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PLANO DE TRABALHO 

FIELD PROJECT  JURISPRUDÊNCIA DO CADE SOBRE CARTEL: OFICINA DE ANÁLISE E PRODUÇÃO DE DADOS 

AUTORIA 
CARLOS EMMANUEL JOPPERT RAGAZZO E ISABEL CRISTINA VELOSO DE 
OLIVEIRA 

DISCENTES Nº MÁX. 
10 

SUPERVISÃO A SER PREENCHIDO PELA COORDENAÇÃO DE ENSINO DISCENTES Nº MÍN. 6 

REQUISITOS  ABERTO PARA TODO O CORPO DISCENTE 

PÚBLICO ALVO CADE 

CÓDIGO 
GRDDIR003 / 

GRDDIR037 / GRDDIR039 / 
GRDDIR041 

PERÍODO 2022.1 NATUREZA PRÁTICA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA 

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) é uma autarquia federal que integra o Sistema Brasileiro 
de Defesa da Concorrência (SBDC). O cerne de sua atuação consiste nas funções de prevenção e repressão do 
abuso do poder econômico. Em especial, por meio da análise de atos de concentração e de condutas colusivas 
(em particular, o cartel).  
Este field project parte do entendimento de que a base de dados que reúne a jurisprudência do CADE é um 
ambiente propício para o desenvolvimento de habilidades essenciais para a atuação em diferentes esferas do 
Direito. São elas: (i) pesquisa; (ii) mapeamento de padrões e tendências; e (iii) produção e visualização de dados. 
Dessa forma, os estudantes serão orientados sobre como transitar pela densa base jurisprudencial do órgão, 
compreendendo conceitos empiricamente, observando padrões e aprendendo, na prática, a elaborar gráficos e 
tabelas. Como recorte temático, serão estudados os julgados de cartel no âmbito da vigência da Lei nº 
12.529/2011 (O recorte temporal será definido com base no número de alunos que ingressarem na atividade). 

PROBLEMA 

Os exercícios de coleta e análise de dados serão balizados pelas seguintes questões centrais: 
Quais setores da economia estão sendo alvo de investigações do CADE? 
Qual é o padrão das condutas? 
Quais é o perfil das provas analisadas pelo CADE? 
Quais metodologias de análise estão sendo empregadas pela Superintendência Geral do CADE e pelo DEE? 
Qual é o perfil de punição do CADE?  
Qual é o tempo de tramitação dos processos? 

PRODUTO 
O principal produto da pesquisa serão os gráficos com a apresentação das variáveis analisadas ao longo do projeto.  
Esses gráficos serão divulgados por: (i) página no Instagram publicizada pela FGV Direito Rio; (ii) publicação em 
matéria de jornal; e (iii) inclusão do material como parte de artigo a ser submetido para um periódico científico. 

OBJETIVO 
Capacitar os alunos a pesquisar na jurisprudência do CADE e a desenvolver habilidades de sistematização e 
visualização de dados.  

METODOLOGIA 

Planejamento estratégico:  especificação das etapas e estratégia de trabalho de campo, definição de  
procedimentos metodológicos a serem usados na investigação de campo,  propostas de divulgação do produto 
ao público alvo externo. 
 

(i) Estudo teórico de conceitos centrais da pesquisa; 
(ii) Conhecimento sobre a atuação do CADE na investigação de condutas colusivas; 
(iii) Explicações sobre a manipulação da base de jurisprudência do CADE; 
(iv) Orientações sobre a coleta de dados e análise de variáveis; 
(v) Técnicas de elaboração de gráficos e tabelas; 
(vi) Divulgação por meio de redes sociais e submissão a um jornal eletrônico, a exemplo do JOTA. 

HABILIDADE 
 

Exigência 
MEC 

 
RESOLUÇÃO 
nº 5, 18 de 

dezembro de 
2018 

X 
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência 
estrangeira comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

X 
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

X Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

X 
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

X 
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

X Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

X 
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de 
utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

X 
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

X Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

X Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

X Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

X Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

http://www.fgv.br/direitorio
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X 
Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter 
interdisciplinar.  

X Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

 Outras: 

PROGRAMA GERAL (cronograma dos encontros semanais presenciais (em média 15) 

ATIVIDADE TEMA 

1 

Compreendendo o conceito de cartel.  
OECD.  Recommendation of the Council OECD Legal Instruments concerning Effective Action against Hard Core Cartels.  
OECD Legal Instruments, 2021. Disponível em: < https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-
0452>  
JASPERS, J.D. Managing Cartels: how Cartel Participants Create Stability in the Absence of law. Eur J Crim Policy 
Res 23, 319–335 (2017). Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10610-016-9329-7>  

2 

A atuação do CADE e as investigações de cartel: 
CADE. Anuário CADE 2019. Disponível em: < 
https://cdn.cade.gov.br/Portal/Not%C3%ADcias/2020/Cade%20lan%C3%A7a%20anu%C3%A1rio%20sobre%20atua
%C3%A7%C3%A3o%20na%20defesa%20da%20concorr%C3%AAncia%20em%202019__anuario-cade-
2019.pdf?_ga=2.31382329.765823877.1611178545-295271379.1609099761>  

3 

As punições aplicadas pelo órgão: 
CADE. Guia Dosimetria de multas de cartel. Minuta. 2020. Disponível em: < 
https://cdn.cade.gov.br/Portal/Not%C3%ADcias/2020/Cade%20estende%20prazo%20para%20contribui%C3%A7%C
3%B5es%20%C3%A0%20vers%C3%A3o%20preliminar%20do%20Guia%20de%20Dosimetria%20de%20Multas%20de
%20Cartel__Minuta_Guia_de_dosimetria.pdf>  

4 
Pesquisa Guiada pela base da jurisprudência do CADE: 
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquis
ar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0  

5 
Orientação sobre organização de variáveis em planilha de Excel. 
ESESP. Excel Total Básico e Avançado.  
<https://esesp.es.gov.br/Media/esesp/Apostilas/APOSTILA%20COMPLETA%20-%20EXCEL%20TOTAL.pdf>  

6 

(I) Definição das variáveis que serão analisadas; 
(II) Definição do recorte temporal; 
(III) Download da planilha bruta de processos; 
(IV) Organização da planilha compartilhada.  

7 Início do período de tratamento de dados; 

8 

Descrição de atividade (s). 
 

(i) 1º orientação sobre a evolução do tratamento dos dados; 
 

9 2º orientação sobre a evolução do tratamento dos dados; 

10 3º orientação sobre a evolução do tratamento dos dados; 

11 4º orientação sobre a evolução do tratamento dos dados; 

12 5º orientação sobre a evolução do tratamento dos dados; 

13 Início da atividade orientada de produção de gráficos e tabelas; 

14 2º atividade orientada de produção de gráficos e tabelas; 

15 Conclusão dos gráficos e textos de divulgação. 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Participação nos trabalhos e tarefas desenvolvidos ao longo do semestre. 
Conceitos: A (ótimo); B (bom); C (suficiente) e D (insuficiente). 
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