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Artigo 9º, § 2º, Lei 12.529/2011:

§ 2º As decisões do Tribunal não comportam revisão no
âmbito do Poder Executivo, promovendo-se, de imediato,
sua execução e comunicando-se, em seguida, ao
Ministério Público, para as demais medidas legais
cabíveis no âmbito de suas atribuições.

Controle das decisões do CADE pelo
Poder Executivo



Artigo 5º, XXXV, CF/88: a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito;

“The very essece of civil liberty certainly consist in the right of every individual to
claim the protection of the laws, whenever he receives na injury”. (Marbury x 
Madson - 1804)

Artigo 4º da Lei nº 12.529/2011: O Cade é entidade judicante com 
jurisdição em todo o território nacional, que se constitui em autarquia 
federal, vinculada ao Ministério da Justiça, com sede e foro no Distrito 
Federal, e competências previstas nesta Lei.

Conceitos jurídicos indeterminados na lei concorrencial –
discricionariedade x ativismo judicial

Levantamento ICN 2006: mais de 75% das jurisdições admitem controle 
judicial dos órgãos

Controle das decisões do CADE pelo
Poder Judiciário



• É possível a revisão das decisões do CADE pelo Poder 
Judiciário.

• Fundamentação:

1) INAFASTABILIDADE DO CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. A
administração não pode ser a última palavra sob a regularidade
de seus próprios atos.

2) PROCESSO SANCIONADOR. Necessidade de se verificar a
presença dos elementos de legalidade e das garantias
constitucionais.

3) AUSÊNCIA DE DUPLO GRAU. A impossibilidade de acionar o
judiciário limitaria a defesa.

Controle das decisões do CADE pelo  
Poder Judiciário



Valor das decisões do CADE

Projeto de Lei 11.275/18
Art. 47-A. A decisão do Plenário do Tribunal referida no art. 93 é apta a
fundamentar a concessão de tutela da evidência, permitindo ao juiz
decidir liminarmente nas ações previstas no art. 47 desta Lei.

A decisão do Cade como:

• título executivo extrajudicial (artigo 93)

• evidência prima facie do ilícito anticompetitivo, para fins de
ressarcimento (os lesados devem provar apenas dano e nexo
causal) – modelo inglês/alemão/holandês/australiano/canadense



Valor das decisões do CADE

Constituição Federal

Artigo 5º (...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito;

Lei 12.529/11

Art. 4º O Cade é entidade judicante com jurisdição em todo o território
nacional,....)

STF – AgReg RE 1.083.955/DF – “dever de deferência do Judiciário”

• Falta de expertise do Poder Judiciário

• Risco de efeitos sistêmicos no Programa de Leniência

• Invasão de mérito administrativo – unidade e coerência da
atividade do órgão



AG. Reg. nº 1083955

• Reconhece um certo grau de imunidade da decisão do Cade
(mérito administrativo), afastando a garantia de
inafastabilidade da jurisdição.

• Equivale a atividade do Cade como uma atividade de
regulação econômica em sentido amplo (atividade
preventiva, técnica, realizada por especialistas, versátil).

• Reconhece a competência legal privativa do Cade para
exercer sua jurisdição administrativa – competência privativa
para tipificação de “fatos incontroversos” na lei antitruste.

• Mantém a competência do Judiciário para analisar a
existência dos requisitos do ato administrativo
(competência, finalidade, forma, objeto, motivação).



Êxito do CADE no Judiciário em 2019

Das 120 decisões em que a PFE atuou, 79 foram favoráveis ao CADE. 

Sentenças com 
análise de 

mérito: de 28, 
22 favoráveis 

Decisões 
provisórias de 
mérito: de 43, 
32 favoráveis

Acórdãos ou 
decisões 

monocráticas 
com análise de 
mérito: de 27, 
16 favoráveis 

Antecipação de 
tutela recursal: 

de 22, 9 
favoráveis



Êxito do CADE no Judiciário em 2020 
(até outubro)

Das 95 decisões em que a PFE atuou, 59 foram favoráveis ao CADE. 

Sentenças com 
análise de 

mérito: de 32, 23 
favoráveis 

Decisões 
provisórias de 

mérito: de 22, 11 
favoráveis

Acórdãos ou 
decisões 

monocráticas 
com análise de 
mérito: de 27, 17 

favoráveis 

Antecipação de 
tutela recursal: 

de 14, 8 
favoráveis
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