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Em nome da Comissão de Defesa da Concorrência da Seccional do Distrito Federal, 

agradecemos por nossa participação na segunda rodada de testes da Consulta de 

Jurisprudência. Apontamos que foi acertada forma como o novo modelo testado assimilou as 

recomendações dadas por todos os parceiros. 

 

Feita uma avaliação rigorosa do material apresentado das funcionalidades da ferramenta de 

consulta, enumeramos a seguir as principais recomendações desta Comissão, oferecidas com 

o intuito de tornar clara a expectativa que nós, usuários contumazes do sítio eletrônico do 

CADE, esperamos encontrar nesse novo sistema de jurisprudência. 

 

 

1 – Padronização e funcionalidades do sistema de pesquisa avançada  

 

Primeiramente, os novos filtros implantados na pesquisa avançada melhoraram muito a 

seleção e busca por palavras-chaves somadas aos tipos específicos de processos. 

 

Todavia, encontramos duas falhas ao realizar os testes: 

 

1.1 – Ao realizar uma busca por pareceres em atos de concentração sumários utilizando 

apenas a seleção do filtro “não conhecimento”, a ferramenta não apresentou rol de resultados. 
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2.1 – Ao solicitar uma busca apenas por período de tempo no filtro de “ano”, novamente, a 

ferramenta não apresentou resultado (imagem abaixo): 
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1.3 – Ainda quanto ao testes que não resultaram em retorno da ferramenta, verificamos que 

ao realizar uma busca pela palavra-chave “avocar”, “avocação” ou “avocatório”, apresentou 

resultados ara vários casos conhecidos que foram julgados no Tribunal do CADE, conforme 

tela abaixo: 
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Todavia, a ferramenta não foi capaz de localizar os despachos decisórios que foram 

localizados ao gerar busca na ferramenta de pesquisa processual, conforme abaixo: 
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Pelo que observamos, a nova ferramenta ainda não foi capaz de integrar esse tipo de 

expediente.  

 

Ao utilizar o módulo existente de Pesquisa Processual, não pudemos deixar de registrar mais 

uma vez o desestímulo que o reCaptcha representa na utilização das ferramentas atuais, 

esperando que, em consideração ao fato de que a consulta de jurisprudência estava restrita a 

um banco limitado de decisões, seja dispensado este tipo de controle. Sobretudo porque o 

reCaptcha é solicitado mesmo quando a ferramenta produziu o resultado da pesquisa, mas é 

preciso acessar a página seguinte de resultados. 

 

 

2 – Impressões positivas derivadas dos testes realizados:  

 

Primeiramente, a proposta apresentada pelo CADE se saiu muito bem nos testes que 

realizamos. Tanto a pesquisa por palavras-chaves sem uso de opções, como com o uso das 

opções de filtragem - com as exceções apontadas acima - trouxeram resultados dentro do 

esperado e com equivalência a soluções semelhantes no Judiciário. 
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Destacamos como excelente resultado desta rodada a inclusão da opção de captura ou seleção 

de julgados para a “cesta de itens”. Isto porque, funcionou em todas as buscas que realizamos 

e armazenou o julgado ou documento selecionado, ainda que após várias buscas tenham sido 

feitas após o momento em que o julgado foi copiado para a cesta (vide imagem abaixo). 
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Nos limites apresentados para o sistema de pesquisa, consideramos que a resposta da solução 

foi satisfatória. As falhas aqui apontadas não são graves e foram expostas com intuito de 

melhoria do sistema. 

 

Feitas essas considerações, esta Comissão acredita que o novo sistema carreia soluções 

satisfatórias e representará a oferta de uma ferramenta útil aos operadores que lidam com os 

sistemas de informação do CADE. Esperamos que esta nova colaboração seja proveitosa para 

a realização dos ajustes da ferramenta, bem como nos colocamos à disposição para novos 

testes, ou esclarecimento de dúvidas. 

 

 

 

 

Ana Malard Velloso 

Presidente da Comissão de Defesa da Concorrência da 

OAB/DF 
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Maurílio Monteiro de Abreu 

Vice-Presidente da Comissão de Defesa da 

Concorrência da OAB/DF 
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