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ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DA 
CONCORR NCIA ( CDC-OAB/DF ) REALIZADA NO DIA 04/08/2020, ÀS 19:05H. 
 
No dia 4 de agosto de 2020, às 19:05 horas, por intermédio do programa de videoconferências 
Zoom, a CDC-OAB/DF se reuniu sob a presidência da Advogada Ana Malard Velloso, com a 
presença dos seus membros. 
 
DELIBERAÇÕES: 
 
A reunião foi iniciada com o tratamento da seguinte pauta: 
 
1  Foi informado sobre o bate-papo promovido pela Comissão em conjunto com o Women in 
Antitr st, A Hist ria das M lheres no Antitr ste ; 
2  Foi relatado sobre o programa desenvolvido pelo CADE, o CADE Digital, o qual abriu prazo 

para comentários da comunidade para os testes do módulo de pesquisa de jurisprudência 
do CADE; 

3  A subcomissão de assuntos legislativos ficou a cargo de apresentar contribuição à consulta 
pública do CADE para comentários à minuta do Guia de Dosimetria; 
4  Foi noticiada das tratativas para renovação do acordo de Cooperação entre CADE e 
OAB/DF, para o qual o CADE requereu um parecer técnico; 
5  Foi dito aos demais membros da Comissão sobre a reunião entre as diretorias das demais 
comissões da OAB de Defesa da Concorrência (MG, RJ, CE e SP) para o planejamento de um 
eventual congresso de Direito Concorrencial na cidade de Inhotim/MG; 
6  Foi informado sobre o boletim de julho/gosto e o Advogado Luiz Ros se prontificou a 
escrever um artigo para o boletim bimestral de julho/agosto; e 
7  Foi feito follow-up sobre prerrogativas em tempos de pandemia. 
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Nada mais havendo a ser noticiado e decidido, foi encerrada a presente sessão, da qual se 
lavrou a presente ata que segue assinada pela Senhora Presidente da CDC-OAB/DF e pelo 
Senhor Secretário-Geral Adjunto da CDC-OAB/DF. 
 
 

Ana Malard Velloso 
Presidente da CDC-OAB/DF 

 
 

Matheus Martins da Silva 
Secretário-Geral Adjunto da CDC-OAB/DF 


