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CADE regulamenta sessões de julgamento por meio virtual em decorrência da crise de Covid-19CADE regulamenta sessões de julgamento por meio virtual em decorrência da crise de Covid-19

Em resposta à crise decorrente da pandemia de Covid-19, o Tribunal do CADE dedicou a sua
última sessão de julgamento, realizada em 1º de abril de 2020, exclusivamente para analisar e
homologar a Emenda Regimental n° 01/2020, que prevê e regulamenta a realização de sessões de
julgamento por meio virtual.

O Presidente do CADE, Alexandre Barreto, destacou tratar-se de momento excepcional de crise,
e que a medida garante a apreciação de atos de concentração e eventuais medidas que o CADE
venha a adotar. Destacou, ainda, que os colaboradores do CADE permanecem desenvolvendo suas
atividades, ainda que de forma remota.

Durante as sessões de julgamento virtuais, as eventuais sustentações orais serão realizadas
por meio do envio de arquivo de mídia ao CADE com antecedência, ou seja, serão gravadas. As
sessões continuarão sendo públicas e transmitidas em tempo real no canal do CADE no YouTube.

A proposta da Emenda Regimental aprovada foi submetida a consulta pública para
contribuições da sociedade, e contou com oito contribuições, incluindo do Instituto Brasileiro de
Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional (IBRAC), de comissões de defesa da
concorrência da Ordem dos Advogados do Brasil das subseções do Distrito Federal, de São Paulo,
do Rio de Janeiro e do Ceará e de escritórios de advocacia.

A Emenda Regimental n° 01/2020 foi homologada por unanimidade.

Este boletim apresenta um resumo de alterações legislativas ou decisões judiciais e administrativas no Brasil. Destina-se aos
clientes e integrantes do Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados. Este boletim não tem por objetivo prover
aconselhamento legal sobre as matérias aqui tratadas e não deve ser interpretado como tal.
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