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Credenciamento 

 

1. O interessado deve acessar o sítio eletrônico do Cade (www.cade.gov.br) e realizar 

cadastro como Usuário Externo do SEI, clicando no botão , localizado na parte 

central da página eletrônica. Não é necessário novo cadastro para os interessados que 

já possuam acesso como usuários externos. Segue o passo a passo para realização do 

cadastro como usuário externo: 

 

a) O interessado não cadastrado deverá clicar no campo “Clique aqui se 

ainda não está cadastrado”. Conforme figura abaixo. 

 

b) A página seguinte fornece informações sobre a necessidade de 

apresentação de documento de identificação contendo o número de CPF 

do interessado como etapa para liberação do cadastro, nos termos da 

Resolução nº 11/2014; 

 

  

http://www.cade.gov.br/
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c) Após a leitura das orientações, o interessado deverá clicar em “Clique 

aqui para continuar” e será direcionado para a tela de cadastro, 

conforme imagem abaixo: 

 

 

 

d) O interessado deverá informar e-mail e senha que serão utilizados como 

login e senha de acesso ao sistema SEI como Usuário Externo. A 

liberação do cadastro do Usuário Externo é realizada pelo Núcleo Gestor 

do SEI, após o recebimento da documentação mencionada no item 

anterior; 

e) O interessado receberá e-mail automático informando que o cadastro foi 

concluído e que está pendente de apresentação da documentação; 
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2. Com a liberação do cadastro do Usuário Externo, o interessado deverá acessar o 

sistema, clicar na Aba Protocolo Eletrônico constante do menu à esquerda da página 

inicial e selecionar a opção de processo que deseja abrir: Notificação de Ato de 

Concentração ou Requerimento de TCC. 
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Notificação de Ato de Concentração 

 

1. Ao clicar na Aba Protocolo Eletrônico constante do menu à esquerda da página inicial 

e selecionar a opção Notificação de Ato de Concentração, o interessado deverá 

preencher os campos do formulário eletrônico e incluir as Requerentes do processo, 

utilizando o botão                        . 

 

a) Cada Requerente deverá ser incluída individualmente, com indicação da 

nacionalidade, se é pessoa física ou jurídica, número do CPF ou CNPJ, 

Razão Social e Forma Legal, conforme o caso. Para as pessoas 

estrangeiras, os campos CPF, CNPJ e Forma Legal não são de 

preenchimento obrigatório. 

 

b) As empresas Requerentes do Ato de Concentração aparecerão em 

tabela própria no formulário eletrônico;  
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2. O interessado poderá fazer upload de arquivos que deseja anexar à notificação de Ato 

de Concentração, escolhendo o tipo de documento (petição, formulário, GRU, 

comprovante de pagamento de taxa processual, organograma etc.) e o nível de acesso 

(público ou de acesso restrito); 

 

a) Ao escolher a opção de Nível de Acesso Restrito, o interessado 

deverá indicar quais das Requerentes do processo poderão ter acesso 

àquele documento, digitando o nome da empresa no campo Restrito a 

ou selecionando-a dentre as opções do botão  . 

 

b) Todos os arquivos carregados aparecerão listados na tabela “Lista de 

Anexos”, com as seguintes informações: 
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c) O nome do arquivo não pode conter mais de 50 caracteres, bem como 

não pode conter os seguintes caracteres especiais: 

[@!#$%¨&*´`^~;:?|/{}"<>]. 

 

d) o sistema permite sejam anexados arquivos com tamanho máximo de 

5MB, nos seguintes formatos: pdf pesquisável, mpeg, mp4, csv, 

zip. 

 

 

 

 

 

 

e) O Cade disponibiliza formulário que deve constar como Anexo das 

Notificações de Ato de Concentração conforme a Resolução nº 02/2012 

(que dispõe sobre o procedimento sumário para análise de atos de 

concentração). (informar link) 

 

 

 

3. Por fim, o interessado realizará declaração de responsabilidade pelas informações 

prestadas e deverá clicar no botão para concluir a operação; 

 

 

4. O sistema gerará automaticamente recibo eletrônico da Notificação de Ato de 

Concentração, onde constará o número do apartado de acesso restrito, o tipo do 

processo notificado e nível de acesso, a data e hora da notificação, o nome do usuário 

externo e o número do IP da máquina de acesso do usuário externo. O comprovante 

poderá ser armazenado como documento eletrônico. 

 

Atenção: nos termos do §2º, do artigo 10º, da Resolução Cade nº 

11/2014, a digitalização de documentos externos deverá ser efetivada 

em arquivos no formato PDF e com processamento de Reconhecimento 

Óptico de Caracteres (OCR); 
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f) O sistema encaminhará e-mail ao usuário externo com cópia do recibo 

eletrônico. 

 

5. O usuário externo já terá acesso ao processo gerado que poderá ser consultado por 

meio da Aba Controle de Acesso Externo existente no menu à esquerda da página 

principal. 

 

 

g) Se desejar solicitar acesso externo para outros interessados ou 

advogados, o responsável pela geração do processo poderá carregar 

petição própria, nos termos da Resolução nº 11/2014, junto dos 

documentos anexados à notificação de ato de concentração. 
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Requerimento de TCC 

 

1) Ao clicar na Aba Protocolo Eletrônico constante do menu à esquerda da página inicial 

e selecionar a opção Requerimento de TCC, o interessado deverá preencher os 

campos do formulário eletrônico, indicar o número do processo a que o Requerimento é 

relacionado (PP, IA e PA), e incluir as pessoas que desejam celebrar compromisso de 

cessação, utilizando o botão                        . 

2) Cada Requerente deverá ser incluída individualmente, com indicação da nacionalidade, 

se é pessoa física ou jurídica, número do CPF ou CNPJ, Razão Social e Forma Legal, 

conforme o caso. Para as pessoas estrangeiras, os campos CPF, CNPJ e Forma Legal não 

são de preenchimento obrigatório. 

 

3) Caso se trate se pessoa física brasileira, se é pessoa física ou jurídica, número de seu 

CPF ou CNPJ, conforme o caso Razão Social e Forma Legal.  

4) As empresas Requerentes aparecerão em tabela própria no formulário eletrônico 
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5) O interessado pode fazer upload de arquivos que deseja anexar ao Requerimento de 

TCC, escolhendo o tipo de documento (petição, procuração, solicitação de acesso a 

processo restrito, substabelecimento, e outros). A opção Outros se destina aos tipos de 

documentos que não se amoldem às hipóteses disponíveis e exige a complementação de 

campo Descrição. 

a) O nome do arquivo não pode conter mais de 50 caracteres, bem como não 

pode conter os seguintes caracteres especiais: [@!#$%¨&*´`^~;:?|/{}"<>]. 

 

6) Os documentos serão juntados com nível de acesso restrito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Todos os arquivos carregados aparecem listados na tabela “Lista de Anexos”, com as 

seguintes informações: 
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h) o sistema permite sejam anexados arquivos com tamanho máximo de 

5MB, nos seguintes formatos: pdf,mpeg,mp4,csv,zip. 

Atenção: nos termos do §2º, do artigo 10º, da Resolução Cade nº 11/2014, a 

digitalização de documentos externos deverá ser efetivada em arquivos no 

formato PDF e com processamento de Reconhecimento Óptico de Caracteres 

(OCR); 

c) Por fim, o interessado realiza declaração de responsabilidade pelas 

informações prestadas e clica no botão  para concluir a 

operação; 

 

 
 

d) Por segurança, o sistema exige a validação do usuário mediante a 

inclusão da senha de acesso. É indicado que os navegadores estejam 

configurados para aceitar pop-up do SEI. 

 

 
 

 

e) O sistema gera automaticamente recibo eletrônico do Requerimento de 

TCC, onde consta o número do processo, o tipo do processo e nível de 

acesso, a data e hora do protocolo do requerimento, o nome do usuário 

externo e o número do IP da máquina de acesso do usuário externo. O 

comprovante pode ser impresso ou armazenado como documento 

eletrônico. 
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f) o sistema encaminha e-mail ao usuário externo com cópia do recibo 

eletrônico. 

g) O usuário externo já terá acesso ao processo gerado que pode ser 

consultado por meio da opção Controle de Acesso Externo existente 

no menu à esquerda da página principal.  

 
 

h) se desejar solicitar acesso externo para outros interessados ou 

advogados, o responsável pela geração do processo poderá anexar 

petição própria, nos moldes da Resolução nº 11/2014, junto dos 

documentos apresentados na notificação de ato de concentração. Para 

isso está disponível a opção Solicitação de Acesso a Processo 

Restrito dentre os tipos de documentos.
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Requerimento de Consulta 

 

1. Ao clicar na Aba Protocolo Eletrônico constante do menu à esquerda da página 

inicial e selecionar a opção Requerimento de Consulta, o interessado deverá 

preencher os campos do formulário eletrônico e incluir as Requerentes do processo, 

utilizando o botão                         . 

2. Cada Requerente deverá ser incluída individualmente, com indicação da 

nacionalidade, se é pessoa física ou jurídica, número do CPF ou CNPJ, Razão Social e 

Forma Legal, conforme o caso. Para as pessoas estrangeiras, os campos CPF, CNPJ e 

Forma Legal não são de preenchimento obrigatório. 

 

3. Caso se trate de pessoa física brasileira, se é pessoa física ou jurídica, número de seu 

CPF ou CNPJ, conforme o caso Razão Social e Forma Legal.  

4. As empresas Requerentes aparecerão em tabela própria no formulário eletrônico 

 

5. O interessado deverá escolher uma das opções, conforme listadas abaixo e 

especificadas no botão . 
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6. O interessado poderá fazer upload de arquivos que deseja anexar ao Requerimento de 

Consulta, escolhendo o tipo de documento (petição, GRU, procuração, outros) e o nível 

de acesso (público ou de acesso restrito);  

 

a) O nome do arquivo não pode conter mais de 50 caracteres, bem como 

não pode conter os seguintes caracteres especiais: 

[@!#$%¨&*´`^~;:?|/{}"<>]. 

 

 

b) Ao escolher a opção de Nível de Acesso Restrito, o interessado 

deverá indicar quais das Requerentes do processo poderão ter acesso 

àquele documento, digitando o nome da empresa no campo Restrito a 

ou selecionando-a dentre as opções do botão  . 
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c) Todos os arquivos carregados aparecerão listados na tabela “Lista de 

Anexos”,  

d) o sistema permite sejam anexados arquivos com tamanho máximo de 

5MB, nos seguintes formatos: pdf,mpeg,mp4,csv,zip. 

Atenção: nos termos do §2º, do artigo 10º, da Resolução Cade nº 11/2014, a 

digitalização de documentos externos deverá ser efetivada em arquivos no 

formato PDF e com processamento de Reconhecimento Óptico de Caracteres 

(OCR); 

e) Por fim, o interessado realiza declaração de responsabilidade pelas 

informações prestadas e clica no botão  para concluir a 

operação; 

 

 
 

f) Por segurança, o sistema exige a validação do usuário mediante a 

inclusão da senha de acesso. É indicado que os navegadores estejam 

configurados para aceitar pop-up do SEI. 
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g) O sistema gera automaticamente recibo eletrônico do Requerimento de 

Consulta, onde consta o número do processo, o tipo do processo e nível 

de acesso, a data e hora do protocolo do requerimento, o nome do 

usuário externo e o número do IP da máquina de acesso do usuário 

externo. O comprovante pode ser impresso ou armazenado como 

documento eletrônico. 

 

h) o sistema encaminha e-mail ao usuário externo com cópia do recibo 

eletrônico. 

i) O usuário externo já terá acesso ao processo gerado que pode ser 

consultado por meio da opção Controle de Acesso Externo existente 

no menu à esquerda da página principal.  

 

 
 

j) se desejar solicitar acesso externo para outros interessados ou 

advogados, o responsável pela geração do processo poderá anexar 

petição própria, nos moldes da Resolução nº 11/2014, junto dos 

documentos apresentados na notificação de ato de concentração. Para 

isso está disponível a opção Solicitação de Acesso a Processo 

Restrito dentre os tipos de documentos. 

 


