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5 anos da Lei 12.529/2011 e o Legado das gestões anteriores

 O atual desenho institucional da autoridade antitruste é resultado de uma evolução histórica, por 
isso, antes de apresentar as propostas futuras, destaco a atuação recente do Cade.

 Lei 12.529/2011 e os desafios de um novo modelo institucional:

 Reestruturação interna

 Aprimoramento de métodos e critérios

 Capacidade de resposta efetiva às demandas da nova lei

 Tradução das novas diretrizes para as normas infra legais

 Dotar a autoridade de condições materiais para o exercício de sua missão

 Preservação da competência técnica reconhecida nacional e internacionalmente



Atuação e Conquistas

 Diante de muitos desafios, o Cade obteve significativos êxitos:

a) Atos de concentração e prazo médio para análise em 2017: 27,7 dias para Atos de Concentração em geral, 14,6 dias para 
atos Sumários e 89,7 dias para Atos Ordinários;

b) Transparência e segurança jurídica aos procedimentos: edição de 19 Resoluções; produção dos Guias de Atos de 
Concentração Horizontal, de Gun Jumping, de Compliance, de Termo de Compromisso de Cessação e Leniência; publicação dos 
Cadernos de jurisprudência e Documentos de Trabalho;

c) Intensa Atuação Internacional: Cade é personagem ativo em diversos fóruns como Comitê de Concorrência da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Económico – OCDE, na Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento 
– UNCTAD e na International Competition Network – ICN;

d) Reconhecimento e Premiações: Melhor Agência das Américas  pela terceira vez em 2016 eleita pela Global Competition
Review; Classificação entre as 8 melhores agências Antitruste do Mundo com 4 estrelas no Ranking da GCR; Conquista do 18º 
Prêmio de Inovação no setor público (Prêmio ENAP);

e) Cooperação institucional: estreitamento das relações de cooperação com Ministérios Públicos de vários estados, com a 
Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, diversas Agências Reguladoras, Tribunais de Contas estaduais, entre outros 
órgãos;

f) Fortalecimento do Programa de Leniência: mais de 70 acordos assinados.



Desafios e Perspectivas para a atuação do CADE

DESAFIO Nº 1: Manter o nível de eficiência de atuação, consolidar as mudanças implementadas e 
aprimorar os procedimentos já existentes.

3 metas:

1. manter a celeridade de análise dos atos de concentração;

2. investigar infrações contra a ordem econômica com mais celeridade

3. aprimorar o uso de técnicas de investigação e de gestão de processos

3 Iniciativas:

1. aprimorar o sucesso do programa de leniência do CADE

2. investimento nas adoção e implementação de melhores práticas de 
prevenção e repressão a condutas anticompetitivas;

3. Foco na gestão do conhecimento sobre defesa da concorrência



Desafios e Perspectivas para a atuação do CADE

DESAFIO Nº 2: dotar o CADE de recursos suficientes para permitir o cumprimento de 
sua missão institucional

metas:

1. Aumentar a força de trabalho;

2. Aumentar o orçamento;

3. Maior autonomia gerencial e financeira

Iniciativa: 

1. Qualificação como agência executiva, mediante celebração de 
contrato de gestão com o Ministério da Justiça e Cidadania



Desafios e Perspectivas para a atuação do CADE

DESAFIO Nº 3: a atuação coordenada entre diferentes órgãos e 
entidades de governo 

metas:

1. Coordenação sobre Acordos de Leniência com diferentes órgãos –
MPF/CADE/BACEN/TCU/CGU/AGU e incremento da segurança jurídica à empresa celebrante;

2. Aumento da capacidade investigativa do CADE;

3. Promover Acordos de Cooperação Técnica e retomada de laços

Iniciativas:

1. A formação de Grupo de Trabalho para atuação conjunta e coordenada entre o Ministério 
da Transparência e Controladoria-Geral da União - CGU, o Ministério Público Federal, a 
Advocacia-Geral da União – AGU, o Tribunal de Contas da União – TCU e o CADE;

2. Edição da Resolução de Compartilhamento de Informações e Incentivo à persecução 
pública e privada às infrações contra a ordem econômica (Consulta Pública nº 05/2016)

3. Criação do Grupo de Trabalho CADE-BACEN;

4. Grupo de Trabalho com a Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae/MF
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