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NOVO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA 

ECONÔMICA (RICADE) 

 

O novo Regimento Interno do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) entrou em 

vigor nesta terça-feira (24/09), apresentando diversas novidades procedimentais que 

acompanham o Código de Processo Civil de 2015. Dentre as novas regras, destaca-se a 

sistemática de contagem de prazos processuais que ganhou celeridade em razão do processo 

eletrônico. 

A nova versão do RICADE foi apresentada pela Resolução n. 22/2019, tendo sido homologada 

pelo Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), durante a 1ª Sessão 

Extraordinária de Julgamento, realizada no dia 19 de junho de 2019. O prazo de vacatio legis 

para entrada em vigor do novo RICADE foi estabelecido pelo art. 233 como sendo de 90 

(noventa) dias corridos após a sua publicação. 

O RICADE é periodicamente revisto e atualizado para acompanhar a evolução do direito brasileiro 

e das práticas processuais mais modernas, bem como aprimorado para que possa lidar com os 

novos desafios da área – como a confidencialidade de documentos e informações 

concorrencialmente sensíveis diante do incentivo às Ações Civis de Reparação por Danos 

Concorrenciais (ARDC). 

Sem prejuízo do texto comparativo disponibilizado pelo CADE, as principais alterações do 

regimento interno podem ser encontradas abaixo. 

 

Competências 

 

Regras sobre estrutura do CADE: Resolução n. 23/2019 
 
ProCADE: 

 intervenção em processos: acesso a documentos/informações sigilosas 
 requisição da suspensão de ações que prejudiquem a política de 

combate a infrações à ordem econômica 
 
DEE: requisição diretamente de informações de mercado 
 
Plenário do Tribunal: 

 decisões que alterem decisões anteriores/compromissos/acordos 
 tratados/convênios/acordos com entidades internacionais 

(não apenas autoridades da concorrência estrangeiras) 
 
Conselheiros – limitação de competência: 
      requisições documentos 
     informações e diligências                   APENAS processos 

               +                    =          de sua relatoria 

       medidas preventivas 
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Suspeição 

 

Impedimento e suspeição: 

 novo CPC  +  processo administrativo federal 

 casamento e parentesco: aplica para TODOS os membros do Tribunal 
 

Atos praticados quando já presente    =    NULIDADE 

a causa de impedimento/suspeição 

 

Prazos 

 

Início da contagem de prazo processual:  

   casos anteriores  +  confirmação de acesso eletrônico aos autos 

                                  qualquer outra forma de ciência inequívoca 
 
Prazo em dobro: 
        processo não                   E               diferentes procuradores 
 exclusivamente eletrônico                 escritórios de advocacia diferentes 
 
Manifestação após diligências complementares: 

 Partes = 15 dias 
 MPF e ProCADE = 20 dias 

 
Juntada dos votos escritos aos autos = 4 dias úteis 
 
Propostas de ACC:  

 até 30 dias da distribuição ao relator 
 protocolo = até 108h antes da sessão de julgamento 

 
Pedido dilação de prazo: 

 aproveita a TODOS os representados (mesmo quem não pediu) 

Transparência 

 

Audiências com partes/representantes/advogados/público em geral: 
 inclusão em agenda pública 

 autoridade determina data, local, duração e participantes. 

Publicidade & Confidencialidade 

 

Sigilo (se necessário): 

   casos anteriores  +  APACs 

                                  processo administrativo para sanções processuais 
 
Publicidade do APAC após edital do AC notificado 
 
ACs: versões públicas de petições devem incluir participação de mercado 

Procedimentos Processuais 

 

 
Relator vencido durante o julgamento: 

 recursos e questões incidentais devem ir para o Conselheiro que proferir 
o primeiro voto divergente (vencedor) 

 
Processo eletrônico: 

 preferência para documentos apresentados eletronicamente 
 autenticidade/integridade de documentos/assinatura: certificado digital 

ou meio compatível 
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Ausência de tradução para    =    possibilidade de arquivamento 

documentos estrangeiros 
 

Obrigatoriedade de intimação dos terceiros interessados 
 

Fim da sustentação oral nos requerimentos de TCC 
 
Ordem de julgamento durante as sessões: 

 autorização precária e liminar em atos de concentração 
 atos de concentração 
 processos om pedido de prioridade 
 pedidos de vista 
 processos adiados 
 feitos apresentados em mesa (no início da sessão) 
 demais processos 

 
Não recolhimento de taxa de notificação de AC: 

 intimação uma única vez para pagamento 
 se não pagar = arquivamento 

 
Gun jumping: 

 notificação do AC = NÃO afasta a aplicação de multa 
 
Pedido de autorização precária e liminar de AC = a qualquer momento 
 
Intervenção de terceiros: 

 sem a devida instrução = arquivamento 
 sem pertinência: possibilidade de indeferimento 

 
SG pode deixar de conhecer AC  cabe recurso com efeito suspensivo 
 
Arrolamento de testemunhas: 

 motivo de arrolamento, nome, profissão, estado civil, idade, CPF, RG, 
endereços residencial e profissional 

 se a parte não comparecer na oitiva = desistência tácita 
 
Pode usar prova emprestada 
 
TCC: 

 negociação pode ser prorrogada 
 pode assinatura por procurador 
 “promoção, obtenção ou influência a adoção de conduta comercial 

uniforme ou concertada entre concorrentes”  tem que pagar 
contribuição pecuniária 

 manifestação após juntada de documentos e informações 
 
Embargos de declaração: 

 novo CPC  +  erro material 

 sem efeito suspensivo 

 

 

 

 

 Regras sobre estrutura do CADE foram destacadas do RICADE e passaram a constar em 
norma independente (Resolução n. 23/2019). 

 

 A Presidência do CADE passa a ser responsável pela supervisão do Serviço de Informação ao 
Cidadão e pela Ouvidoria do CADE. 

 

COMPETÊNCIAS 
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 O Plenário do Tribunal passa a ter competência para: 

(a) decidir quaisquer pedidos que alterem decisões, compromissos e acordos; 
(b) celebrar tratados, convênios e acordos com entidades internacionais (não apenas 
autoridades da concorrência estrangeiras); 
(c) orientar a prioridade de pareceres solicitados ao Economista-Chefe. 

 

 Os Conselheiros passam a ter competência para: 

(a) requisitar documentos, informações e diligências apenas em processos de sua relatoria 
(note-se que aqui houve uma restrição de competência); 
(b) adotar medidas preventivas apenas em processos de sua relatoria (note-se que aqui houve 
uma restrição de competência). 

 

 A ProCADE passa a ter competência para: 

(a) interir em processos judiciais que envolverem acesso a documentos e informações de acesso 
restrito; 
(b) requisitar a suspensão de ações judiciais e extrajudiciais que prejudiquem a política de 
combate a infrações à ordem econômica. 

 

 O DEE passa a ter competência para requisitar diretamente informações de mercado para 
elaborar estudos (Note-se que aqui houve uma grande inovação, pois tira a dependência do DEE 
à realização de diligências pela SG)1.  

 

 

 

 

 O prazo para julgamento pelo Tribunal do CADE deixa de seguir regra de exclusão do dia do 
recebimento e inclusão do dia do vencimento. 

 

 A pauta de julgamento deve ser publicada com antecedência mínima de 120 horas até a 
sessão. 

 

 Acréscimo das seguintes hipóteses de início de contagem de prazo processual: 

(a) confirmação de acesso eletrônico aos autos; 
(b) qualquer outra forma de ciência inequívoca. 
 

 Para contagem do prazo em dobro, devem ser preenchidos cumulativamente: 

(a) apenas processos que não sejam exclusivamente eletrônicos; 
(b) litisconsortes com diferentes procuradores, de escritórios de advocacia diferentes. 

 

 Fim do prazo de 30 dias para parecer da ProCADE em procedimento preparatório, inquérito 
administrativo e processo administrativo. 

 

                                                             
1 A perspectiva é de que a mudança acelere a emissão de novos estudos pelo órgão, que já atua de forma ativa por 

meio da elaboração de estudos e pareceres econômicos para (i) subsidiar a análise de atos de concentração, (ii) 
monitorar e avaliar a situação concorrencial de setores de interesse, (iii) subsidiar a análise e identificação de condutas 

anticompetitivas e (iv) subsidiar a análise e detecção de cartéis, além de elaborar publicações e realizr eventos para 

promoção e difusão da cultura da concorrência. 

PRAZOS 
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 O prazo para manifestação após diligências complementares passa a 15 dias para as partes 
e 20 dias para o MPF e a ProCADE. 

 

 Pedidos de vista: o feito passa a ser incluído automaticamente em pauta após 90 dias, 

podendo o plenário autorizar novo prazo para diligências ou emissão de parecer. 

 

 A juntada dos votos escritos aos autos passa a ocorrer em até 4 dias úteis (antes eram 10 
dias). 

 

 As propostas de ACC: 

(a) podem ser apresentadas até 30 dias da distribuição ao relator (e não da impugnação pela 
SG), podendo o relator reabrir prazo; 
(b) devem ser protocolizadas até 108 horas antes da sessão de julgamento. 
 

 O pedido dilação de prazo passa a aproveitar a todos os demais representados, 

independentemente de requerimento. 

 

 Acordo de Leniência – quando não resultar em instauração de inquérito administrativo: a 
apreciação do relatório circunstanciado passa a ocorrer após decurso do prazo ou de decisão 
sobre avocação do feito. 

 

 Em sede de recurso voluntário: 

(a) a distribuição ao relator passa a ocorrer em até 24 horas; 
(b) as manifestações da SG ou de outro órgão devem ser feitas em até 5 dias (antes eram 10 
dias); 
(c) o feito deve ser incluído na pauta para julgamento na primeira sessão após a distribuição ou 
o término do prazo para manifestação. 
 

 

 

 

 Os casos de impedimento e suspeição passam a corresponder às hipóteses do novo CPC e da 
Lei n. 9.784/1999, que rege o processo administrativo federal. 

 

 Impedimento por casamento e parentesco passa a ser estendido a todos os membros do 
Tribunal (antes se aplicavam apenas aos Conselheiros). 

 

 O procedimento de instauração e julgamento do incidente de impedimento ou suspeição 
passou a ser detalhado. 

 

 Os atos da autoridade praticados quando já presente o movimento de impedimento ou 
suspeição passam a ser nulos. 

 

 

 

SUSPEIÇÃO 
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 Os registros sobre audiências concedidas às partes, representantes, advogados e ao público 
em geral: 

(a) passam a constar da agenda pública, ainda que sob a forma “acesso restrito”; 
(b) as audiências sem agendamento prévio devem ser incluídas na agenda em até 2 dias úteis 
da sua realização; 
(c) a autoridade passa a determinar data, local, duração e participantes. 

 

 

 

 

 O tratamento sigiloso foi ampliado, quando necessário, para APACs e processos 

administrativos para imposição de sanções processuais incidentais. 

 

 Quando o APAC resultar em notificação ao CADE, os autos serão tornados públicos após 
publicação de edital nos autos do AC. 

 

 A decisão de requerimento de acesso restrito deixa de ser revista a qualquer tempo. 

 

 Passa a ser necessário que as requerentes em AC incluam em petição pública a participação 
de mercado, em faixas com intervalos de 10 pontos percentuais (não o valor exato). 

 

 

 

 

 A distribuição de feitos para Conselheiros passa a ser em blocos e com mecanismo de 
compensação. 

 

 Vencido o relator durante o julgamento, passa a haver a prevenção do Conselheiro que 
proferir o primeiro voto divergente (vencedor) para incidentes e recursos posteriores. 

 

 Processo eletrônico: 

(a) preferência para documentos apresentados eletronicamente (sem necessidade de cópia 
física); 
(b) autenticidade e integridade de documentos e assinatura pode ser obtida por certificado 
digital ou meio compatível. 
 

 Inclusão de regra para taxa de câmbio em cálculo de faturamento. 

 

 Passa a ser possível o arquivamento do feito quando ausente tradução para documentos 
estrangeiros. 

TRANSPARÊNCIA 

PUBLICIDADE & CONFIDENCIALIDADE 

PROCEDIMENTOS PROCESSUAIS 
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 Notificação, intimação e citação: 

(a) se por edital, não precisará mais ser publicado 2 vezes em jornal de grande circulação (uma 
vez basta); 
(b) salvo em casos de PA, a notificação passa a ser preferencialmente feita por meio eletrônico  
(e-mail) e, quando não for possível, pelo DOU; 
(c) passa a ser regra a intimação de terceiros interessados; 
(d) a citação por edital passa a ser afixada no setor de protocolo do CADE e não no setor 
processual. 
 

 Passam a valer mudanças nos assentos durante as sessões de julgamento. 

 

 Fim da sustentação oral nos requerimentos de TCC. 

 

 Quando houver pedido de suspensão do julgamento, o processo será incluído na pauta da 
sessão subsequente. 

 

 Nova ordem de julgamento durante as sessões: 

(a) autorização precária e liminar em atos de concentração; 
(b) atos de concentração; 
(c) processos om pedido de prioridade; 
(d) pedidos de vista; 
(e) processos adiados; 
(f) feitos apresentados em mesa (no início da sessão); 
(g) demais processos. 
 

 Após o início da deliberação dos votos, possível fazer apenas esclarecimentos sobre questões 

de fato. 

 

 Em casos sem relator designado, o Presidente assume como relator. 

 

 Os pedidos de vista: 

(a) poderão ser feitos durante debates ou proferimento dos votos; 
(b) o Conselheiro poderá solicitar parecer do DEE. 
 

 Vedação de que o Conselheiro que não participou da apresentação e discussão do relatório e 
da sustentação oral participe da votação – salvo se declarar que tem conhecimento das questões 
discutidas e apresentadas ou se renovadas essas etapas. 

 

 Na ausência de recolhimento de taxa em atos de concentração, deve ocorrer uma única 
intimação para pagamento, sob pena de arquivamento. 

 

 A notificação de atos de concentração em casos de gun jumping não afasta a aplicação de 

multa. 

 

 O pedido de autorização precária e liminar de AC poderá ser feito a qualquer momento. 
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 A intervenção de terceiros: 

(a) sem a devida instrução: arquivamento; 
(b) sem pertinência: possibilidade de indeferimento. 

 

 Em atos de concentração: 

(a) a SG poderá deixar de conhecer, após publicação de edital, de pedido em AC que não seja 
de notificação obrigatória; 
(b) a decisão de não conhecimento é recorrível – recurso suspende a execução do AC. 
 

 Tribunal do CADE poderá deixar de conhecer o ato de concentração. 

 

 A parte que arrolar testemunhas em defesa deve: 

(a) fornecer o motivo de arrolamento e o nome, profissão, estado civil, idade, CPF, RG, 
endereços residencial e profissional da testemunha; 
(b) comparecer na oitiva, sob pena de desistência tácita da testemunha. 
 

 Passa a haver a possibilidade de uso de prova emprestada, respeitado o contraditório e a 
ampla defesa. 

 

 A SG cumprirá as diligências complementares, a pedido do relator. 

 

 No TCC: 

(a) o processo de negociação pode ser prorrogado; 
(b) a assinatura pode ser feita por procurador com poderes para transigir; 
(c) passa a ser obrigatório o pagamento de contribuição pecuniária no caso de “promoção, 
obtenção ou influência a adoção de conduta comercial uniforme ou concertada entre 
concorrentes”; 
(d) passa a ser possível a manifestação após juntada de documentos e informações obtidos via 
TCC. 
 

 Os embargos de declaração passam a ser cabíveis nos casos: 

(a) previstos no art. 1.022 do novo CPC; 
(b) de correção de erro material. 
 

 Nos embargos de declaração: 

(a) a ProCADE e o MPF junto ao CADE podem emitir pareceres; 
(b) não há mais efeito suspensivo para a execução do julgado. 

 

 

*  *  * 

*  * 
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