
Atos Normativos Inferiores a Decreto 
 
Total de Resoluções: 59 
 

 
 

Quantidade 
Ato 

Normativo Número Conteúdo 

 

 

1 
 

Resolução nº 13, de 13 de maio de 1998 

O Presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica — Cade, Gesner 
Oliveira, no uso da atribuição que lhe confere o art. 8º, V, da Lei nº 8.884, de 11 de 
junho de 1994, e Considerando decisão da 79ª Sessão Ordinária, de 06 de maio de 
1998, de acordo com o art. 7º, XI, da Lei 8.884, de 11 de junho de 1994, resolve 
aprovar o anexo modelo de contrato para empresas de auditoria que farão o 
acompanhamento das decisões plenárias com compromisso de desempenho. 

 

2 
Resolução nº 15, de 19 de agosto de 1998 

Disciplina as formalidades e os procedimentos no Cade relativos aos atos de que trata 
o artigo 54 da Lei 8.884/94 (Revogada parcialmente pela Resolução nº 45) 

 

3 
Resolução nº 16, de 09 de setembro de 1998 

Disciplina e orienta o comportamento ético dos servidores do Cade (Publicada no 
DOU em 25/09/1998) 

 

4 Resolução nº 18, de 25 de novembro de 1998 
Regulamenta o procedimento de consulta ao Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica - Cade sobre matéria de sua competência (Republicada em 13/12/1999, 
por ter saído com omissão, no original, no DOU nº 26, de 8.2.99, Seção 1, pág. 2) 

 

5 
Resolução nº 20, de 9 de junho de 1999 

Dispõe, de forma complementar, sobre o processo administrativo, nos termos do art. 51 da 
Lei 8.884/94 (Revogada parcialmente pela Resolução nº 45) 

 

6 Resolução nº 23, de 26 de setembro de 2001 

Altera os artigos 5º da Resolução n° 12, de 31 de março de 1998, e a Resolução n° 21, de 23 
de agosto de 2000, a qual alterou o artigo 6º da Resolução nº 12, de 31 de março de 1998 
que dispõe sobre o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – 
Cade. 



 

7 
Resolução N° 24, de 30 de janeiro de 2002 

Dispõe sobre os procedimentos para inscrição de créditos em Dívida Ativa e sua cobrança 
administrativa e judicial. 

 

8 
Resolução nº 35, de 4 de junho de 2003 

O Plenário do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 7º, inciso XIX, da Lei nº 8.884/94 de 11 de junho de 1994, fica criado o 
Programa de Formação em Concorrência, no âmbito do Cade. 

 

 

9 Resolução nº 37, de 20 de outubro de 2004 

O Plenário do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade, com fulcro no art. 7º, 
inciso XIX, da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, e no art. 26, inciso I, do Regimento Interno 
do Cade, tendo em vista o disposto no art. 54, § 4º da Lei 8.884/94, nos arts. 2º, inciso I; e 
5º, inciso I, da Lei 9.781, de 19 de dezembro de 2000, com redação alterada pelo art. 3º, 
inciso I da Lei 10.149, de 21 de dezembro de 2000 e, considerando a alteração dos códigos e 
procedimentos bancários para realização de recolhimento da taxa processual destinada ao 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade 

 

10 Resolução nº 38, de 26 de Janeiro de 2005 

Aprovar a Portaria Conjunta CADE/SDE/SEAE Nº 26, de 22 de Dezembro de 2004, publicada 
no Diário Oficial da União de 23/12/2004 nº 246, Seção 1 página 73, que dispõe sobre a 
implantação da Guia de Recolhimento da União – GRU no âmbito das entidades integrantes 
do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência 

 

11 Resolução nº 42, de 10 de maio de 2006 

Revoga expressamente as Resoluções 2, de 1 de outubro de 1992, 3, de 6 de março de 1996, 
4, de 16 de maio de 1996, 6, de 2 de outubro de 1996, 7, de 9 de abril de 1997, 8, de 23 de 
abril de 1997, 10, de 29 de outubro de 1997, 11, de 12 de novembro de 1997, 17, de 4 de 
novembro de 1998, 30, de 25 de setembro de 2002, e 33, de 13 novembro de 2002 

 

12 
Resolução nº 43, de 26 de junho de 2006 

Regulamenta procedimentos relativos à Revista de Direito da Concorrência, editada pelo 
Cade e estabelece a composição e atribuições do Comitê Editorial e do Conselho Editorial. 

 

13 
Resolução nº 44, de 14 de fevereiro de 2007 

Dispõe sobre a multa pecuniária prevista no art. 54, § 5º da Lei n.º 8.884/94, fixando seus 
critérios de aplicação e dá outras providências. 

 

14 
Resolução nº 45, de 28 de março de 2007 

Aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade e dá 
outras providências 



 

15 Resolução nº 46, de 04 de setembro de 2007 

Aprova a Emenda Regimental n. 01/2007, que altera os artigos 76, 129 e 130 do Regimento 
Interno, aprovado pela Resolução Cade n. 45/07, e regulamenta o artigo 53 da Lei nº 8.884, 
de 11 de junho de 1994, com a redação dada pelo artigo 16 da Lei nº 11.482, de 31 de maio 
de 2007, que trata do compromisso de cessação de prática anticompetitivas. 

 

16 
Resolução nº 47, de 04 de junho de 2008 Aprova a Emenda Regimental n. 02/2008, que altera o artigo 26 do Regimento Interno. 

 

17 
Resolução nº 48, de 10 de julho de 2008 

Cria a Assessoria de Comunicação Social do Cade e dispõe sobre o relacionamento do 
Presidente, dos Conselheiros, do Procurador-Geral e dos servidores do Cade com veículos de 
comunicação. 

 

18 
Resolução nº 49, de 23 de julho de 2008 Altera o Anexo I da Resolução 15 do Cade, de 19 de agosto de 1998. 

 

19 
Resolução N° 50, de 01 de outubro de 2008 Disciplina a criação e o funcionamento de Grupos Técnicos, no âmbito do Cade. 

 

20 
Resolução nº 51, de 04 de fevereiro de 2009 Aprova a Emenda Regimental nº 01/2009. 

 

21 
Resolução nº 52, de 13 de maio de 2009 

Aprova a Emenda Regimental nº 02/2009, que extingue a Comissão de Acompanhamento 
das Decisões do Cade, restituindo as suas funções à Procuradoria do Cade. 

 

22 
Resolução 

Conjunta Cade/PGR, de 18 de junho 
de 2009 

Trata das atribuições do representante do Ministério Público Federal junto ao Cade 

 

23 
Resolução nº 53, de 16 de setembro de 2009 Cria o Departamento de Estudos Econômicos – DEE. 

 

24 
Resolução nº 54, de 22 de setembro de 2010 

Aprova a Emenda Regimental nº 01/2010, que elimina a obrigatoriedade de elaboração de 
acórdãos de julgamentos pelo Cade e dá providências. 



 

25 
Resolução nº 55, de 22 de setembro de 2010 

Estabelece a padronização de ementas de julgamentos realizados perante o Cade e dá 
providências 

 

26 
Resolução nº 56, de 22 de setembro de 2010 

Aprova a Emenda Regimental nº 02/2010, que dispõe sobre atividades do Cade em período 
de férias coletivas 

 

27 
Resolução nº 57, de 22 de setembro de 2010 

Aprova a Emenda Regimental nº 03/2010, que disciplina a lavratura de auto de infração por 
enganosidade reconhecida no âmbito de processos administrativos perante o Cade, e dá 
outras providências 

 

28 
Resolução nº 58, de 22 de setembro de 2010 

Cria rotina para controle da fidedignidade de informações prestadas nos autos de atos de 
concentração (“Programa Malha Fina”) 

 

29 
Resolução n° 59, de 15 de dezembro de 2010 Cria e disciplina o Programa Internacional de Intercâmbio Antitruste (“Cade Internacional”) 

 

30 
Resolução nº 60, de 31 de agosto de 2011 

Disciplina o uso de correio eletrônico como meio de comunicação dos atos processuais do 
Cade, nos termos do art. 48 da Resolução Cade n° 45/07 – Regimento Interno do Cade 
(RICADE) 

 

31 
Resolução nº 01 de 29 de maio de 2012 Aprova o regimento interno do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – RICADE. 

 

32 
Resolução nº 02, de 29 de maio de 2012 

Disciplina a notificação dos atos de que trata o artigo 88 da Lei nº 12.529, de 30 de novembro 
de 2011, prevê procedimento sumário de análise de atos de concentração e dá outras 
providências. 

 

33 
Resolução nº 03, de 29 de maio de 2012 

Expede a LISTA DE RAMOS DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS para fins de aplicação do artigo 37 
da Lei nº 12.529, de 2011, e dá outras providências 

 

34 
Resolução N° 04, de 29 de maio de 2012 

Estabelece recomendações para pareceres técnicos submetidos ao CADE, a fim de orientar 
a apresentação destes e estabelecer recomendações que facilitem a interlocução nos 
processos. 



 

35 
Resolução nº 05, de 6 de março de 2013 

Aprova a Emenda Regimental nº 01/2013, que altera a seção referente ao Compromisso de 
Cessação 

 

36 
Resolução Nº 06, de 3 de abril de 2013 

Disciplina a fiscalização do cumprimento das decisões, dos compromissos e dos acordos de 
que trata o artigo 52 da Lei nº 12.529/11 

 

37 
Resolução nº 07, de 19 de fevereiro de 2014 Aprova a Emenda Regimental nº 01/2014, que altera dispositivos do Regimento Interno 

 

38 
Resolução nº 08, de 01 de outubro de 2014 Aprova Emenda Regimental nº 02/2014, que altera dispositivos do Regimento Interno 

 

39 
Resolução N° 09, de 01 de outubro de 2014 Altera dispositivos da Resolução nº 2, de 29 de maio de 2012 

 

40 
Resolução nº 11, de 24 de novembro de 2014 

Institui o Sistema Eletrônico de Informações – SEI como sistema oficial de gestão de 
documentos eletrônicos do Cade 

 

41 
Resolução nº 12, de 11 de março de 2015 Disciplina o procedimento de consulta previsto nos §§ 4º e 5º do art. 9º da Lei n. 12.529/2011 

 

42 
Resolução nº 13, de 23 de junho de 2015 

Disciplina os procedimentos previstos nos §§ 3º e 7º do art. 88 da Lei 12.529/2011 (Retificada 
no DOU em 02/07/2015) 

 

43 
Resolução nº 14, de 14 de outubro de 2015 Institui o protocolo eletrônico no âmbito do Cade (Publicada no DOU em 21/10/2015) 

 

44 
Resolução nº 15, de 25 de maio de 2016 Aprova Emenda Regimental nº 01/2016, que altera dispositivos do Regimento Interno 



 

45 
Resolução N° 16, de 01 de setembro de 2016 

Altera o artigo 7º da Resolução Cade nº 2/2012 e estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para 
análise, pela Superintendência-Geral, de atos de concentração com base em procedimento 
sumário 

 

46 
Resolução 

Resolução Conjunta PGR/Cade nº 1, 
de 30 de setembro de 2016 

Estabelece as condições para o exercício das funções do representante do Ministério Público 
Federal junto ao Cade 

 

47 
Resolução N° 17, de 18 de outubro de 2016 

Disciplina as hipóteses de notificação de contratos associativos de que trata o inciso IV do 
artigo 90 da Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011 e revoga a Resolução Cade nº 10, de 
29 de outubro de 2014 

 

48 
Resolução N° 18, de 23 de novembro de 2016 Estabelece a inclusão do artigo 2-A na Resolução nº 3, de 29 de maio de 2012 

 

49 
Resolução nº 19, de 03 de maio de 2017 Dispõe sobre o novo Código de Conduta dos agentes públicos do Cade 

 

50 
Resolução nº 20, de 07 de junho de 2017 Aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. 

 

51 Resolução N° 21, de 11 de setembro de 2018 

Regulamenta os procedimentos de acesso aos documentos e às informações constantes dos 
Processos Administrativos para Imposição de Sanções Administrativas por Infrações à Ordem 
Econômica, inclusive os oriundos de Acordo de Leniência, de Termo de Compromisso de 
Cessação (TCC) e de ações judiciais de busca e apreensão, além de fomentar as Ações Civis 
de Reparação por Danos Concorrenciais (ACRDC). 

 

52 
Resolução Nº 22, de 07 de dezembro de 2018 

Adere ao Ato Normativo Conjunto nº 01, celebrado conjuntamente com o Banco Central do 
Brasil (BCB). 

 

53 
Resolução nº 22 de 19 de junho de 2019 Aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. 

 

54 
Resolução N° 23, de 19 de junho de 2019 

Dispõe sobre a estrutura, a competência e o funcionamento das unidades subordinadas aos 
órgãos descritos no artigo 2º do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica - Cade e estabelece o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das 



Funções de Confiança do Cade, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 9.011, de 23 de março 
de 2017. 

 

55 
Resolução N° 24, de 08 de julho de 2019 

Disciplina os procedimentos previstos nos §§ 3º e 7º do art. 88 da Lei nº 12.529, de 30 de 
novembro de 2011 (APAC). 

 

56 
Resolução nº 25, de 08 de julho de 2019 Dispõe sobre a padronização dos votos do Tribunal Administrativo de Defesa Econômica. 

 

57 
Resolução nº 26, de 1º de abril de 2020 

Altera o Regimento Interno do Cade, para prever e regulamentar a realização de Sessão de 
Julgamento por meio virtual. 

 

58 
Resolução nº 27, de 15 de abril de 2020 

Altera o Anexo II - Do Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de 
Confiança do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - Cade, da Resolução nº 23, 
de 19 de junho 2019 

 

59 Resolução nº 28, de 21 de agosto de 2020 

Dispõe sobre a estrutura, a competência e o funcionamento das unidades subordinadas aos 
órgãos descritos no artigo 2º do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica - Cade e estabelece o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das 
Funções de Confiança do Cade, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 9.011, de 23 de março 
de 2017, c/c art. 17 do Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Total de Portarias: 121 
 
 

 
Quantidade Ato Normativo Número Conteúdo 

 

1 
Portaria SEAE/SDE Nº 50, de 01 de agosto 

de 2001 
Aprova o Guia para Análise Econômica de Atos de Concentração Horizontal. 

 

2 
Portaria SEAE Nº 70, de 12 de dezembro 

de 2002 
Aprova o Guia para Análise Econômica da Prática de Preços Predatórios 

 

 

3 
Portaria nº 001, de 18 de fevereiro de 

2003 

O Secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Interino e 
o Secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça a necessidade de 
racionalização dos trabalhos das Secretarias na área de defesa da concorrência; e a 
necessidade de serem estabelecidos princípios comuns para a sistematização da 
análise de atos de concentração econômica, de forma a proporcionar maior 
segurança jurídica aos agentes privados, bem como transparência e celeridade aos 
respectivos procedimentos administrativos. 

 

4 

Portaria 
Conjunta 

SEAE/SDE N° 1 de 18 de fevereiro 
de 2003 

Procedimento Sumário para a Análise de Atos de Concentração 

 

5 

Portaria 
Conjunta 

SEAE/MF e SDE/MJ Nº 8, de 02 de 
fevereiro de 2004 

Acrescenta inciso ao art. 6º da Portaria Conjunta SEAE/SDE nº 1/2003. 

 

6 
Portaria 
Conjunta 

CADE/SDE/SEAE Nº 26, de 22 de 
dezembro de 2004 

Disciplina a forma de recolhimento e rateio da Taxa Processual destinada ao 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica, à Secretaria de Direito Econômico do 
Ministério da Justiça e à Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério 
da Fazenda, em razão da apresentação de atos de concentração. 

 

7 
Portaria  SEAE/SDE Nº 33, de 4 de janeiro 

de 2006 

Estabelece mecanismos de cooperação entre a Secretaria de Acompanhamento 
Econômico do Ministério da Fazenda-SEAE e a Secretaria de Direito Econômico do 
Ministério da Justiça-SDE para aumentar a eficiência e a eficácia dos órgãos 



responsáveis pela defesa da concorrência, nos termos da Lei nº 8.884, de 11 de 
junho de 1994. 

 

 

8 Portaria MJ Nº 4, de 5 de janeiro de 2006 

Regulamenta as diversas espécies de processos administrativos previstos nos arts. 
26, caput; 26, § 5º; 26-A; 30; 32; 35, § 2º; 35-A; e 54 da Lei nº 8.884, de 11 de junho 
de 1994, com as alterações determinadas pela Lei nº 9.021, de 30 de março de 1995 
e Lei nº 10.149, de 21 de dezembro de 2000, para apuração, prevenção ou repressão 
de infrações contra a ordem econômica, no âmbito da Secretaria de Direito 
Econômico, e revoga a Portaria MJ nº 849, de 22 de setembro de 2000, Portaria SDE 
nº 05, de 25 de setembro de 1996, Portaria SDE nº 15, de 22 de abril de 2004 e 
Portaria SDE nº 16, de 26 de maio de 2004. 

 

9 

Portaria 
Conjunta 

CADE/SDE N° 1 de 25 de março de 
2009 

Disciplina as proposições externas que possam limitar ou prejudicar a livre 
concorrência ou a livre iniciativa 

 

10 
Portaria SDE Nº 51, de 03 de julho de 2009 

Expede o Guia de Análise de Denúncias sobre Possíveis Infrações Concorrenciais em 
Licitações e o Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

 

11 Portaria 
Conjunta 

CADE/SDE/SEAE - Nº 148, de 13 
de novembro de 2009 

Incorpora ao ordenamento jurídico nacional o entendimento sobre Cooperação 
entre as Autoridades de Defesa da Concorrência dos Estados Partes do Mercosul 
para Aplicação de suas Leis Nacionais de Concorrência e o entendimento sobre 
cooperação Entre as Autoridades de Defesa de Concorrência dos Estados Partes do 
Mercosul para o Controle de Concentrações Econômicas de Âmbito Regional, 
aprovados pelo Conselho de Mercado Comum do Mercosul. 

 

12 
Portaria 
Conjunta 

SDE/CADE - Nº 58, de 02 de 
dezembro de 2009 

Estabelece mecanismos de atuação integrada entre a Secretaria de Direito 
Econômico – SDE, por meio do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, 
e o Conselho Administrativo de Defesa Econômico – Cade, para a criação do Cadastro 
Nacional de Infrações à Ordem Econômica 

 

13 

Portaria 
Conjunta nº 456, de 15 de março de 2010 

Regulamenta as diversas espécies de processos administrativos, para apuração, 
prevenção e repressão de infrações contra a ordem econômica, no âmbito da 
Secretaria do Direito Econômico e revoga a portaria MJ n°4, de 5 de janeiro de 2006 

 

14 
Portaria nº 78 de 30 de Julho de 2010 Cria a Ouvidoria do Conselho Administrativo de defesa Econômica – Cade 



 

15 

Portaria 
Conjunta 

CADE/SDE N° 148 de 13 de 
novembro de 2010 

Disciplina as proposições externas que possam limitar ou prejudicar a livre 
concorrência ou a livre iniciativa 

 

16 
Portaria nº 126, de 27 de outubro de 2011 

Disciplina a criação do Grupo de Análise de Decisões que será responsável pela 
promoção de estudos para avaliar a aplicação de remédios resultantes das decisões 
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade 

 

17 Portaria 
Conjunta 

SEAE/SDE/CADE - Nº 25, de 27 de 
fevereiro de 2012 

Estabelece mecanismos de cooperação entre a Secretaria de Acompanhamento 
Econômico do Ministério da Fazenda, a Secretaria de Direito Econômico do 
Ministério da Justiça e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica - Cade, para 
aumentar a eficiência e a eficácia dos órgãos responsáveis pela defesa da 
concorrência, nos termos da Lei no 8.884/1994 

 

18 

Portaria 
Interministerial 

(MF/MJ) 
nº 994, de 30 de maio de 2012 

Adequa, após indicação do Plenário do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica – Cade, os valores constantes do art.88, I e II, da Lei 12.529, de 30 de 
novembro de 2011, os valores mínimos de faturamento bruto anual ou volume de 
negócios no país. 

 

19 
Portaria nº 79, de 06 de junho de 2012 Dispõe sobre o controle de acesso de pessoas e veículos à sede do Cade. 

 

20 Portaria nº 142, de 08 de agosto de 2012 

Delega e subdelega competência para ordenar despesas no âmbito do Cade, 
ressalvadas as da Superintendência-Geral - SG, fixa competências relacionados a 
licitações e contratos administrativos, delega competência para celebrar ou 
prorrogar contratos de locação, trata da concessão de diárias e passagens aéreas 
para deslocamentos de servidores no país e dá outras providências. 

 

21 
Portaria nº 222, de 21 de dezembro de 

2012 
Estabelece diretrizes, responsabilidades e procedimentos relativos à utilização dos 
meios de comunicação de telefonia móvel (celular) do Cade. 

 

22 
Portaria nº 14 de 21 de janeiro de 2014 

Institui Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação – CETI no âmbito do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE. 

 

23 
Portaria nº 17 de 23 de janeiro de 2014 

Aprova o Regimento Interno do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação – 
CETI no âmbito do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE. 



 

24 
Portaria nº 51 de 19 de Fevereiro de 2014 

Regulamenta o processo de consulta sobre a existência de conflito de interesses e o 
pedido de autorização para exercício de atividade privada; 

 

25 
Portaria n° 24 de 23 de janeiro de 2015 

Delega e subdelega competência para determinar a publicação de edital para 
publicização dos atos de concentração 

 

26 
Portaria n° 271 de 11 de setembro de 2015 Dispõe sobre a Gestão e Fiscalização de Contratos 

 

27 Portaria n° 15 de 20 de janeiro de 2016 

Tornar públicas, de acordo com o Anexo desta Portaria, as metas de desempenho 
institucional do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade, para o Sexto 
Ciclo de Avaliação, ano base 2015/2016, em consonância com o §1º do artigo 5º do 
Decreto nº 7.133/2010 

 

28 
Portaria nº 88, de 12 de abril de 2016 

Institui a Política de Segurança da Informação e Comunicações – POSIC no âmbito 
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade. 

 

29 
Portaria n° 89 de 12 de abril de 2016 

Institui a Estrutura de Segurança da Informação e Comunicações no âmbito do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade. 

 

30 
Portaria n° 90 de 12 de abril de 2016 Aprova o Regimento Interno do Comitê de Segurança Institucional do Cade – CSIC 

 

31 
Portaria n° 91 de 12 de abril de 2016 

Aprova o Regimento Interno da Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes de 
Redes Computacionais – ETIR, no âmbito do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica – Cade 

 

32 
Portaria n° 92 de 12 de abril de 2016 

Institui o Glossário da Política de Segurança da Informação e Comunicações – POSIC 
no âmbito do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade 

 

33 
Portaria n° 100 de 18 de abril de 2016 

Aprova o Plano de Dados Abertos - PDA do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica - Cade, para o período de 2017 a 2016 



 

34 
Portaria nº 115, de 19 de abril de 2016 

Dispõe sobre a divulgação das agendas públicas de autoridades no âmbito do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - Cade. 

 

35 
Portaria nº 142, de 09 de maio de 2016 

Regulamenta o pagamento da Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso, nos 
termos do artigo 76-A da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e do Decreto nº 
6.114, de 15 de maio de 2007. 

 

36 
Portaria nº 164, de 23 de maio de 2016 

Institui o Comitê de Governança Digital no âmbito do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica – Cade 

 

37 Portaria n° 215 de 01 de julho de 2016 

Tornar públicas, de acordo com o Anexo desta Portaria, as metas de desempenho 
institucional do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade, para o sétimo 
Ciclo de Avaliação, ano base 2016/2017, em consonância com o §1º do artigo 5º do 
Decreto nº 7.133/2010 

 

38 Portaria n° 237 de 25 de julho de 2016 

Torna público o resultado da avaliação de desempenho institucional, no âmbito do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - Cade, nos termos da Portaria Cade 
Nº 129, de 28 de dezembro de 2010, quanto ao cumprimento das metas 
estabelecidas na Portaria Cade Nº 15, de 20 de janeiro de 2016, relativo ao período 
de 01 de julho de 2015 a 30 de junho de 2016 

 

39 
Portaria nº 247, de 11 de agosto de 2016 

Estabelece as competências e a padronização para a coleta de informações sobre os 
processos de ato de concentração econômica por meio de formulário específico no 
Sistema Eletrônico de Informação - SEI. 

 

40 
Portaria nº 351, de 14 de dezembro de 

2016 
Estabelece as competências e os procedimentos para atendimento a pedidos de 
informação no âmbito da Lei de Acesso a Informação. 

 

41 
Portaria n° 60 de 21 de fevereiro de 2017 

Aprovar o Plano Anual de Capacitação dos servidores do Cade para o ano de 2017, 
na forma do anexo desta Portaria 

 

42 
Portaria nº 1, de 04 de abril de 2017 

Disciplina o procedimento de encaminhamento pela Superintendência Geral de 
termo de compromisso de cessação de prática por infração à ordem econômica para 
aprovação do Tribunal do Cade. 

 

43 
Portaria n° 115 de 10 de abril de 2017 Dispõe sobre a Gestão e Fiscalização de Contratos 



 

44 
Portaria nº 173, de 10 de maio de 2017 

Aprova a Política de Gestão de Riscos, Governança, e Controles Internos no âmbito 
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica e institui o CORISC e CERISC. 

 

45 
Portaria n° 178 de 15 de maio de 2017 Aprova o Regimento Interno do Comitê de Segurança Institucional do Cade – CSIC 

 

46 
Portaria n° 180 de 15 de maio de 2017 

Altera a composição do Comitê de Governança Digital no âmbito do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica – Cade 

 

47 
Portaria nº 182, de 15 de maio de 2017 

Institui o Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação - CETI no âmbito do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - Cade. 

 

48 
Portaria n° 183 de 15 de maio de 2017 

Aprova o Regimento Interno do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação - 
CETI no âmbito do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE 

 

49 
Portaria n° 214 de 16 de junho de 2017 

Aprova o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - Cade, para o período de 2017 a 2020 

 

50 
Portaria n° 215 de 16 de junho de 2017 

Aprova o Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e 
Comunicações do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - Cade, para o ano 
de 2018 

 

51 
Portaria n° 220 de 19 de junho de 2017 

Aprova o Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e 
Comunicações do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - Cade, para o ano 
de 2018 

 

52 
Portaria n° 240 de 29 de junho de 2017 

Metas de desempenho institucional do Cade, para o oitavo Ciclo de Avaliação, ano 
base 2017/2018 

 

53 
Portaria nº 212, de 12 de julho de 2017 

Dispõe sobre a Gestão e Fiscalização das contratações no âmbito do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica – Cade. 



 

54 
Portaria n° 349 de 27 de setembro de 2017 

Dispõe sobre a Política de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação 
(PGTIC) do Conselho Administrativo de Defesa da Econômica (Cade) 

 

55 
Portaria nº 397, de 23 de novembro de 

2017 
Altera a Portaria Cade nº 104, de 09 de maio de 2016, que regulamenta o pagamento 
da Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso no âmbito do Cade. 

 

56 
Portaria nº 438, de 21 de dezembro de 

2017 
Regulamenta o teletrabalho, a título de experiência-piloto, no âmbito das unidades 
organizacionais do Cade e dá outras providências. 

 

57 
Portaria n° 451 de 28 de dezembro de 

2017 
Aprovar o Plano Anual de Capacitação dos servidores do Cade para o ano de 2018, 
na forma do anexo desta Portaria  

 

58 
Portaria nº 435, de 29 de dezembro de 

2017 

Estabelece limites e instâncias de governança para a contratação de bens e serviços 
e para a realização de gastos com diárias e passagens no âmbito do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica – Cade. 

 

59 
Portaria n° 460 de 29 de dezembro de 

2017 
Subdelega competência para Ordenar Despesas no âmbito do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica - Cade 

 

60 
Portaria n° 05 de 10 de janeiro de 2018 

Dar publicidade ao relatório de resultados do 4º Trimestre da Experiência-Piloto em 
Teletrabalho 

 

61 
Portaria n° 83 de 08 fevereiro de 2018 

Institui e estabelece o auxílio capacitação em línguas estrangeiras, na modalidade 
ressarcimento, para os servidores em exercício no Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica – Cade 

 

62 Portaria CADE/SAFEL/SPPAC Nº 1, de 19 de 
fevereiro de 2018 

Prorroga o prazo concedido ao Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 2, de 
08 de novembro de 2017, com a finalidade de estabelecer formas de atuação 
conjunta e coordenada no âmbito do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência 
e para promover a concorrência como instrumento para elevar a competitividade e 
a inovação na economia brasileira 

 

63 
Portaria nº 241, de 20 de abril de 2018 

Dispõe sobre a gestão de conteúdo dos portais institucionais do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica – Cade 



 

64 
Portaria nº 245, de 20 de abril de 2018 

Dispõe sobre as regras e procedimentos a serem adotados para a realização de 
eventos no âmbito do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade. 

 

65 
Portaria nº 283, de 11 de maio de 2018 

Aprova a Política de Governança, Gestão de Integridade, Riscos e Controles da 
Gestão no âmbito do Cade e institui o CORISC e o CERISC. 

 

66 
Portaria nº 272, de 22 de maio de 2018 Aprova o Regulamento da Biblioteca "Agamenon Magalhães" do Cade. 

 

67 
Portaria n° 301 de 25 de maio de 2018 

Regulamenta a Política de Uso do Sistema de Gestão de Procedimentos de 
Responsabilização de Entes Privados (CGU-PJ) no âmbito do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica – Cade 

 

68 
Portaria n° 371 de 09 de junho de 2018 

Institui e estabelece o auxílio capacitação em línguas estrangeiras, na modalidade 
ressarcimento, para os servidores em exercício no Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica – Cade 

 

69 
Portaria nº 315, de 12 de junho de 2018 

Institui a Política de Desenvolvimento dos Servidores do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica – Cade e institui o Comitê Gestor de Capacitação. 

 

70 
Portaria nº 345, de 13 de junho de 2018 

Altera a Portaria 438, DOU de 26 de dezembro de 2017, para incluir o parágrafo 
3o do artigo 5º, dispondo sobre os casos em que as características do serviço 
exigirem pactuação de metas mensalmente. 

 

71 
Portaria n° 347 de 13 de junho de 2018 

Dá publicidade aos resultados do primeiro trimestre da experiência-piloto de 
teletrabalho do Cade 

 

72 
Portaria nº 242, de 21 de junho de 2018 

Dispõe sobre as regras e procedimentos normativos internos para a concessão de 
diárias e passagens no âmbito do Cade. 

 

73 
Portaria n° 379 de 29 de julho de 2018 

Metas de desempenho institucional do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica – Cade, para o 9º Ciclo de Avaliação, ano base 2018/2019, em 
consonância com o §1º do artigo 5º do Decreto nº 7.133/2010 



 

74 
Portaria n° 480 de 21 de setembro de 2018 

Dá publicidade aos resultados do segundo trimestre da experiência-piloto de 
teletrabalho do Cade 

 

75 Portaria CADE/ANP Nº 6, de 28 de 
setembro DE 2018 

Prorroga o prazo concedido ao Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 4, de 
11 de junho de 2018, com a finalidade de estabelecer  atuação conjunta e 
coordenada no âmbito do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e para 
promover a concorrência como instrumento para elevar a competitividade e a 
inovação na economia brasileira, especificamente no mercado de combustíveis. 

 

76 
Portaria nº 528, de 15 de outubro de 2018 

Institui e disciplina o Grupo Permanente de Negociação do Tribunal do CADE, 
incluindo seu objeto, composição e funcionamento, para fins de auxiliar o Tribunal 
na apreciação dos requerimentos de Termo de Compromisso e Cessação (TCC). 

 

77 
Portaria nº 610, de 27 de novembro de 

2018 

Dispõe sobre as regras e procedimentos normativos internos para a concessão de 
diárias e passagens no âmbito do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – 
Cade. 

 

78 
Portaria n° 616 de 30 de novembro de 

2018 
Aprova o Plano de Integridade do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica – Cade 

 

79 
Portaria nº 630, de 19 de dezembro de 

2018 
Constitui a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica - Cade. 

 

80 
Portaria n° 637 de 21 de dezembro de 

2018 
Aprova a Metodologia de Gestão de Riscos do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica – Cade 

 

81 
Portaria n° 638 de 21 de dezembro de 

2018 
Dá publicidade aos resultados do terceiro trimestre da experiência-piloto de 
teletrabalho do Cade 

 

82 
Portaria n° 652 de 28 de dezembro de 

2018 

Institui o Programa de Intercâmbio Internacional em matéria de defesa da 
concorrência para servidores estrangeiros no âmbito do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica – Cade 

 

83 
Portaria n° 202 de 27 de fevereiro de 2019 

Altera a Portaria nº 652, de 28 de dezembro de 2018, que institui o Programa de 
Intercâmbio Internacional em matéria de defesa da concorrência para servidores 
estrangeiros no âmbito do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade 



 

84 
Portaria n° 195 de 19 de março de 2019 Aprovar o Plano de Capacitação dos servidores do Cade para o ano de 2019-2020 

 

85 
Portaria nº 250, de 02 de abril de 2019 Prorroga a experiência-piloto em teletrabalho até 31 de agosto de 2020. 

 

86 
Portaria n° 292 de 24 de abril de 2019 

Estabelece normas de recebimento e tratamento de denúncias anônimas e 
estabelece diretrizes para a reserva de identidade do denunciante 

 

87 
Portaria n° 404 de 20 de maio de 2019 

Institui o Glossário da Política de Segurança da Informação e Comunicações – POSIC 
no âmbito do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade 

 

88 
Portaria n° 405 de 20 de maio de 2019 

Regulamenta os direcionamentos de segurança da informação e comunicação para 
a contratação, permanência e desligamento de pessoas no âmbito do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica – Cade 

 

89 
Portaria n° 406 de 20 de maio de 2019 

Regulamenta o controle de acesso físico no âmbito do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica – Cade 

 

90 
Portaria n° 407 de 20 de maio de 2019 

Regulamenta o controle de acesso lógico no âmbito do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica – Cade 

 

91 
Portaria n° 408 de 20 de maio de 2019 

Regulamenta o uso de computadores no âmbito do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica – Cade 

 

92 
Portaria n° 409 de 20 de maio de 2019 

Regulamenta o uso de dispositivos móveis no âmbito do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica – Cade 

 

93 
Portaria n° 410 de 20 de maio de 2019 

Regulamenta o uso de redes sociais no âmbito do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica – Cade 



 

94 
Portaria n° 411 de 20 de maio de 2019 

Regulamenta o uso de serviços de conectividade e acessos à internet no âmbito do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade 

 

95 
Portaria n° 412 de 20 de maio de 2019 

Regulamenta o uso de correio eletrônico no âmbito do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica – Cade 

 

96 
Portaria nº 413, DE 20 de maio de 2019 

Disciplina os procedimentos de arquivamento de documentos convertidos para o 
formato digital. 

 

97 
Portaria n° 414 de 20 de maio de 2019 N° 414 de 20 de maio de 2019 

 

98 
Portaria n° 415 de 20 de maio de 2019 

Regulamenta o uso de impressoras no âmbito do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica – Cade 

 

99 
Portaria n° 416 de 20 de maio de 2019 

Regulamenta o uso de ativos de infraestrutura no âmbito do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica – Cade 

 

100 
Portaria n° 277 de 25 de junho de 2019 

Dar publicidade ao relatório de resultados do 5º Trimestre da Experiência-Piloto em 
Teletrabalho 

 

101 Portaria nº 543, de 03 de julho de 2019 

Altera a Portaria 438, DOU de 26 de dezembro de 2017, para incluir o parágrafo 
4o do artigo 5º, dispondo sobre a competência para firmar acordo de pactuação de 
teletrabalho na unidade organizacional Tribunal Administrativo de Defesa 
Econômica. 

 

102 
Portaria n° 555 de 10 de julho de 2019 

Metas de desempenho institucional do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica – Cade, para o 10º Ciclo de Avaliação, ano base 2019/2020, em 
consonância com o §1º do artigo 5º do Decreto nº 7.133/2010 

 

103 
Portaria nº 577, de 23 de julho de 2019 

Dispõe sobre a Revista de Defesa da Concorrência e institui o Conselho Editorial e a 
Coordenação Editorial. 



 

104 
Portaria nº 706, de 10 de setembro de 

2019 
Disciplina os procedimentos de controle patrimonial, registro e baixa de bens móveis 
permanentes do CADE. 

 

105 
Portaria nº 707, de 10 de setembro de 

2019 
Disciplina as normas referentes ao pedido de material de consumo e à gestão do 
almoxarifado do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. 

 

106 
Portaria n° 731 de 23 de setembro de 2019 

Dá publicidade aos resultados do primeiro trimestre da experiência-piloto de 
teletrabalho do Cade 

 

107 
Portaria n° 735 de 25 de setembro de 2019 

Dispõe sobre as regras e procedimentos normativos internos para a concessão de 
diárias e passagens no âmbito do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – 
Cade 

 

108 
Portaria n° 745 de 01 de outubro de 2019 

Altera a Política de Segurança da Informação e Comunicações – POSIC no âmbito do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade e dá outras providências e 
institui o CSIC. 

 

109 
Portaria n° 746 de 01 de outubro de 2019 

Estabelece limites e instâncias de governança para a contratação de bens e serviços 
e para a realização de gastos com diárias e passagens no âmbito do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica – Cade 

 

110 
Portaria n° 751 de 02 de outubro de 2019 

Estabelece as competências e os procedimentos para atendimento a pedidos de 
informação no âmbito da Lei de Acesso a Informação. 

 

111 
Portaria nº 755, de 02 de outubro de 2019 

Institui a Política de Desenvolvimento dos Servidores do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica – Cade e institui o Comitê Gestor de Capacitação. 

 

112 
Portaria n° 775 de 09 de outubro de 2019 

Estabelece diretrizes, responsabilidades e procedimentos relativos à utilização 
dos dispositivos do tipo celular, tablet e/ou modem, quando disponibilizados pelo 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - Cade 

 

113 
Portaria n° 788 de 17 de outubro de 2019 

Aprova o novo Regulamento da Biblioteca "Agamenon Magalhães" do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica – Cade 



 

114 
Portaria nº 789, de 17 de outubro de 2019 

Subdelega competência para Ordenar Despesas no âmbito do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica - Cade. 

 

115 
Portaria nº 790 de 17 de outubro de 2019 

Subdelega competência para Ordenar Despesas no âmbito do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica - Cade. 

 

116 Portaria nº 869, de 01 de novembro de 
2019 

Dispõe sobre os procedimentos para disponibilização de acesso aos documentos e 
às informações constantes dos Processos Administrativos para Imposição de 
Sanções Administrativas por Infrações à Ordem Econômica, mencionados na 
Resolução nº 21, de 11 de setembro de 2018. 

 

117 
Portaria n° 106 de 8 de fevereiro de 2020 

Disciplina o Regulamento da Auditoria do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica – Cade 

 

118 Portaria nº 131, de 20 de março de 2020 

Delega e subdelega competência para determinar a prorrogação do prazo de 
encerramento de inquéritos administrativos para apuração de infrações à ordem 
econômica, emenda de pedido de aprovação dos atos de concentração econômica, 
e a transformação de procedimentos sumários em ordinários. 

 

119 
Portaria nº 146, de 26 de março de 2020 

Delega competência aos Superintendentes-Adjuntos e subdelega competência aos 
Coordenadores-Gerais de Análise Antitruste. 

 

120 
Portaria nº 178, de 23 de abril de 2020 

Estabelece, em caráter excepcional e temporário, medidas de enfrentamento e 
prevenção à infecção e propagação do novo Coronavírus (COVID-19), no âmbito do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica. 

 

121 
Portaria n° 247 de 18 de junho de 2020 

Institui o Comitê de Articulação das Instâncias de Controle Interno – CAIC no âmbito 
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade. 

 


