

para pagamento espontâneo da multa, em regra, o ajuizamento da execução fiscal para cobrança em juízo dá-

se em questão de dias. Atualmente, todas as multas do CADE – de qualquer natureza – não suspensas 

por ordem judicial estão devidamente inscritas em cadastro próprio e são objeto de execuções fiscais 

ajuizadas. A eficácia da arrecadação, por sua vez, quando inserida dentro de um processo de execução fiscal, 

está sujeita a uma série de circunstância alheias ao controle do CADE, pois atrelada aos rumos de um processo 

judicial. 

5 No que se refere à terceira hipótese, é direito constitucional de qualquer parte multada por um ente 

administrativo, tal qual o CADE e os órgãos pesquisados pelo TCU, contestar em juízo todos os aspectos 

relacionados à multa que entenda pertinente. Este direito pode ser exercido, como já dito, dentro dos processos 

de execução ajuizados pelo CADE diante do não pagamento espontâneo da multa. No que concerne ao 

CADE, na maior parte das vezes, antes mesmo de esgotado o prazo para cumprimento espontâneo desta 

obrigação, as partes vão ao Poder Judiciário para obstar a capacidade de cobrança do órgão público. Por força 

de disposições legais específicas , a obrigação de recolher uma multa aplicada pelo CADE no prazo assinalado 

no acórdão só é suspensa até o final do processo judicial se a parte oferecer garantia em juízo no valor da 

multa aplicada. É crucial, da parte do CADE, exigir que toda discussão judicial se desenrole através do 

oferecimento de garantia idônea pela parte multada. Garantida a multa em juízo, o crédito será arrecadado 

pelo CADE tão logo obtenha a vitória no processo judicial, não importando quanto tempo este dure. A 

aplicação deste preceito às atividades da Procuradoria resultou no fato de que aproximadamente 80% 

(oitenta por cento) das multas aplicadas pelo CADE suspensas pelo Poder Judiciário estão garantidas 

em juízo. Apenas a título de título de exemplo, dos R$ 2,8 bilhões de reais em multas aplicadas desde 2008, 

R$ 2,3 bilhões referem-se, exclusivamente, a 5 multas aplicadas aos integrantes do chamado “Cartel dos 

Gases”. Todos ingressaram com ações judiciais contra a decisão do CADE e todos tiveram que oferecer 

garantia em juízo. O efetivo recolhimento dos valores aos cofres públicos somente terá efeito ao fim do 

processo judicial. Pode-se dizer, portanto, que, excluída a incerteza que caracteriza o curso de todo e qualquer 

processo judicial, o CADE possui grande probabilidade de arrecadar parcela substancial de todas as multas 

que aplica e que estão sendo discutidas em juízo. 

Em consonância com as explicações apresentadas acima, as medidas de aperfeiçoamento das atividades de cobrança 

judicial e extrajudicial do CADE, realizadas por meio da Procuradoria Federal Especializada junto ao CADE, 

envolvem: 

1 Aprimorar os serviços prestados no sentido de auxiliar as partes que tenham a intenção de realizar pagamentos 

voluntários; 

2 Manter a análise de cumprimento de decisão conectada com o setor de ajuizamento de execuções fiscais, para 

permitir uma reação rápida do CADE no caso de não pagamento das multas no prazo legal; 

3 Realizar correições frequentes para garantir que nenhum crédito deixe de ser executado de forma célere;  

4 Aprimorar a cultura de se pronunciar rapidamente em processos judiciais, antes da apreciação de pedidos de 

liminar, de forma a manter em um padrão elevado a quantidade créditos garantidos em juízo; 

5  Realizar correições frequentes nos processos judiciais para verificar a idoneidade e manutenção das garantias 

fornecidas. 

6 Fortalecer os programas de negociação de TCC e de acordos judiciais.  

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE 000322 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

II TC 020.604/2010-6 3.699/2012 1.5.1 DE Ofício 
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Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE 000322 

Descrição da Deliberação 

Determinar, com base do art. 208, § 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, ao Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (CADE) que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, organize unidade de 

auditoria interna, em cumprimento ao art. 14 do Decreto 3.591/2000, encaminhando ao Tribunal, no Relatório de 

Auditoria de Gestão 2012, informações conclusivas a respeito dessa determinação. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Presidência e Secretaria-Geral  

Síntese da Providência Adotada 

A nova estrutura regimental do CADE, aprovada por meio do Decreto nº 7.738, de 28 de maio de 2012, contemplou a 

determinação do TCU ao criara a unidade “Auditoria”, com os cargos de Auditor-Chefe (DAS 101.4) e 2 Chefes de 

Serviço (DAS 101.1). Além disso, houve um incremento da estrutura da Auditoria: 

 

No período de 1º de janeiro a 28 de maio de 2012: 

 

1 Chefe da Unidade: Auditor Interno (servidor efetivo); 

2 Agentes Administrativos (servidores efetivos); e 

 

A partir de 29 de maio de 2012: 

 

1 Chefe da Unidade: Auditora-Chefe (servidora efetiva); 

2 Chefes de Serviço (servidor efetivo); 

2 Agentes Administrativos (servidores efetivos). 

 

 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Organização da unidade interna de auditoria. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica. 
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11.1.2. Recomendações do OCI Atendidas no Exercício 

Quadro 11.1.2. Relatório de cumprimento das recomendações do OCI 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE 000322 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

I Relatório nº: 201203698 1.1.1.1 Ofício 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE 000322 

Descrição da Recomendação 

Inclusão, nos editais de licitação, de proibição expressa à participação de licitantes que já tenham sofrido penalizações 

por danos ambientais. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Diretoria Administrativa 

 Síntese da Providência Adotada 

O CADE passou a adotar em seus editais, o seguinte dispositivo: 

Não será admitida a participação, nesta licitação, de empresários ou sociedades empresárias: 

(...) 

Que esteja proibida de contratar com Administração Pública em virtude de sanção restritiva de direito decorrente de 

infração administrativa ambiental, nos termos do art. 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605/98. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Adequação do CADE à determinação do relatório da CGU 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Trata-se de inclusão de redação nas minutas padrão de edital, bem como conscientização das equipes internas 

envolvidas em processos licitatórios da importância de tal proibição. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE 000322 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

I Relatório nº: 201203698 1.2. Ofício 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE 000322 

Descrição da Recomendação 

Adoção de critérios ambientais e de sustentabilidade nos procedimentos licitatórios e em todas as decisões que 

envolvem os contratos relativos à manutenção predial de sua nova sede. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Diretoria Administrativa 

 Síntese da Providência Adotada 

O CADE incluiu na rotina de manutenção predial os seguintes itens: 

 

6.3 Descarte de lâmpadas e baterias:  

6.3.1 Com base na Resolução CONAMA Nº 257, ficou estabelecido que as pilhas e baterias em sua 
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composição chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, necessárias ao funcionamento de quaisquer tipos de 

aparelhos, veículos ou sistemas, bem como produtos eletroeletrônicos que as contenham integradas em sua 

estrutura em forma não substituível, deverão ser entregues pelos usuários aos estabelecimentos que as 

comercializam, assistências técnicas etc., para repasse aos fabricantes ou importadores, para seus 

procedimentos; ou permitir descarte de baterias em aterros sanitários dentro de determinados limites de peso 

de mercúrio, do tipo zinco –manganês ou do tipo alcalina manganês, ou limites de peso de cádmio e chumbo; 

6.3.2 As lâmpadas fluorescentes, vapor de sódio, vapor de mercúrio e mistas deverão ser descartadas 

por empresas especializadas, pois são consideradas pela NBR 1004 de CLASSE I, Resíduo Perigoso e 

descartadas ou recicladas dentro dos limites aceitos para descontaminação; 

6.3.3 A contratada deverá subcontratar serviços com empresas especializadas em descarte ou 

reciclagem e que detenham autorizações e registros dos órgãos ambientais e que emitam certificados de 

descarte de baterias e lâmpadas; 

6.3.4 A subcontratada fará o descarte respeitando as normas de Segurança e Medicina no Trabalho 

em todas as fases do descarte: coleta, armazenamento, transporte, processo de descarte; 

6.3.5 A empresa subcontratada deverá fazer o descarte em períodos e quantidades que determinem a 

segurança da operação de modo que não se acumule quantidade perigosa antes do descarte, sendo de TOTAL 

responsabilidade da contratada os riscos do armazenamento; 

6.3.6 A empresa subcontratada deverá ter as licenças necessárias dos órgãos ambientais, federais, estaduais 

e municipais. O aterro sanitário utilizado pela subcontratada deverá ter as licenças e autorizações junto aos 

órgãos ambientais federais e municipais necessárias para o seu funcionamento; 

6.3.7 A empresa subcontratada emitirá certificados de recebimento e descarte dos materiais com base nos 

normativos e na legislação ambiental; 

6.3.8 O não cumprimento das especificações legais sujeitará os infratores às penalidades previstas na Lei 

6.938, de 1981 (Lei da Política do Meio Ambiente) e na lei 9.605, de 1988.(Lei de Crimes Ambientais); 

6.3.9 A subcontratação não exime a contratada de suas responsabilidades pelo cumprimento das leis pela 

subcontratada. 

 

(...) 

 

6.5.1.1. A empresa contratada deverá planejar, implantar e manter um Programa de Coleta Seletiva e 

Sustentabilidade no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Este planejamento deverá prever 

metodologias que contemplem desde a separação dos resíduos sólidos até o correto encaminhamento dos 

mesmos ao serviço público de coleta. O Programa deverá considerar também propostas de práticas 

sustentáveis para minimização de resíduos com ações de Redução, Reaproveitamento e Reciclagem do lixo 

gerado;  

Síntese dos Resultados Obtidos 

Adequação do CADE à determinação do relatório da CGU 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Trata-se de inclusão critérios ambientais e de sustentabilidade na rotina de trabalho da prestadora de serviços de 

manutenção predial, em observância à determinação da CGU. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE 000322 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

I Relatório nº: 201203698 3.1.3.1 Ofício 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE 000322 

Descrição da Recomendação 

Abster-se de deflagrar o processo licitatório sem a anuência da autoridade superior, em atendimento ao contido no item 

I e IV do Art. 3º da Lei n° 10.520/2002 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Diretoria Administrativa 
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Síntese da Providência Adotada 

O CADE alterou o fluxo processual relativo aos procedimentos licitatórios com vistas a garantir a anuência da 

autoridade superior previamente à deflagração do processo, evitando incorrer novamente nas falhas apontadas pelo 

relatório de auditoria, em especial à necessidade de observância da ordem cronológica da qual trata o Art. 3º da Lei n° 

10.520/2002. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Adequação do CADE à determinação do relatório da CGU 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

  

11.1.3. Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício 

Quadro 11.1.3. Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de 

atendimento no exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE 000322 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

I Relatório nº: 201203698 1.1.1.1 Ofício 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE 000322 

Descrição da Recomendação 

Incluir, no que couber, critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações: na aquisição de veículos automotores 

mais eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos e, a inclusão de exigências que levem à 

economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de 

tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental. 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Diretoria Administrativa 000322 

Justificativa para o seu não Cumprimento: 

O CADE está comprometido com o atendimento da recomendação. Nesse sentido, está incorporando critérios 

ambientais e de sustentabilidade nos procedimentos licitatórios e em todas as decisões que envolvem os contratos 

relativos à manutenção predial de sua nova sede, a partir da recomendação da CGU, no âmbito de sua nova estrutura 

regimental, conforme aprovada pelo Decreto nº 7.738, de 28 de maio de 2012. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

O CADE tem tentado a cada dia realizar licitações sustentáveis. Contudo, tendo em vista as limitações estruturais, 

como falta de pessoal, ainda não é possível realizar todos os estudos necessários para agregar o fator sustentabilidade 

em todos os processos de aquisição.  

Na medida do possível o CADE tem se esforçado para implementar algumas atitudes ecologicamente corretas, como a 

coleta seletiva dos resíduos recicláveis, a melhoria nas especificações dos equipamentos e materiais buscando por 

produtos de maior durabilidade e qualidade, a aquisição de produtos que não agridam a natureza. Neste sentido, 

encontra-se em trâmite no âmbito deste Conselho o Projeto de Plano de Gestão e Logística Sustentável (Processo nº 

08700.000038/2013-20) que produzirá importantes contribuições neste sentido. 

A mudança para a nova sede, e todas as suas decorrências em termos de redimensionamento das demandas por 

serviços, tem sido oportunidade importante para consolidar o entendimento entre os gestores sobre a necessidade de 

atendimento das exigências relativas à sustentabilidade nos procedimentos licitatórios. 

Algumas políticas como a substituição das torneiras convencionais por torneiras eletrônicas e a implementação de 

sensores de presença para acionamento da iluminação foram implantadas há mais de 3 anos. 

Outro exemplo do esforço da Autarquia é o Projeto CADE sem Papel, que visa implementar o sistema eletrônico de 

andamento processual. Espera-se que esse novo sistema reduza substancialmente o consumo de papel e a necessidade 

de impressão, agregando economicidade, eficiência e sustentabilidade à atuação do CADE. A primeira fase do sistema 

já foi concluída e encontra-se em uso desde novembro de 2012, com o treinamento dos usuários e migração das bases 

de dados. 
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Adicionalmente ao referido sistema, a Autarquia adotou outras 2 (dois) medidas agregadoras para redução do consumo 

de papel: (i) aquisição de scanners de alta produção para digitalização de toda documentação produzida internamente 

de forma mais célere para disponibilização das versões de acesso irrestrito no site; e (ii) elaboração de minuta de 

normatização da concessão de cópias eletrônicas de processos em trâmite na Autarquia. 

Por fim, cumpre mencionar que a partir da reestruturação do CADE, com a entrada em vigor da Lei 12.529/2011, 

espera-se que a Autarquia tenha melhores condições para implementar outras medidas relacionadas à sustentabilidade. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) 000322 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

II Relatório nº: 201203698 3.1.2.1  

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) 000322 

Descrição da Recomendação 

Concluir o Catálogo de Serviços que está em desenvolvimento, a fim de realizar as próximas contratações de acordo 

com a IN 02/2008 - SLTI/MPOG, principalmente quanto ao contido no Art. 11, que determina a adoção de unidade de 

medida que permita a mensuração dos resultados para o pagamento da contratada, preferencialmente Acordo de Nível 

de Serviço, de forma a eliminar a possibilidade de remunerar as empresas com base na quantidade de horas de serviço 

ou por postos de trabalho. 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Diretoria Administrativa  

Justificativa para o seu não Cumprimento: 

A Diretoria Administrativa determinou à Coordenação Geral de Tecnologia da Informação (CGTI) a adoção das 

providências necessárias à conclusão do trabalho de desenvolvimento da carta de serviços, em atendimento à 

recomendação do OCI, com vistas à adoção de unidade de medida que permita eliminar a possibilidade de remunerar as 

empresas com base na quantidade de horas de serviço ou por postos de trabalho. Cumpre informar que a carta de 

serviços foi concluída em fevereiro de 2013, e está pendente de aprovação por parte da Diretoria Administrativa. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

O maior fator negativo que prejudicou a adoção das medidas foi a dificuldade em manter um servidor no cargo de 

CGTI. Desde a criação da unidade, em maio de 2012, o cargo teve um titular por pouco menos de 2 (dois) meses. 

Depois que o primeiro CGTI saiu para tomar posse em outro concurso, o CADE tem tentado preencher a vaga sem 

sucesso, diante da dificuldade em liberação, pelo órgão de origem, do servidor para exercício do cargo. Nos últimos 

meses, o CADE selecionou 4 (quatro) pessoas, sendo que o processo de requisição sempre foi interrompido, seja por 

desistência do candidato, seja por problemas diversos. Atualmente o CADE encontra-se em processos de requisição de 

1 (um) ATI para ocupar o cargo.  
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) 000322 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

III Relatório nº: 201203698 3.1.3.1  

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) 000322 

Descrição da Recomendação 

Atentar para que nas futuras contratações, realizar estudos técnicos preliminares anteriormente à elaboração de Projeto 

Básico ou Termo de Referência, definindo, de modo detalhado e preciso, a necessidade dos serviços; a demanda 

existente; a quantidade de serviços necessários e o custo correspondente, assim como os resultados a alcançar, 

consoante o contido no inciso IX, art. 6º, da Lei nº 8.666/1993. 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Diretoria Administrativa  

Justificativa para o seu não Cumprimento: 

A Diretoria Administrativa vem trabalhando no sentido de conscientizar as áreas finalísticas do CADE com vistas a 

exigir o cumprimento da recomendação e qualificar as demandas de contratações. Essa orientação está incluída nos 

estudos que vem sendo realizados para mapeamento e reorganização dos fluxos administrativos Este estudo, 

denominado de “Excelência Operacional” (Processo nº 08700.000037/2013-85), está sendo realizado por um Grupo de 

Trabalho composto por servidores da Diretoria Administrativa e da Assessoria de Planejamento da Presidência do 

CADE, e sua conclusão está prevista para o exercício de 2013. 

Vários dos contratos estruturantes já foram readequados à nova necessidade. Durante esse processo o CADE atuou com 

um crivo apurado no que diz respeito aos procedimentos de especificação e contratação dos serviços e aquisição de 

equipamentos. Muitos resultados já foram obtidos, tais como a contratação de nova empresa de Manutenção Predial, 

novas aquisições de equipamentos de informática, mobiliário e material de consumo. Todos esses procedimentos já 

ocorreram em observância ao recomendado pela CGU, após análise detalhada das novas realidades. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

A grande dificuldade que o CADE apresentou para implementação principalmente da recomendação foi a exigência em 

gerenciar prazos e soluções para um contexto de mudança, física e institucional, em tempo exíguo, tendo ainda a 

necessidade de especificar com precisão as novas necessidades decorrentes desse processo tão conturbado. A falta 

inicial de equipe técnica qualificada mostrou-se um grande dificultador na realização de especificações e resoluções de 

problemas de ordem estrutural à época da mudança. Tanto que foi necessário buscar suporte técnico em outros órgãos 

da Administração através de profissionais da área de engenharia e arquitetura tomando como um exemplo apenas. Nas 

questões mais administrativas, o problema maior foi a mensuração de materiais de consumo e de serviços terceirizados 

em níveis tão diferentes da realidade da sede e pessoal antigos. Tanto é que no ano de 2013, após alguns meses da 

efetiva ocupação do prédio, é que se tem a pretensão de conseguir contratos que refletem a real necessidade. Sem o 

atropelo e necessidade imperiosa de um processo de mudança, e ainda, com amostragem de serviços, o CADE poderá 

efetivamente atender com mais dedicação ainda e sucesso as recomendações dos órgãos de controle sobre a execução 

dos instrumentos jurídicos que dão origem aos processos de contratação. 

 

11.2. INFORMAÇÕES SOBRE A ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

As unidades do CADE foram reestruturadas a partir do Decreto Nº 7.738, de 28 de maio de 

2012, que aprovou a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão do 

CADE; remaneja cargos em comissão e funções de confiança; altera os Decretos no 6.061, de 15 de 

março de 2007, no 2.181, de 20 de março de 1997, e no 1.306, de 9 de novembro de 1994. 

O Decreto tratou, no Capítulo II de seu Anexo, da Estrutura Organizacional do Conselho, 

dispondo, na alínea b, inciso II, art. 2º do Anexo, a Auditoria como órgão seccional e definindo suas 

competências no art. 17 deste mesmo Anexo. As competências da Auditoria, também estão 
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dispostas no art. 16 do Regimento Interno do CADE (RICADE). O RICADE foi aprovado por meio 

da Resolução nº 1, de 29 de maio de 2012. 

O RICADE estabelece em seu art. 10 que a Unidade de Auditoria faz parte da estrutura da 

Presidência do Tribunal. 

No período de 1º de janeiro a 28 de maio de 2012, a chefia da Unidade era ocupada por 

Auditor Interno. Com a entrada em vigor da Lei que reestruturou o CADE, a Chefia da Unidade 

passou a ser ocupada pela Auditora-Chefe. 

Sendo assim, a Unidade de Auditora teve duas composições de equipe que desenvolveram 

atividades durante o exercício de 2012, quais sejam: 

 No período de 1º de janeiro a 28 de maio de 2012: 

o 1 Chefe da Unidade: Auditor Interno (servidor efetivo); e 

o 2 Agentes Administrativos (servidores efetivos). 

 

 A partir de 29 de maio de 2012: 

o 1 Chefe da Unidade: Auditora-Chefe (servidora efetiva); 

o 1 Chefe de Serviço (servidora efetiva); e 

o 2 Agentes Administrativos (servidores efetivos). 

 

Vale mencionar que em setembro de 2012 ocorreu a aposentadoria de um dos Agentes 

Administrativos e não houve a nomeação de um novo servidor com lotação nesta Unidade. Desde 

modo, a partir de setembro, houve a redução do número de servidores lotados na Auditoria. 

De acordo com o artigo 17 do Decreto 7.738/2012, de 28 de maio de 2012, que aprova a 

estrutura organizacional do CADE, a Auditoria Interna (Audit) tem como propósito primordial, 

apoiar e assessorar a gestão quanto ao controle da legalidade, conformidade dos atos 

administrativos e proteção do seu patrimônio, por meio de: (i) fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária e operacional da Autarquia, revisando e avaliando a eficácia da aplicação de seus 

controles; (ii) acompanhamento, mediante relatórios, da execução do orçamento do CADE em todos 

os seus aspectos; e (iii) promoção e execução de estudos. 

Considerando a reestruturação organizacional pela qual passou o Conselho, em um primeiro 

momento, foram elaborados questionários para os seguintes setores da Diretoria Administrativa: 

CGESP, DLOG, DFIN e DCONT, com o objetivo de entender suas estruturas e funcionamento 

frente às mudanças ocorridas. 

Os trabalhos realizados foram desenvolvidos com o intuito de colaborar com os quesitos: 

“Processar adequadamente as demandas dos servidores e colaboradores internos”; “Assegurar 

recursos humanos capacitados e adequados às necessidades do CADE”, “Assegurar adequado 

suporte logístico às necessidades do CADE”, e ainda, “Aprimorar os processos de trabalho e de 

gestão com vistas a excelência operacional”, constantes no Mapa Estratégico do Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (CADE), nas partes que tratam de Clientes, de Pessoas e 

Infraestrutura e de Processos Internos. 

As ações realizadas pela Audit foram desenvolvidas de acordo com o escopo previsto no 

PAINT 2012. As análises dos atos e fatos da gestão do CADE, ocorridos no exercício de 2012, 

resultaram na elaboração de 11 Relatórios de Auditoria, conforme demonstrado na tabela que se 

segue: 
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Tabela 14 – Relatórios de Auditoria 

Item Relatório 
Unidade/Objeto 

Auditado 
Escopos Examinados Recursos Utilizados 

1 
01/2012 - 

CGESP 
CGESP 

Foi realizado o acompanhamento dos atos 

e fatos de gestão da CGESP por 

solicitações de auditoria e análise dos 

processos físicos contemplando os 

seguintes assuntos: 

- Concessão de Aposentadoria; 

- Capacitação; 

- Auxílio idiomas; 

- Auxílio pós-graduação; 

- Auxílio transporte (mudança); e 

- Ajuda de custo. 

Análise de processos físicos, 

planilha de check list, e 

utilização dos sistemas SIAPE 

e SIAFI. 

2 
02/2012 - 

CGESP 
CGESP 

Foi elaborado questionário enviado à 

CGESP para obtenção de informações de 

gestão, tendo como objeto de análise os 

seguintes tópicos: 

- Conhecimento da nova estrutura da 

Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas 

– CGESP; 

- Folha de Pagamento; 

- Força de trabalho do CADE; 

- Tratamento das Declarações de Bens e 

Rendas (DBR). 

Análise de processos físicos, 

elaboração de planilhas de 

dados e utilização dos sistemas 

SIAPE e SIAFI. 

3 
01/2012 - 

DCONT 

DCONT e 

Conformidade de 

Gestão 

Foi realizado o acompanhamento dos atos 

e fatos de gestão da DCONT e da 

Conformidade de Gestão, por técnicas de 

amostragem, questionário e solicitações de 

auditoria, tendo como objeto: 

- Estrutura da equipe; 

- Sistemas utilizados; 

- Verificação dos saldos de algumas 

contas do SIAFI; 

- Taxa de Ato de Concentração; 

- Depreciação – Setor de Patrimônio; 

- Cálculos das Planilhas de Custos; 

- Cadastro Informativo de Créditos Não 

Quitados do Setor Público Federal 

(CADIN); 

- Conformidade Contábil; 

- Consulta dos Saldos Invertidos; 

- Suprimento de Fundos sem baixa no 

prazo definido; 

- RMMA e RMB; 

- Rol de Responsáveis; e 

- Verificação da existência de baixa de 

baixa patrimonial. 

Esta inserida, em item específico do 

relatório, a auditoria da Conformidade de 

Registro de Gestão. 

Elaboração de questionário e 

de planilhas de dados, consulta 

aos Relatórios de 

Acompanhamento de Unidade 

Gestora e utilização do SIAFI. 
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Item Relatório 
Unidade/Objeto 

Auditado 
Escopos Examinados Recursos Utilizados 

4 
01/2012 - 

DIOF 
DIOF 

Foi realizado o acompanhamento dos atos 

e fatos de gestão da DIOF por 

questionário, análise de processos físicos e 

solicitações de auditoria, tendo como 

objeto: 

- Estrutura e controles administrativos da 

DIOF; 

- Programas de Governo; 

- Execução física das ações realizadas; 

- Unidades Orçamentárias; 

- Receita orçamentária arrecadada; 

- Programação de despesas; 

- Programação Orçamentária; 

- Modalidade de Contratação dos créditos; 

- Execução Orçamentária; 

- Restos a pagar. 

- Transferências; 

- Propostas Orçamentárias 2013; e 

- Processos de pagamento. 

Análise de processos físicos, 

planilha de check list, 

elaboração de questionário e 

utilização do SIAFI. 

5 
01/2012 - 

DLC 
DLC 

Foi realizado o acompanhamento dos atos 

e fatos de gestão da DLC por análise dos 

processos físicos e solicitações de 

auditoria, tendo como objeto de análise os 

seguintes tipos de processos: 

- Inexigibilidade de Licitação; Dispensa 

de Licitação; 

- Dispensa de Licitação, Inexigibilidade de 

Licitação; 

- Pregão Eletrônico; e 

- Adesão à ata de registro de preços. 

Análise de processos físicos, 

planilha de check list, e 

utilização dos sistemas 

SIASG, SIAFI e Comprasnet. 

6 
01/2012 - 

DLOG 
DLOG 

Embora não há uma ação específica 

constante no Plano Anual de Atividades 

de Auditoria Interna – Exercício 2012 

(PAINT 2012) optou-se por encaminhar 

Questionário para a DLOG com o intuito 

de entender a estrutura da Divisão onde se 

encontra o Serviço de Almoxarifado e 

Patrimônio que seriam auditados 

posteriormente. 

Sendo assim, foi elaborado a Solicitação 

de Auditoria – S.A. AUDIT nº 05/2012, 

contendo o questionário destinado à 

DLOG onde se abordou os seguintes 

temas: 

- Força de trabalho; 

- Normativos vigentes; e 

- Prestação de serviços. 

Elaboração de Questionário 
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Item Relatório 
Unidade/Objeto 

Auditado 
Escopos Examinados Recursos Utilizados 

7 
02/2012 - 

DLOG 

DLOG - 

Almoxarifado 

Foi realizado o acompanhamento dos atos 

e fatos de gestão da Unidade de 

Almoxarifado, por técnicas de 

amostragem, visitas in loco, entrevistas e 

solicitações de auditoria, tendo como 

objeto de análise: 

- Sistemas utilizados; 

- Conferência física dos materiais; 

- Consistência dos controles dos materiais; 

- Conferência das requisições 

- Conferência das instalações; 

- Conferência da armazenagem e do 

controle dos materiais; 

- Verificação dos saldos do RMA e do 

SIAFI. 

Elaboração de questionário e 

de planilhas de dados, consulta 

aos RMA e utilização do 

SIAFI. 

8 
03/2012 - 

DLOG 

DLOG - 

Patrimônio 

Foi realizado o acompanhamento dos atos 

e fatos de gestão da Unidade de 

Patrimônio, por técnicas de amostragem, 

visitas in loco, questionário e solicitações 

de auditoria, tendo como objeto de 

análise: 

- Controles realizados; 

- Sistemas utilizados; 

- Verificação dos saldos do RMB e do 

SIAFI; 

- Conferência física do patrimônio; 

- Verificação da existência de baixa de 

baixa patrimonial. 

Elaboração de questionário e 

de planilhas de dados, consulta 

aos RMB e utilização do 

SIAFI. 

9 
01/2012 - 

PCDP 

Propostas de 

Concessão de 

Diárias e Passagens 

Os trabalhos foram realizados com a 

totalidade das Propostas de Concessão de 

Diárias e Passagens (PCDP) concluídas, 

via sistema SCDP, em estrita observância 

das normas de concessão de diárias e 

passagens objetivando o acompanhamento 

preventivo e corretivo de tais concessões. 

Segundo o SCDP, no período de 

01/01/2012 a 05/06/2012, foram emitidas 

61 propostas de concessões de diárias e 

passagens, entre viagens nacionais e 

internacionais, dessas, avaliamos 49 

propostas de pagamentos de diárias 

(nacionais e internacionais). 

Análise de processos físicos e 

utilização do SCDP 

10 
02/2012 - 

PCDP 

Propostas de 

Concessão de 

Diárias e Passagens 

Análise por amostragem via sistema 

SCDP e dos Processos físicos das 

Propostas de Concessão de Diárias e 

Passagens  (PCDP) da UG 303001, 

referentes ao segundo semestre do ano de 

2012. 

Foram auditadas 39 propostas de 

pagamentos de diárias (nacionais e 

internacionais), que representam 

aproximadamente 14,33% do total de 

PCDP emitidas. O montante auditado foi 

de R$ 71.852,19 que representa 29,29% 

do valor total das despesas do CADE com 

diárias realizadas do exercício 2012 

Análise de processos físicos, 

planilha de check list, 

elaboração de planilhas de 

dados e utilização dos sistemas 

SCDP, SIAPE e SIAFI. 
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Item Relatório 
Unidade/Objeto 

Auditado 
Escopos Examinados Recursos Utilizados 

11 
01/2012 - 

SF 

Concessão de 

Suprimento de 

Fundos 

Foi realizado o acompanhamento dos atos 

e formalização dos processos físicos de 

Suprimento de Fundos, tendo como objeto 

de análise os seguintes itens: 

- Prazos de aplicação dos recursos 

disponibilizados ao suprido; 

- Prazos para Prestação de Contas; 

- Documentos e transações financeiras e 

orçamentárias; 

- Prestação de Contas emitida pelo 

Suprido; e 

- Aprovação da Prestação de contas por 

parte do Ordenador de Despesas. 

Análise de processos físicos, 

planilha de check list e 

utilização do SIAFI . 

 

Importa informar que, além das ações descritas acima, a partir da reestruturação ocorrida em 

função da entrada em vigor da nova Lei, a Audit reviu os papéis de trabalho e aprimorou ou 

implantou listas de verificação utilizadas como instrumento de análise processual. 

A alta gerência toma ciência das recomendações por meio dos Relatórios Finais elaborados 

pela Audit e encaminhados à Presidência após todos os tramites administrativos pertinentes. É 

enviado ainda, ao final de cada exercício o Relatório Anual de Auditoria, contendo todas as ações 

realizadas, constatações e recomendações.  

Os resultados dos trabalhos da Audit são monitorados durante a realização de ações de 

auditoria ou por meio de Solicitações de Auditoria (SA) específicas ao longo do exercício. Todas as 

constatações e recomendações são registradas em planilha específica de modo a possibilitar o 

gerenciamento dos trabalhos. 

No exercício de 2012, as principais constatações obtidas nos relatórios da Audit abrangem os 

seguintes temas: (i) pagamento das substituições de servidores; (ii) conformidade de gestão; (iii) 

conferência física do patrimônio; e (iv) proposta de concessão de diárias e passagens.  

No que se refere ao pagamento das substituições de servidores, foram 2 (duas) constatações: 

(i) os pagamentos das substituições ocorridas no mês de julho não foram incluídos na folha de 

pagamento de agosto; e (ii) embora tenham ocorrido substituições no mês de agosto, não houve 

inclusão de pagamentos na folha de setembro, tendo sido inclusos apenas na folha de outubro. 

No âmbito da conformidade de gestão, a única constatação refere-se à identificação de 223 

ocorrências de restrições dadas ao CADE provenientes da análise pela Conformidade de Registro de 

Gestão dos documentos hábeis emitidos pela Divisão de Orçamento e Finanças (DIOF). Da análise 

constatou-se que a maior incidência de restrição se refere a erro/insuficiência no campo observação 

– NL/NS, que representa 31,39% do total de restrições dadas ao CADE, seguida pela restrição 

erro/insuficiência no campo observação – OB que representa 21,08%. 

A conferência física do patrimônio foi realizada por meio de amostragem, considerando os 

Termos de Responsabilidade de cada setor. Usando o mesmo critério de amostragem, auditou-se o 

patrimônio do CADE localizado em sua antiga sede5. Para tanto foi fornecido pela SEAP/DLOG 

cópia da Autorização para Saída de Material devidamente datado e assinado. 

 

Tabela 15 – Patrimônio Auditado 

Descrição Total do CADE Total Auditado 
Porcentagem 

auditada 

Valor patrimonial R$ 6.392.237,05 R$ 1.273.763,29 19,93% 

Quantidade de itens 6.711 1.277 19,03 % 

Fonte: Relatório de auditoria 01/2012 - DLOG 

                                                                 
5
 A antiga sede do CADE se localiza no SCN, Qd. 2, Projeção C – Asa Norte. 
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Tabela 16 – Patrimônio localizado na antiga sede 

Descrição Total do CADE Total Auditado 
Porcentagem 

auditada 

Valor patrimonial R$ 863.706,03 R$ 168.443,49 19,50% 

Quantidade de itens 771 213 27,63% 

Fonte: Relatório de auditoria 01/2012 - DLOG 

 

Do total dos bens patrimoniais auditados, mais de 90% se encontravam em situação regular. 

 

Tabela 17 – Patrimônio localizado na antiga sede 

Descrição Total do CADE 
Porcentagem 

auditada 

Valor patrimonial R$ 1.194.749,88 93,80% 

Quantidade de itens 1.163 91% 

Fonte: Relatório de auditoria 01/2012 - DLOG 

 

De todos os itens auditados, apenas 129 se encontravam com as inconsistências abaixo descritas: 

 

Tabela 18 – Inconsistências 
Ocorrências Qtde Itens 

Encontrado e não constante do TR 71 

Não encontrado no setor 32 

Sem Patrimônio 16 

Falta de atribuição de valor 6 

Situação Física = Ocioso ou Antieconômico 4 

Total de ocorrência (considerando itens) 129 

Fonte: Relatório de auditoria 01/2012 - DLOG 

 

A partir da análise dos dados foi possível verificar que as maiores incidências de 

inconsistências se referem aos bens móveis encontrados no local, mas não constante no Termo de 

Responsabilidade, representando 1% do total de bens do CADE. Além isso, a inconsistência de 

bens móveis constantes do Termo de Responsabilidade, mas não encontrados no local auditado, 

afeta 0,04% do total dos itens do patrimônio do CADE. 

Considerando o RAINT 2011, observamos que estas ocorrências também foram constatadas à 

época e que houve recomendação a este respeito. 

Conforme se percebe da tabela acima, foram encontrados bens móveis sem atribuição de 

valores, cerca de 0,089% do total do patrimônio do CADE. Informamos que este assunto já foi 

objeto do Plano de Providências 2010 do CADE e de recomendação da CGU (Relatório Preliminar 

de Auditoria Anual de Contas nº 244053). 

 

Tabela 19 – Patrimônio Sem Atribuição de Valor 

Item Patrimônio Valor 

1 000694 – Módulo de comunicação; R$ 0,00  

2 000695 – Rack; R$ 0,00 

3 000698 – Módulo de comunicação; R$ 0,00 

4 000699 – Rack; R$ 0,00 

5 000702 – Módulo de comunicação; R$ 0,00 

6 000703 – Rack; R$ 0,00 

Fonte: Relatório de auditoria 01/2012 - DLOG 
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Por fim, foram encontrados bens móveis lançados no sistema com a alteração da situação 

física para “ocioso” ou “antieconômico”, que representam 0,059% do total do patrimônio do 

CADE: 

 

Tabela 20 – Situação Física Irregular 

Item Patrimônio Valor 

1 1164-00 – Refrigerador Antieconômico 

2 2309-00 – Armário Alto Ocioso 

3 1712-00 (CADE)ira giratória Ocioso 

4 1991-00 – Impressora Jato de tinta Ocioso 

Fonte: Relatório de auditoria 01/2012 - DLOG 

Conforme se extrai do item “8”, subitem “d” da Instrução Normativa nº 205, o levantamento 

da situação física dos equipamentos e materiais permanentes são realizados por ocasião dos 

Inventários Físicos. 

Portanto, somente após a elaboração do Inventário, e das tramitações cabíveis, é que se pode 

lançar no sistema a situação física do bem como sendo “ocioso” ou “antieconômico”. 

No âmbito da análise da Proposta de Concessão de Diárias e Passagens (PCDP), conforme os 

dados extraídos no SCDP, no período de 07 de junho a 13 de dezembro 2012 foram emitidas 272 

propostas de concessões de diárias e passagens, entre viagens nacionais e internacionais. Foram 

auditadas 39 propostas de pagamentos de diárias (nacionais e internacionais), que representam 

aproximadamente 14,33% do total de PCDP emitidas. O montante auditado foi de R$ 71.852,19 

que representa 29,29% do valor total das despesas do CADE com diárias realizadas do exercício 

2012. 

Na conclusão do relatório de auditoria, foram listadas 4 (quatro) constatações: (i) atraso na 

entrega de relatório, cerca de 18% das PCDP; (ii) atraso no pedido de viagem, cerca de 51% das 

PCDP; (iii) atraso no pagamento de diárias, em aproximadamente 67% das PCDP; e (iv) algumas 

inconsistências, em cerca de 28% das PCDP. 

 

Tabela 21 – Inconsistências em PCDP 

Item Processo nº SCDP Lotação 
Nacional ou 

Internacional 

Resumo 

1 08700.002809/2012-32 000054/12 SG Internacional Incoerência entre dados 

2 08700.002809/2012-32 000054/12 SG Internacional Falta Pres. Contas 

3 08700.002809/2012-32 000054/12 SG Internacional Dados insuficientes 

4 08700.004508/2012-43 000075/12 SG Internacional Falta documento 

5 08700.007315/2012-44 000121/12 Tribunal Internacional Falta canhoto emb./desemb. 

6 08700.007315/2012-44 000121/12 Tribunal Internacional Falta Pres. Contas 

7 08700.007315/2012-44 000121/12 Tribunal Internacional Falta documento 

8 08700.007065/2012-42 000124/12 SG Internacional Falta Pres. Contas 

9 08700.007064/2012-06 000131/12 Tribunal Internacional Falta documento 

10 08700.007358/2012-20 000132/12 SG Internacional Falta relatório 

11 08700.007564/2012-30 000133/12 Tribunal Nacional Falta documento 

12 08700.007564/2012-30 000133/12 Tribunal Nacional Falta canhoto Emb./Desemb. 

13 08700.007710/2012-27 000203/12 Outro Órgão Nacional Falta documento 

14 08700.008340/2012-45 000218/12 Tribunal Nacional Falta autorização 

15 08700.008340/2012-46 000218/12 Tribunal Nacional Incoerência entre dados 

16 08700.008340/2012-47 000218/12 Tribunal Nacional Falta documento 

17 08700.008522/2012-16 000224/12 SG Internacional Falta Prestação de Contas 

18 08700.008522/2012-16 000224/12 SG Internacional Falta canhoto emb./desemb. 

19 08700.008522/2012-16 000224/12 SG Internacional Falta relatório 

20 08700.009974/2012-15 000272/12 Tribunal Nacional Falta documento 

13 08700.007710/2012-27 000203/12 Outro Órgão Nacional Falta documento 

14 08700.008340/2012-45 000218/12 Tribunal Nacional Falta autorização 

15 08700.008340/2012-46 000218/12 Tribunal Nacional Incoerência entre dados 
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16 08700.008340/2012-47 000218/12 Tribunal Nacional Falta documento 

17 08700.008522/2012-16 000224/12 SG Internacional Falta Prestação de Contas 

18 08700.008522/2012-16 000224/12 SG Internacional Falta canhoto emb./desemb. 

19 08700.008522/2012-16 000224/12 SG Internacional Falta relatório 

20 08700.009974/2012-15 000272/12 Tribunal Nacional Falta documento 

Fonte: Relatório de auditoria 02/2012 - PCDP 

 

Gráfico 53 – Inconsistências 

 
 

Observa-se que a maior ocorrência foi da inconsistência denominada resumidamente “Falta de 

documento”, seguida pela “Falta Pres. Conta”. A maioria das inconsistências ocorreu nas PCDP de 

viagem internacional (65%). 

Cumpre ressaltar que, no exercício de 2012, não houve manifestação de rejeição às 

recomendações pela Unidade de Auditoria e, até o presente momento, todas as recomendações se 

encontram atendidas ou em fase de implementação.  

O acompanhamento da implementação das recomendações exaradas pela AUDIT ocorre 

durante a realização das ações de auditoria. Momento no qual os setores auditados respondem sobre 

as providências tomadas a partir de recomendações feitas anteriormente. Na condução dos trabalhos 

de auditoria são levantadas informações e evidências que atestem o cumprimento dessas 

recomendações. 

No exercício de 2012 a alta gerência decidiu dar prosseguimento a todas as recomendações 

feitas pela auditoria interna. Todas as recomendações feitas pela Audit foram acatadas e, 

portanto, não há ocorrência de aceitação de riscos. 
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11.3. DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS ESTABELECIDA NA LEI N° 8.730/93 

11.3.1. Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93 

Quadro 11.3.1. Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da 

obrigação de entregar a DBR 

Detentores de Cargos e 

Funções Obrigados a 

Entregar a DBR  

Situação em Relação às 

Exigências da Lei nº 

8.730/93 

Momento da Ocorrência da Obrigação de 

Entregar a DBR 

Posse ou Início 

do Exercício de 

Cargo, 

Emprego ou 

Função 

Final do 

Exercício de 

Cargo, 

Emprego ou 

Função 

Final do 

Exercício 

Financeiro 

Funções Comissionadas 

(Cargo, Emprego, Função de 

Confiança ou em comissão) 

Obrigados a entregar a DBR 115 11 0 

Entregaram a DBR 115 11 0 

Não cumpriram a obrigação 0 0 0 

Fonte: CGESP/DA/CADE 

 

11.3.2. Análise Crítica 

Não houve registro de servidores que estavam obrigados a entregar a DBR não entregaram em 

2012.  

A Unidade Responsável pela recepção, controle e gerenciamento da DBR é o Serviço de 

Recursos Humanos do CADE. Atualmente, este Conselho não dispõe de sistema informatizado para 

gerenciamento deste tipo de controle. 

Todos os Servidores obrigados a entregar a DBR optaram em apresentar o formulário de 

autorização de acesso à declaração de bens e renda, devidamente preenchida. 

No exercício de 2012 não foram realizadas nenhuma análise com objetivo de identificar 

divergências patrimoniais. 

Todos os servidores apresentaram o formulário de autorização de acesso ao imposto de renda, 

sendo anexado nos assentamentos funcionais do respectivo servidor. 
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11.4.  DECLARAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO SIASG E SICONV 

Quadro 11.4 Declaração de inserção e atualização de dados no SIASG e SICONV 
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12. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

12.1. INFORMAÇÕES SOBRE A ADOÇÃO DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS 

ESTABELECIDOS PELAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO 

SETOR PÚBLICO 

12.1.1. Depreciação, Amortização, Exaustão e Mensuração de Ativos e Passivos 

 Aplicação dos dispositivos contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10, na UG 303001; 

NBCT 16.9 - O CADE, no que se refere à depreciação, buscou cumprir o cronograma limite por 

conta contábil estabelecido na Macrofunção SIAFI a partir de 2010, relativo aos bens adquiridos em 

exercícios anteriores a 2010. Destacamos também que ainda não foram adotados os procedimentos 

de amortização para softwares e benfeitorias em propriedades de terceiros.  

NBC T 16.10 - As contas contábeis 14212.06.00, 14212.24.00; 14212.30.00, 14212.32.00 e 

14212.34.00 foram avaliadas sofrendo reduções e ou aumentos de valores. Com relação à conta 

contábil 14212.42.00 (mobiliário em geral), os bens adquiridos até 2010 não foram ainda 

reavaliados, mas os adquiridos a partir de então já estão sendo depreciados. 

Ressalva na aplicação dos dispositivos contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10, na UG 303001 - 

Não foi possível aplicar as NBC T 16.9 no que tange aos procedimentos de amortização de 

softwares e benfeitorias em propriedade de terceiros porque o sistema utilizado para controle 

patrimonial do CADE, não dispõe de software adequado para amortização dos bens. 

Metodologia adotada para estimar a vida útil econômica do ativo - A metodologia adotada para 

estimar a vida útil dos bens permanentes está exposta na tabela inserida na Macrofunção SIAFI 

020330, item 27, observando-se o período anual e o mensal. O CADE realiza a depreciação mensal. 

 Metodologia de cálculo da depreciação, amortização e exaustão - A metodologia de cálculo 

de depreciação é a de quotas constantes, Macrofunção SIAFI 020330, item 48.  

 O sistema ASI – Sistema de Patrimônio do CADE – adotou algumas regras básicas, que 

citamos abaixo: 

 Os bens começam a depreciar a partir de sua movimentação da conta de estoque (92) para a 

conta específica; 

 Data sistêmica de início de depreciação – bens que entraram a partir de 01/2010; 

 Possibilidade de gerar saldos acumulados para não realizar a reabertura de meses; 

 Bens controlados e de terceiros não depreciam; 

 Método de depreciação linear, com ajuste de dízima periódica; 

 Vida útil em nº de meses, em virtude da contabilização mensal; 

 Contas sem associação ficarão sem referência (zero). 

As taxas utilizadas para os cálculos - Esta unidade adotou os mesmos critérios e taxas mencionados 

na Macrofunção SIAFI 020330, conforme Tabela a seguir inserida: 

 

Tabela 22 – Taxas utilizadas para os cálculos de depreciação e amortização 
Conta Título Vida 

Útil 

(anos) 

% 

(a/a) 

Valor 

Residual 

(%) 

14212.06.00 Aparelhos e equipamentos de comunicação 10 10 20 

14212.12.00 Aparelhos e utensílios domésticos 10 10 10 

14212.24.00 
Equipamento de proteção, segurança e 

socorro 
10 10 10 

14212.30.00 Maquinas e equipamentos energéticos 10 10 10 

14212.32.00 Maquinas e equipamentos gráficos 15 15 10 

14212.33.00 Equipamentos para áudio, vídeo e foto 10 10 10 

14212.34.00 
Máquinas, utensílios e equipamentos 

diversos 
10 10 10 

14212.35.00 Equipamentos de processamentos de dados 5 5 10 

14212.36.00 Máquinas, instalações e itens de escritório 10 10 10 

14212.42.00 Mobiliário em geral 10 10 10 

Fonte: Macrofunção SIAFI 020330 
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Metodologia adotada para realizar a avaliação e mensuração das disponibilidades, dos créditos e 

dívidas, dos estoques, dos investimentos, do imobilizado, do intangível e do diferido - A avaliação 

para os bens permanentes do imobilizado refere-se ao valor de mercado, conforme Macrofunção 

SIAFI 020330. 

Impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 sobre o resultado 

apurado pelo CADE no exercício - Após procedimentos e critérios utilizados para 

depreciação/reavaliação/redução a valor recuperável, o CADE teve redução de R$ 245.662,99 no 

seu Ativo, conforme expresso na Demonstração das Variações Patrimoniais. 

 

12.2.  DECLARAÇÃO DO CONTADOR ATESTANDO A CONFORMIDADE DAS 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

12.2.1. Declaração com Ressalva 

Quadro 12.2.1. Declaração do contador atestando a conformidade das demonstrações 

contábeis 
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13. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO 

Nesse item, serão apresentadas outras realizações que contribuíram para a gestão da Autarquia no 

ano de 2012.  

Atuação do DEE: além do trabalho de suporte ao Tribunal Administrativo e à 

Superintendência-Geral, o DEE promoveu estudos setoriais, com o objetivo de acompanhar e 

monitorar mercados prioritários para o CADE. Entre eles, destacam-se os mercados de gás natural e 

de serviços de concretagem, estruturando banco de dados com as informações recebidas das 

empresas em cumprimento à decisão exarada pelo órgão e solicitação de informações adicionais, 

como índices de preços específicos do setor. O Departamento procurou promover estudos sobre 

mercados não ligados diretamente a um processo administrativo, com duas iniciativas: conhecer a 

estrutura de sua cadeia produtiva e analisar possíveis fontes de entrave ao processo concorrencial 

nesse mercado; e a produção de “Cadernos”, para estudar a evolução das decisões e consolidar o 

entendimento do CADE ao longo do tempo proferidos sobre determinados mercados. Também teve 

continuidade em 2012 o estudo de efeitos econômicos e concorrenciais produzidos por decisões do 

CADE, cujo objeto é a avaliação do impacto produzido por uma decisão do conselho que impôs 

restrições para aprovar uma fusão de empresas no mercado de bebidas. O Departamento de Estudos 

Econômicos representou o CADE em audiências públicas promovidas pela Câmara dos Deputados 

e pelo Senado Federal que trataram do mercado de cartões de crédito e do mercado de frigoríficos.  

Participação no Conselho Federal Gestor do Fundo de Direitos Difusos - CFDD: o 

CFDD é um órgão colegiado no âmbito da estrutura organizacional do Ministério da Justiça, 

instituído pela Lei nº 9.008, de 21 de maio de 1995, tem finalidade gerir o Fundo de Defesa de 

Direitos Difusos - FDD. O CADE é membro do Fundo, representado por dois servidores, um 

Conselheiro e um suplente.  

Curso sobre defesa da concorrência para jornalistas: a Assessoria de Comunicação 

Social do CADE ofereceu curso para jornalistas e demais interessados nos dias 23 de novembro e 7 

de dezembro, que abordou o funcionamento do CADE, com enfoque nas mudanças trazidas pela 

Lei nº 12.529. O objetivo é capacitar os jornalistas que fazem a cobertura de mídia da Autarquia e 

informar sobre as principais mudanças ocorridas no ano de 2012. O curso teve 35 inscritos, com 21 

participantes presentes no primeiro dia. A taxa de satisfação foi acima de 90%. 

Auditora da GCU: o CADE foi um dos órgãos sorteados para serem auditados no ano de 

2012 pela CGU. A auditoria ocorreu no período de 26 de abril a 08 de maio, e analisou os atos de 

gestão do órgão para o ano de 2011. Foram respondidas, durante o período, 23 solicitações de 

auditoria. O relatório final opinou pela regularidade das contas do CADE, e identificou apenas 3 

(três) falhas formais, que foram endereçadas pelo Plano de Providências elaborado pela Autarquia.  

Comissão de ética: A Comissão de Ética do CADE foi criada em 1998, em atendimento  ao 

Decreto nº 1.171/94. Após reformulação ocorrida em 2009, no ano de 2012 a Comissão passou por 

realinhamento resultante da reestruturação da Autarquia provocada pela Lei 12.529/2011. Os atuais 

membros e secretário-executivo da comissão foram nomeados pelo Presidente do CADE pela 

Portaria CADE nº 93, de 22 de junho de 2012. Também foi elaborado um Plano de Trabalho, em 

que foram estabelecidos metas e objetivos para a Comissão. A partir da segunda quinzena de 

setembro de 2012, a Comissão de Ética deu início ao ciclo de reuniões e discussões voltado para a 

definição do conteúdo do Novo Código de Ética do CADE e sua estratégia de publicização. Foram 

realizadas reuniões mensais e entrevistas internas com os responsáveis por diversas unidades, com o 

objetivo de mapear as necessidades e desafios dos diversos setores da Autarquia e subsidiar o novo 

código. Por fim, merece destaque o fato de que, em 2012, a Presidente da Comissão de Ética 

participou do Curso de Gestão e Apuração da Ética promovido pela Comissão de Ética da 

Presidência da República. 

Oficina “Consumo e Concorrência”: o CADE participou de evento realizado pela 

SENACON nos dias 25 a 27 de setembro para Agentes e Técnicos do Sistema Nacional de Defesa 

do Consumidor (SNDC) e servidores do CADE. O objetivo da oficina foi esclarecer conceitos sobre 

defesa da concorrência e do consumidor, a interação entre as duas áreas e estratégias de interação 

http://portal.mj.gov.br/cfdd/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID=%7B98350026-CFCF-4853-B79F-1EA99CE2ABC4%7D&ServiceInstUID=%7B59D015FA-30D3-48EE-B124-02A314CB7999%7D
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entre o CADE e a SENACON. Participaram da oficina 18 (dezoito) servidores, 4 (quatro) na 

qualidade de palestrantes.   

Consultas públicas: o CADE promoveu duas consultas públicas em 2012. A primeira, 

realizada entre os meses de março e abril, recebeu contribuições para o Regimento Interno da 

Autarquia, para o Pedido de Aprovação dos Atos de Concentração Econômica e para o 

Procedimento Sumário para Análise de Atos de Concentração. A segunda foi lançada em dezembro 

de 2012, com encerramento previsto para janeiro de 2013, e versa sobre a regulamentação infralegal 

do programa de negociação de Temos de Compromisso de Cessação de Prática (TCC).  

Revista de Defesa da Concorrência: a Revista de Defesa da Concorrência, editada pelo 

CADE, foi retomada, com a previsão de publicação da próxima edição em abril de 2013 e 

periodicidade semestral. O objetivo da publicação é contribuir para o fomento da produção 

acadêmica sobre defesa da concorrência e difundir conhecimento sobre o tema. A edição pelo 

CADE de uma publicação periódica sobre política de defesa da concorrência teve início em 1975, 

com o lançamento da Revista de Direito Econômico. Em 2012, com nova linha editorial, recebeu o 

nome de Revista de Defesa da Concorrência. Desde a primeira versão até hoje, mais de 50 edições 

foram publicadas. 

Programa de Leniência: O regimento interno do CADE preocupou-se em trazer maior 

transparência ao programa de  leniência. No que tange à gestão interna dos processos e 

procedimentos relativos à leniência, diversas mudanças foram implementadas com foco em 

especialização e ampliação da equipe dedicada à análise, priorização, definição de critérios mais 

transparentes de aceitação e divisão interna do trabalho por fases da negociação. No ano de 2012, 

foram assinados 10 (dez) acordos de leniência. 

 Representação em eventos e organismos internacionais: 

 :Visitas institucionais à órgãos de concorrência europeus em preparação para a 

transição da lei. O time de transição para avaliação de fusões, formado pelo 

Superintendente-Geral, Carlos Ragazzo, e pelos especialistas Alexandre Henriksen e 

Cristiane Albuquerque, visitaram os seguintes órgãos da concorrência europeus a fim de 

observar as melhores práticas internacionais na área de análise de fusões: Autorité de la 

Concurrrence, em Paris, Bundeskartellamt, em Bonn, Director General of Competition, 

Bruxelas, Autoridade da Concorrência, em Lisboa e a Comisión Nacional de la 

Competencia, em Madri, no período de 8 à 21 de janeiro.  

 Seminário da America Bar Association e da International Bar Association sobre 

Cartel. O então Presidente do Conselho, Olavo Chinaglia, proferiu palestra e 

representou o CADE no evento, que ocorreu de 3 à 4 de fevereiro, no Canadá. 

 Reunião trimestral da Organisation for Economic Co-operation and Development - 

OCDE. O então presidente do Conselho, Olavo Chinaglia, acompanhado do então 

Secretário de Direito Econômico, Vinicius Carvalho representaram o SBDC no evento 

que ocorreu na sede da OCDE em Paris, no período de 13 à 17 de fevereiro. 

 Reunião de Primavera do American Bar Association. O então presidente do conselho, 

Olavo Chinaglia, acompanhado do Diretor do DPDE Diogo Thomson proferiram 

palestras e representaram o SBDC no evento, no período de 28 à 30 de março, nos EUA. 

 Palestra sobre o Direito da concorrência no Brasil na London School of Economics. 

O então presidente proferiu palestra representando este Conselho no dia 7 de junho em 

Londres. 

 Reunião trimestral da Organisation for Economic Co-operation and Development - 

OCDE. O então presidente do Conselho, Olavo Chinaglia, acompanhado do então 

Secretário de Direito Econômico, Vinicius Carvalho, e do assessor, Paulo Burnier, 

representaram o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência no evento que ocorreu na 

sede da OCDE em Paris, no período de 11 à 14 de junho. 
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 Conferência anual da UNCTAD/SELA. O Conselheiro Marcos Paulo Veríssimo, 

proferiu palestra e representou o CADE no mencionado evento no período de 18 à 19 de 

junho, em Lima no Peru. 

 Conferência Anual da Chatham. O Superintendente-Geral, Carlos Ragazzo, proferiu 

palestra e representou o CADE no mencionado evento no período de 21 à 22 de junho, 

em Lima no Peru. 

 International Group of Experts on Competition organizado pela UNCTAD. O 

Assessor Paulo Burnier proferiu palestra e representou o CADE no mencionado evento 

no período de 9 à 11 de julho, em Genebra na Suíça. 

 Evento da Organização Mundial da Propriedade Intelectual sobre concorrência. O 

Conselheiro, Ricardo Ruiz, proferiu palestra e representou o CADE no mencionado 

evento no período de 16 à 18 de julho, em Genebra na Suíça. 

 Programa de verão do American Bar Association sobre fusão. O Superintendente-

Geral, Carlos Ragazzo, acompanhado do seu chefe de gabinete, Pedro Lyra, proferiram 

palestras e representaram o CADE no evento, em 17 de julho, em Nova Iorque nos EUA. 

 Visita institucional ao Federal Trade Commission. O Superintendente-Geral, Carlos 

Ragazzo, acompanhado do seu chefe de gabinete, Pedro Lyra, visitaram o órgão de 

concorrência americano para trocar experiências na área de análise de fusões e de 

investigações de cartéis no período de 18 à 19 de julho, em Washington nos EUA.  

 Recepção de visita institucional de delegação da SENACOM e do Mercosul 

envolvida nos trabalhos grupo CT7. O Conselheiro Elvino Mendonça e o Assessor 

André Maia recepcionaram a delegação e apresentaram-lhes a nova legislação e 

instalações do conselho, no dia 3 de agosto, no CADE, em Brasília. 

 Recepção de visita institucional da Autoridade Chinesa de Concorrência. O 

presidente do CADE em exercício, Ricardo Ruiz, acompanhado da equipe da assessoria 

internacional do Conselho recepcionou o Ministro Chinês, Zhou Bohua, e sua delegação 

para troca de informações e desenvolvimento das relações bilaterais, no dia 13 de 

setembro, no prédio do CADE, em Brasília. 

 Fórum Latino-americano de concorrência. O Conselheiro Marcos Paulo Veríssimo 

proferiu palestra e representou o CADE no evento, no período de 18 à 19 de setembro, 

em Santo Domingo na República Dominicana. 

 100 dias de entrada em vigor da nova lei. A Federação da Indústria do Estado de São 

Paulo organizou o mencionado evento. O Presidente do CADE, Vinícius Carvalho, 

ministrou palestra na abertura, no dia 1° de outubro, em São Paulo. 

 Conferência Anual do International Bar Association. O Conselheiro Elvino Mendonça 

proferiu palestra e representou o CADE no mencionado evento, que ocorreu no período 

de 1 à 5 de outubro , em Dublin na Irlanda. 

 Seminário de Cartel da Rede de Concorrência Internacional. O Superintendente-

Geral, Carlos Ragazzo, acompanhado do Superintendente-Geral adjunto Diogo Thomson 

proferiram palestras e representaram o CADE no evento, no período de 2 à 4 de outubro, 

no Panamá. 

 Recepção de visita institucional da assessoria internacional do Federal Trade 

Commission -FTC. O chefe da Assessoria internacional do FTC proferiu palestra e 

respondeu questionamentos de técnicos do CADE sobre como efetuar troca de 

experiência e informações para fomentar a cooperação bilateral entre os dois órgãos, no 

dia 17 de setembro, no prédio do CADE, em Brasília. 

 Reunião trimestral da Organisation for Economic Co-operation and Development - 

OCDE. O presidente do Conselho, Vinícius Carvalho, acompanhado do 

Superintendente-Geral, Carlos Ragazzo, e do chefe da ASSINT, Paulo Burnier, 

representaram o CADE no evento que ocorreu na sede da OCDE em Paris, no período de 

22 à 25 de outubro. 
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 Seminário de Advocacy da International Competition Network. O presidente do 

Conselho, Vinícius Carvalho, e o Superintendente-Geral, Carlos Ragazzo, ministraram 

palestra, e juntos do assessor internacional , Paulo Burnier, representaram o CADE no 

evento que ocorreu em Paris, no período de 26 à 27 de outubro.  

 Seminário de fusão da International Competition Network. A especialista Cristiane 

Albuquerque ministrou palestra e representou o CADE no evento, que ocorreu no 

período de 8 à 9 de novembro, em Bogotá na Colômbia. 

 Fórum Antitruste de outono da American Bar Association. O Superintendente-Geral, 

Carlos Ragazzo, proferiu palestra e representou o CADE no evento, no dia 8 de 

novembro, em Washington nos EUA. 

 Conferência Anual de Microeconomia da Federal Trade Commission. O Chefe do 

Departamento de Estudos Econômicos, Victor Gomes, proferiu palestra e representou o 

CADE no evento, no período de 15 a 16 de novembro, em Washington nos EUA. 

 Recepção de visita institucional da Autoridade de Concorrência de Pequim. O 

Chefe de Gabinete do Superintendente-Geral, Pedro Lyra, acompanhado da equipe da 

assessoria internacional do conselho recepcionou delegação daquela autoridade para 

troca de informações e desenvolvimento das relações bilaterais, no dia 23 de novembro, 

no prédio do CADE, em Brasília. 

 Recepção de visita institucional de delegação da unidade de telecomunicação da 

OCDE. O Conselheiro Marcos Paulo Veríssimo, acompanhado do chefe da ASSINT, 

Paulo Burnier, recepcionou delegação daquela autoridade para apresentação 

institucional, no dia 27 de novembro, no prédio do CADE, em Brasília. 

 Conferência de advogados Latino. O Superintendente-Geral, Carlos Ragazzo, proferiu 

palestra e representou o CADE no evento, no dia 4 de dezembro, em São Paulo. 

 Curso de Regulação e Políticas Públicas da Universidade George Washington. O 

especialista Daniel Boson representou o CADE no curso em fevereiro, em Washington 

nos EUA. 

 Curso de Direito da Concorrência da Escuela de la Competencia organizado pela 

Comisión Nacional de la Competencia. Os servidores Leiticiá Hecktheuer e Roberto 

Moraes representaram o CADE no curso que ocorreu no período de 26 à 30 de março, 

em Madri na Espanha. 

 Intercâmbio de servidor com a Office of Federal Trade do Reino Unido. A servidora 

Tatiana Aranovich trabalhou no mencionado órgão por três meses, de março à 20 de 

junho, em Londres. 

 

14. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS COM AÇÕES DE PUBLICIDADE 

E PROPAGANDA 

O CADE não possui contrato de publicidade e propaganda. A campanha CADE 50 Anos foi 

executada pelo Ministério da Justiça, com recursos do próprio MJ. Cumpre destacar que a referida 

campanha foi parcialmente custeada com recursos do CFDD, que é órgão colegiado, parte da 

estrutura desse Ministério.  

 

15. INFORMAÇÕES SOBRE AS CONTRATAÇÕES DE CONSULTORES NA 

MODALIDADE “PRODUTO” 

Em 20 de setembro de 2011, foi assinado termo de cooperação entre a Secretaria de Direito 

Econômico do Ministério da Justiça (SDE/MJ) e o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), visando à realização do projeto BRA/11/008 - Fortalecimento da 

Proteção e Defesa da Concorrência e dos Direitos do Consumidor no Brasil (Projeto BRA/11/008). 

Estabeleceu-se como objetivo principal do projeto proporcionar à Secretaria de Direito 

Econômico do Ministério da Justiça - SDE/MJ, no período de 2011 a 2014, instrumentos de estudo 

e planejamento, com foco na transferência de conhecimento, para aperfeiçoar os seus processos de 
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trabalho. Considerou-se, especialmente, a contratação de análises, estudos e consultorias 

especializadas que pudessem contribuir em um contexto de iminentes mudanças que eram 

esperadas, à época, diante da expectativa da aprovação do Projeto de Lei nº 3.937-D. 

O Projeto de Lei nº 3.937-D, aprovado em 30 de novembro de 2011 e convertido na Lei nº 

12.529, publicada no Diário Oficial da União em 1º de dezembro de 2011, trouxe, de fato, 

alterações sensíveis ao quadro de proteção e defesa da concorrência e do consumidor no Brasil para 

além do quanto previamente planejado no primeiro semestre de 2011.  

Vale dizer, nesse sentido, que as mudanças específicas trazidas pela nova lei quanto ao 

funcionamento e competências do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) foram 

acompanhadas da extinção da SDE/MJ, órgão titular e responsável pelo Projeto BRA/11/008, o que 

inviabilizou o seu pronto e regular prosseguimento.   

Durante esses primeiros meses de implantação do projeto, foram desenvolvidas, pela 

SDE/MJ, as seguintes ações:  

 Publicação do extrato do Acordo de Cooperação no Diário Oficial da União em 

21.09.2011; 

 Publicação da Portaria nº 95 em 14.10.11 para designar o Diretor Nacional do 

Projeto e seu Substituto, bem como o Coordenador do Projeto e respectivo 

substituto; 

 Publicação da Portaria nº 94 em 14.10.11 para instituir no âmbito do projeto a tabela 

de diárias e indenizações aplicada ao servidor público federal, do Poder Executivo, 

referente ao custeio de diárias a serem pagas a consultores e colaboradores eventuais 

que viajarem no interesse e com recursos do projeto;  

 Primeiro repasse orçamentário ao PNUD em 23.09.11, no valor de R$ 1.050.000,00; 

 Capacitação da equipe SDE, para utilização dos sistemas de gestão do PNUD, 

Extranet e ATLAS, em treinamento realizado em 21 e 22 de setembro de 2011; 

 Cadastramento da equipe no sistema SIGAP, da ABC/MRE, com finalização do 

Plano de Execução do Projeto no módulo RPE em 24.10.11, e envio de dados das 

competências setembro/11 e outubro/11 em 24.10.11 e 09.11.11, respectivamente; 

 Elaboração dos 3 (três) primeiros Termos de Referência para contratação de 

consultoria especializada, visando levantamento de informações sobre processos de 

compra de equipamentos para empreendimentos de geração, transmissão e 

distribuição de energia elétrica no Brasil; estudos e levantamento de informações 

quanto a aspectos regulatórios e concorrenciais da produção, transporte, distribuição 

e comercialização de combustíveis automotivos; e estudos sobre regulação e 

concorrência acerca dos serviços de educação superior no Brasil. O edital contendo 

as 3 (três) seleções foi publicado em 13.11.10 em jornal de grande circulação e nos 

sítios eletrônicos da SDE/MJ e PNUD. 

A revisão substantiva ora proposta tem por escopo a revisão dos arranjos de gestão do 

projeto: este passa a ser implementado por duas agências executoras – SENACON e CADE – cada 

uma com responsabilidade pela implementação de um resultado específico do projeto. 

Sobre o novo arranjo de gestão, a SENACON passa a ser responsável pela execução do 

Resultado 2 (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor Fortalecido). Já o CADE, será o 

responsável pelo Resultado 1 (Ambiente de defesa da concorrência consolidado no país). 

A implementação dos recursos previstos no Resultado 3, por se tratar da gestão eficiente do 

projeto, continuará sendo de responsabilidade do PNUD (linha 1981, conforme previsto no 

documento de projeto originalmente aprovado), a partir da demanda do CADE e da SENACON e 

com monitoramento compartilhado entre os dois órgãos.  

Para prover atividades de monitoramento, avaliação externa, sistematização de lições 

aprendidas e compartilhamento de experiências, a Agência Executora Nacional, por meio deste 

documento, autoriza o Representante Residente do PNUD a utilizar diretamente os recursos 

previstos nos códigos contábeis com agência de implementação (Impl. Agent) 1981 no sistema 
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Atlas, quando aplicável e necessário, dentro dos limites orçamentários aprovados, de acordo com as 

Normas Financeiras e os Regulamentos do PNUD e com a responsabilidade compartilhada com a 

Agência Executora Nacional. 

De forma a garantir a eficiência de gestão do projeto, será criado ainda um comitê de 

monitoramento do projeto. Os dois órgãos participarão neste comitê, que se reunirá periodicamente, 

com assessoria do PNUD, para acompanhamento do cotidiano de implementação do projeto. 

Ressalte-se que não haverá alterações nos valores da matriz lógica. 

Pela centralidade que os dois órgãos, CADE e SENACON, atribuem ao presente projeto de 

cooperação, especialmente em um momento de consolidação e fortalecimento de suas novas feições 

institucionais, ambos submetem o presente processo de Revisão Substantiva com o objetivo de 

adequar o Projeto BRA/11/008 às novas estruturas e possibilitar a retomada dessa importante 

ferramenta de gestão e incremento de resultados.  

 

15.1.  ANÁLISE CRÍTICA 
 

No próximo ano, o CADE pretende retomar a execução do projeto e atuar na entrega dos 

produtos referentes ao Resultado 1, que se baseiam no fortalecimento do conhecimento jurídico do 

SBDC, ampliação da expertise do SBDC na área econômica e na expansão de capacitação de seus 

servidores. Os principais pontos do plano de trabalho do ponto de vista da relevância estratégica 

atualmente são relacionados ao aumento da capacidade institucional e à avaliação da política 

pública. Desse modo, as atividades priorizadas serão: 

 

 Desenvolver novas rotinas e identificar requisitos mínimos para investigação e 

instrução; 

 Realizar estudos jurídicos sobre questões recorrentes à defesa da concorrência 

 Elaboração de estudos e Projetos de Compliance; 

 Identificar déficits regulatórios que propiciam adoção de práticas anticompetitivas 

ou que tenham impactos anticoncorrenciais; 

 Realizar estudos de mercado de setores da economia com grande número de 

operações de fusões e aquisições ou investigações em andamento no SBDC ou que 

sejam problemáticos ou estratégicos por sua relevância social e econômica; 

 Elaborar guias de análise econômica sobre mercados e condutas pertinentes à defesa 

econômica; 

 Verificar, avaliar e dimensionar o impacto de medidas e decisões tomadas pelo 

SBDC em setores estratégicos da economia; 

 Identificar necessidades de treinamento para os servidores do SBDC e elaborar 

plano de capacitação; 

 Capacitar servidores em análise de informações na área de defesa de concorrência;  

 Capacitação de servidores do SBDC em Planejamento e Gestão de Planejamento. 
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16. RESULTADOS E CONCLUSÕES 

16.1.  ATUAÇÃO FRENTE AOS OBJETIVOS TRAÇADOS PARA O EXERCÍCIO 2012 

Diante de um contexto de mudança organizacional por ocasião da entrada em vigor da Lei nº 

12.529/2011 e de projetos assumidos na gestão anterior, o CADE elegeu quatro prioridades para 

2012: (i) a implantação do Novo CADE; (ii) a realização da Conferência Anual da ICN; (iii) o 

projeto CADE 50 anos; e (iv) a revisão substantiva para arranjo de gestão do PRODOC 

BRA/11/008. 

As principais realizações do exercício foram: 

 Implantação do Novo CADE, com a entrada em vigor da Nova Lei da Concorrência (Lei 

12.529/2011), que consistiu na reestruturação organizacional (concluída com a publicação 

do Decreto nº 7.738/2012), mudança de sede da Autarquia, criação de nova identidade 

visual do Conselho e revisão de grande parte do arcabouço normativo interno, com o 

objetivo de adequar-se às mudanças nos prazos processuais apresentadas na Lei nº. 

12.529/2011 e tornar o trabalho da Autarquia mais célere. Citam-se como avanço nesse 

sentido a publicação do Regimento Interno do CADE (RICADE) e a criação de novo 

procedimento para análise de Atos de Concentração; 
 Desenvolvimento de novo sistema de andamento processual, que permitirá futuramente a 

tramitação eletrônica de processos e documentos; 

 Implementação do sistema de análise prévia dos atos de concentração e de novos critérios 

para notificação de atos de concentração, que resultou na redução dos prazos de análise 

de atos de concentração, com 19 dias para analisar casos mais simples (sumários), e menos 

de 50 dias para analisar casos de maior complexidade; 

 Fortalecimento da atuação no combate a condutas anticompetitivas, com a realização de 

cinco operações de busca e apreensão e sensível redução do estoque de casos em instrução; 

 Fortalecimento do Departamento de Estudos Econômicos (DEE), que, em 2012, 

concluiu o primeiro estudo de impacto de decisões do CADE e iniciou a atividade de 

acompanhamento setorial. Além disso, o DEE participa da revisão dos guias de análise 

horizontal e vertical; 

 Fortalecimento da interação técnica com agências reguladoras, com o objetivo de firmar 

Acordos de Cooperação Técnica (ACT) e renovar os já existentes; 

 Realização da Conferência Anual da International Competition Network (ICN), maior 

evento internacional na área da defesa da concorrência, na Cidade do Rio de Janeiro, nos 

dias 17 a 20 de abril de 2012; 

 Participação nas reuniões do Comitê de Concorrência e Grupos de Trabalho de 

Concorrência da OCDE, nos meses de fevereiro, junho e outubro, entre outras 

participações em organismos internacionais; 

 Celebração de Memorando de Entendimentos com o Instituto Nacional de Defesa da 

Concorrência e da Proteção da Propriedade Intelectual (INDECOPI, Peru) e com o 

Ministério da Indústria e Comércio da República Popular da China (SAIC, China), 

com objetivo de fortalecer a cooperação entre as respectivas autoridades da concorrência; 

 Abertura do calendário comemorativo pelo cinquentenário do CADE, com o 

lançamento de campanha publicitária de abrangência nacional e de hot site para difundir a 

cultura da concorrência; 

 Atendimento à Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), com a criação no CADE do 

Serviço de Informação ao Cidadão; e 

 Julgamento de 731 processos referentes a fusões e aquisições, e de 69 processos relativos 

a condutas anticompetitivas.  
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16.2.  PRINCIPAIS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO DE 2013 PARA 

MITIGAR AS DIFICULDADES ENCONTRADAS PARA REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS 

 Para 2013 o CADE tem como prioridade: 

 Julgamento de casos relevantes para a economia brasileira com eficiência e qualidade 

técnica; 

 Conclusão da agenda normativa, que inclui a edição de novos guias de análise horizontal 

e vertical, de revisão do programa de leniência e de normas relacionadas negociação de 

acordos, instituição de programa de compliance, e normas para otimização de 

procedimentos internos; 

 Fortalecer a política de combate a condutas anticompetitivas, com estabelecimento de 

parcerias e políticas para detectar e perseguir cartéis, diversificando o foco para diferentes 

setores da economia, sobretudo aqueles mais estratégicos para o desenvolvimento 

econômico nacional, fortalecendo o programa de leniência para aumentar o seu alcance 

entre o empresariado brasileiro, bem como estabelecer cooperação jurídica internacional 

para persecução de cartéis internacionais; 

 Uso integrado de informações com agências reguladoras e outras entidades, por meio da 

criação e/ou compartilhamento de bancos de dados que permitam realizar estudos setoriais 

para subsidiar a atuação do CADE; 

 Aprimoramento dos processos de accountability e transparência, com ênfase em três 

eixos: relatório cidadão (com adaptação do conteúdo dos relatórios de gestão para 

linguagem e formato mais atraente e acessível ao público em geral); divulgação de estudos 

de avaliação da política de defesa da concorrência; e realização de avaliação de impacto das 

decisões do CADE;  

 Continuidade da agenda de difusão da cultura da concorrência, com a realização da 

programação do projeto CADE 50 Anos (que contempla a organização de ciclo de palestras 

sobre defesa da concorrência e lançamento de livro comemorativo sobre a história da 

instituição e a evolução da política de defesa concorrencial), a reativação do Programa de 

Intercâmbio do CADE (PINCADE), realização de seminário com o Poder Judiciário, e a 

abertura do projeto de criação da Escola Nacional de Defesa da Concorrência (ENDEC); e 

 Instituição da agenda de excelência operacional, com foco no aprimoramento dos 

processos de trabalho e de gestão, sobretudo no que se refere aos instrumentos de tecnologia 

da informação. 

 Continuar o desenvolvimento do sistema processual¸ com a fabricação e utilização dos 

módulos previstos para esse ano, que permitiram a virtualização dos processos do CADE; e  

 O aumento do quadro de servidores, com a realização de concurso público para 

preenchimento das vagas de PGPE lotadas no CADE, bem como atuar junto ao Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão para que sejam direcionados à esta Autarquia novos 

servidores do quadro de EPGG, com o intuito de preenchimento das vagas previstas no 

artigo 121 da Lei nº 12.529/2011.  
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17. ANEXOS 

17.1.  ATENDIMENTO AO OFÍCIO 0155/2013-TCU/SEMAG, DE 18/02/2013. 

O conjunto de quadros abaixo foram elaborados pelo Tribunal de Contas da União para integrar 

as prestações de contas anuais da Autarquia, no período de 2012 a 2016, com o propósito de 

uniformizar o atendimento às deliberações do Acórdão 482/2012 TCU-Plenário, relativas a 

informações sobre a aplicação e a arrcadação de multas pelas entidades federais de regulação e 

fiscalização. 

Tabela 23 – Pendências de Inscrição no Cadin 
INADIMPLENTES DE INSCRIÇÃO NO CADIN 

Item 
EM 

31/12/2011 

EM 

31/12/2012 

Quantidade de devedores de multas exigíveis, definitivamente constituídas, 

pendentes de inscrição no CADIN 
1 0 

Total de devedores de multas exigíveis, definitivamente constituídas, que estão 

inscrito no CADIN somado aos devedores pendentes de inscrição no CADIN 

(item anterior) 

8 0 

Percentual (em relação aos valores das multas cujos devedores estão inscritos 

no CADIN somado aos das multas contra devedores pendentes de inscrição no 

CADIN) 

12,5 0 

Valor das multas exigíveis, definitivamente constituídas, pendentes de inscrição 

no CADIN 
139.707,18 0,00 

Valor das multas exigíveis, definitivamente constituídas, que estão inscritos no 

CADIN somado aos devedores pendentes de inscrição no CADIN (item 

anterior) 

7.216.151,95 0,00 

Percentual (em relação aos valores das multas cujos devedores estão inscritos 

no CADIN somado aos das multas contra devedores pendentes de inscrição no 

CADIN) 

1,94 0,00 

Obs.: 

  1 - Os montantes referentes a cada exercício devem indicar a quantidade de devedores pendentes de inscrição no 

CADIN no ano em análise, bem como os valores relativos às multas pendentes de inscrição; 

2 - Não serão consideradas como "multas pendentes de inscrição no CADIN" as situações em que os devedores 

já foram notificados e ainda não houve o transcurso do prazo legal de 75 dias (art. 2º, §2º, da Lei 10.522/2001) 

para serem inscritos e os casos de devedores com débitos cuja soma é inferior a R$ 1.000,00 (art. 1º, inciso I, da 

Portaria STN 685, de 14/09/2006 e art. 2º da Portaria PGFN 810, de 13/05/20090; 

3 - Na segunda linha e na quinta linhas, serão consideradas os devedores inscritos no CADIN e os pendentes de 

inscrição no CADIN. 

Fonte: ProCADE/CADE 

 

Tabela 24 – Risco de Prescrição da Pretensão Executória 
PROCESSOS COM RISCO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA 

Exercício 2012 

Quantidade de multas exigíveis e não encaminhadas para o órgão da PGF 

competente para inscrição em dívida ativa, com risco de prescrição da 

pretensão executória em 2013 

0 

Quantidade de multas exigíveis e não encaminhadas para o órgão da PGF 

competente para inscrição em dívida ativa 
0 

Percentual 0 

Valor das multas exigíveis e não encaminhadas para o órgão da PGF 

competente para inscrição em dívida ativa, com risco de prescrição da 

pretensão executória em 2013 

0 

Valores das multas exigíveis e não encaminhadas para o órgão da PGF 

competente para inscrição em dívida ativa 
0 

Percentual 0,00 

Obs.: 

 1 - Os montantes referentes a cada exercício devem indicar a quantidade de processos com 
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multas exigíveis e não encaminhaso para órgão da PGF competente para inscrição em dívida 

ativa, e com risco de prescrição da pretensão executória em 2013; 

2 - Para o cálculo do percentual, os montantes devem ser considerados em relação ao total de 

processo pendentes de ajuizamento em 31/12/2012; 

3 - Não serão consideradas, em nenhuma dos campos, as multas contra devedores cuja soma dos 

débitos é inferior a R$ 500,00 (art. 3º, §§ 1 e 3º, da Portaria AGU 377, de 29/08/2011 

Fonte: ProCADE/CADE 

 

Tabela 25 – Multas Canceladas Administrativamente 
QUANTIDADE DE MULTAS CANCELADAS EM INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS 

Exercício 2012 

Item 

Referentes a multas 

aplicadas 

2011 2012 

Quantidade de multas canceladas em razão de decisão administrativa em 2012 

(absolvição do infrator por decisão administrativa ou conversão em advertência, por 

exemplo), de acordo com o exercício em que as multas foram aplicadas 

0 0 

Quantidade das multas aplicadas que foram objeto de Termo de Ajustamento de 

Condulta 
0 0 

Quantidade de multas aplicadas no exercício* 0 0 

Valores das multas canceladas em razão de decisão administrativa no exercício de 

2012 (absolvição do infrator por decisão administrativa ou conversão em 

advertência, por exemplo), de acordo com o exercício em que as multas foram 

aplicadas 

0,00 0,00 

Valores das multas aplicadas que foram objeto de Termo de Ajustamento de 

Conduta 
0,00 0,00 

Valor total das multas aplicadas no exercício* 0,00 0,00 

Obs.: 

  1 - Não serão consideradas como canceladas as multas prescritas e as multas excluídas de Sistema de Gestão de 

Créditos por erro operacional 

* Serão consideradas as multas aplicadas que objeto de Termo de Ajustamento de Conduta 

Fonte: ProCADE/CADE 

 

 

Tabela 26 – Multas Não Constituídas Definitivamente 
QUANTIDADE DE MULTAS AINDA NÃO CONSTITUÍDAS DEFINITIVAMENTE (SEM TRÂNSITO EM 

JULGADO ADMINISTRATIVO) 

Exercício 2012 

Item 

Referentes a multas aplicadas 

Até 

2008 

Em 

2009 
Em 2010 Em 2011 Em 2012 Total 

Quantidade de multas com 

recurso administrativo 

pendente de julgamento 

0 0 0 0 5 5 

Quantidade de multas 

aplicadas 
0 0 0 0 24 24 

Percentual (em relação ao 

total de multas) 
0,00 0,00 0,00 0,00 20,83 20,83 

Valor das multas com recurso 

administrativo pendente de 

julgamento 

0,00 0,00 0,00 0,00       7.448.700,00         7.448.700,00  

Valor das multas aplicadas 0,00 0,00 0,00 0,00   113.732.086,76     113.732.086,76  

Percentual (em relação ao 

total de multas) 
0,00 0,00 0,00 0,00 6,55 6,55 
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Obs.: 

      1 - Os montantes referentes a cada exercício devem indicar a quantidade de multas que constarão como suspensas 

administrativamente na data de 31/12/2012, discriminada segundo o exercício da aplicada da multa; 

2 - Para o cálculo do percentual, o montante dever ser considerado em relação ao total de multas aplicadas em 

cada exercício (ex.: total de multas aplicadas em 2009). 

Fonte: ProCADE/CADE 

Tabela 27 – Arrecadação (Montante financeiro) 
ARRECAÇÃO 

Exercício 2012 

Item 
Referentes a multas aplicadas 

Até 2008* Em 2009* Em 2010* Em 2011* Em 2012 Total 

Valor arrecadado 2.890.996,98 0,00 0,00 0,00 1.749.271,25 4.640.268,23 

Valor das multas 

exigíveis e 

definitivamente 

constituídas em cada  

 INDISPONÍVEL 379.342.506,24 2.341.479.020,30 13.399.634,41 106.283.386,76 2.840.504.547,71 

Percentual do montante 

financeiro total 

recolhido (em relação 

ao total de multas que 

são exigíveis) 

INVIÁVEL 0% 0% 0% 1,65 0,16 

Exercício 2011 

Item 
Referentes a multas aplicadas 

Até 2008** Em 2009** Em 2010** Em 2011** Total 

Valor arrecadado 7.595.370,42 0,00 678.373,46 4.771.394,10 13.045.137,98 

Valor das multas 

exigíveis e 

definitivamente 

constituídas em cada  

INDISPONÍVEL 379.342.506,24 2.341.479.020,30 13.399.634,41 2.734.221.160,95 

Percentual do montante 

financeiro total 

recolhido (em relação 

ao total de multas que 

são exigíveis) 

INVIÁVEL 0% 0% 35,61 0,48 

Obs.: 

      * Não serão consideradas como "multas exigíveis e definitivamente constituídas" as que tiverem sido pagas antes de 

31/12/2011; 

** Não serão consideradas como "multas exigíveis e definitivamente constituídas" as que tiverem sido pagas antes de 

31/12/2010. 

Fonte: ProCADE/CADE 

Tabela 28 – Parcelamento 
PARCELAMENTO DE MULTAS 

 Item Até 2012 

 Quantidade de multas parceladas 0 

 Quantidade de multas exigíveis e 

definitivamente constituídas 
0 

 Percentual 0,00 

 Valor das multas parceladas 0,00 

 Valor das multas exigíveis e 

definitivamente constituídas 
0,00 

 Percentual 0,00 

 Obs.: 
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1 - Nesta planilha serão consideradas as multas inscritas 

as não inscritas em Divida Ativa 

Fonte: ProCADE/CADE 

 Tabela 29 – Arrecadação (quantidade de multas) 
ARRECAÇÃO 

Exercício 2012 

Item 

Referentes a multas exigíveis e definitivamente constituídas 

Até 2008* 
Em 

2009* 
Em 2010* Em 2011* Em 2012 Total 

Quantidade de 

multas 

arrecadadas 

13 0 0 0 15 28 

Quantidade de 

multas 

exigíveis e 

definitivamente 

constituídas 

INDISPONÍVEL 66 30 26 19 141 

Percentual da 

quantidade de 

multas 

arrecadadas 

INVIÁVEL 0% 0% 0% 78,95 19,86 

Exercício 2011 

Item 

Referentes a multas aplicadas 

Até 2008** 
Em 

2009** 
Em 2010** Em 2011** Total 

Quantidade de 

multas 

arrecadadas 

12 0 1 23 36 

Quantidade de 

multas 

exigíveis e 

definitivamente 

constituídas 

INDISPONÍVEL 66 30 26 146 

Percentual da 

quantidade de 

multas 

arrecadadas 

INVIÁVEL 0% 3,33 88,46 24,65 

Obs.: 

      * Não serão consideradas como "multas exigíveis e definitivamente constituídas" as que tiverem sido pagas 

antes de 31/12/2011; 

** Não serão consideradas como "multas exigíveis e definitivamente constituídas" as que tiverem sido 

pagas antes de 31/12/2010. 

Fonte: ProCADE/CADE 
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Tabela 30 – Multas com Exigibilidade Suspensa por Descisão Judicial 

QUANTIDADE DE MULTAS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR DESCISÃO JUDICIAL 

Exercício 2012 

Item 

Referentes a multas definitivamente 

constituídas e não pagas: 

Até 2012 

Quantidade de multas definitivamente constituídas e com exigibilidade 

suspensa por decisão judicial e não pagas 
3 

Total da multas definitivamente constituídas e não pagas 24 

Percentual 12,5 

Valor das multas definitivamente constituídas e com exigibilidade 

suspensa por decisão judicial e não pagas 
103.599.697,20 

Valor das multas exigíveis e definitivamente constituídas e não pagas 113.732.086,76 

Percentual 91,09 

Obs.: 

  1 - Serão consideradas os valores nominais (sem atualização monetária, multa de mora e encargos legais). 

Fonte: ProCADE/CADE 

 

Tabela 31 – Prazo de Duração dos Processos 
DURAÇÃO DO PROCESSO 

Exercício 2012 

Item 

Multas de processos administrativos concluídos em 2012 e iniciados: 

Até 2008 
Em 

2009 
Em 2010 Em 2011 Em 2012 Total 

Quantidade 

de multas 9 0 1 7 7 24 

Valor das 

multas 

  

111.048.397,20  

            

-    

       

63.846,00  

     

727.759,14  

  

1.892.084,42  

  

113.732.086,76  

              

Exercício 2011 

Item 

Referentes a multas aplicadas 

Até 2008 
Em 

2009 
Em 2010 Em 2011 Total 

Quantidade 

de multas 9 0 4 8 
21 

Valor das 

multas       7.363.157,10              -      2.240.799,74    3.503.791,54  

                               

13.107.748,38  

Obs.: 

      1 - Devem ser informadas quantas multas de processos administrativos sancionatórios concluídos em 

2011 e 2012, e os respectivos valores dessas multas, separando de acordo com o ano de início do 

processo administrativo. 

Fonte: ProCADE/CADE 
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Tabela 32 – Arrecadação em Relação às multas Aplicadas (Montante financeiro) 
ARRECAÇÃO 

Exercício 2012 

Item 
Referentes a multas aplicadas: 

Até 2008* Em 2009* Em 2010* Em 2011* Em 2012 Total 

Valor arrecadado 2.890.996,98 0,00 0,00 0,00 1.749.271,25 4.640.268,23 

Valor das multas 

exigíveis e 

definitivamente 

constituídas em cada  

 

INDISPONÍVEL 
379.342.506,24 2.341.479.020,30 13.399.634,41 106.283.386,76 2.840.504.547,71 

Percentual do 

montante financeiro 

total recolhido (em 

relação ao total de 

multas que são 

exigíveis) 

INVIÁVEL 0% 0% 0% 1,65 0,16 

Exercício 2011 

Item 
Referentes a multas aplicadas 

Até 2008** Em 2009** Em 2010** Em 2011** Total 

Valor arrecadado 7.595.370,42 0,00 678.373,46 4.771.394,10 13.045.137,98 

Valor das multas 

exigíveis e 

definitivamente 

constituídas em cada  

INDISPONÍVEL 379.342.506,24 2.341.479.020,30 13.399.634,41 2.734.221.160,95 

Percentual do 

montante financeiro 

total recolhido (em 

relação ao total de 

multas que são 

exigíveis) 

INVIÁVEL 0% 0% 35,61 0,48 

Fonte: ProCADE/CADE 
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Tabela 33 – Arrecadação em Relação às multas Aplicadas (Quantidade de Multas) 
ARRECAÇÃO 

Exercício 2012 

Item 
Referentes a multas aplicadas: 

Até 2008* Em 2009* Em 2010* Em 2011* Em 2012 Total 

Quantidade de multas 

arrecadadas 
13 0 0 0 15 28 

Quantidade de multas 

exigíveis e 

definitivamente 

constituídas 

INDISPONÍVEL 66 30 26 19 141 

Percentual da 

quantidade de multas 

arrecadadas 

INVIÁVEL 0% 0% 0% 78,95 19,86 

Exercício 2011 

Item 

Referentes a multas aplicadas 

Até 2008** 
Em 

2009** 
Em 2010** Em 2011** Total 

Quantidade de multas 

arrecadadas 
12 0 1 23 36 

Quantidade de multas 

exigíveis e 

definitivamente 

constituídas 

INDISPONÍVEL 66 30 26 146 

Percentual da 

quantidade de multas 

arrecadadas 

INVIÁVEL 0% 3,33 88,46 24,65 

Fonte: ProCADE/CADE 
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17.2.  RELAÇÃO DE ATOS DE CONCENTRAÇÃO APROVADOS COM RESTRIÇÃO EM 

2102 
 

Tabela 34 – Atos de concentração aprovados com restrição em 2012  
Tipo Nº Processo Sessão Relator Restrição 

AC 08012.011612/2011-61 507ª EM 
Condicionado à adequação do aspecto geográfico da 

cláusula de não concorrência 

AC 08012.012089/2011-91 507ª EM 
Condicionado à adequação do aspecto geográfico da 

cláusula de não concorrência 

AC 08012.005526/2010-39  510ª AO 
Condicionado à adequação do aspecto geográfico da 

cláusula de não concorrência 

AC 08012.009852/2011-04 510ª MV 
Condicionado à adequação do aspecto geográfico da 

cláusula de não concorrência 

AC 08012.006669/2011-49 513ª OC 
Condicionado à adequação do aspecto geográfico da 

cláusula de não concorrência 

AC 08012.002342/2011-06 513ª RR 
Condicionado à adequação do aspecto temporal da 

cláusula de não concorrência 

AC 08012.011550/2011-98 514ª EM 
Condicionado à adequação do aspecto geográfico da 

cláusula de não concorrência 

AC 08012.009604/2011-55 515ª RR 
Condicionado à adequação do aspecto geográfico da 

cláusula de não concorrência 

AC 08012.001709/2012-47 515ª RR 
Condicionado à adequação do aspecto geográfico da 

cláusula de não concorrência 

AC 08012.009468/2011-01 Ext. 39ª OC 
Condicionado à adequação do aspecto geográfico da 

cláusula de não concorrência 

AC 08012.002018/2010-07 1ª AO 
Condicionado à celebração de termo de compromisso de 

desempenho 

AC 08012.002259/2012-18 1ª AO 
Condicionado à celebração de termo de compromisso de 

desempenho 

AC 08012.011495/2011-36 1ª EM 
Condicionado à adequação do aspecto geográfico da 

cláusula de não concorrência 

AC 08012.011442/2011-15 3ª MV 
Condicionado à adequação do aspecto geográfico da 

cláusula de não concorrência 

AC 08012.000655/2011-11 3ª MV 
Condicionado à adequação do aspecto produto da 

cláusula de não concorrência 

AC 08012.011571/2010-22 3ª OC 
Condicionado à adequação dos aspectos geográfico e 

temporal da cláusula de não concorrência 

AC 08012.006492/2012-61 3ª OC 
Condicionado à adequação do aspecto produto da 

cláusula de não concorrência 

AC 08700.003695/2012-48 4ª AO 
Condicionado à adequação do aspecto produto da 

cláusula de não concorrência 

AC 08012.004862/2010-64 4ª MV 
Condicionado à adequação do aspecto geográfico da 

cláusula de não concorrência 

AC 08012.004448/2011-36 4ª EM 
Condicionado à adequação do aspecto geográfico da 

cláusula de não concorrência 

AC 08012.010783/2011-73 4ª EM 
Condicionado à adequação do aspecto geográfico da 

cláusula de não concorrência 

AC 08012.004527/2011-47 6ª AO 
Condicionado à adequação do aspecto geográfico da 

cláusula de não concorrência 

AC 08012.001157/2009-71 6ª EM 
Condicionado à celebração de termo de compromisso de 

desempenho 

AC 08012.002734/2012-48 7ª EP 
Condicionado à adequação do aspecto geográfico da 

cláusula de não concorrência 
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AC 08012.008378/2011-95 8ª RR 
Condicionado à celebração de termo de compromisso de 

desempenho 

AC 08012.012106/2011-90 8ª MV 
Condicionado à supressão da cláusula de não 

concorrência 

AC 08012.003441/2012-88 8ª MV 
Condicionado à adequação do aspecto geográfico da 

cláusula de não concorrência 

AC 08012.008342/2011-10 9ª EP 
Condicionado à adequação dos aspectos geográfico e 

temporal da cláusula de não concorrência 

AC 08012.011059/2011-67 10ª EM 
Condicionado à adequação do aspecto geográfico da 

cláusula de não concorrência 

AC 08012.001551/2011-24 10ª EM 
Condicionado à adequação do aspecto geográfico da 

cláusula de não concorrência 

AC 08012.011602/2011-26 10ª EP 
Condicionado à adequação do aspecto geográfico da 

cláusula de não concorrência 

AC 08012.006610/2011-51 10ª EP 
Condicionado à adequação do aspecto geográfico da 

cláusula de não concorrência 

AC 08012.005575/2012-33 11ª AO 
Condicionado à adequação do aspecto geográfico da 

cláusula de não concorrência 

AC 08012.004596/2011-51 12ª EM 

Condicionado à aprovação pela rede "Dor" da 

desistência da aquisição da participação societária 

representativa de 90% do capital social da Cotefil, no 

prazo de 30 dias. 

AC 08012.005394/2012-15 12ª AO 
Condicionado à adequação do aspecto geográfico da 

cláusula de não concorrência 

AC 08012.010734/2010-50 12ª EP 
Condicionado à adequação do aspecto geográfico da 

cláusula de não concorrência 

AC 08012.006927/2010-14 13ª RR 
Condicionado à adequação do aspecto geográfico da 

cláusula de não concorrência 

AC 08700.009303/2012-54 13ª AO 
Condicionado à adequação do aspecto geográfico da 

cláusula de não concorrência 

AC 08012.000122/2012-11 13ª EM 
Condicionado à adequação do aspecto geográfico da 

cláusula de não concorrência 
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17.3.  RELAÇÃO DE ATOS DE CONCENTRAÇÃO JULGADOS EM 2102, POR SETOR E 

SUB-SETOR DE ATIVIDADE 

Tabela 35 – Atos de Concentração por setor de atividade 

Setor Sub-Setor Numero 

01. Extração Mineral 

01. Minerais Preciosos 08012.006144/2012-94 

03. Minerais Ferrosos 08012.012383/2011-01  

03. Minerais Ferrosos 08012.010745/2011-11 

03. Minerais Ferrosos 08700.004110/2012-15 

03. Minerais Ferrosos 08700.003874/2012-85 

03. Minerais Ferrosos 08012.010793/2011-17 

03. Minerais Ferrosos 08012.000589/2012-61 

04. Petróleo e Gás Natural 08012.004687/2011-96 

04. Petróleo e Gás Natural 08012.010312/2011-65  

04. Petróleo e Gás Natural 08012.012430/2011-16  

04. Petróleo e Gás Natural 08012.011018/2011-71 

04. Petróleo e Gás Natural 08012.001812/2012-97 

04. Petróleo e Gás Natural 08012.003132/2012-16 

05. Carvão e Outros Combustíveis Minerais 08012.012061/2011-53 

05. Carvão e Outros Combustíveis Minerais 08012.006508/2012-36 

07. Minerais Fertilizantes 08012.005631/2012-30 

07. Minerais Fertilizantes 08012.005869/2012-65 

09. Pesquisa, Prospecção e Outros Serviços 08012.001936/2012-72 

09. Pesquisa, Prospecção e Outros Serviços 08012.003326/2012-11 

10. Pedras e Outros Minerais Não Metálicos 08012.011612/2011-61 

10. Pedras e Outros Minerais Não Metálicos 08012.003295/2012-91 

10. Pedras e Outros Minerais Não Metálicos 08012.006802/2011-67 

10. Pedras e Outros Minerais Não Metálicos 08700.004028/2012-82 

10. Pedras e Outros Minerais Não Metálicos 08012.000655/2011-11 

10. Pedras e Outros Minerais Não Metálicos 08012.004862/2010-64 

10. Pedras e Outros Minerais Não Metálicos 08012.001551/2011-24 

99. Diversos 08012.001609/2012-11 

99. Diversos 08012.007491/2011-53 

99. Diversos 08012.001486/2012-18 

02. Agricultura 

02. Pesquisa de Desenvolvimento Agrícola 08012.011656/2011-91 

02. Pesquisa de Desenvolvimento Agrícola 08012.009361/2011-55 

02. Pesquisa de Desenvolvimento Agrícola 08700.003966/2012-65 

03. Grãos 08700.003897/2012-90 

03. Grãos 08700.003989/2012-70 

03. Grãos 08012.005870/2012-90 

04. Café 08012.010557/2011-92 

05. Soja 08012.000091/2012-06  

09. Sementes e Mudas 08012.010786/2011-15 

10. Plantas Integradas: Cana-Açúcar-Álcool 08012.005518/2012-54 

10. Plantas Integradas: Cana-Açúcar-Álcool 08700.004014/2012-69 

10. Plantas Integradas: Cana-Açúcar-Álcool 08012.006516/2012-82 
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10. Plantas Integradas: Cana-Açúcar-Álcool 08700.004019/2012-91 

10. Plantas Integradas: Cana-Açúcar-Álcool 08700.004137/2012-08 

10. Plantas Integradas: Cana-Açúcar-Álcool 08012.001656/2010-01 

99. Diversos 08012.011219/2011-78 

99. Diversos 08012.012399/2011-13  

99. Diversos 08012.000570/2012-14  

99. Diversos 08700.004101/2012-16 

03. Pecuária e Produção 

Animal 

02. Frigoríficos de Bovinos 08012.008130/2009-18 

07. Frigoríficos de Suínos e Aves 08012.005963/2012-14 

08. Rações 08012.008939/2011-56  

08. Rações 08012.000427/2012-22 

99. Diversos 08012.003520/2011-16 

04. Indústria Madeireira 

01. Extração 08012.012293/2011-10 

01. Extração 08012.002112/2012-10 

05. Laminados e Compensados 08012.002047/2012-22 

99. Diversos 08012.012090/2011-15 

99. Diversos 08012.011790/2011-92  

99. Diversos 08700.004053/2012-66 

06. Indústria de Papel e 

Celulose 

02. Papel 08012.000150/2011-57 

03. Artefatos de Papel 08012.010614/2011-33 

03. Artefatos de Papel 08012.010507/2011-13 

99. Diversos 08012.008704/2011-64 

99. Diversos 08012.005964/2012-69 

07. Indústria Alimentícia 

01. Laticínios 08012.000136/2011-53 

01. Laticínios 08012.006454/2012-17 

01. Laticínios 08012.010558/2011-37 

08. Condimentos diversos 08012.011235/2011-61  

10. Torrefações de café solúvel 08012.002868/2012-69 

10. Torrefações de café solúvel 08012.004527/2011-47 

12. Óleos Vegetais 08012.011442/2011-15 

99. Diversos 08012.011753/2011-84 

99. Diversos 08012.000301/2012-58  

99. Diversos 08012.001768/2012-15 

99. Diversos 08012.012218/2011-41 

99. Diversos 08012.011550/2011-98 

99. Diversos 08012.005885/2012-58 

99. Diversos 08012.006068/2012-17 

99. Diversos 08012.011210/2011-67 

99. Diversos 08700.004153/2012-92 

99. Diversos 08012.011731/2011-14 

99. Diversos 08012.006867/2012-93 

08. Indústria de Bebidas 

02. Destilados 08700.004015/2012-11 

03. Cerveja 08012.012259/2011-37 

03. Cerveja 08700.004079/2012-12 

03. Cerveja 08700.004202/2012-97 

05. Sucos 08012.006440/2012-95 
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05. Sucos 08012.006456/2012-06 

05. Sucos 08012.005575/2012-33 

05. Sucos 08012.000737/2012-47 

06. Águas 08012.009484/2011-96 

10. Indústria têxtil de 

Produtos de couro 

05. Vestuário 08012.011604/2011-15 

05. Vestuário 08012.000178/2012-75  

07. Confecções diversas 08012.002097/2012-18 

17. Calçados 08012.006510/2012-13 

99. Diversos 08012.012186/2011-83 

99. Diversos 08012.002635/2011-85 

11. Comunicação e 

Entretenimento 

03. Livros 08012.012187/2011-28 

03. Livros 08012.012379/2011-34 

03. Livros 08012.011058/2011-12 

03. Livros 08012.006492/2011-81 

04. Serviços Gráficos 08012.009541/2011-37 

04. Serviços Gráficos 08012.002962/2012-18 

05. Rádio e Televisão 08012.010482/2011-40 

05. Rádio e Televisão 53500.011885/2009 

05. Rádio e Televisão 08012.006514/2012-93 

05. Rádio e Televisão 08012.006618/2012-06 

06. Filmes, Vídeos e Discos 08700.004011/2012-25 

99. Diversos 08012.000140/2012-01 

99. Diversos 08012.011952/2011-92 

99. Diversos 08012.010842/2011-11 

99. Diversos 08012.001386/2012-91 

99. Diversos 08700.004070/2012-01 

99. Diversos 08012.006501/2012-14 

99. Diversos 08700.004209/2012-17 

99. Diversos 08700.004020/2012-16 

99. Diversos 08700.004034/2012-30 

99. Diversos 08012.006506/2012-47 

99. Diversos 08012.003441/2012-88 

12. Indústria Química e 

Petroquímica 

03. Petroquímicos Diversos 08012.008697/2011-09 

03. Petroquímicos Diversos 08012.013050/2010-18 

03. Petroquímicos Diversos 08012.000233/2012-27 

03. Petroquímicos Diversos 08700.004061/2012-11 

03. Petroquímicos Diversos 08012.006459/2012-31 

04. Fibras Artificiais e Sintéticas 08012.010310/2011-76 

09. Gases Industriais 08012.000686/2012-53 

09. Gases Industriais 08012.004404/2011-14 

12. Colas e Adesivos 08012.009253/2011-82 

12. Colas e Adesivos 08012.003884/2011-98 

12. Colas e Adesivos 08012.006135/2012-01 

12. Colas e Adesivos 08012.006461/2012-19 

14. Explosivos 08012.004967/2012-85 

15. Adubos e Fertilizantes 08012.006818/2011-70 
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16. Defensivos 08012.000101/2012-03 

16. Defensivos 08012.012438/2011-74 

16. Defensivos 08012.010875/2011-53 

16. Defensivos 08012.002422/2012-34 

16. Defensivos 08012.004274/2011-10 

99. Diversos 08012.011843/2011-75 

99. Diversos 08012.012188/2011-72 

99. Diversos 08012.011727/2011-56 

99. Diversos 08012.007520/2009-62 

99. Diversos 08012.010705/2011-79 

99. Diversos 08012.011766/2011-53 

99. Diversos 08012.012372/2011-12 

99. Diversos 08012.000441/2012-26  

99. Diversos 08012.000378/2012-28 

99. Diversos 08012.001314/2012-44 

99. Diversos 08012.000359/2012-00 

99. Diversos 08012.002679/2012-96 

99. Diversos 08012.011715/2011-21 

99. Diversos 08012.001630/2012-16 

99. Diversos 08700.004225/2012-00 

99. Diversos 08012.003978/2011-67 

99. Diversos 08012.003253/2011-79 

99. Diversos 08012.002185/2012-10 

99. Diversos 08700.004108/2012-38 

99. Diversos 08012.011571/2010-22 

99. Diversos 08012.006707/2012-44 

99. Diversos 08012.003722/2012-31 

13. Indústria de Plásticos 

e Borrachas 

02. Embalagens 08012.001982/2012-71 

02. Embalagens 08012.006812/2012-83 

06. Artefatos de Plástico 08012.000127/2012-43  

06. Artefatos de Plástico 08012.000067/2012-69  

06. Artefatos de Plástico 08012.002226/2012-60 

06. Artefatos de Plástico 08012.001954/2012-54 

06. Artefatos de Plástico 08012.002102/2012-84 

99. Diversos 08012.010865/2011-18 

99. Diversos 08012.007039/2011-91 

99. Diversos 08012.011767/2011-06 

99. Diversos 08012.001215/2012-62 

99. Diversos 08012.001473/2012-49 

99. Diversos 08012.001850/2012-40 

99. Diversos 08012.003129/2012-94 

99. Diversos 08012.003321/2012-81 

99. Diversos 08700.003842/2012-80 

14. Indústria 

Farmacêutica e de 

Produtos de Higiene 

01. Produtos Farmacêuticos e Veterinários 08012.000162/2012-62 

01. Produtos Farmacêuticos e Veterinários 08012.008827/2011-03 

01. Produtos Farmacêuticos e Veterinários 08012.009466/2011-12 
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01. Produtos Farmacêuticos e Veterinários 08012.003071/2012-89 

01. Produtos Farmacêuticos e Veterinários 08012.001287/2012-18 

01. Produtos Farmacêuticos e Veterinários 08012.007268/2011-14 

01. Produtos Farmacêuticos e Veterinários 08012.005572/2012-08 

01. Produtos Farmacêuticos e Veterinários 08700.004042/2012-86 

01. Produtos Farmacêuticos e Veterinários 08012.003109/2012-13 

01. Produtos Farmacêuticos e Veterinários 08012.001333/2012-71 

01. Produtos Farmacêuticos e Veterinários 08700.003909/2012-86 

01. Produtos Farmacêuticos e Veterinários 08012.005883/2012-69 

01. Produtos Farmacêuticos e Veterinários 08012.001707/2012-58 

01. Produtos Farmacêuticos e Veterinários 08012.001302/2012-10 

01. Produtos Farmacêuticos e Veterinários 08012.005810/2012-77 

01. Produtos Farmacêuticos e Veterinários 08012.005732/2012-19 

01. Produtos Farmacêuticos e Veterinários 08700.003965/2012-11 

01. Produtos Farmacêuticos e Veterinários 08012.001157/2009-71 

01. Produtos Farmacêuticos e Veterinários 08012.008566/2011-13 

01. Produtos Farmacêuticos e Veterinários 08012.005867/2012-76 

01. Produtos Farmacêuticos e Veterinários 08012.010748/2011-54 

01. Produtos Farmacêuticos e Veterinários 08012.000107/2011-91 

02. Produtos de Limpeza 08012.012023/2011-09 

02. Produtos de Limpeza 08012.011190/2011-24 

03. Produtos de Higiene Pessoal 08012.000562/2012-78  

03. Produtos de Higiene Pessoal 08012.000566/2012-56  

04. Cosméticos e Perfumaria 08012.005368/2012-89 

99. Diversos 08012.000139/2012-78  

99. Diversos 08012.011117/2011-52  

99. Diversos 08012.000168/2012-30 

99. Diversos 08012.004896/2011-30 

99. Diversos 08012 001708/2012-01 

99. Diversos 08012.001639/2011-46 

99. Diversos 08012.001621/2012-25 

99. Diversos 08700.003910/2012-19 

99. Diversos 08012.006703/2012-66 

99. Diversos 08012.009031/2011-60 

99. Diversos 08012.008616/2011-62 

99. Diversos 08012.005580/2012-46 

99. Diversos 08012.004395/2010-72 

99. Diversos 08012.011133/2010-64 

99. Diversos 08012.003891/2011-90 

99. Diversos 08012.006184/2011-55 

99. Diversos 08012.008820/2011-83 

99. Diversos 08012.009526/2011-99 

15. Indústria de Produtos 

de Minerais Não 

metálicos 

01. Cimento e Cal 08012.007423/2011-94 

01. Cimento e Cal 08012.001875/2010-81 

01. Cimento e Cal 08012.001879/2010-60 

01. Cimento e Cal 08700.003695/2012-48 
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02. Concretagem 08012.011053/2011-90  

02. Concretagem 08012.009401/2009-44 

02. Concretagem 08700.004076/2012-71 

02. Concretagem 08012.002018/2010-07 

02. Concretagem 08012.002259/2012-18 

02. Concretagem 08012.000563/2012-12 

02. Concretagem 08700.004166/2012-61 

02. Concretagem 08700.004077/2012-15 

02. Concretagem 08700.004075/2012-26 

02. Concretagem 08012.004787/2010-31 

02. Concretagem 08012.008342/2011-10 

04. Cerâmica e Porcelana 08012.000374/2012-40 

04. Cerâmica e Porcelana 08012.006620/2012-77 

04. Cerâmica e Porcelana 08012.006497/2012-94 

07. Louças Sanitárias 08012.011823/2011-02 

08. Vidro 08012.011484/2011-56 

10. Abrasivos 08012.006214/2011-23 

13. Pedras, mármores e granitos 08012.001022/2012-10 

99. Diversos 08012.011806/2011-67 

16. Indústria Metalúrgica 

02. Alumínio 08700.004047/2012-17 

03. Cobre 08012.006040/2012-80 

05. Outros não ferrosos 08012.000881/2012-83 

05. Outros não ferrosos 08012.003176/2011-57 

09. Aços especiais 08012.005573/2012-44 

14. Tubos de Aço 08012.009848/2011-38 

14. Tubos de Aço 08012.011561/2011-78  

15. Forjados 08012.011717/2011-11 

16. Estruturas 08012.001365/2012-76 

27. Cabos e Correntes 08012.001426/2012-03 

99. Diversos 08012.010615/2011-88  

99. Diversos 08012.001372/2012-78 

99. Diversos 08012.002342/2011-06 

99. Diversos 08012.006130/2012-71 

99. Diversos 08012.006866/2012-49 

99. Diversos 08012.006466/2011-52 

99. Diversos 08700.004121/2012-97 

99. Diversos 08012.010891/2011-46 

99. Diversos 08000.008184/2012-18 

17. Indústria Mecânica 

05. Máquinas e Ferramentas 08012.000286/2012-48  

10. Máquinas e Equipamentos Pesados 08012.012367/2011-18 

10. Máquinas e Equipamentos Pesados 08012.010945/2011-73 

10. Máquinas e Equipamentos Pesados 53500.031787/2006 

10. Máquinas e Equipamentos Pesados 08012.006451/2011-94 

10. Máquinas e Equipamentos Pesados 08012.002634/2012-11 

10. Máquinas e Equipamentos Pesados 08012.005727/2012-06 

10. Máquinas e Equipamentos Pesados 08012.006072/2012-85 



 

180 

10. Máquinas e Equipamentos Pesados 08012.007539/2011-23 

12. Bombas e Compressores 08012.003668/2011-42 

12. Bombas e Compressores 08012.004448/2011-36 

12. Bombas e Compressores 08012.003271/2012-31 

99. Diversos 08012.011531/2011-61 

99. Diversos 08012.011851/2011-11 

99. Diversos 08012.010481/2011-03 

99. Diversos 08012.011509/2010-31 

99. Diversos 08012.011054/2011-34 

99. Diversos 08012.000095/2012-86  

99. Diversos 08012.012395/2011-27 

99. Diversos 08012.007524/2011-65 

99. Diversos 08012.001840/2012-12 

99. Diversos 08012.001957/2012-98 

99. Diversos 08012.005364/2012-09 

18. Indústria Mecânica 

Leve 

04. Equipamentos Médicos-Dentários 08012.002947/2012-70 

04. Equipamentos Médicos-Dentários 08700.003582/2012-42 

99. Diversos 08012.010892/2011-91 

99. Diversos 08012.000622/2012-52 

99. Diversos 08012.000798/2012-12 

99. Diversos 08700.003841/2012-35 

99. Diversos 08012.006128/2012-00 

99. Diversos 08012.010691/2011-93 

99. Diversos 08012.005578/2012-77 

19. Indústria 

Eletroeletrônica 

01. Condutores Elétricos 08012.002468/2012-53 

02. Componentes Elétricos 08012.010649/2011-72  

02. Componentes Elétricos 08012.012396/2011-71 

02. Componentes Elétricos 08700.003945/2012-40 

05. Iluminação 08012.007422/2011-40 

08. Eletrodomésticos 08012.005363/2012-56 

09. Componentes eletrônicos 08012.000237/2012-13  

09. Componentes eletrônicos 08012.002275/2011-11 

09. Componentes eletrônicos 08012.011425/2011-11 

10. Som e Imagem 08012.011455/2011-94 

99. Diversos 08012.004636/2011-64 

99. Diversos 08012.011755/2011-73 

99. Diversos 08012.011047/2011-32  

99. Diversos 08012.010839/2011-90  

99. Diversos 08012.008577/2011-01 

99. Diversos 08012.004684/2011-52 

99. Diversos 08012.000171/2012-53 

99. Diversos 08012.002232/2012-17 

99. Diversos 08012.006869/2012-82 

99. Diversos 08012.006617/2012-53 

99. Diversos 08012.003323/2012-70 

99. Diversos 08700.004231/2012-59 
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99. Diversos 08700.004167/2012-14 

99. Diversos 08012.006763/2012-89 

99. Diversos 08700.003963/2012-21 

20. Indústria de 

Informática e 

Telecomunicações 

02. Periféricos 08012.002949/2012-69 

03. Programas 08012.011191/2011-79 

03. Programas 08012.011808/2011-56  

03. Programas 08012.001810/2012-06 

03. Programas 08012.002114/2012-17 

03. Programas 08700.004199/2012-10 

03. Programas 08012.005911/2012-48 

03. Programas 08012.005991/2012-31 

03. Programas 08012.011171/2011-06 

03. Programas 08012.000501/2012-19 

03. Programas 08012.000794/2012-26 

03. Programas 08012.002048/2012-77 

03. Programas 08012.004150/2012-15 

03. Programas 08012.006676/2012-21 

04. Consultoria 08012.010944/2011-29  

05. Automação Industrial 08012.012365/2011-11 

07. Centrais Telefônicas 53500.017812/2011 

07. Centrais Telefônicas 53500.012817/2011 

07. Centrais Telefônicas 53500.020620/2010 

08. Transmissão de Dados 08012.006723/2011-56 

08. Transmissão de Dados 08012.005394/2012-15 

99. Diversos 08012.011976/2011-41 

99. Diversos 08012.011155/2011-13 

99. Diversos 08012.011951/2011-48 

99. Diversos 08012.000081/2012-62 

99. Diversos 08012.012422/2011-61 

99. Diversos 08012.000146/2012-70 

99. Diversos 08012.010942/2011-30 

99. Diversos 08012.000163/2012-15 

99. Diversos 08012.000174/2012-97  

99. Diversos 08012.010940/2011-41  

99. Diversos 08012.000280/2012-71  

99. Diversos 08012.000369/2012-37  

99. Diversos 08012.009232/2011-67 

99. Diversos 08012.000270/2012-35 

99. Diversos 08012.001316/2012-33 

99. Diversos 08012.010499/2011-05 

99. Diversos 08012.001722/2012-04 

99. Diversos 08012.002098/2012-54 

99. Diversos 08012.007538/2011-89 

99. Diversos 08012.011231/2011-82 

99. Diversos 08012.001919/2012-35 

99. Diversos 08012.004442/2012-40 
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99. Diversos 08012.000279/2012-46 

99. Diversos 08012.002186/2012-56 

99. Diversos 08012.000502/2012-55 

99. Diversos 08012.002265/2012-67 

99. Diversos 08012.006513/2012-49 

99. Diversos 08012.005634/2012-73 

99. Diversos 08700.004017/2012-01 

99. Diversos 08012.005371/2012-01 

99. Diversos 08012.006490/2012-72 

99. Diversos 08012.002518/2012-01 

99. Diversos 08700.004107/2012-93 

99. Diversos 08012.002853/2012-09 

99. Diversos 08012.003135/2012-41 

99. Diversos 08012.002017/2012-16 

99. Diversos 08012.000455/2011-69 

99. Diversos 08012.001956/2012-43 

99. Diversos 08012.002228/2012-59 

99. Diversos 08012.002701/2012-06 

99. Diversos 08012.009018/2011-19 

99. Diversos 08012.008851/2010-53 

21. Indústria 

Automobilística e de 

Transporte 

01. Montadoras 08012.003133/2012-52 

01. Montadoras 08012.005635/2012-18 

01. Montadoras 08700.004203/2012-31 

02. Motores e Componentes 08012.006496/2012-40 

02. Motores e Componentes 08012.006493/2012-14 

03. Material Elétrico 08012.000350/2012-91  

03. Material Elétrico 08012.002143/2012-71 

03. Material Elétrico 08012.002685/2012-43 

05. Transmissão e Componentes 08012.002421/2012-90 

06. Freios e componentes 08012.010937/2011-27  

06. Freios e componentes 08012.009998/2011-41 

07. Amortecedores e molas 08012.000265/2012-22 

08. Pneumáticos 08700.004022/2012-13 

08. Pneumáticos 08700.004216/2012-19 

08. Pneumáticos 08700.003967/2012-18 

11. Carroçarias 08012.012089/2011-91 

12. Estaleiros 08012.006136/2012-48 

13. Aviões e Componentes 08012.011728/2011-09  

13. Aviões e Componentes 08012.011729/2011-45  

13. Aviões e Componentes 08012.005366/2012-90 

13. Aviões e Componentes 08700.003952/2012-41 

13. Aviões e Componentes 08012.005304/2012-88 

15. Bicicletas e Motocicletas 08012.005362/2012-10 

99. Diversos 08012.008953/2011-50 

99. Diversos 08012.010690/2011-49 

99. Diversos 08012.010531/2011-44  
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99. Diversos 08012.001369/2012-54 

99. Diversos 08012.010704/2011-24 

99. Diversos 08012.001313/2012-08 

99. Diversos 08012.002022/2012-29 

99. Diversos 08012.006511/2012-50 

99. Diversos 08012.005957/2012-67 

99. Diversos 08012.003279/2012-06 

99. Diversos 08700.004012/2012-70 

99. Diversos 08012.004551/2011-86 

99. Diversos 08012.006539/2012-97 

22. Construção Civil 

01. Incorporadoras e Construtoras 08012.010789/2011-41 

01. Incorporadoras e Construtoras 08012.000523/2012-71 

01. Incorporadoras e Construtoras 08012.005306/2012-77 

01. Incorporadoras e Construtoras 08012.003260/2012-51 

01. Incorporadoras e Construtoras 08700.004109/2012-82 

06. Construção Pesada 08700.004018/2012-47 

06. Construção Pesada 08012.005906/2012-35 

07. Imobiliárias e Administração Predial 08700.003931/2012-26 

07. Imobiliárias e Administração Predial 08012.006507/2012-91 

07. Imobiliárias e Administração Predial 08700.004132/2012-77 

07. Imobiliárias e Administração Predial 08012.006682/2012-89 

08. Projetos/Engenharia 08012.011614/2011-51 

99. Diversos 08012.010018/2011-53 

99. Diversos 08012.012060/2011-17  

99. Diversos 08012.006669/2011-49 

99. Diversos 08012.001684/2012-81 

99. Diversos 08012.011181/2011-33 

99. Diversos 08012.000871/2012-48 

99. Diversos 08700.004111/2012-51 

99. Diversos 08700.003946/2012-94 

23. Comércio Atacadista 

01. Alimentos e Bebidas 08012.001796/2012-32 

03. Produtos de Higiene e Limpeza 08012.002867/2012-14 

04. Produtos Farmacêuticos 08012.009641/2011-63 

04. Produtos Farmacêuticos 08012.011974/2011-52 

04. Produtos Farmacêuticos 08012.001336/2012-12 

04. Produtos Farmacêuticos 08012.006713/2012-00 

05. Tecidos e Confecções 08012.007448/2011-98 

08. Combustíveis 08012.012062/2011-06  

08. Combustíveis 08012.011945/2011-91 

08. Combustíveis 08012.002307/2012-60 

10. Material Elétrico 08012.001577/2012-53 

99. Diversos 08012.012002/2011-85 

99. Diversos 08012.005358/2012-43 

99. Diversos 08012.002871/2012-82 

24. Comércio Varejista 
01. Supermercados 08012.012456/2011-56  

01. Supermercados 08700.004049/2012-06 
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02. Shopping Centers 08012.001384/2012-01 

02. Shopping Centers 08700.004223/2012-11 

04. Informática 08012.003232/2012-34 

05. Tecidos e Confecções 08012.005392/2012-18 

05. Tecidos e Confecções 08012.003261/2012-04 

06. Calçados 08012.006143/2012-40 

07. Farmácias e Drogarias 08012.001385/2012-47 

07. Farmácias e Drogarias 08012.008671/2011-52 

07. Farmácias e Drogarias 08012.001691/2012-83 

07. Farmácias e Drogarias 08012.010783/2011-73 

11. Combustíveis 08012.008698/2011-45 

11. Combustíveis 08012.011617/2011-94 

11. Combustíveis 08012.000080/2012-18 

12. Material de Construção 08012.001709/2012-47 

15. Máquinas e Ferramentas 08012.006036/2012-11 

20, Distribuidora de Veículos e Autopeças 08012.002574/2012-37 

20, Distribuidora de Veículos e Autopeças 08012.005913/2012-37 

99. Diversos 08012.009852/2011-04 

99. Diversos 08012.004168/2010-47 

99. Diversos 08012.006905/2010-46 

99. Diversos 08012.002727/2012-46 

99. Diversos 08012.006460/2011-85 

99. Diversos 08012.009468/2011-01 

99. Diversos 08012.002728/2012-91 

99. Diversos 08012.005307/2012-11 

99. Diversos 08700.004059/2012-33 

99. Diversos 08700.003987/2012-81 

99. Diversos 08012.006460/2012-66 

25. Serviços de 

Transporte e 

Armazenagem 

04. Hidrovias 08012.012722/2010-60 

04. Hidrovias 08012.006037/2012-66 

04. Hidrovias 08700.004021/2012-61 

05. Aviação Civil Nacional e Internacional 08012.012261/2011-14 

05. Aviação Civil Nacional e Internacional 08012.000062/2012-36  

05. Aviação Civil Nacional e Internacional 08012.012418/2010-12  

05. Aviação Civil Nacional e Internacional 08012.002511/2012-81 

05. Aviação Civil Nacional e Internacional 08012.003340/2012-15 

05. Aviação Civil Nacional e Internacional 08012.011158/2011-49 

05. Aviação Civil Nacional e Internacional 08700.004215/2012-66 

05. Aviação Civil Nacional e Internacional 08012.008378/2011-95 

05. Aviação Civil Nacional e Internacional 08012.011050/2011-56 

06. Serviços Portuários e Aeroportuários 08012.012311/2011-55 

06. Serviços Portuários e Aeroportuários 08012.005788/2011-84 

06. Serviços Portuários e Aeroportuários 08012.002945/2012-81 

06. Serviços Portuários e Aeroportuários 08012.002558/2012-44 

06. Serviços Portuários e Aeroportuários 08012.002116/2012-06 

06. Serviços Portuários e Aeroportuários 08012.001590/2012-11 
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06. Serviços Portuários e Aeroportuários 08012.002582/2012-83 

06. Serviços Portuários e Aeroportuários 08012.005013/2012-90 

06. Serviços Portuários e Aeroportuários 08700.004069/2012-79 

06. Serviços Portuários e Aeroportuários 08012.003110/2012-48 

07. Transporte de carga perecível 08012.011148/2011-11  

08. Transporte de Carga Não Perecível 08012.000917/2012-29 

08. Transporte de Carga Não Perecível 08012.002115/2012-53 

08. Transporte de Carga Não Perecível 08700.003697/2012-37 

10. Locação de Carros 08012.012362/2011-87 

11. Armazenagem 08012.000076/2012-50  

11. Armazenagem 08012.002514/2012-14 

11. Armazenagem 08012.002510/2012-36 

11. Armazenagem 08012.001129/2012-50 

11. Armazenagem 08012.001833/2012-11 

11. Armazenagem 08012.006127/2012-57 

11. Armazenagem 08012.004482/2011-19 

11. Armazenagem 08012.003541/2012-12 

99. Diversos 08012.010749/2011-07 

99. Diversos 08012.010612/2011-44  

99. Diversos 08012.000043/2012-18  

99. Diversos 08012.001289/2012-07 

99. Diversos 08012.000329/2012-95 

99. Diversos 08012.002440/2012-16 

99. Diversos 08012.001769/2012-60 

99. Diversos 08012.002321/2012-63 

99. Diversos 08012.008633/2011-08 

99. Diversos 08012.006492/2012-61 

99. Diversos 08012.006115/2012-22 

99. Diversos 08012.002463/2012-21 

99. Diversos 08012.006441/2012-30 

99. Diversos 08012.005923/2012-72 

99. Diversos 08700.004030/2012-51 

99. Diversos 08012.002147/2012-59 

99. Diversos 08012.001132/2012-73 

26. Serviços Essenciais e 

de Infraestrutura 

01. Limpeza Pública 08012.012400/2011-00 

01. Limpeza Pública 08012.003046/2011-14 

01. Limpeza Pública 08012.012401/2011-46 

01. Limpeza Pública 08700.004126/2012-10 

01. Limpeza Pública 08012.002519/2012-47 

02. Energia Elétrica 08012.008688/2011-18 

02. Energia Elétrica 08012.012039/2011-11 

02. Energia Elétrica 08012.000469/2012-63  

02. Energia Elétrica 08012.000908/2012-38  

02. Energia Elétrica 08012.011119/2011-41  

02. Energia Elétrica 08012.000700/2012-19  

02. Energia Elétrica 08012.000467/2012-74  
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02. Energia Elétrica 08012.010642/2011-51 

02. Energia Elétrica 53500.019333/2011 

02. Energia Elétrica 08012.000323/2012-18 

02. Energia Elétrica 08012.000517/2012-13 

02. Energia Elétrica 08012.000457/2012-39 

02. Energia Elétrica 08012.000516/2012-79 

02. Energia Elétrica 08012.001317/2012-88 

02. Energia Elétrica 08012.012141/2011-17 

02. Energia Elétrica 08012.002583/2012-28 

02. Energia Elétrica 08012.002629/2012-17 

02. Energia Elétrica 08012.001938/2012-61 

02. Energia Elétrica 08012.009044/2011-39 

02. Energia Elétrica 08012.009045/2011-83 

02. Energia Elétrica 08012.009046/2011-28 

02. Energia Elétrica 08012.001921/2012-12 

02. Energia Elétrica 08012.001295/2012-56 

02. Energia Elétrica 08012.002151/2012-17 

02. Energia Elétrica 08012.006509/2012-81 

02. Energia Elétrica 08012.006630/2012-11 

02. Energia Elétrica 08012.006693/2012-69 

02. Energia Elétrica 08012.008705/2008-11 

02. Energia Elétrica 08012.001705/2012-69 

02. Energia Elétrica 08012.002096/2012-65 

02. Energia Elétrica 08012.002146/2012-12 

02. Energia Elétrica 08012.012106/2011-90 

02. Energia Elétrica 08012.006814/2012-72 

02. Energia Elétrica 08012.005748/2012-13 

02. Energia Elétrica 08012.006631/2012-57 

02. Energia Elétrica 08012.006629/2012-88 

02. Energia Elétrica 08012.002118/2012-97 

02. Energia Elétrica 08012.002263/2012-78 

02. Energia Elétrica 08012.006131/2012-15 

02. Energia Elétrica 08012.001021/2012-67 

02. Energia Elétrica 08012.003368/2012-44 

02. Energia Elétrica 08012.006560/2012-92 

02. Energia Elétrica 08012.006637/2012-24 

03. Gás 08012.001660/2012-22 

03. Gás 08012.005962/2012-70 

04. Saneamento Básico - Água e Esgoto 08012.010475/2011-48 

04. Saneamento Básico - Água e Esgoto 08012.000436/2012-13 

04. Saneamento Básico - Água e Esgoto 08012.001299/2012-34 

04. Saneamento Básico - Água e Esgoto 08012.001616/2012-12 

04. Saneamento Básico - Água e Esgoto 08012.011495/2011-36 

04. Saneamento Básico - Água e Esgoto 08700.003858/2012-92 

04. Saneamento Básico - Água e Esgoto 08012.003108/2012-79 

05. Telecomunicações 08012.010506/2011-61 
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05. Telecomunicações 08012.010943/2011-84  

05. Telecomunicações 08012.003699/2011-01 

05. Telecomunicações 08012.007754/2011-24 

05. Telecomunicações 08012.003282/2012-11 

99. Diversos 08012.009390/2010-36 

99. Diversos 08012.01370/2012-89 

99. Diversos 08012.011096/2011-75 

99. Diversos 08012.002027/2012-51 

99. Diversos 08012.002319/2012-94 

99. Diversos 08700.004000/2012-45 

99. Diversos 08012.002946/2012-25 

99. Diversos 08012.005696/2012-85 

99. Diversos 08700.004043/2012-21 

99. Diversos 08012.005621/2012-02 

27. Serviços Gerais 

01. Hospitais 08012.005539/2012-70 

02. Serviços Médicos 08012.010094/2008-63 

02. Serviços Médicos 08012.002866/2012-70 

02. Serviços Médicos 08700.004213/2012-77 

02. Serviços Médicos 08012.010094/2008-63 

02. Serviços Médicos 08012.006653/2010-55 

02. Serviços Médicos 08012.005776/2012-31 

02. Serviços Médicos 08700.003979/2012-34 

02. Serviços Médicos 08012.002680/2012-11 

02. Serviços Médicos 08012.006134/2012-59 

02. Serviços Médicos 08012.011059/2011-67 

02. Serviços Médicos 08012.011602/2011-26 

02. Serviços Médicos 08012.004596/2011-51 

02. Serviços Médicos 08700.009303/2012-54 

02. Serviços Médicos 08012.010734/2010-50 

03. Hotéis 08012.009827/2011-12 

04. Agências de Viagem 08012.000223/2012-91  

04. Agências de Viagem 08012.002187/2012-09 

04. Agências de Viagem 08012.002517/2012-58 

04. Agências de Viagem 08012.002732/2012-59 

05. Restaurantes 08012.001793/2012-07 

05. Restaurantes 08012.010929/2011-81 

05. Restaurantes 08700.003951/2012-05 

06. Segurança 08012.002037/2012-97 

07. Educação 08012.001580/2012-77 

07. Educação 08012.009947/2011-10 

07. Educação 08012.001764/2012-37 

99. Diversos 08012.012439/2011-19 

99. Diversos 08012.011529/2011-92 

99. Diversos 08012.012286/2011-18 

99. Diversos 08012.006726/2011-90 

99. Diversos 08012.010790/2011-75 
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99. Diversos 08012.010791/2011-10 

99. Diversos 08012.012160/2011-35 

99. Diversos 08012.010656/2011-74 

99. Diversos 08012.007477/2011-50 

99. Diversos 08012.011792/2011-81 

99. Diversos 08012.000596/2012-62  

99. Diversos 08012.007847/2010-78  

99. Diversos 08012.012129/2011-02  

99. Diversos 08012.000266/2012-77  

99. Diversos 08012.010771/2011-49 

99. Diversos 08012.000442/2012-71 

99. Diversos 08012.001371/2012-23 

99. Diversos 08012.012633/2010-13 

99. Diversos 08012.000061/2012-91 

99. Diversos 08012.002871/2011-00 

99. Diversos 08012.010376/2011-66 

99. Diversos 08012.000308/2012-70 

99. Diversos 08012.010701/2011-91 

99. Diversos 08012.012321/2011-91 

99. Diversos 08012.001818/2012-64 

99. Diversos 08012.004653/2011-00 

99. Diversos 08012.001981/2012-27 

99. Diversos 08012.002105/2012-18 

99. Diversos 08012.008631/2011-19 

99. Diversos 08012.001579/2012-42 

99. Diversos 08012.001891/2012-36 

99. Diversos 08012.002029/2012-41 

99. Diversos 08012.011015/2011-37 

99. Diversos 08012.001953/2012-18 

99. Diversos 08012.009604/2011-55 

99. Diversos 08012.002419/2012-11 

99. Diversos 08012.002862/2012-91 

99. Diversos 08012.003073/2012-78 

99. Diversos 08012.005873/2012-23 

99. Diversos 08012.006512/2012-02 

99. Diversos 08012.003074/2012-12 

99. Diversos 08700.004013/2012-14 

99. Diversos 08012.005299/2012-11 

99. Diversos 08012.005872/2012-89 

99. Diversos 08700.004113/2012-41 

99. Diversos 08012.000367/2012-48 

99. Diversos 08012.010548/2011-00 

99. Diversos 08700.004060/2012-68 

99. Diversos 08012.001288/2012-54 

99. Diversos 08012.002734/2012-48 

99. Diversos 08012.008706/2011-53 
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99. Diversos 08012.006610/2011-51 

99. Diversos 08012.001613/2012-89 

99. Diversos 08700.004112/2012-04 

99. Diversos 08012.006927/2010-14 

99. Diversos 08012.000125/2012-54 

28. Serviços Financeiros 

02. Bancos Comerciais Estatais e Caixas Econômicas 08012.006520/2012-41 

04. Bancos de Investimento 08012.012426/2011-40 

04. Bancos de Investimento 08012.005636/2012-62 

04. Bancos de Investimento 08700.004210/2012-33 

05. Cartões de Crédito 08012.010890/2011-00  

05. Cartões de Crédito 08700.004128/2012-17 

05. Cartões de Crédito 08012.000122/2012-11 

99. Diversos 08012.012140/2011-64 

99. Diversos 08012.001073/2012-33 

29. Seguros e 

Previdência 

01. Seguros de Saúde 08012.007443/2009-41 

01. Seguros de Saúde 08012.002189/2012-90 

02. Seguradoras Diversas 08012.005526/2010-39  

02. Seguradoras Diversas 08012.006457/2012-42 

03. Corretoras e Seguro 08012.011812/2011-14 

03. Corretoras e Seguro 08012.002297/2012-62 

99. Diversos 08012.000172/2012-06 

99. Diversos 08012.006494/2012-51 

99. Diversos 08012.002963/2012-62 

99. Diversos 

99. Diversos 08012.009264/2011-62 

99. Diversos 08700.004227/2012-91 

99. Diversos 08012.000491/2012-11 

99. Diversos 08012.011652/2011-11 

99. Diversos 08700.004201/2012-42 

99. Diversos 08700.004211/2012-88 

99. Diversos 08012.001792/2012-54 

99. Diversos 08012.005541/2012-49 

99. Diversos 08012.008318/2011-72 

 


