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São Paulo, 14 de novembro de 2014. 
 
Ao 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE 
At: Dr. Vinícius Marques de Carvalho, Presidente do CADE 
SEPN 515 Conjunto D, Lote 4, Ed. Taurisano. 
CEP 70770-504 
Brasília – DF 
(via email: consulta042014@cade.gov.br) 
 
 
 
 
 

Ref.: Manifestação da CECORE sobre a 
a Consulta Pública n° 04/2014 que institui o 
Sistema Eletrônico de Informações - SEI 
como sistema oficial de gestão e 
documentos eletrônicos do CADE. 
 
 
 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente do E. CADE, 
 
 

 
A Comissão de Estudos da Concorrência e Regulação Econômica da OAB/SP 

(“CECORE”) gostaria de fazer breves ponderações e sugestões sobre a Consulta Pública n° 
04/2014 que institui o Sistema Eletrônico de Informações - SEI como sistema oficial de gestão e 
documentos eletrônicos do CADE. 

 
É sempre válido notar que o procedimento de consultas públicas, realizado 

por órgãos da Administração Pública em diversos países, entre eles o Brasil, é um instrumento 
utilizado para que os cidadãos possam opinar, conforme regras e prazos estipulados, sobre 
matérias que os órgãos pretendem normatizar. Trata-se de instrumento essencial para o exercício 
da democracia. 

 
Nesse sentido, a CECORE procura contribuir com todas as consultas públicas 

abertas pelo CADE, em atenção aos seus objetivos de fomentar o debate sobre questões 
relacionadas à defesa da concorrência no Brasil e de contribuir para o aperfeiçoamento 
institucional do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência - SBDC. Para tanto, geralmente 
são criados grupos de estudo para cada consulta pública, que ficam encarregados de minutar a 
manifestação a ser apresentada pela CECORE. 

 

http://www.cade.gov.br/Default.aspx?182bfb0de43ace54a693a5ba94b8
http://www.cade.gov.br/Default.aspx?182bfb0de43ace54a693a5ba94b8
http://www.cade.gov.br/Default.aspx?182bfb0de43ace54a693a5ba94b8
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Passa-se a tratar cada um dos pontos da consulta que os membros da 
CECORE acharam importante chamar a atenção do CADE, questionar e sugerir alterações. 
Neste sentido, com o intuito de se facilitar a leitura, os itens serão pontuados abaixo com um 
breve comentário em seguida.  

 
 

1. Garantia à confidencialidade dos documentos 

 

 

Como em toda a transição para o processo eletrônico em curso nos Tribunais 
brasileiros, a OAB/SP sempre manifestou sua preocupação com as garantias à confidencialidade 
das informações. Ressalvado as informações públicas que - até para o bem da transparência das 
decisões do CADE - devem ser publicadas para o melhor entendimento da linha de 
interpretação da autoridade, é preciso se assegurar que informações confidenciais sejam mantidas 
como tal a fim de se evitar que o próprio CADE seja o meio para troca de informações sensíveis 
que certamente causarão prejuízos aos administrados.  

 
O modelo de peticionamento eletrônico deve garantir que os documentos 

encaminhados com indicação de informação sigilosa pela parte sejam efetivamente recebidos e 
autuados pelo CADE em apartado confidencial.  

 
Neste sentido, o artigo 8, inciso V, estabelece que “documentos que contenham 

informações sigilosas deverão ser registrados no SEI com a sinalização do adequado nível de acesso, em 
conformidade com o disposto no Regimento Interno do CADE – RICADE”. Assim, sugere-se a inserção 
de um inciso VI, no mesmo espírito do proposto para o § 3º do mesmo artigo, com a seguinte 
redação: 

 
“VI – Os documentos mencionados no inciso V deverão ser imediatamente 

autuados em apartado confidencial, independentemente de juízo de valor do CADE. Caso o 
CADE discorde com a sinalização de sigilo, deverá informar o interessado sobre as razões da 
discordância e facultar-lhe o direitoao contraditório.”  

 
 

2. Material objeto de digitalização 
 
 

Considerando-se que o peticionamento eletrônico será a única forma de 
consulta dos processos, recomenda-se que todo o material protocolizado seja imediata e 
automaticamente juntado aos autos, sejam aos autos públicos ou ao apartado confidencial, 
respeitando o direito constitucional de petição assegurado pela Constituição Federal em seu 
artigo 5º, XXXIV, alínea a.  
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Da mesma forma, não se coaduna com o aludido princípio constitucional a 
proibição contida no artigo 11 em não capturar materiais como “jornais, revistas, folders, 
propagandas e demais materiais que não caracterizam documento arquivístico; e 
correspondências pessoais”. Em algumas situações tais documentos poderão ser parte da defesa 
ou mesmo da acusação do interessado. Aliás, tais arquivos também já foram utilizados pelo 
próprio CADE no conjunto probatório de seus processos. Nesse sentido, a CECORE solicita a 
exclusão deste artigo para que o juízo sobre a sua manutenção ou não nos autos esteja sujeita a 
justificativa pelo CADE.  

 
 

3. Autuação imediata das vias públicas e confidenciais 
 
 

Como já aventado nas sugestões do item 1 acima com relação ao documentos 
confidenciais, é importante se garantir que as versões públicas a confidenciais das petições e 
documentos sejam juntadas ao processo de forma imediata e automática, em prol da celeridade 
processual e exercício do contraditório pelas demais partes. 

 
Neste sentido, sugere-se a introdução de um novo parágrafo ao artigo 8º, que 

regula o registro de documentos recebidos pelo CADE para dizer:  
 
“§ 6º. Serão autuadas imediata e automaticamente as versões públicas e 

confidenciais das petições registradas no SEI.” 
 
 

4. Período de transição  
 
 

Para que os administrados não sejam prejudicados pela curva de aprendizado 
tanto dos seus patronos quanto do próprio CADE, sugere-se a inserção de período de 6 (seis) 
meses de transição para a implementação total do peticionamento eletrônico. Este período é 
razoável e necessário para o aprimoramento da forma de uso do sistema. 

 
Neste esteio, sugere-se a introdução de parágrafo único ao artigo 17 do prazo 

de transição: 
 
“Parágrafo único. Assim que o sistema de peticionamento eletrônico for 

oficialmente disponibilizado, fica estipulado o período de 6 (seis) meses, para que as petições 
sejam protocolizadas em suporte físico ". 

 
 

5. Horário do protocolo   
 
 
Considerando o objetivo de otimizar os trabalhos e facilitar o acesso do 

cidadão às instâncias administrativas e que os servidores não fecham após o horário de jornada 
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de trabalho dos funcionários do CADE, entende-se que o peticionamento eletrônico deveria ser 
autorizado até horário prolongado em relação àquele que  permitido pelo protocolo regular.  

 
Este entendimento está em linha com a Resolução nº 551/2011, que 

regulamenta o processo eletrônico no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
segundo o qual: “Art. 12 - Os atos processuais das partes consideram-se realizados no dia e na 
hora de seu recebimento no sistema de processamento eletrônico do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo. § 1º A petição será considerada tempestiva quando recebida até as vinte e 
quatro horas do último dia do prazo, considerada a hora oficial de Brasília. “ 

 
Portanto, sugere-se a inclusão de dispositivo similar, com a inclusão de um 

parágrafo ao artigo 16: 
 
“Art.16. 
 
 § 1º. A petição será considerada tempestiva quando recebida até as vinte e 

quatro horas do último dia do prazo, considerada a hora oficial de Brasília.” 
 
Da mesma forma, como também já verificado em vários Tribunais que 

adotam o peticionamento eletrônico e seguindo os preceitos da Lei 11.149/06 (que regulamenta 
a informatização do processo judicial) faz-se necessário quando o sistema se tornar indisponível 
determinar a prorrogação automática do prazo processual fatal para o primeiro dia útil 
subsequente ou para quando haja a resolução do problema. Nesse sentido, recomenda-se a 
inserção de disposição como § 2º do artigo 16 semelhante ao § 2º da aludida lei para ler: 

 
“Art.16. 
 
§ 2º. Caso o SEI se tornar indisponível por motivo técnico no último dia do 

prazo, prorroga-se automaticamente o prazo processual fatal para o primeiro dia útil subsequente 
ou para quando haja a resolução do problema." 

 
 

6. Jurisprudência 
 
 

Dada a co-existência de vários sistemas atualmente no CADE e com a 
introdução deste novo sistema SEI, sugere-se que haja previsão para a transição dos sistemas 
hoje utilizados pelo CADE (como o SisCADE) para que toda a informação contida nestes 
sistemas sejam de fácil acesso aos administrados através do SEI. Tal procedimento ajudaria o 
acesso à jurisprudência do CADE colaborando com a transparência do órgão e auxiliando na 
formação de jurisprudência uniforme.  

 
Tal processo demanda tempo, mas a mera estipulação na nova Resolução viria 

a confirmar o comprometimento do CADE com a publicidade de suas decisões. 
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Sendo o que se apresentava para o momento, a CECORE reitera seus 
protestos de elevada estima e consideração, e coloca-se à disposição para quaisquer 
esclarecimentos, inclusive por meio de reunião, se esse E. CADE entender necessário. 

 
Atenciosamente,  

 
 
 
 

PRESIDENTE DA CECORE/OAB-SP 
Vicente Bagnoli 

 
 
 

VICE- PRESIDENTE DA CECORE/OAB-SP 
Daniel Oliveira Andreoli 

 
 
 

PARTICIPARAM DA MANIFESTAÇÃO DA CECORE/OAB-SP 
 

 
Adriana Giannini 

Bruno Peres Carbone 
Bruno Consentino 

Bruno Drago 
Fernanda Dalla Valle Martino 

Eduardo Caminati 
José Carlos Magalhães Teixeira Filho 

Joyce Honda 
Leda Batista 

Luís Gustavo Rolim Rosa Lima 
Marcelo Henrique Lapolla Aguiar Andrade 

Murilo Sampaio Ferraz 
Paola Pugliese 

 


