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

agradecemos novamente a oportunidade de participar do projeto de criação e implantação do 

novo sistema de consultas de jurisprudência, que oferecerá ao usuário uma alternativa de 

acesso a todo acervo de decisões do Conselho, hoje somente alcançável pela ferramenta de 

pesquisa processual do sítio eletrônico. 

 

Congratulamos pela acertada forma como o modelo testado foi desenhado e organizado. 

Acreditamos que será uma ferramenta de relevante utilidade aos profissionais que atuam 

perante o Conselho. 

 

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 atual sistema de pesquisa avançada em atos de 

concentração  

 

Acreditamos que as opções de pesquisa dentro do sistema testado podem ser melhoradas e o 

CADE dispõe de um modelo que pode ser replicado: A Pesquisa Avançada de Atos de 

Concentração. 

 

Imagem 1- Screens da tela inicial do sistema de consulta testado: 
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Imagem 2 – opções do sistema de consulta de ato de concentração: 
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Embora todas as funcionalidades da “Pesquisa Avançada” possam ser expressadas no campo 

de pesquisa livre, a inclusão dos campos: “partes ou interessados”, além da seleção por 

mercado relevante, refinam a opções de pesquisa, permitindo um resultado mais acurado e 

livre de vários ajustes que implicariam em várias tentativas para alcançar um mesmo 

resultado. 

 

Lembramos que a necessidade de refinamento da pesquisa reduz o número de tentativas para 

que o resultado esperado pelo usuário seja alcançado, e isso evita a constante recorrência do 

reCaptcha que está presente na pesquisa processual e na ferramenta avançada. 

 

Particularmente, externamos o extremo esforço e 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. De fato, são frequentes e recorrentes as reclamações de usuários a que tomou 

conhecimento a Comissão, na utilização das ferramentas atuais, 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 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 da solução, trouxeram resultados dentro do esperado e com equivalência 

a soluções semelhantes no Judiciário, como as pesquisas de jurisprudência do STF, STJ e 

TRF da 1ª Região, que possuem um arranjo similar ao proposto pelo CADE. 

 

Imagem 3 - tela de pesquisa e resultados com uma única palavra-chave: 
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Imagem 4 -  Teste com duas palavras-chave e uso das opções “e/ou/não/aspas” 
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Imagem 5 - Teste com duas palavras-chave e uso das opções “e/ou/não/aspas” 

 

 
 

Nos limites apresentados para o sistema de pesquisa, consideramos que a resposta da solução 

foi satisfatória. Todavia, algumas particularidades precisam ser apontadas como melhoria do 

sistema. 

 

Conhecemos o problema enfrentado pelo CADE quanto aos arquivos do acervo de processos 

anteriores a 2015, porém, a ferramenta de consulta processual atual é capaz de alcançar esse 

repertório. Destaque, a este propósito, que a entrega de uma solução que não abarque todo o 

repertório de jurisprudência que o CADE possui, pode não corresponder à demanda dos 

usuários que, por ser extremamente especializada, procura obter o maior conjunto possível 

de decisões, sobretudo no que toca aos processos de conduta. 

 

O segundo ponto que mereceria reparo diz respeito aos tipos de decisão disponíveis para 

consulta, uma vez que, além de votos e pareceres, não é incomum o pronunciamento de 

decisões interlocutórias relevantes para o público usuário, como os despachos. São comuns 

homologações de despachos relevantes, como avocações e atos ordinatórios que decidem 

uma questão processual específica que são relevantes para estabelecimento de precedentes. 
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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. Estamos certos, contudo, que a solução pode ser 

incrementada com outras características de sistemas já empregados no site, e aqui indicados, 

e pode ser aperfeiçoada com as recomendações que foram apontadas ao longo desta 

manifestação. 

 

 

 

 

Ana Malard Velloso 

Presidente da Comissão de Defesa da Concorrência da 

OAB/DF 

 

   

 

Maurílio Monteiro de Abreu 
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