ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL
COMISSÃO DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA

RELATÓRIO BIMESTRAL DE ATIVIDADES
JANEIRO – MARÇO/2019

Relatório apresentado na forma dos §§ 2º
e 3º do art. 7º da Portaria nº 67, de
27/01/2019.

I-

REUNIÕES

A)

REUNIÕES DA DIRETORIA DA CC/OAB-DF

11/01/2019 – Reunião de Fundação da Comissão de Defesa da Concorrência:

- Definição e procedimentos para a posse dos indicados à direção da CC-OAB/DF;
- Discussão da estrutura básica da Comissão;
- Definição de atuação inicial e discussão e agenda para apresentação da Comissão
a autoridades do Conselho Administrativo de Defesa Econômica;
- Foi aprovada proposta de elaboração de minuta de ofício para comunicação formal
da fundação da CC-OABDF junto à Presidência do CADE;
- Planejamento e definição do calendário de reuniões da Comissão no primeiro
semestre de 2019;
- Discussão de temas e assuntos urgentes relacionados ao tratamento de
advogados nas dependências do CADE

01/02/2019 – 1ª Reunião Ordinária da Diretoria da CC-OAB/DF:

- Elaboração do escopo da CC-OAB/DF;
- Discussão dos critérios de qualificação dos membros da comissão e a expectativa
de quórum diante das inscrições eletrônicas no site da OAB/DF;
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- Qualificação e escolha dos diretores das subcomissões de prerrogativas, eventos e
assuntos legislativos; e
- Planejamento da reunião com a Presidente da Comissão de Prerrogativas, a
ocorrer no dia 04.02.19.
04/02/2019 –2ª Reunião Ordinária da Diretoria da CC-OAB/DF:

- Elaboração do escopo da CC-OAB/DF;
- Discussão dos critérios de qualificação dos membros da comissão e a expectativa
de quórum diante das inscrições eletrônicas no site da OAB/DF;
- Qualificação e escolha dos diretores das subcomissões de prerrogativas, eventos e
assuntos legislativos; e
- Planejamento da reunião com a Presidente da Comissão de Prerrogativas, a
ocorrer no dia 04.02.19.
11/03/2019 – 3ª Reunião Ordinária da Diretoria da CC-OAB/DF:

- Definição da pauta e sua divulgação;
- Exposição pela Presidente das tratativas com a ESA para criação de curso de pósgraduação;
- Discussão do conteúdo e programação para implantação do curso;
- Discussão sobre a formação das subcomissões e sua composição;
- A Presidente expôs contato com o Dr. Cesar Matos para realização de evento;
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Figura 1 – 1ª Reunião da Diretoria da Comissão de Defesa da Concorrência da OAB/DF

Figura 2 – Posse da Diretoria da Comissão de Defesa da Concorrência e Délio Lins e Silva Júnior, Presidente da OAB-DF.
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B) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CC/OAB-DF

05/02/2019 – 1ª Reunião Ordinária da Comissão de Defesa da Concorrência:

- Apresentação da Nova Diretoria, Escopo e Criação do Organograma da CDCOAB/DF;
- Apresentação das subcomissões e pedido de escolha dos membros;
- Definição do sistema de votação;
- Definição das metas para execução em fevereiro;
- Divulgação de encontro com o Superintendente e Presidente do CADE, com a
presença do Presidente da OAB-DF e da Presidente da Comissão de Prerrogativas.
11/03/2019 – 2ª Reunião Ordinária da Comissão de Defesa da Concorrência:

- Situação da posse de novos membros e membros já inscritos na Comissão. Ficou
decidida a discussão com a OABDF para realização e posse coletiva na Reunião da
Comissão prevista para 02.04.2019;
- Situação e providências que estão sendo tomadas para o registro documental da
Comissão e o lançamento de todos os atos na página da Comissão no sítio
eletrônico da OABDF;
- Apresentação das subcomissões e novo pedido para escolha dos membros por
uma das três subcomissões definidas na primeira reunião;
- Relato sobre reunião do Presidente da OABDF;
- Relato sobre o projeto “CADE Mobile” e da manifestação escrita realizada pela
Diretoria para contribuição ao protótipo oferecido pelo CADE;
- Projeto de curso de extensão e de pós-graduação junto à ESA;
- Realização de café da manhã com o Dr. Cesar Matos, Secretário da SEAE/ME,
abordando a necessidade de tema e providências para o local de realização.
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02/04/2019 – 3ª Reunião Ordinária da Comissão de Defesa da Concorrência:

- Realização de ato solene para posse coletiva de membros integrantes da
Comissão.
- Relato sobre o café da manhã com o Secretário de Advocacia da Concorrência e
Competitividade e definição de novo evento;
- Definição para criação do projeto de curso de curta duração na ESA;
- Apresentadas as subcomissões, seus respectivos coordenadores e quadro com a
divisão dos membros;
- Relato sobre o Encontro Anual da American Bar Association norte-americana;
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Figura 1 - Registro das Reuniões Ordinárias da CDC/OAB-DF

II-

VISITAS INSTITUCIONAIS

04/02/2019 – Reunião com a Presidente da Comissão de Prerrogativas. Dra.
Magda Ferreira.

Em 04/02/2019, a Diretoria da CDC-OAB/DF reuniu-se com a Presidente da
Comissão de Prerrogativas da OAB/DF, Dra. Magda Ferreira, para expor os
principais desafios enfrentados pelos advogados atuantes no Conselho
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Administrativo de Defesa Econômica ("CADE") e buscar possíveis providências para
minimizar os problemas identificados.
Na oportunidade, ficou acordado que a Comissão de Prerrogativas
acompanharia a CDC-OAB/DF nas visitas institucionais ao CADE para tratar sobre o
tema, evitando-se, assim, o risco de retaliações pessoais que possam vir a surgir em
decorrência da atuação da CDC-OAB/DF. De igual forma, decidiu-se que a
Comissão de Prerrogativas assinará Ofício sobre o tema a ser eventualmente
enviado ao CADE.
A atuação em conjunto da CDC-OAB/DF e da Comissão de Prerrogativas visa
também a uniformização de procedimentos cotidianos do CADE, afim de que todos
os advogados sejam tratados de forma igualitária.
Por fim, foi destacado pela Presidente da Comissão de Prerrogativas a
existência de um "Selo de Qualidade" que pode ser conferido à alguma autoridade
do CADE que venha a se destacar no tratamento com os advogados.

28/02/2019 – Visita ao Presidente do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica, Alexandre Barreto, e ao Superintendente-Geral do CADE,
Alexandre Cordeiro.
Em 28/02/2019, a Comissão de Defesa da Concorrência acompanhou o
Presidente da OAB/DF, Dr. Délio Lins e Silva Junior, a uma visita institucional ao
CADE.
Na ocasião, o Presidente da OAB/DF e a Diretoria da CC-OAB/DF foram
recebidos pelo Presidente e pelo Superintendente-Geral do CADE, Sr. Alexandre
Barreto e Sr. Alexandre Cordeiro, respectivamente.
A visita institucional foi uma iniciativa da Diretoria da CC-OAB/DF, que tomou
todas as providências para o agendamento do encontro, e convidou a Presidente da
Comissão de Prerrogativas, Dra. Magda Ferreira de Souza, para participar da
conversa com as autoridades do CADE.

7
SEPN 516, Bloco B, Lote 7 – Asa Norte – Brasília/DF
www.oabdf.org.br – 61 3036-7000

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL
COMISSÃO DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA
Nesse amistoso e frutífero encontro, as autoridades do CADE foram muito
acolhedoras e se mostraram receptivas às demandas preliminares da CC-OAB/DF.
Além disso, as autoridades reconheceram a representatividade da OAB/DF e de sua
nova diretoria, e se colocaram à disposição para futuras conversas para a retomada
da importante relação institucional entre a OAB/DF e o CADE, oferecendo apoio,
também, a eventuais cursos e eventos promovidos pela Comissão de Defesa da

Figura 2 - Visita institucional da OAB/DF ao CADE

Concorrência.

III-

EVENTOS:

21/3/2019 – 1º Café & Concorrência.
Convidado: César Mattos, Secretário da SEAE/ME.
Em 21/3/2019, a Comissão de Defesa da Concorrência promoveu o 1º evento
“Café & Concorrência” de 2019, e contou com a participação mais do que especial
do Secretário de Promoção da Produtividade e Advocacia da Concorrência do
Ministério da Economia - SEAE/ME, César Mattos.
O evento, um café da manhã, por adesão, e que sempre acontece num
ambiente informal, é exclusivo para membros da Comissão e proporciona uma
conversa descontraída e intimista com acadêmicos e autoridades da área.
A primeira edição do evento, ocorreu no L’amour du Pain, na 115 sul, e reuniu
12 (doze) membros efetivos e votantes da Comissão, além do Secretário Cesar
Mattos, nosso convidado.
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Na ocasião, dentre os temas debatidos destaca-se a nova atuação da
Secretaria, em sua nova composição no atual Governo Federal, para a promoção da
advocacia da concorrência, bem como os desafios relacionados às futuras
privatizações, além das atuais metas para políticas públicas de defesa da
concorrência.

Figura 3 - Café & Concorrência com Cesar Mattos, da SEAE/ME
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