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Medidas iniciais do Governo Bolsonaro

Novo Ministério da Economia é criado, e SEPRAC integra sua estrutura

Publicada em 1.1.2019, a Medida Provisória 870/2019
estabeleceu nova organização básica do Poder
Executivo Federal sob a nova gestão do Governo
Federal. Dentre as alterações mais relevantes está a
criação do novo Ministério da Economia (ME), que
absorverá os extintos Ministério da Fazenda (MF),
Ministério do Planejamento (MP) e Ministério da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC).

O novo Ministério da Economia será comandado por
Paulo Guedes, Ph.D em economia pela Universidade
de Chicago e ex-sócio do de bancos de
investimentos. Seu secretário executivo é Marcelo
Guaranys, servidor público de carreira com ampla
experiência em questões concorrenciais e
regulatórias, dada sua atuação anterior na antiga
Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae)
bem como como presidente da Agência Nacional de

Aviação Civil ANAC e Subchefe de Análise e
Acompanhamento de Políticas Governamentais na
Presidência da República.

A estrutura interna do novo Ministério também já foi
aprovada, por meio do Decreto nº 9.679, de 2 de
janeiro de 2019, o qual prevê que o órgão contará
com 7 Secretarias Especiais e 20 Secretarias. Dentre
estas, destaca-se a Secretaria de Advocacia da
Concorrência e Competitividade (SEPRAC),
sucessora da extinta Seae, e que integra o Sistema
Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC), em
conjunto com o CADE. Tal órgão estará sob
responsabilidade do economista Cesar Mattos, ex-
conselheiro do CADE e consultor da Câmara dos
Deputados.

Por meio da mesma Medida Provisória n.°
870/2019, o Conselho de Controle de Atividades
Financeiras (COAF), principal órgão brasileiro de
inteligência financeira e responsável pela fiscalização
de normas de prevenção à lavagem de dinheiro,
deixou de ser integrante do Ministério da Fazenda e
foi transferido ao Ministério da Justiça e Segurança
Pública, pasta comandada pelo ex-juiz federal Sérgio
Moro. No mesmo dia 01.01.2019, foi editado o
Decreto n.° 9.663/2019, que aprovou o Estatuto do
COAF.

Tais normas concederam ao COAF maior autonomia
e definiram dois novos órgãos internos a
tal autoridade: a Diretoria de Inteligência Financeira,

responsável por receber e analisar comunicações de
operações suspeitas; e a Diretoria de Supervisão,
com competência para apurar e fiscalizar o
cumprimento das obrigações de prevenção e
combate à lavagem de dinheiro, inclusive por meio da
instauração de processos administrativos
sancionadores.

Em 2.1.2019, Roberto Leonel de Oliveira foi nomeado
para ocupar o cargo de presidente do Coaf. Roberto
Leonel é formado em engenharia civil e atuou
diretamente na Operação Lava-Jato, no âmbito da
Receita Federal do Brasil. Quanto aos demais
integrantes do Conselho, estes continuarão sendo
indicados por outros órgãos e entidades federais, a

COAF obtém maior autonomia e passa a integrar o Ministério da Justiça e Segurança

Pública
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saber: Banco Central do Brasil (BACEN); Comissão
de Valores Mobiliários (CVM); Superintendência de
Seguros Privados (SUSEP); Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN); Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB); Agência Brasileira
de Inteligência (ABIN); Ministério das Relações

Exteriores (MRE); Ministério da Justiça e Segurança
Pública (MJSP); Polícia Federal (PF);
Superintendência Nacional de Previdência
Complementar (PREVIC); Controladoria-Geral da
União (CGU). Todavia, todos os indicados devem ser
designados pelo Ministro da Justiça.

Conforme já havia sido anteriormente anunciado
pelo Ministro Sérgio Moro, foi criada, por meio do
Decreto nº 9662, de 1º de janeiro de 2019, a
Secretaria de Operações Integradas, a ser
comandada pelo delegado da Polícia Federal Rosalvo
Franco, antigo superintendente da Polícia Federal no
Paraná durante parte relevante da Operação Lava
Jato.

A nova Secretaria tem por objetivo articular e
integrar ações policiais entre o governo federal e os
estados; implementar, manter e modernizar os
sistemas nacionais de inteligência no âmbito da
segurança pública; e fomentar a investigação policial
de forma integrada e uniforme entre as polícias no
âmbito federal e estadual. Tal iniciativa busca lidar
com a ação de organizações criminosas que
transcendem as fronteiras estaduais e demandam a
atuação de um órgão especializado.

Criada a nova Secretaria de Operações Policiais Integradas

Ao longo do mês de dezembro de 2018, algumas
reportagens apontaram que o CADE poderia passar a
ser vinculado ao novo Ministério da Economia.
Todavia, a já referida Medida Provisória n.º 870/2018
manteve a autarquia vinculada ao Ministério da
Justiça e Segurança Pública.

Conforme notícias veiculadas pela mídia, as futuras
indicações de integrantes do Tribunal Administrativo
do CADE serão feitas de forma coordenada entre o
Ministério da Economia e o Ministério da Justiça e
Segurança Pública. Nos termos da Lei 12.529/11, os
indicados deverão ser nomeados pelo Presidente da
República e aprovados pelo Senado Federal, antes de
assumirem seus mandatos no órgão colegiado da
autoridade antitruste.

A sistemática de indicações dos membros do CADE
possui especial importância neste ano de 2019,
tendo em vista o fim do mandato de diversos
integrantes da autarquia.

No Tribunal Administrativo, quatro novos
conselheiros deverão ser nomeados. Atualmente, há
uma vaga em aberto, tendo em vista que a
conselheira Cristiane Alkmin, cujo mandato
terminaria em setembro, deixou o CADE para
assumir como titular da Secretaria da Fazenda do
Estado de Goiás. Ademais, em julho deste ano
terminam os mandatos dos conselheiros Polyanna
Ferreira Silva Vilanova, João Paulo de Resende e
Paulo Burnier da Silveira.

Além de quatro novos conselheiros (dentre sete
integrantes do Tribunal), o novo Presidente da
República também poderá nomear este ano o
Superintendente-Geral e o Procurador-Chefe do
CADE, tendo em vista que em outubro encerram-se
os mandatos de Alexandre Cordeiro Macedo e
Walter de Agra Júnior, respectivamente. Em ambos
os casos, será possível reconduzir os atuais titulares
desses cargos para mandatos adicionais de dois
anos.

CADE continua vinculado ao Ministério da Justiça

A Medida Provisória n° 870/2019 também ampliou
a competência da Controladoria Geral da União
(CGU), ao estabelecer a prerrogativa para que o
órgão possa requisitar processos administrativos
julgados há pelo menos cinco anos no âmbito da
administração pública federal, com o objetivo de
reexaminá-los e, se necessário, proferir nova decisão.

Complementarmente, em 3.1.2019, foi publicado o
Decreto n.° 9.681/2019, que passou a reger a
estrutura organizacional da CGU. Sob a nova gestão
do Governo Federal, a CGU passa a contar com uma
secretaria específica de combate à corrupção, que
engloba uma diretoria para negociação de
Acordos de Leniência, bem como duas diretorias de

responsabilização de entes públicos e privados,
criadas com o intuito de conduzir ações correcionais
em face de servidores, empregados públicos e entes
privados, inclusive aquelas relacionadas à prática de
suborno transnacional.

Em 1.1.2019, como antecipado pela equipe de
transição do governo em dezembro, Wagner de
Campos Rosário foi nomeado Ministro de Estado da
Controladoria-Geral da União. Graduado em ciências
militares pela Academia das Agulhas Negras, Wagner
de Campos Rosário possui mestrado em combate à
corrupção pela Universidade de Salamanca, na
Espanha, e é servidor público de carreira. Ademais,
está à frente da área de Operações Especiais da CGU
desde junho de 2017.

Competência da CGU é ampliada
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O Senado Federal aprovou, no dia 11.12.2018, o
Projeto de Lei do Senado n.º 283, de 2016, que
altera a Lei n.º 12.529, de 30 de novembro de 2011
(Lei de Defesa da Concorrência LDC) com o
objetivo de estimular o ajuizamento de ações
privadas para o ressarcimento dos danos advindos de
práticas anticompetitivas, especialmente carteis.

O Projeto de Lei amplia o prazo prescricional para
propositura de ações privadas de indenização por
condutas anticompetitivas que atualmente é de
três anos para cinco anos, contados a partir da
decisão condenatória do CADE. O texto prevê ainda
o direito ao ressarcimento em dobro aos
prejudicados, exceto junto a réus que assinarem
acordo de leniência ou termo de compromisso de
cessação de conduta (conhecido como TCC).

Por fim, segundo o texto do Projeto de Lei, os TCCs
celebrados com o CADE que contenham
reconhecimento de participação na conduta
investigada (obrigatória em casos de investigação
por cartel) deverão prever obrigação do
compromissário de submeter a juízo arbitral
controvérsias a respeito de pedidos de reparação
dos prejuízos sofridos em razão de infrações à
ordem econômica, se a parte prejudicada assim
desejar.

O Projeto de Lei foi remetido para a Câmara dos
Deputados para revisão. Se aprovado sem alterações
substanciais, pode ir à sanção presidencial.

Em comemoração ao dia internacional contra a
corrupção realizada em 12.12.2018 em Brasília/DF, o
Ministro do à época denominado Ministério da
Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da
União, Wagner de Campos Rosário, apresentou uma
retrospectiva da atuação do órgão em 2018.

Dentre diversos dados, o balanço apontou que a CGU
realizou 33 operações especiais de combate à
corrupção em conjunto com a Polícia Federal e o
Ministério Público Federal, as quais somariam
prejuízo estimado de R$ 298 milhões. As políticas
públicas mais afetadas por essas operações estão a
Saúde e Educação, correspondentes a 69% do total.

Como forma de punição e adoção de soluções,
houve expulsão de 566 servidores públicos federais
por atividades ilícitas, das quais 65% estão
relacionadas a atos de corrupção. Em relação às
pessoas jurídicas, foram instaurados 145 processos
administrativos de responsabilização (PAR) e
punidos 1.543 entes privados por irregularidades no
âmbito do Poder Executivo Federal, sendo ainda
declaradas inidôneas pela CGU duas empresas.
Nesse contexto, foram assinados três acordos de
leniência, sendo que há ainda outros 18 acordos em
fase de negociação.

No Dia Internacional contra a Corrupção, CGU apresenta balanço de ações e

resultados alcançados em 2018

Demais desenvolvimentos relevantes de Dezembro de 2018

Senado aprova Projeto de Lei que estimula ações civis para indenização por danos

causados por cartéis

Em um dos últimos dias úteis de 2018 (26 de
dezembro), foi divulgado pela CGU seu Manual
Prático de Cálculo de Multa no Processo
Administrativo de Responsabilização. O Manual tem
por objetivo orientar as Comissões de Processo
Administrativo de Responsabilização (CPAR) quanto
ao cálculo da multa a ser aplicada a empresa que
tenha cometido infração nos termos da Lei
Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013).

Tal Lei prevê que o valor da multa pode variar entre
0,1% a 20% do faturamento bruto anual da empresa
no ano anterior ao da instauração do processo, com
a ressalva de que seu valor nunca será inferior ao
valor da vantagem auferida, quando esta puder ser
calculada. O Decreto n.º. 8.420/2015, que
regulamentou a Lei Anticorrupção, traz critérios
para determinação da alíquota supracitada, além de

determinar os limites mínimo e máximo da multa
final.

Baseado em tais normas, o Manual apresenta a
metodologia para o cálculo da multa com base em
cinco etapas, quais sejam: (i) determinação da base
de cálculo (com base no faturamento bruto); (ii)
definição da alíquota que incidirá sobre esta base; (iii)
cálculo da multa preliminar; (iv) determinação dos
limites mínimo e máximo do valor da sanção da
multa; e (v) adequação do valor da multa preliminar.

Ao auxiliar na compreensão e na avaliação de
parâmetros para aplicação das penalidades em caso
de condenação por atos contra a administração
pública, o Manual se torna mais uma importante
ferramenta para fornecer maior segurança aos
administrados em relação à aplicação da Lei
Anticorrupção.

CGU publica Manual Prático de Cálculo de Multa no Processo Administrativo de

Responsabilização
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Em 27.12.2018, o CADE e o Tribunal de Contas da
União (TCU) firmaram Acordo de Cooperação
Técnica, com o objetivo de compartilhar informações
e tecnologias voltadas à detecção de práticas
anticompetitivas em licitações públicas.

A iniciativa visa fortalecer o enforcement conjunto
das entidades, especialmente no que tange
ao combate a cartéis em licitações, e se insere no

histórico de quase uma década de cooperação entre
as autoridades concorrenciais e a corte de contas¹ .
Ademais, integra movimento recente da autarquia de
buscar maior coordenação de sua atuação
institucional com outros órgãos e entidades da
Administração Pública: ao longo de 2018, o CADE
firmou diversos outros Acordos de Cooperação
Técnica com Ministérios Públicos Estaduais,
Tribunais de Contas e autarquias federais.

¹ Vide, nesse sentido, acordo celebrado pela antiga Secretaria de Direito Econômico do
Ministério da Justiça (SDE/MJ) e o TCU em março de 2009, disponível em
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A14F3DF0E301

4F41857C014ECA&inline=1.

CADE firma Acordo de Cooperação com Tribunal de Contas da União
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