CADE
SBDC
Guia
E0 Concorrência
SD
CADE MEC
Conar M
Conar

da

SBDC
CADE
SDE
Conar
MEC

SDE CADE
DC
Conar

SDE

Guiada

Concorrência
SBDC
CADE
SDE
Conar
MEC

CADE
SBDC
Guia
E0 Concorrência
SD
CADE MEC
Conar M
Conar

da

SBDC
CADE
SDE
Conar
MEC

SDE CADE
DC
Conar

SDE

Guia da Concorrência

Diretoria do Semesp
Presidente: Hermes Ferreira Figueiredo
1º Vice-Presidente: Antonio Carlos Vilela Braga
2º Vice-Presidente: Gabriel Mário Rodrigues
3º Vice-Presidente: Aderbal Alfredo Calderari Bernardes
1º Diretor Secretário: Fernando Leme do Prado
2º Diretor Secretário: Paulo Antonio Gomes Cardim
1º Diretor Financeiro: Cecília B. Tavares de Anderlini
2º Diretor Financeiro: Tânia Cristina Bassani Cecílio
Diretor de Relações Institucionais: Antonio Carbonari Netto
Diretoria Suplente de Segmento:
Denis Marcelo Lacerda dos Santos
Elmara Lúcia de Oliveira Bonini Corauci
Érico Rodrigues Bacelar
Lúcia Maria Teixeira Furlani
Pe. Christian de Paul de Barchifontaine
Paulo Roberto Cesso
Conselho Fiscal
Clóvis Eduardo Pinto Ludovice
Jorge Bastos
Paulo Eduardo Soares de Oliveira Naddeo
Conselho Fiscal – Suplentes
Carmen Laganá
Giácomo Pasetto Logatti
Ricardo Marcelo de Castro Martins
Diretoria Executiva
Rodrigo Capelato

Guia da Concorrência
Coordenação Editorial
Carlos Battesti
Texto e Edição
Renata Melo
Projeto Gráfico e Diagramação
Fernando N. Kiyota
2008

Segmento Comunicação Integrada
R. Cunha Gago, 412 - conj. 44 - tel. (11) 3095-7500
assessoria@segmentocomunicacao.com.br
www.segmentocomunicacao.com.br

4

Índice

Índice
Apresentação
Um estímulo à competitividade ética ................................................................... 6
Hermes Ferreira Figueiredo

SBDC

Por um mercado livre e competitivo ..................................................................... 8

CADE

O direito antitruste e as entidades educacionais ................................................ 10
João Grandino Rodas
Tutelando a livre concorrência ............................................................................. 12

SDE

O papel de acompanhar o equilíbrio do mercado ............................................. 18
Fernando Passos
Proteção e defesa do consumidor e da economia ............................................. 20

Conar

O segredo da auto-regulamentação publicitária ................................................ 22
Luiz Celso de Piratininga
Coibindo a propaganda enganosa ...................................................................... 24

Câmara Mediadora
Um instrumento eficaz contra a guerra de preços ............................................... 28
Aderbal Alfredo Calderari Bernardes
Pela ética no mercado educacional .................................................................... 30

MEC
Avaliação do MEC tem reflexos no processo de concorrências ......................... 32
José Roberto Covac
Procedimentos corretos representam vantagem ................................................. 34

Sobre o Semesp
Atuação profissionalizada e representação institucional do Ensino Superior
42
Particular .................................................................................................................

Bibliografia ............................................................................................................... 47

5

Guia da Concorrência

Apresentação

Um estímulo à
competitividade
ética
Hermes Ferreira
Figueiredo

A livre concorrência é um dos princípios constitucionais que regem a atividade econômica
em qualquer sociedade democrática. Ela contribui para a melhoria da qualidade, variedade
e inovação de produtos e serviços oferecidos
ao consumidor, além de influenciar na redução
de preços, em nome da conquista de clientes.
Esse princípio, no entanto, nem sempre é respeitado por todas as organizações.
Muitas utilizam a sua liberdade junto ao mercado para atuar de forma desleal,
infringindo a ordem econômica.
No setor do Ensino Superior Particular não tem sido diferente. Diante de uma
economia que ainda não oferece oportunidades iguais para todos, do aumento vertiginoso do número de instituições e da queda significativa na procura
por ensino superior, muitas instituições têm adotado estratégias predatórias de
competição, como guerra de preços, publicidade e marketing apelativos e
desleais, e outras condutas que trazem inúmeros prejuízos ao setor. Elementos
que também poderiam atrair alunos, como fomento à pesquisa, metodologia
de ensino, projeto pedagógico, laboratórios e bibliotecas bem estruturados e
corpo docente bem formado, são simplesmente postos à margem. Com isso, a
qualidade dos serviços educacionais ofertados só tende a cair, corrompendose a imagem e a credibilidade do segmento, que tanto tempo levou para se
consolidar perante o poder público e a sociedade.
Com a finalidade de estimular a atuação ética no setor e contribuir para uma
convivência mais pacífica entre as instituições em meio a um cenário de forte
competição, o Semesp – Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo elaborou este Guia da
Concorrência.
A edição vem atender a uma expectativa do próprio segmento, apresentando
orientações práticas e de fácil consulta pelos mantenedores e gestores de
instituições de ensino superior sobre os procedimentos ideais para atuar no
mercado em conformidade com a legislação e as normas estabelecidas pelos
órgãos reguladores da educação, da livre concorrência e da propaganda no
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país. O Guia traz artigos de especialistas e apresenta, de forma abrangente,
o funcionamento de cada um dos órgãos responsáveis por garantir a conduta
competitiva ética nos mercados, com instruções detalhadas de como recorrer
aos mesmos para buscar a solução de eventuais divergências e controvérsias
relativas à competitividade.
A publicação do Guia da Concorrência incorpora-se a uma série de iniciativas
que o Semesp vem desenvolvendo a fim de conscientizar os mantenedores
sobre a importância das práticas leais de competitividade. Dentre as ações já
realizadas nesse sentido incluem-se a formação de uma comissão especial para
tratar de assuntos pertinentes à concorrência no setor, que resultou na criação
da Câmara Mediadora de Assuntos Concorrenciais. Além disso, o Semesp
também encaminhou diversos comunicados e consultas às IES e realizou o
seminário “Concorrência no Ensino Superior Particular”, em junho de 2007.
É em nome da adoção de uma postura digna por parte dos líderes do setor do
Ensino Superior Particular que apresentamos este Guia, ressaltando a importância de disseminar a cultura da livre concorrência, baseada não só nas normas e
na legislação vigentes, mas principalmente fundamentada em princípios éticos
e morais. São esses os princípios que devem nortear o nosso trabalho. Afinal,
como gestores da educação, nosso papel é formar cidadãos íntegros e bem
preparados para atuar em sociedade.

Hermes Ferreira Figueiredo é Presidente do Semesp
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SBDC – Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência

Por um mercado livre e competitivo
Resguardar a concorrência é a função do chamado Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência
(SBDC), integrado pela Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça; pelo Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE), autarquia também vinculada ao Ministério da Justiça; e
pela Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE) do Ministério da Fazenda. O SBDC atua nas
esferas preventiva, repressiva e educativa, de modo a assegurar a liberdade e a competitividade ética
nos diversos setores do mercado, gerando eficiência econômica e, por outro lado, garantindo o bemestar dos consumidores.

Atuação preventiva
Controle das estruturas de mercado, instruindo e julgando atos de concentração de empresas (operações de fusão, aquisição, incorporação, reorganização societária, joint venture, entre outras), conforme
estejam de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 54 da Lei Brasileira de Defesa da Concorrência (Lei nº 8.884/94). Cabe à SDE, juntamente com a SEAE, a investigação desses processos e a emissão
de pareceres técnicos sobre um potencial prejuízo à concorrência. Feito isso, o CADE decide, em última
instância, se a operação pode ou não ser aprovada e em que condições.

Atuação repressiva
Controle das condutas anticompetitivas, ou seja, formação de cartéis, vendas casadas, preços predatórios, acordos de exclusividade, entre outras práticas. A SDE apura as denúncias de infrações à ordem
econômica, presidindo as investigações em processos administrativos lato sensu. A SEAE, por sua vez,
pode oferecer representação à SDE acerca de condutas anticompetitivas, bem como elaborar facultativamente pareceres em processos administrativos. O CADE, em última instância, é o responsável por decidir se houve ou não infração à ordem econômica, além de aplicar as eventuais penalidades cabíveis.

Atuação educativa
Realização da chamada “advocacia da concorrência”, ou seja, divulgação e disseminação da cultura
da concorrência ética junto à sociedade (governo, empresas e consumidores). Para executar tal tarefa,
a SDE atua em diversas frentes: participa de grupos interministeriais, celebra convênios de cooperação
técnica e firma parcerias com instituições para a realização de seminários, palestras, cursos e publicações de relatórios e matérias em revistas especializadas, entre outras atividades.

Processo administrativo
O processo administrativo é instaurado quando já existem fortes indícios de práticas lesivas ao mercado,
constatadas em averiguações preliminares ou mesmo de imediato, desde que esses indícios possam ser
constatados de início. Poderá, também, ser instaurado mediante representação do Congresso Nacional,
ou de qualquer de suas Comissões.
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A SDE é o órgão com competência para determinar a abertura de um processo administrativo. Nessa
fase o processo é público, a não ser que a empresa representada requeira sigilo para algumas informações, desde que econômica e juridicamente fundamentado, e a critério do órgão responsável pela
investigação. Além disso, nesta fase é oferecida a oportunidade de ampla defesa e contraditório, como
determina a Constituição Federal.
Após a devida instrução, o processo é remetido ao CADE para julgamento. Os artigos de números 32 a 51
da Lei 8.884/94 tratam dos procedimentos para a instrução e julgamento dos processos administrativos.

A Lei Brasileira de Defesa da Concorrência
Para o cumprimento dos “Princípios Gerais da Atividade Econômica”, capítulo da
Constituição Federal que regulamenta a atividade econômica no Brasil, foi necessária
a criação da Lei nº 8.884/94. Conhecida como a Lei Brasileira de Defesa da
Concorrência, constitui uma estrutura institucional cuja função é fiscalizar a ordem
econômica, prevenir e coibir as práticas anticoncorrenciais, com base nos conceitos
de livre concorrência e liberdade de iniciativa.
A Lei 8.884/94 determina a maneira como deve ser implementada a política de
concorrência no país e estabelece as competências dos órgãos encarregados da
prevenção e repressão de abusos do poder econômico: CADE e Secretaria de Direito
Econômico no Ministério da Justiça e Secretaria de Acompanhamento Econômico no
Ministério da Fazenda.
Entre outras questões, a Lei Brasileira de Defesa da Concorrência dispõe também
sobre os procedimentos para a instrução e julgamento dos processos administrativos,
as práticas consideradas infrações à ordem econômica, além das multas e outras
penalidades para as condutas anticompetitivas.
Ao entrar em vigor, a Lei nº 8.884/94 ampliou os poderes do CADE, cujo papel até
aquele momento tinha pouca relevância na vida econômica do país. O órgão ganhou
maior autonomia, e foi transformado em uma Autarquia Federal.

9

Guia da Concorrência

CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica

O direito antitruste
e as entidades
educacionais
João Grandino
Rodas

A preocupação concorrencial iniciou-se,
no final do século XIX, com a lei antitruste
canadense e a legislação de controle dos
conglomerados industriais nos Estados Unidos
da América. A partir da década de 90, com as
grandes reformas econômicas e no clima do
Consenso de Washington, chegou aos países
em desenvolvimento a percepção da importância da concorrência para o
desenvolvimento sustentável. O afã que se seguiu de reformar ou adotar leis de
defesa da concorrência, fizeram com que, hoje, mais de 100 Estados possuam
tal espécie de legislação.
No Brasil, o abuso do poder econômico foi consagrado constitucionalmente
na Constituição Federal de 1956. A vigente Constituição consagra a livreconcorrência como princípio da ordem econômica (art. 171, inc. IV). Não
sendo absolutos, os princípios constitucionais devem ser sopesados. No caso da
livre-concorrência, vem logo à mente a livre-iniciativa, que a Constituição erige
como um dos princípios fundamentais da República (art. 1º, inc. IV) e como um
dos fundamentos da ordem econômica (art. 170, caput).
O início do tratamento legal do antitruste no Brasil foi a Lei nº 4.137/62, que criou
o CADE. Entretanto, o ingresso do país na era antitruste ocorreu na década
de 90, com a abertura de mercados, a privatização de empresas estatais,
a liberalização do investimento estrangeiro e os acordos de liberalização do
comércio internacional. Declinou, assim, no Brasil a prevalência da proteção
da economia popular do controle de preços. Com a edição da Lei nº 8.884/94
modernizaram-se os dispositivos legais, focou-se na defesa da concorrência,
enfatizando-se os aspectos estruturais dos mercados, e fortaleceram-se as
instituições, embora com o ônus da criação dos “três guichês da concorrência”,
eufemisticamente conhecidos como Sistema Brasileiro de Defesa da
Concorrência: CADE, SDE e SEAE, os dois últimos órgãos de Governo.
Não se pode negar, contudo, ter havido nos últimos anos aplicação mais
sistemática da lei antitruste, bem como a criação de mecanismos que vêm
permitindo combate efetivo das práticas anticompetitivas e implementação
de políticas concorrenciais visando a eficiência das empresas e o aumento do
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bem-estar econômico e social. O elevado número de buscas e apreensões
realizados pelas autoridades concorrenciais brasileiras, desde 2003, se deve ao
fato de a SDE ter unido esforços com a Polícia Federal e o Ministério Público para
conjuntamente levar a cabo investigações, civis e criminais, ligadas a supostos
cartéis. A imagem das empresas e, por via de conseqüência, o valor de suas
ações em bolsa, podem ser, irremediavelmente, atingidos pelas operações em
tela, mesmo que, no final do processo, não haja condenação.
Nesses quatorze anos, vários anteprojetos de reforma da Lei nº 8.884/94 foram
redigidos e alguns projetos chegaram a tramitar no Congresso Nacional. A
principal razão do fracasso deles, provavelmente, tenha sido sua visão imediatista
do que consiste defesa da concorrência, além da reestruturação orgânica
do sistema de modo a redefinir as cadeiras das autoridades-protagonistas do
processo. Por outro lado, nunca se revisitou os ilícitos concorrenciais à luz da
experiência amalgamada pelo sistema desde 1994. Dos debates havidos,
contudo, houve pontos que já foram implementados na prática, mesmo sem
mudança legal, como a análise sumária dos atos de concentração, que vem
ocorrendo desde 2003.
Nos últimos anos, o ensino superior no Brasil vem sendo proporcionado,
crescentemente, por entidades particulares. Ao que tudo indica, esse estado
de coisas permanecerá no futuro próximo. Inicialmente surgiram entidades
educacionais, geralmente sob a forma de empresas familiares. O grande
mercado existente no Brasil explica, entre outras razões, o grande sucesso obtido
nesse setor. Atualmente, há em todo o território nacional grandes conglomerados
educacionais, cuja pujança começa a atrair o capital externo. Começam a
ser freqüentes aquisições e fusões na área, fazendo com que a preocupação
com o direito concorrencial passe a ser uma necessidade. Lembre-se que
em razão do conceito de mercado relevante, pode ser detectada tendência
monopolista em extensões territoriais exíguas, como exemplificativamente em
um município ou parte dele. Por outro lado, o agigantamento das instituições
e a cada vez mais intensa competição entre elas, faz com que não cair em
ilícitos concorrênciais comece a ser uma real preocupação. Em matéria de
direito antitruste, mais do que em outros ramos jurídicos, é melhor prevenir que
remediar.
João Grandino Rodas é presidente do Tribunal Permanente de Revisão do
Mercosul, diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
desembargador federal aposentado, ex-presidente do CADE – Conselho
Administrativo de Defesa Econômica
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CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica

Tutelando a livre concorrência
Desde que ganhou o status de Autarquia Federal, em 1994, o CADE tornou-se o principal órgão de amparo à livre concorrência. Tem como funções orientar, fiscalizar e apurar abusos de poder econômico
cometidos por empresas com poder de mercado, garantindo a prevenção e a repressão a tais abusos.
É atribuição do CADE, no âmbito do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC), julgar os processos, com base na instrução realizada pela Secretaria de Direito Econômico (SDE) e nos pareceres,
não vinculativos, elaborados por esta e pela Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE). Após o
julgamento, o CADE é responsável pela decisão final sobre o processo, determinando se houve ou não
infração à livre concorrência.
Após a estabilidade da moeda, e os processos de privatização e desregulamentação comercial a partir
dos anos 90, a implementação de uma política de defesa da livre concorrência tornou-se fundamental,
devido à demanda por regras claras e estáveis em meio a um mercado extremamente competitivo.
O CADE desempenha três papéis principais, atuando nas seguintes esferas:

Esfera preventiva (artigo 54 da Lei n.º 8.884/94)
Analisa atos de concentração e outras práticas em que há possibilidade de prejuízo ou restrição à
concorrência, como fusões, incorporações, associações entre empresas etc. Os atos de concentração
são negócios juridicamente válidos, porém, devem ser submetidos à aprovação do CADE, pois, nesses
casos há maior risco de abuso de poder de mercado e de condutas anticompetitivas.

Esfera repressiva (artigo 20 da Lei nº 8.884/94)
Analisa e coíbe condutas lesivas à ordem econômica que tenham como objetivos ou efeitos limitar,
falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência; dominar mercado relevante de bens ou serviços; aumentar arbitrariamente os lucros; exercer de forma abusiva posição dominante. Formação de
cartéis, vendas casadas, preços predatórios (dumping) e acordos de exclusividade são alguns exemplos
dessas práticas. Nesta esfera, cabe ao CADE aplicar as penalidades previstas em lei.

Esfera educativa (artigo 7º, XVIII, da Lei nº 8.884/94)
Difunde a cultura da livre concorrência, através da realização de seminários, cursos, palestras, da edição
da Revista de Direito da Concorrência, do Relatório Anual da Gestão do Conselho, do boletim mensal
“CADE Informa” e de Cartilhas. A atuação nesta esfera tem resultado na consolidação dos conceitos, na
difusão das regras de livre concorrência junto à sociedade e na crescente demanda por mais qualidade
técnica nas decisões. Para cumprir este papel, o CADE tem firmado parcerias com instituições de ensino
superior, institutos de pesquisa, associações, órgãos do governo, e entidades como o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).
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A composição do CADE
Criado em 1962, como órgão vinculado ao Ministério da Justiça, o CADE é formado por:
• um Plenário, composto por um Presidente e seis Conselheiros;
• uma Procuradoria, integrada por um Procurador-Chefe e por Procuradores Federais da Advocacia
Geral da União.
Os membros do Plenário e os da Procuradoria, com exceção dos Procuradores Federais da Advocacia
Geral da União, são nomeados pelo Presidente da República, após serem sabatinados e aprovados pelo
Senado Federal. Os mandatos duram dois anos e podem ser renovados por mais dois.
Os membros do Plenário podem ser destituídos apenas em condições muito especiais, já que o processo
de escolha para composição é minucioso. Esta regra confere autonomia aos membros do Plenário do
CADE, fundamental para assegurar, de forma técnica e imparcial, a tutela dos direitos difusos da concorrência.

Quando o CADE deve entrar em cena
Quaisquer práticas de mercado que representem probabilidade de abuso do poder econômico – ou
seja, tentativas de eliminar a concorrência, dominar mercados relevantes de bens e serviços e aumentar
os lucros de forma arbitrária – estão sujeitas à apreciação do CADE. Sempre que for detectada uma infração à ordem econômica e seus conseqüentes efeitos anticoncorrenciais, o CADE analisa caso a caso,
com base nas investigações da SDE e nos pareceres da SEAE, julga e aplica as devidas penalidades,
quando necessário.
Práticas anticompetitivas podem ser configuradas ainda que seus efeitos nocivos sejam apenas potenciais. Conforme está explícito no artigo 21 da Lei de Defesa da Concorrência, constituem violação à
concorrência, entre outras, as seguintes condutas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

preços predatórios (dumping);
fixação de preços de revenda;
restrições territoriais e de base de clientes;
acordos de exclusividade;
venda casada;
discriminação de preços;
divisão de mercados ou de fontes de abastecimento de matérias-primas ou produtos intermediários;
restrição do acesso de novas empresas ao mercado;
restrição do acesso do concorrente às fontes de insumo, matérias-primas, equipamentos ou tecnologia e
canais de distribuição;
• combinação de preços em concorrência pública;
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•
•
•
•

fixação diferenciada de preços;
recusa à venda de bens ou a prestação de serviços;
abandono ou destruição de lavouras ou plantações, sem justa causa comprovada;
cessação das atividades da empresa sem justa causa comprovada;
imposição de preços.

Também devem ser obrigatoriamente apreciados pelo CADE atos de concentração que resultarem em
participação superior a 20% do mercado relevante, ou nos casos em que pelo menos um dos grupos de
empresas envolvidas na operação tenha obtido faturamento igual ou superior a R$ 400 milhões anuais
no Brasil. As partes envolvidas devem protocolar, em três vias, requerimento de aprovação da operação
na SDE. Ao requerimento devem ser anexadas as informações e a documentação indispensáveis à
instauração do procedimento, além do comprovante de recolhimento da taxa processual, no valor
de R$ 45.000,00. As operações podem ser submetidas para apreciação dos órgãos mesmo após a
concretização do ato, no prazo de quinze dias úteis.
A conquista de mercado em si não é considerada ilegal do ponto de vista da defesa da concorrência,
desde que tenha sido resultado da maior eficiência do agente econômico em relação a seus concorrentes. Atos de concentração (fusões, aquisições etc.), da mesma maneira, também não são considerados necessariamente ilícitos, já que podem ter como proposta simplesmente, por exemplo, a redução
dos custos de logística e distribuição, ou o ganho de escala.
No entanto, ao mesmo tempo em que pode haver melhoria da eficiência, nesse tipo de operação há
maior probabilidade de ocorrência de abuso de poder econômico. Por isso, os atos de concentração
são sempre monitorados atentamente pelos órgãos de defesa da concorrência. Se de fato for constatado algum tipo de abuso, o CADE pode aprovar o ato apenas sob determinadas condições, ou até
mesmo desconstituí-lo, mesmo que a operação já tenha sido concretizada.

Julgamento e penalidades
As sessões em que são julgados os processos submetidos ao CADE são públicas e ocorrem a cada 15
dias, na sede do órgão em Brasília. Todos os casos julgados possuem um Conselheiro-Relator, responsável
por relatar o caso aos demais membros do Plenário, emitindo seu voto ao final da relatoria. O Presidente
do CADE conduz a sessão de julgamento e tem direito a voto, inclusive, de qualidade, em caso de empate, e cada membro do Plenário tem direito a um voto. As decisões são tomadas por maioria simples.
Quando o CADE decide que houve conduta anticoncorrencial, a Lei de Defesa da Concorrência prevê,
entre outras, as seguintes penalidades:
•
•
•
•
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multa à empresa de 1% a 30% do faturamento;
multa ao administrador ou responsável de até 50% do valor aplicado à empresa;
proibição da assinatura de contratos com instituições financeiras oficiais;
proibição de participação em licitações abertas pela administração pública federal, estadual,
municipal e do Distrito Federal, ou por entidades da administração indireta;

CADE

•
•
•
•

inscrição do infrator no Cadastro Nacional de Defesa do Consumidor;
recomendação às autoridades competentes que não seja concedida licença compulsória de
patentes de titularidade do infrator;
recomendação às autoridades competentes que não seja concedido ao infrator parcelamento de
tributos federais por ele devidos ou para que sejam cancelados, no todo ou em parte, incetivos
fiscais ou subsídios públicos;
• determinação da cisão da sociedade, transferência do controle societário, venda de ativos, cessação
parcial de atividade ou qualquer outro ato ou providência necessários para a eliminação dos efeitos
nocivos à ordem econômica.
Em caso de condenação de uma conduta ou de reprovação (ou aprovação parcial) de um ato de
concentração, não é possível recorrer da decisão do CADE no âmbito do Poder Executivo. Se tiver interesse,
a empresa penalizada tem o direito de contestar a decisão do CADE junto ao Poder Judiciário.

Como acionar o CADE
Para cumprir seu papel preventivo e, ao mesmo tempo, evitar prejuízos às empresas em caso de decisão
desfavorável após a efetivação de fusões, aquisições e afins, o CADE disponibiliza o procedimento de
consulta prévia para avaliar o impacto e a legalidade sobre a livre concorrência de atos de concentração hipotéticos. Através da consulta, instrumento previsto na Resolução do CADE nº 18 de 1998, é
possível às empresas planejarem-se estrategicamente quanto à viabilidade do negócio que pretendem
realizar, e também tomar conhecimento dos eventuais ajustes que devem ser feitos para que a transação não se caracterize como infração à ordem econômica.
Para ser deferido, o procedimento deve ser solicitado por consulente considerado potencial participante
da operação em tese. A consulta pode processar-se sob sigilo e julgada reservadamente pelo CADE no
intuito de evitar publicidade desnecessária. De acordo com o Regimento Interno do CADE, a solicitação
deve ser feita pessoalmente e conter:
• indicação de seu objeto e fundamentação jurídica;
• comprovação do legítimo interesse da consulente;
• comprovação do recolhimento da Taxa Processual, fixada em R$ 5.000,00.
O CADE tem 60 dias para julgar a consulta, prazo sujeito a suspensão enquanto não forem fornecidos
pelo interessado todos os documentos e informações necessários. A resposta do CADE não representa,
em nenhuma hipótese, autorização expressa para a implementação do negócio.
No que se refere a denúncias referentes a condutas lesivas à livre concorrência, não é papel do CADE
recebê-las. Todas as denúncias devem ser encaminhadas à Secretaria de Direito Econômico, o órgão
encarregado pela abertura do processo de averiguação preliminar e/ou processo administrativo para
investigação sobre a ocorrência de infração à ordem econômica.
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É permitida a vista dos processos em andamento, inclusive para fins de cópia e consulta, desde que seja
feito requerimento por escrito e dirigido à autoridade competente, não podendo os autos serem retirados
do CADE. O requerimento é avaliado pelo Conselho, podendo ser indeferido se houver motivo justo.

Contato
Presidente do CADE

Paulo Furquim de Azevedo (em exercício)

Endereço:

Setor Comercial Norte – Quadra 2 – Projeção C
CEP 70712-902 Brasília DF
Telefone: (61) 3221-8599
Fax: (61) 3221-8569
E-mail: cade@cade.gov.br
Internet: http://www.cade.gov.br/

Os termos da concorrência
A 3ª edição do Guia Prático do CADE, publicado em 2007 em parceria com o CIEE – Centro
de Integração Empresa-Escola, apresenta um painel didático e abrangente sobre o direito da
concorrência, além de trazer a íntegra da Lei 8.884/94 e análises de casos. Organizado em
perguntas e respostas, a cartilha traz explicações sobre alguns conceitos inerentes à cultura da
concorrência e ao direito concorrencial.
O Guia da Concorrência do Semesp destaca alguns desses conceitos, segundo o Guia Prático
do CADE:

Agente econômico – Quaisquer pessoas físicas ou jurídicas (empresa privada ou pública, com
fins lucrativos ou não, indústrias, comércio, profissional liberal etc.) que participem como sujeito da
atividade econômica, atuando isolada ou coletivamente e organizado formalmente ou não.

Abuso de poder econômico – É o comportamento de uma empresa ou grupo de empresas

que utiliza seu poder de mercado para prejudicar a livre concorrência, por meio de condutas
anticompetitivas. A existência de poder de mercado por si só não é considerada infração a
ordem econômica. Somente se uma empresa abusa de seu poder de mercado é que ela pode
vir a ser condenada com base na Lei nº 8.884/94
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Aquisição – Ocorre quando um agente econômico adquire o controle ou parcela substancial
da participação acionária de outro agente econômico.

Fusão – Ato societário pelo qual, dois ou mais agentes econômicos independentes formam um
novo agente econômico, deixando de existir como entidades jurídicas distintas.

Incorporação – Ato societário pelo qual um ou mais agentes econômicos incorporam, total
ou parcialmente, outros agentes econômicos dentro de uma mesma pessoa jurídica, no qual o
agente incorporado desaparece enquanto pessoa jurídica, mas o adquirente mantém a identidade jurídica anterior à operação.

Mercado relevante – O mercado relevante é a unidade de análise para avaliação do poder de

mercado. Define a fronteira da concorrência entre as firmas. A definição de mercado relevante
leva em consideração duas dimensões: a dimensão produto e a dimensão geográfica. A idéia
por trás desse conceito é definir um espaço em que não seja possível a substituição do produto
por outro, seja em razão do produto não ter substitutos, seja porque não é possível obtê-lo.

Poder de mercado – Uma empresa (ou um grupo de empresas) possui poder de mercado se
for capaz de manter seus preços sistematicamente acima do nível competitivo de mercado sem
com isso perder todos os seus clientes. Em um ambiente em que nenhuma firma tem poder de
mercado não é possível que uma empresa fixe seu preço em um nível superior ao do mercado,
pois se assim o fizesse os consumidores naturalmente procurariam outra empresa para lhes fornecer o produto que desejam, ao preço competitivo de mercado.

Posição dominante – Ocorre quando uma empresa ou grupo de empresas controla parcela
substancial de mercado relevante, como fornecedor, intermediário, adquirente ou financiador
de um produto, serviço ou tecnologia a ele relativa, de tal forma que a empresa ou grupo de
empresas, seja capaz de, deliberada e unilateralmente, alterar as condições de mercado.

Preço predatório – Prática deliberada de preços abaixo do custo variável médio, visando elimi-

nar concorrentes para, posteriormente, explorar o poder de mercado angariado com a prática
predatória. Como a venda de produtos abaixo do custo significa prejuízo para a empresa que
adota a prática de preços predatórios, do ponto de vista econômico essa prática só faz sentido se a empresa puder recuperar tal prejuízo em um segundo momento, ou seja, se ele tiver
como obter lucros extraordinários após a eliminação de seus concorrentes. Assim, a prática de
preços predatórios requer uma análise mais detalhada das situações de mercado e da conduta
do agente, não se restringindo à verificação de um preço abaixo do custo médio variável da
empresa, mas também se avaliando, dentre outras coisas, a possibilidade de recuperação do
prejuízo decorrente da prática, num segundo momento, e a verificação de barreiras à entrada
de novos agentes econômicos que possam restringir o exercício do poder de monopólio, após
a eliminação dos concorrentes.
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SDE – Secretaria de Direito Econômico

O papel de
acompanhar
o equilíbrio do
mercado
Fernando Passos

Conforme visto, atualmente, o SBDC – Sistema
Brasileiro de Defesa da Concorrência é estruturalmente composto pela SDE – Secretaria de
Direito Econômico, SEAE – Secretaria de Acompanhamento Econômico e pelo CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica.
A presença da SDE nessa estrutura é fundamental e tem por função acompanhar o equilíbrio do mercado concorrencial
brasileiro com forte atuação, quer nas práticas anti-competitivas, quer nos indispensáveis pareceres que outorga nas concentrações econômicas.
São assim essas duas funções precípuas da SDE: promover a instrução na análise dos atos concorrenciais brasileiros e investigar atos que importem em infrações à ordem econômica brasileira. Porém, essas são as suas funções primordiais, tendo em vista que várias outras lhe são atribuídas pelo artigo 14 da Lei
n.º 8.884/94, as quais estão dispostas em 16 incisos.
É certo ainda não gozar a SDE de estrutura sólida, bem como seus dirigentes
serem demissíveis ad nutum, em oposição à estrutura independente estabelecida para o CADE. Porém, sua atuação tem sido decisiva, quer no combate às
condutas de infração, quer na análise das concentrações.
A SDE realiza uma averiguação preliminar, que consiste em um procedimento
preparatório do processo administrativo, sendo realizado quando a Secretaria
não dispõe de elementos suficientes à instauração deste. Após esse procedimento, o Secretário da SDE tem competência discricionária em decidir se
instaurará o processo administrativo.
Ocorre que, tal discricionariedade, quanto à instauração do processo e também quanto à própria investigação, é limitada ao seu dever de realizá-los
quando, de qualquer forma, tiver conhecimento de fatos que possam configurar infração à ordem econômica. Isso significa que, tomando conhecimento de
possíveis prejuízos que poderão advir ao mercado concorrencial brasileiro, destaca-se o atributo vinculativo ao seu ato. Neste diapasão encontra-se a análise
de condutas como estipulação de preços predatórios que possam aniquilar a
concorrência utilizando o poder de mercado de quem o pratica.
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A função da SDE em averiguar preliminarmente tais condutas que possivelmente
possam ser prejudiciais à economia é de imensurável importância, tendo em
vista que estão a garantir a impossibilidade de que falsas denúncias venham
a macular a vida das empresas. Atualmente, diversas legislações no mundo
moderno já apresentam punição aos concorrentes que se utilizam das
autoridades da concorrência para fazer denúncias infundadas com o único
objetivo de promover o desgaste ao concorrente.
O sistema de ensino é praticamente desconhecido da SDE, embora práticas
que falseiem a competição, como as exemplificadas nos artigos 20 e 21 da Lei
n° 8.884/94, comecem a ser investigadas pelo órgão. Ademais, é importante
ressaltar que a SDE age muitas vezes impulsionada por meras denúncias que
lhe acarretará a obrigação de investigar. Embora tenha alguma influência política, o certo é que, ao concluir pelo arquivamento de eventual procedimento
pela não configuração de prática anticompetitiva, o Secretário da SDE é obrigado a recorrer da própria decisão do arquivamento para o Plenário do CADE
confirmar ou não a decisão havida.
Também no controle das fusões e aquisições, ou ainda outros atos que venham
a configurar concentração econômica, a SDE já começa a analisar atos desta
natureza relacionados ao setor educacional. A regulação do MEC não afasta a
inevitabilidade de análise de tais atos – quando configurados nos termos da lei
–, ou seja, quando os participantes tenham faturado R$ 400 milhões no exercício financeiro anterior (operações realizadas no Brasil) ou quando da concentração resultar 20% do mercado relevante do setor educacional concentrado
– que terão início na SDE e posteriormente no CADE, contando também com
parecer da SEAE. A não informação ao sistema da concentração havida no
prazo de 15 dias úteis de sua realização acarretará pesadas multas aos agentes econômicos envolvidos.
Desta forma, com tantas funções importantes que lhe são atribuídas pelo texto
legal, a SDE completa o sistema “tríplice” de análise do mercado concorrencial,
tendo em vista que dirige a sua ação ou deverá sempre fazê-lo visando zelar
pelos primados constitucionais da livre concorrência, tutelando sempre, porém,
a livre iniciativa.
Fernando Passos é advogado, mestre em Direito, ex-presidente da Comissão
de Estudos da Concorrência e Regulação Econômica da OAB/SP e seu atual
vice-presidente, professor e coordenador do Curso de Direito do Centro Universitário de Araraquara – UNIARA
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SDE – Secretaria de Direito Econômico

Proteção e defesa do consumidor e da economia
A SDE – Secretaria de Direito Econômico é composta pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) e pelo Departamento de Proteção e Defesa Econômica (DPDE). O DPDC é responsável
pela defesa dos direitos dos consumidores e o DPDE responde pela adoção de medidas processuais
para implementação da Lei Brasileira de Defesa da Concorrência (Lei nº 8.884/94), especificamente no
que se refere à prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica.
A Medida Provisória nº 2.055, de 11 de agosto de 2000, posteriormente convertida na Lei nº 10.149, de
21 de dezembro de 2000, proporcionou à SDE maior poder para realizar instruções, o que incluiu a possibilidade de inspeção na sede das empresas, nos estoques, livros comerciais, computadores e arquivos
magnéticos, podendo, inclusive, obter cópias de documentos. Além disso, o órgão também conquistou
o poder de celebrar acordos de leniência (tolerância) com autores de infração, desde que os mesmos
colaborem com as investigações.
A missão da SDE é garantir o exercício da liberdade de mercado em seu verdadeiro sentido, ao frustrar
condutas oportunistas e ilegítimas dentro das relações entre os agentes econômicos. Dentre as principais
atribuições da SDE, fixadas pelo Decreto nº 6.061, de 15 de março de 2007, destacam-se:
• Formular, promover, supervisionar e coordenar a política de proteção da ordem econômica, nas
áreas de concorrência e defesa do consumidor;
• Orientar e coordenar ações com vistas à adoção de medidas de proteção e defesa da livre
concorrência e dos consumidores;
• Prevenir, apurar e reprimir as infrações contra a ordem econômica;
• Examinar os atos, sob qualquer forma manifestados, que possam limitar ou prejudicar a livre concorrência ou resultar na dominação de mercados relevantes de bens ou serviços;
• Acompanhar permanentemente as atividades e práticas comerciais de pessoas físicas ou jurídicas
que detiverem posição dominante no mercado relevante de bens e serviços, para prevenir infrações
à ordem econômica;
• Promover as medidas necessárias para assegurar os direitos e interesses dos consumidores.

Como acionar a SDE
Qualquer pessoa ou empresa que identifique um possível caso de conduta anticoncorrencial pode
denunciá-lo à SDE. O artigo 54 da Lei nº 8.884/94 determina que todo ato que possa limitar ou prejudicar
a livre concorrência, ou resultar na dominação de mercados, deve ser submetido à apreciação do
Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC).
A denúncia pode ser feita por telefone, fax, correio ou ainda através do Portal da SDE (www.mj.gov.br/sde),
no link “Clique Denúncia”, localizado no menu. Ela deve ser encaminhada da forma mais detalhada possível, de preferência acompanhada de documentos e provas legalmente obtidos que possam orientar
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a avaliação do caso, tais como CDs, DVDs ou fitas de vídeo, folhetos de publicidade, recortes de
jornais e revistas, etc.
Havendo indícios suficientes de infração contra a ordem econômica e a livre concorrência, o
Secretário da SDE instaura processo (averiguação preliminar ou processo administrativo) para que
sejam iniciadas as investigações. Por lei, a SDE tem um prazo de 30 dias para emitir um parecer. No
entanto, sempre que se fizer necessário recolher informações adicionais, esse prazo é suspenso até
que sejam apresentados esclarecimentos e documentos imprescindíveis à análise do processo.
Se não forem confirmados os indícios, as averiguações preliminares são arquivadas, estando,
porém, sujeitas a recurso obrigatório ao CADE, que poderá fazer diligências complementares. Caso
verifique que realmente há indícios de infração, o CADE determina a abertura de um processo
administrativo, retornando os autos à Secretaria de Direito Econômico para a continuidade da
investigação.

Contato
Secretária de Direito Econômico
Mariana Tavares de Araújo

Endereço:

Palácio da Justiça Raimundo Faoro
Esplanada dos Ministérios – Bloco T
Ministério da Justiça – 5º andar – Sala 538
CEP 70.064-900 Brasília DF
Telefone: (61) 3429-3112
Fax: (61) 3321-7604
Internet: http://www.mj.gov.br/sde
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Conar – Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária

O segredo
da autoregulamentação
publicitária
Luiz Celso de
Piratininga

A auto-regulamentação tem sido um importante instrumento de proteção da publicidade
brasileira e também a projeta como atividade
responsável e pró-ativa, que movimenta hoje
quase R$ 25 bilhões ao ano.
Simples, descomplicada e extremamente confiável, a auto-regulamentação completou trinta anos de bons serviços graças a um segredo muito bem guardado e que a
torna operante e eficaz: a disposição inconteste de todos os elos do mercado
publicitário - anunciantes, agências de publicidade e veículos de comunicação - em seguir as suas recomendações, mesmo não havendo nenhuma lei,
multa ou obrigação contratual que obrigue as empresas a seguirem o Código
Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária. Aquele que poderia ser chamado de o “quarto elo” do mercado – o consumidor – também se faz presente no
Conar – Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária, a entidade
que zela pela aplicação do Código, participando por meio de representantes
especialmente convidados.
Como se conseguiu tal coisa? Por que, entre dezenas de setores que investiram
na auto-regulamentação, a publicidade é aquela que colhe, segundo o ponto
de vista de muitos observadores, os melhores resultados?
Tudo começa com o Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária,
redigido em meados dos anos 70 e aprovado em 1978, tendo como base
o Código inglês. Ele estabeleceu de forma bastante simples e compacta as
bases da auto-regulamentação, circunscrevendo o seu campo de atuação ao
conteúdo das peças publicitárias e prevendo três tipos de punição às campanhas que tenham sido consideradas antiéticas: a advertência ao anunciante e
sua agência, a alteração da peça ou a sua suspensão de exibição. Notem que
se trata de pena extremamente grave, pois no momento em que a empresa
precisa se comunicar com o consumidor, ela estará impedida de fazê-lo por
meio daqueles anúncios alvo do processo ético. Assim, além do prejuízo financeiro (pela produção perdida do anúncio) e de imagem, o anunciante se verá
privado de acelerar o giro do seu estoque.
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A operacionalização da pena não poderia ser mais simples: o Conar envia
e-mail aos veículos de comunicação, informando que aquele determinado
anúncio foi considerado antiético e que não deve mais ser exibido. Em quase
6.500 casos abertos desde 1978, o Conar nunca teve uma recomendação sua
desrespeitada.
O Conar atende denúncias de consumidores, de autoridades e das empresas
que lhe são associadas, e aquelas de iniciativa da própria instituição, sobre
peças publicitárias de qualquer natureza que desrespeitem os princípios do
Código de Ética.
Qualquer pessoa que se sinta ofendida por uma peça publicitária, que tenha
constatado que o anunciante não cumpriu o que prometeu no anúncio, que
a peça não corresponde à verdade ou fere os princípios da leal concorrência,
pode recorrer ao Conar. A queixa não pode ser anônima e deve ser encaminhada por e-mail ou carta, sem implicar em nenhum ônus aos consumidores,
sequer o envio do anúncio. Já o anunciante que quiser processar o concorrente
precisa ser associado ao Conar, estar comprometido com o cumprimento do
Código de Ética e contribuir para a manutenção do órgão.
Feita a denúncia e verificada sua procedência, a diretoria do Conar indica um
relator e informa o anunciante e sua agência da instauração do processo ético,
garantindo amplo direito de defesa à parte acusada. Quando o Conselho
de Ética se reúne, o relator apresenta seu parecer, que é levado à votação.
Naturalmente garante-se amplo direito de defesa às partes. Há duas instâncias
de recurso.
A decisão é imediatamente comunicada às partes e aos veículos de comunicação. O Conselho de Ética está dividido em seis câmaras — três com sede na
cidade de São Paulo e as demais no Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre.
Vale dizer que, contada dessa maneira, parece que a criação do Conar deu-se
como um passe de mágica. No entanto, foram anos de trabalho duro, discussões acaloradas, viagens ao país todo para discutir com profissionais fora do
eixo Rio-São Paulo, um enorme esforço para colocar tudo em uma proposta e,
finalmente, a realização de um Congresso Nacional de Publicidade (o 3º), para
votar e obter unanimidade dos 1.700 delegados de todo o Brasil.
Simples assim.
Luiz Celso de Piratininga é Presidente da ESPM; fundador e dirigente do Conar;
foi Presidente da APP e da ABAP
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Conar – Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária

Coibindo a propaganda enganosa
O Conar – Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária foi fundado em 1980, com o
objetivo de fiscalizar e garantir a aplicação pelo mercado publicitário do Código Brasileiro de AutoRegulamentação Publicitária, criado dois anos antes. O Conar tem como missão coibir a propaganda
enganosa, de má-fé, e qualquer abuso no exercício da atividade publicitária, evitando constrangimentos
ao consumidor e às empresas.
Desde que foi criado, o Conar instaurou mais de 6.000 processos e atuou em diversas conciliações entre
empresas em conflito, buscando trabalhar de forma ágil e desburocratizada. A organização – uma das
primeiras ONGs criadas no Brasil – é mantida pelas agências de publicidade, por empresas anunciantes
e veículos de comunicação.
O Conar é composto por um Conselho Superior, uma Direção Executiva e um Conselho de Ética. O
Conselho Superior estabelece as normas relacionadas à estrutura e funcionamento do Conar e define
as atualizações do Código quando necessário. É formado por membros indicados a cada dois anos
pelas entidades fundadoras do Conar: Associação Brasileira de Agências de Publicidade (ABAP), Associação Brasileira de Anunciantes (ABA), Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT),
Associação Nacional dos Editores de Revistas (ANER), Associação Nacional de Jornais (ANJ), Central de
Outdoor.
O Conselho também elege a Direção Executiva, composta por um Presidente, três Vice-Presidentes, um
Diretor de Assuntos Legais, dois Diretores e um Diretor Executivo. Já o Conselho de Ética, que fiscaliza o
cumprimento do Código, é integrado por profissionais da área publicitária e representantes de consumidores, que compõem seis Câmaras, totalizando cerca de 180 membros que atuam de forma voluntária.
São três Câmaras em São Paulo, uma no Rio de Janeiro, uma em Brasília e uma em Porto Alegre. A função das Câmaras é decidir sobre os anúncios denunciados ao Conar.

O papel do Conar
O Conar é um órgão independente que, além de julgar os litígios éticos dentro do mercado publicitário
brasileiro, também funciona como mediador nos conflitos que envolvem anunciantes, agências de propaganda e veículos de comunicação, na busca pela conciliação entre as partes. A partir de queixas
registradas por pessoas físicas ou jurídicas (consumidores, autoridades, anunciantes, etc.), ou pela própria
Diretoria do Conar, julga o caso no âmbito do Conselho de Ética e decide se determinado anunciante
infringiu o Código de Auto-Regulamentação Publicitária, sempre garantindo amplo direito de defesa ao
acusado da infração.
O julgamento pode decidir pela alteração da peça, advertência ao anunciante ou à agência, ou mesmo pela suspensão de sua exibição. O Conar não tem poder para obrigar o infrator a cumprir a decisão,
tampouco pode determinar o pagamento de multa, mas as empresas geralmente preferem acatar o
que foi estabelecido para não comprometer sua imagem perante o público.
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Não é papel do Conar:
• Exercer censura prévia, procedimento repudiado pelo órgão;
• Julgar propaganda política – esse tipo de atividade é fiscalizado pelos Tribunais Eleitorais. A
publicidade governamental que não contém aspectos político-partidários, no entanto, está sujeita à
fiscalização do Conar;
• Defender o consumidor em caso de queixa com relação a produtos e serviços – esta é uma função
dos Procons, que zelam pelo Código dos Direitos do Consumidor.

O Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária
O estímulo ao consumo responsável, o cuidado com a segurança e a formação cidadã de crianças,
a não exploração da violência, o respeito ao consumidor e à imagem corporativa do concorrente, a
responsabilidade social e os direitos autorais são alguns dos princípios preconizados pelo Código Brasileiro
de Auto-Regulamentação Publicitária. Apresentado oficialmente em 1978 durante o 3º Congresso Brasileiro de Propaganda, realizado em São Paulo, é o instrumento que estabelece as normas éticas para o
exercício da atividade publicitária no Brasil, impedindo que a propaganda resulte em impactos sociais e
morais negativos. Todas as ações do Conar estão fundamentadas no Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária.
O Código foi elaborado por representantes das agências de publicidade, dos anunciantes e dos veículos
de comunicação como uma resposta, em pleno regime militar, à ameaça que se aproximava com
a criação de um projeto de lei federal que propunha uma censura prévia à propaganda. O papel do
documento de auto-regulamentação, desde então, tem sido zelar pela liberdade de expressão e pelos
interesses tanto do setor publicitário quanto do consumidor, por meio da regulamentação das normas
éticas aplicáveis à atividade publicitária.
Atualmente possui 50 artigos e 20 anexos, e tem sido atualizado desde sua criação, de acordo com
as necessidades da sociedade, da evolução do mercado e mesmo a partir de novos casos julgados
pelo Conar. O instrumento ganhou novas normas acerca do consumo de cigarros, bebidas alcoólicas,
medicamentos e serviços de saúde, e também com respeito ao maior cuidado com o público infantil.
Um dos anexos, por exemplo, trata especificamente da propaganda relacionada à Educação, Cursos
e Ensino. Mesmo não tendo força de lei, o Código é hoje uma referência até mesmo para os poderes
Legislativo e Judiciário, sendo reconhecido e respeitado por toda a comunidade publicitária brasileira e
pela sociedade como um todo.
O Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária estabelece o que deve ou não ser feito na
atividade publicitária. De acordo com o instrumento, todo anúncio deve:
• ser honesto e verdadeiro e respeitar as leis do país;
• ser preparado com o devido senso de responsabilidade social, evitando acentuar diferenciações
sociais;
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• ter presente a responsabilidade da cadeia de produção junto ao consumidor;
• respeitar o princípio da leal concorrência;
• respeitar a atividade publicitária e não desmerecer a confiança do público nos serviços que a
publicidade presta.
Por outro lado, infringir o Código significa, entre outras ações:
•
•
•
•
•
•

usar expressões de baixo calão;
expor crianças;
ofender classes específicas (negros, homossexuais, mulheres, etc.);
veicular propaganda enganosa;
fazer apologia às drogas;
utilizar-se da publicidade para inferiorizar, constranger ou menosprezar a concorrência, ignorando a
prestação de serviço ao consumidor.

Como prestar queixa ao Conar
O Conar disponibiliza em seu site (www.conar.org.br) um formulário para o encaminhamento de denúncias
e reclamações, que podem também ser enviadas por carta, fax ou e-mail. Para ser aceita, a denúncia
não pode ser anônima. Ela pode ser feita por um consumidor, concorrente, autoridade ou qualquer
pessoa física ou jurídica que tenha se sentido prejudicado ou constrangido com a veiculação de um
anúncio. Os anunciantes que têm intenção de denunciar algum concorrente devem ser associados ao
Conar e estar atuando em conformidade com o Código de Auto-Regulamentação. A partir da denúncia,
tem início um processo que determinará a análise do anúncio pelo Conselho de Ética do Conar. O
próprio órgão também pode perceber alguma infração ética e dar início ao processo.
A agência e o anunciante, uma vez notificados da denúncia, têm um prazo formal determinado para
prestar esclarecimentos ou apresentar sua defesa, que será anexada ao processo. Um membro do
Conselho de Ética será designado como relator e examinará o caso, emitindo, em seguida, seu parecer.
Durante a sessão de julgamento na Câmara competente, a questão é debatida e votada.
Como resultado final do processo, tem-se uma recomendação do Conselho: alteração do anúncio,
advertência, suspensão da veiculação ou, em alguns casos, a divulgação pública da reprovação
do Conar através de veículos de comunicação. Da decisão do Conselho cabe recurso, em duas
instâncias, para qualquer caso. Se não for detectada nenhuma infração ao Código Brasileiro de AutoRegulamentação Publicitária, a denúncia é arquivada.
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A Educação e o Ensino no Código
O Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária dedica um capítulo para tratar
exclusivamente da publicidade referente à Educação, Cursos e Ensino. O instrumento
estabelece que a publicidade neste setor obedeça aos seguintes princípios:
• Não deverá afirmar ou induzir o público a crer que um estabelecimento ou curso é
oficializado, reconhecido, autorizado, aprovado, ou que tenha sua situação legal
definida, a menos que o anunciante esteja em condição de comprová-lo.
• Não se permitirão promessas de sucesso ou promoção garantida na carreira
profissional do aluno, a não ser que tais fatos sejam comprováveis.
• Não se admitirão alegações inverídicas sobre o nível do curso anunciado, como
é o caso da frase “em nível de pós-graduação” para designar simples cursos de
extensão cultural.
• O anúncio que fizer menção a preço deverá indicar claramente o total a ser pago
pelo aluno.

Contato
Presidente do Conar
Gilberto Leifert

Endereço:

Av. Paulista, 2073
Edifício Horsa II – 18º andar
Conjunto Nacional
CEP 01311-940 São Paulo SP
Telefone: (11) 3284-8880
E-mail: conar@conar.org.br
Internet: http://www.conar.org.br/
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Câmara Mediadora de Assuntos Concorrenciais – Semesp

Um instrumento
eficaz contra
a guerra de
preços
Aderbal Alfredo
Calderari Bernardes

Ao refletir sobre o tema da concorrência, constatamos que os vários setores
da economia formal, inclusive o Ensino Superior Particular, sempre conviveram
com os problemas mercadológicos envolvendo a competição desleal. Porém,
na visão do governo e da sociedade, esses problemas não são considerados
como algo que faça parte da realidade das instituições de ensino superior particulares. Isso porque a função da iniciativa privada na educação superior é percebida apenas como uma extensão do “dever do Estado” em prover o acesso
à educação superior aos estudantes recém-saídos do ensino médio não atendidos pelas instituições públicas. Sem entrarmos no mérito da legitimidade da
função estatal em garantir o ensino superior, tema permanente de acalorados
debates, a discussão sobre a concorrência desleal, definitivamente, não está
distante do cotidiano das IES particulares.
É preciso lembrar que por mais de 20 anos (entre as décadas de 1970 e 1990) o
Ensino Superior Particular viveu seu apogeu, um momento em que as instituições
de ensino superior contavam com mais candidatos do que vagas disponíveis.
Da metade do primeiro governo do presidente Fernando Henrique Cardoso até
os dias atuais, o setor passou por um verdadeiro turbilhão de transformações.
Primeiro foi implementado o Exame Nacional de Cursos, o Provão, e posteriormente o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), integrante
do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), que tem sido
empregado de forma discutível pelo MEC como único critério de avaliação do
desempenho das IES. Houve a abertura de capital e o ingresso de instituições
mantenedoras em bolsa de valores, além da entrada de fundos internacionais
no país, com pesados investimentos em aquisições de instituições de capital
nacional.
Concomitantemente a esses fatores – poderíamos desfiar um rosário deles
–foram criadas mais de 1,5 mil novas instituições e 12 mil novos cursos desde
1995, o que modificou totalmente o perfil do ensino superior no país. Ressaltese que atualmente a educação superior mantida pela iniciativa privada é
predominante, e constitui a forma mais acessível para o ingresso dos nossos
jovens na universidade. Seja através dos programas de financiamento, como
o ProUni, o Escola da Família e outros, seja como conseqüência da guerra de
preços, que está reduzindo os valores das anuidades escolares, o fato é que
uma nova camada da população passou a ter acesso à graduação.
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Nesse cenário, as instituições particulares iniciaram uma verdadeira batalha
para atrair novos alunos e tentar manter a sua clientela. Com isso, passaram a
usar de todas as formas possíveis e imagináveis para garantir sua permanência
em um mercado competitivo e voraz. E essa era uma realidade para a qual
não estavam preparadas.
Diante dessa constatação, era mais do que esperado que começassem a
aparecer abusos e práticas, digamos, pouco leais e antiéticas, trazendo
intranqüilidade ao setor. Neste contexto, o Semesp passou a ser cobrado por
seus filiados a se posicionar a respeito das atitudes de algumas instituições.
Em uma iniciativa ousada e inovadora, a entidade viu-se compelida a tentar
aparar as arestas entre instituições concorrentes, bem como evitar contaminar
a imagem do setor, que devido a tais práticas já estava sendo prejudicado por
reportagens negativas veiculadas pela imprensa.
O tema foi exaustivamente discutido e debatido. Foram apresentadas
as limitações legais sobre a intervenção de um sindicato em assuntos
concorrenciais, e o desafio era não dar uma conotação policialesca a qualquer
ação tomada pelo Semesp, até porque essa função de regular concorrência
nunca foi prerrogativa de nenhum sindicato, muito menos do Semesp.
Surgiu então a idéia de se criar a Câmara Mediadora de Assuntos Concorrenciais do Semesp.
O que a entidade pretendeu com essa iniciativa foi trazer ao setor do Ensino
Superior Particular um meio de dirimir entre as partes envolvidas os conflitos
concorrenciais, mantendo-os na esfera interna, e oferecendo um exemplo
de civilidade, ponderação e equilíbrio à sociedade que confia seus filhos aos
nossos bancos escolares. E nisso acredito que fomos bem sucedidos.
Aderbal Alfredo Calderari Bernardes é 3º Vice-Presidente do Semesp
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Câmara Mediadora de Assuntos Concorrenciais – Semesp

Pela ética no mercado educacional
Em 2007, o Semesp criou a Câmara Mediadora de Assuntos Concorrenciais, atendendo a uma demanda
do setor do Ensino Superior Particular, que necessitava de um instrumento que pudesse disciplinar condutas
e estabelecer regras em meio a um cenário de guerra de preços e outras ações de concorrência
predatória entre as instituições. A entidade percebeu que a persistência desse quadro, conseqüência da
estagnação econômica do país e da drástica redução do crescimento da procura por ensino superior,
poderia comprometer a qualidade dos serviços educacionais e prejudicar a imagem do setor perante
o governo e a sociedade.
A criação da Câmara Mediadora integra uma série de iniciativas da entidade no intuito de estimular a
atuação ética nesse mercado e a adoção pelos gestores de uma postura coerente com o seu papel
de educadores. Para composição da Câmara Mediadora, o Semesp instituiu uma comissão para tratar
especificamente as questões sobre a concorrência no segmento, encaminhou consultas às IES, abordou
o tema em cartas e artigos da Presidência e realizou o seminário “Concorrência no Ensino Superior
Particular”, em junho de 2007.
De acordo com o Regulamento da Câmara Mediadora, o órgão tem como objetivos:
• Zelar pela ética nas relações de mercado praticadas pelo segmento privado de Ensino Superior;
• Agir em conformidade com o papel dos mantenedores de instituições de ensino particular em sua
atuação como provedores da formação de cidadãos comprometidos com a ética e a moral;
• Fortalecer a imagem do setor perante o poder público e a sociedade.

A Câmara em ação
A função principal da Câmara Mediadora é administrar procedimentos para a solução de controvérsias
relativas à concorrência entre as IES, em âmbito extrajudicial, com o objetivo de evitar a quebra da
relação entre as partes e propiciar a conciliação. Podem acionar o órgão os mantenedores de estabelecimentos de Ensino Superior do Estado de São Paulo associados ao Semesp que se sintam prejudicados
por condutas predatórias ou que sejam convidados pelo Semesp para participar de reuniões com a
finalidade de solucionar controvérsias.
Cabe ao Sindicato identificar os interesses das partes e construir com elas as opções de solução, visando
o consenso, devendo agir de maneira neutra e conciliatória. Para as sessões de conciliação, a Diretoria
do Semesp elege um mediador e também um representante do departamento jurídico da entidade para
elaborar a Ata. Tanto o mediador quanto o representante do departamento jurídico não podem possuir
vínculo com as instituições envolvidas no processo. O Regulamento da Câmara estabelece que não é
atribuição do Semesp emitir veredicto para nenhuma das partes ou agir de forma punitiva ao final do
processo extrajudicial. Em caso de não cumprimento do acordo ou das negociações convencionadas
durante o procedimento, a entidade envia carta ao mantenedor advertindo-o sobre a ocorrência.
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Como iniciar um processo
Sempre que um mantenedor de estabelecimento de ensino superior associado ao Semesp sentir-se
lesado ou em vias de prejuízo pela atuação anticompetitiva de um concorrente, associado ou não à
entidade, a Câmara Mediadora pode ser acionada, através de requerimento por escrito, acompanhado
de provas que justifiquem a solicitação, tais como publicidade impressa, e-mail, imagens gravadas,
entre outras. Podem motivar a abertura de um processo:
• Prática de preços de mensalidades comprovadamente abaixo dos custos da instituição de ensino superior;
• Propaganda enganosa;
• Oferta, exclusiva para transferência, de preços mais baixos que os da instituição de origem ou
condições especiais;
• Oferta de preços de mensalidades de cursos mais procurados flagrantemente abaixo dos praticados
pelo mercado e pela própria instituição;
• Quaisquer outras práticas que venham a ferir as boas relações de mercado e o Código de Defesa
do Consumidor.
Feita a solicitação inicial, o Semesp tem um prazo de dez dias para convocar uma reunião entre as partes
envolvidas, em que serão discutidas as controvérsias, estabelecidas a agenda de trabalho, as normas e
procedimentos relativos à mediação. Porém, caso a instituição “acusada” não se manifeste no prazo de
dez dias da data de notificação, ou mesmo não concorde em participar da mediação, o processo não
se efetivará e a instituição solicitante receberá uma comunicação por escrito.
Aceita a convocação, os mantenedores participam do processo pessoalmente ou podem enviar representante munido de procuração. Toda a ação de mediação é confidencial, sendo vedado a qualquer
uma das partes, inclusive ao próprio Semesp, revelar propostas, fatos ou outras informações a terceiros,
mesmo em eventual processo judicial posterior. Os documentos apresentados durante todo o procedimento são devolvidos às partes, que os arquivam ou destroem, conforme o que for convencionado.
O processo pode se encerrar de três maneiras:
• Com a assinatura de Ata contendo as negociações e os acordos realizados; ou
• Por uma declaração conjunta das partes dirigida ao Semesp, com o objetivo de encerrar a mediação; ou
• Por uma declaração escrita por uma das partes, dirigida para a outra parte e para o Semesp,
indicando não ter mais interesse no prosseguimento do processo de mediação.

Contato
Câmara Mediadora de Assuntos Concorrenciais – Semesp
Endereço: Rua Cipriano Barata, 2.431 Ipiranga CEP 04205-002 São Paulo SP
Telefone: (11) 2069-4444
Fax: (11) 2914-2190
E-mail: semesp@semesp.org.br
Internet: http://www.semesp.org.br
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MEC – Ministério da Educação

Avaliação do
MEC tem reflexos
no processo de
concorrência
José Roberto
Covac

Muitos podem estranhar a inclusão de orientações sobre a função do Ministério da Educação
no processo de avaliação do Ensino Superior
Particular, num Guia que pretende esclarecer
mantenedores e gestores de instituições de ensino superior sobre os procedimentos ideais para
atuar no mercado, em conformidade com a
legislação e as normas estabelecidas pelos
órgãos reguladores da educação, da livre concorrência e da propaganda.
Como sabemos, cabe ao poder público autorizar e avaliar os cursos superiores
oferecidos pela iniciativa privada, mediante critérios estabelecidos em lei,
em função do principio da legalidade previsto no art. 37 da Constituição da
República. A avaliação abrange tanto a entidade mantenedora quanto a
mantida, observadas, por parte do Poder Público, as diferenças na organização
acadêmica, a coexistência entre instituições de ensino superior públicas e
privadas, o respeito à identidade e à diversidade de instituições e de cursos,
ao principio da ampla defesa e do contraditório, à autonomia universitária e ao
principio da livre iniciativa.
Além das normas gerais da educação nacional inscritas na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, a Lei nº 10.861, de abril de 2004, instituiu o
Sistema Nacional de Avaliação de Ensino Superior (SINAES) e extinguiu o então
denominado Exame Nacional de Curso, conhecido como Provão, criando em
seu lugar o Enade - Exame Nacional de Desempenho Escolar, que procura
avaliar a instituição de ensino por intermédio do desempenho dos alunos no
referido exame. A avaliação de cursos de graduação objetiva identificar as
condições de ensino oferecidas aos estudantes, em especial as relativas ao
perfil do corpo docente, as instalações físicas, infra-estrutura e a organização
didático-pedagógica. Os pedidos de atos autorizativos são aprovados com
base no relatório de avaliação e no conjunto de elementos de instrução apresentados pelas entidades interessadas no processo, ou solicitados pelo MEC.
O SINAES estabelece que em cada instituição de ensino superior será constituída Comissão de Avaliação de Ensino Superior, que tem como atribuições a
condução de processos de avaliação internos, de sistematização e de pres-
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tação das informações ao INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais, órgão responsável pela avaliação da IES. O poder público, ao
avaliar para fins de credenciamento e re-credenciamento de instituições e de
autorização reconhecimento e renovação de reconhecimento de curso, avalia
tanto as condições da entidade mantenedora, como da instituição de ensino.
Enquanto a primeira é dotada de personalidade jurídica e constituída pelas
diversas modalidades previstas em lei, a segunda responde pela oferta dos
cursos e programas.
No caso da entidade mantenedora que requer credenciamento e recredenciamento, o Ministério pode indeferir o pedido com base na falta da demonstração da capacidade de autofinanciamento e sustentabilidade financeira. Com
efeito, o projeto da instituição deve ser condizente com a sua capacidade
de realizá-lo e mantê-lo. Independentemente da natureza jurídica da entidade
mantenedora – seja ela associação, fundação ou sociedade empresarial – o
Poder Público, ao deixar de autorizar ou reconhecer curso, ou não credenciar
ou recredenciar instituições de ensino, deverá fazê-lo motivadamente e respeitar os demais princípios previstos na Lei nº 9.784, de 1999, pois o art. 209
da Constituição da República garante à iniciativa privada a possibilidade de
manter e oferecer o ensino em todos os níveis e graus.
De todo modo, as situações resultantes de processos de avaliação do MEC,
que levam as IES e seus mantenedores a enfrentarem problemas de ordem
judicial, com eventuais condenações por danos morais e materiais, têm
evidentes reflexos de natureza concorrencial, de propaganda ou de consumo.
Isso, por si só, justifica a orientação inserida neste capítulo, que demonstra, de
forma sintética, a função do Ministério da Educação em relação às entidades
mantenedoras de ensino superior e suas mantidas, bem como os procedimentos
que as mesmas devem adotar para evitar transtornos desse tipo e concorrer em
condições de igualdade no mercado da educação superior.
José Roberto Covac é consultor jurídico e educacional do SEMESP, da ABMES
e do Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior; sócio da Covac
Sociedade de Advogados e da Covac Educação & Soluções; Presidente da
Associação Brasileira de Direito Educacional
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Procedimentos corretos representam vantagem
Este capítulo demonstra, de forma sintética e em ordem alfabética, os principais procedimentos estabelecidos pelo MEC – Ministério da Educação para o funcionamento das entidades mantenedoras do
ensino superior e suas instituições mantidas, cuja adoção pode representar vantagem competitiva para
as instituições em seus processos concorrenciais.

Alteração de endereço
As alterações de endereço das instituições de ensino superior devem ser comunicadas para que o MEC
possa fazer a avaliação do novo local e até autorização. Embora a regra para IES já credenciadas seja
altamente prejudicial às mesmas, e inclusive para os alunos, pois as mudanças ocorrem geralmente
para melhoria das condições de oferta dos cursos, esta obrigatoriedade existe e está prevista no Art. 10º
do Decreto nº 5.773, de 2006.

Alteração regimental
Qualquer alteração regimental relevante, por parte de instituições não universitárias, ou alteração estatutária, no caso de universidades e centros universitários, deverá ser submetida ao MEC. A Câmara de
Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE), pelo Parecer CES/CNE 282/2002, homologado em 21.10.2002, aprovou as normas gerais para análise e aprovação de estatutos de universidades
e centros universitários e de regimentos dos demais tipos de IES.

Ano letivo
Na educação superior, o Art. 47 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelece que o ano letivo
regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, 200 dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o
tempo reservado aos exames finais, quando houver. Por outro lado, cabe aos estabelecimentos assegurar
o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas (Art. 12, inciso III da LDB). Sobre a duração da
hora aula, o Conselho Nacional de Educação editou o Parecer CNE/CES nº 261, de 2006, e Resolução
CNE/CES nº 3, de 2007.

Avaliação da capacidade de autofinanciamento
A capacidade de autofinanciamento está prevista no inciso III, do Art. 7º da LDB e de sustentabilidade
financeira, no Art. 3º, inc. X da Lei que instituiu o SINAES. O objetivo da avaliação destes requisitos é o de
verificar se a entidade mantenedora tem capacidade financeira e econômica e natureza jurídica para
oferecer cursos, bem como de implantar o Plano de Desenvolvimento Institucional aprovado. Esta avaliação
é de extrema importância, considerando o tipo de atividade e o serviço que será prestado.
Se o poder público verificar que a entidade mantenedora não possui condições econômicas e financeiras
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para suportar seu projeto e oferecer cursos e programas aos seus alunos, poderá, após processo de sindicância, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, aplicar desde a suspensão do oferecimento do curso até o fechamento da instituição com a transferência dos alunos para outra IES.
No caso da entidade mantenedora que está requerendo credenciamento e recredenciamento, o Ministério da Educação poderá indeferir o pedido com base na falta de demonstração da capacidade de
autofinanciamento e sustentabilidade financeira.
O Art. 15 do Decreto nº 5.773, de junho de 2006, estabelece o rol de documentação de a entidade mantenedora deve demonstrar ao Ministério da Educação, sob pena de indeferir o credenciamento da IES.

Cadastro da Educação Superior
O cadastro das IES no sistema federal de ensino é alimentado e atualizado diretamente pelo Pesquisador
Institucional (PI) de cada IES, em função de alterações desenvolvidas ao longo da vida institucional ou
de seus cursos e programas de educação superior. O cadastro no SiedSup é base para outros sistemas,
como o Enade, as avaliações institucionais e de cursos, o Prouni, o Fies, entre outros.

Cadastro de cursos de pós-graduação lato sensu
A Portaria MEC nº 1.180, de 6 de maio de 2004, institui a Comissão Especial de Acompanhamento e
Verificação, integrada por representantes da Secretaria de Educação Superior (SESu) e do INEP. A Comissão
pode requisitar das instituições que ofertem os cursos de pós-graduação lato sensu “esclarecimentos
acerca de seu projeto pedagógico, carga horária, corpo docente e demais elementos considerados
pertinentes ao processo de supervisão” a cargo do MEC. Caso a comissão entenda que as informações
sejam insatisfatórias, será designada “comissão de verificação composta de especialistas das áreas
afins, para avaliar in loco as condições de oferta dos respectivos cursos e elaborar parecer a ser submetido à SESu, garantido o contraditório” do INEP.
Os novos cursos de pós-graduação lato sensu que vierem a ser ofertados pelas instituições deverão, no
prazo de 60 dias a partir de sua criação, ter seus dados incluídos no cadastro eletrônico. Esse cadastro
deve ser atualizado, permanentemente, nos casos relativos aos cursos, especialmente, quanto à
“mudança de denominação, composição do corpo docente, extinção e demais elementos pertinentes
ao disposto na Resolução CES/CNE nº 1/2001”.

Cadastro Nacional de Docentes
O Cadastro Nacional de Docentes foi instituído pela Portaria nº 327, de 1º de fevereiro de 2005. É um
sistema informatizado de dados e informações relativas aos docentes dos cursos ministrados pelas IES
do país. De acordo com a Portaria nº 327, de 2005, a Diretoria de Estatísticas e Avaliação da Educação
Superior (DEAES/lNEP) é o órgão gestor do cadastro, podendo, para tanto, estabelecer as normas e
procedimentos operacionais e as formas de divulgação dos dados e informações, em consonância
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com o Departamento de Supervisão do Ensino Superior (DESUP/SESu). O MEC estabelece prazos para
preenchimento do formulário a cada semestre, e emissão pelo INEP do “certificado de validação” do
Cadastro Nacional de Docentes que é pré-requisito para adesão ao FIES e ao ProUni e para abertura de
processos de credenciamento e recredenciamento de IES e de autorização, reconhecimento e renovação
de reconhecimento de cursos e habilitações, modalidades presencial e a distância.
As informações constantes do Cadastro constituirão, para todos os fins legais, a base de dados oficial do
Ministério da Educação em relação aos docentes dos cursos. As IES serão responsáveis pela atualização
e validação dos dados e informações relativas aos docentes dos seus cursos no cadastro eletrônico.

Censo da Educação Superior
O Censo da Educação Superior foi instituído pela Portaria MEC nº 2.517, de 22 de novembro de 2001,
compondo o Sistema Integrado de Informações da Educação Superior (SIED-SUP). Posteriormente foram
editadas as Portarias nº 3.176/2002 e nº 3.565/2003 que regulamentaram o Censo nos anos seguintes.
Em 2005 a Portaria MEC nº 46, de 10 de janeiro de 2005, disciplinou a coleta de dados e a divulgação
do Censo da Educação Superior, anualmente, sob a responsabilidade da DEAES/INEP.
O Censo da Educação Superior coleta anualmente, através de questionário eletrônico, informações das
IES cadastradas no INEP sobre cursos de graduação (bacharelados, licenciaturas e CST) e respectivas
habilitações, bem como cursos seqüenciais, de extensão, de especialização (pós-graduação lato sensu), pessoal docente e técnico-administrativo, dados financeiros e infra-estrutura física e acadêmica,
compreendendo bibliotecas, instalações, equipamentos e outros recursos institucionais. O acesso ao
questionário eletrônico é efetivado mediante as senhas enviadas pelo INEP ao dirigente da IES, que
deverá estar com os dados institucionais, bem como de seus cursos, devidamente atualizados e validados no Cadastro da Educação Superior do INEP, além de designar um Pesquisador Institucional (PI) que
será o interlocutor junto à DEAES/INEP.
O Certificado de entrega do Censo da Educação Superior também é pré-requisito para: adesão da IES
junto ao FIES; solicitação de abertura de novos cursos; reconhecimento e renovação de reconhecimento
de cursos; credenciamento e recredenciamento de IES; e qualquer outro tipo de solicitação junto ao
MEC. Além disso, as instituições que não respondem ao censo ficam impedidas de participar do Enade
e, portanto, seus alunos ficam impossibilitados de concluir seus cursos, visto que a participação no Enade
é condição indispensável para a emissão do histórico escolar do aluno.

Cumprimento das diretrizes curriculares
A Constituição da República estabelece no inciso II do Art. 206, o princípio do pluralismo de idéias e
de concepções pedagógicas e de coexistência de instituições públicas e privadas. Entretanto, as IES
devem, nos seus projetos e cursos, atender as diretrizes curriculares aprovadas pelo CNE, dentro das
competências estabelecidas na letra “c” do § 2º do Art. 9º da Lei nº 9.131, de 1995.
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Cumprimento do ciclo avaliativo
A IES deverá protocolar pedido de renovação de reconhecimento ao final de cada ciclo avaliativo do
SINAES junto à Secretaria competente, como dispõe o Art. 41 do Decreto nº 5.773, de 2006 – SESu ou
SETEC –, devidamente instruído. Os documentos incluem desde o comprovante de recolhimento da taxa
de avaliação in loco até o projeto pedagógico do curso, relação de docentes, comprovante de disponibilidade do imóvel, etc.
A renovação do reconhecimento de cursos de graduação (bacharelado, licenciatura e tecnologia) de
uma mesma IES deve ser realizada de forma integrada e concomitante e o calendário de avaliações é
desenvolvido de acordo com os ciclos avaliativos e nos prazos definidos na referida Portaria Normativa
nº 1, de 10 de janeiro de 2007.

Elaboração e execução do projeto pedagógico
De acordo com o inciso I do Art. 12, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação é incumbência dos estabelecimentos do ensino, inclusive de nível superior, elaborar e executar sua proposta pedagógica. Trata-se
de autonomia, prevista não só para universidades, como também para todas as IES.

Enade – Inscrição do aluno
O dirigente da instituição de ensino superior é o responsável pela inscrição junto ao INEP de todos os alunos habilitados à participação no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. A não-inscrição de
alunos habilitados à participação no Enade nos prazos estipulados pelo INEP sujeitará a IES à aplicação
das sanções previstas no § 2º do Art. 10, sem prejuízo do disposto no Art. 12 da Lei do SINAES, ou seja:
suspensão temporária da abertura de processo seletivo; cassação da autorização de funcionamento da
IES ou do reconhecimento de cursos por ela oferecidos; advertência, suspensão ou perda de mandato
do dirigente responsável pela ação não executada, no caso de instituições públicas de ensino superior.

Freqüência obrigatória
O § 3o do Art. 47 da LDB define que “é obrigatória a freqüência de alunos e professores, salvo nos programas de educação a distância”. No ensino presencial, antes da Lei 9.394/96, era exigida a freqüência
mínima de 75% (para os alunos) das aulas e atividades programadas. Ao aprovar estatutos e regimentos
de IES o Ministério da Educação tem exigido esse percentual mínimo.

Mestres e doutores
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação exige que as Universidades tenham um terço do corpo docente,
pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado. Cabe observar que as universidades,
além da contratação de professores titulados, devem demonstrar produção intelectual institucionalizada.
No caso dos centros universitários, o Decreto nº 5.786, de 24 de maio de 2006, exige o mesmo percentual definido para universidades, referente à titulação de mestres e doutores.
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Modificação dos atos constitutivos da mantenedora
Havendo alteração nos atos constitutivos da entidade mantenedora, o Ministério da Educação deve
ser informado, conforme estabelece o parágrafo único do Art.7º da Lei nº 9.131, de 1995. Quaisquer
alterações estatutárias na entidade mantenedora, devidamente averbadas pelos órgãos competentes,
deverão ser comunicadas ao Ministério da Educação, para as devidas providências.

Pedido de reconhecimento de curso
A IES deverá, entre 50% até 75% do prazo de integralização do curso, protocolar o pedido de reconhecimento do mesmo, conforme estabelece o Decreto nº 6.333/2007, que alterou o Art. 35 do Decreto n°
5.773, de 2006.

Portadores de necessidades especiais
A LDB, no Art. 58, caracteriza a educação especial como a “modalidade de educação escolar, oferecida
preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais”. O
§ 1° diz que “haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender
às peculiaridades da clientela da educação especial”. A Portaria MEC nº 3.284, de 7.11.2003, dispõe
sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências que devem ser atendidos pelas
IES e avaliados pelo MEC nos processos de credenciamento ou recredenciamento institucional e de
autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento de cursos superiores. Revoga a Portaria
MEC nº 1.679, de 2.12.99.
A Portaria nº 3.284/2003 determina que sejam incluídos nos instrumentos destinados a avaliar as condições
de oferta de cursos superiores, conforme as normas em vigor, os requisitos de acessibilidade de pessoas
portadoras de necessidades especiais, para fins credenciamento ou recredenciamento institucional e de
autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento de cursos superiores

Prazo para início de funcionamento
A instituição de ensino superior terá prazo de 12 meses, a contar da publicação do ato autorizativo, para
iniciar o funcionamento do curso, sob pena de caducidade, conforme dispõe o Art. 68, do Decreto
nº 5.773, de 2006. Nos casos de caducidade do ato autorizativo e de decisão final desfavorável em
processo de credenciamento de IES, inclusive campus fora de sede, e de autorização de curso superior,
os interessados só poderão apresentar nova solicitação relativa ao mesmo pedido após decorridos dois
anos contados do ato que encerrar o processo.

38

MEC

Prazo para protocolo de compromisso e aplicação
de penalidades de funcionamento
Para efeitos da avaliação prevista no Sistema Nacional de Avaliação de Ensino Superior, a IES deverá respeitar os prazos definidos pela Portaria nº 1, de 1997. Caso a instituição não atenda ao disposto na Portaria, cometerá irregularidade e estará sujeita às cominações da Lei n° 10.861, de 2004, e da Lei nº 9.394,
de 1996, na forma do Decreto nº 5.773, de 2006. De acordo com o Decreto, após prazo pré-fixado para
“saneamento de deficiências eventualmente identificadas pela avaliação”, haverá reavaliação, que poderá resultar, conforme o caso, em desativação de cursos e habilitações, em intervenção na instituição,
em suspensão temporária de prerrogativas da autonomia, ou em descredenciamento.
A Lei nº 10.861/2004, que instituiu o SINAES dispõe sobre penalidades nos artigos 10 e 11, que prevê
também assinatura de Protocolo de Compromisso, a ser firmado entre a instituição e o MEC, em caso de
resultados insatisfatórios na avaliação. O protocolo deverá contar desde o diagnóstico objetivo das condições da instituição até as ações adotadas com vistas à superação das dificuldades detectadas, prazos e metas para cumprimento das ações, e a criação de comissão de acompanhamento do protocolo
de compromisso, cujo descumprimento enseja a aplicação de penalidades que vão desde a suspensão
da abertura de processo seletivo até a cassação da autorização de funcionamento da instituição ou do
reconhecimento de cursos por ela oferecidos.

Publicação da grade curricular
A Portaria n° 1.670-A, de 1994, determinava às Instituições não Universitárias a publicação no DOU, antes
do inicio do ano letivo, de qualquer modificação curricular. Esta portaria foi revogada com a edição da
Portaria Normativa nº 40, de 2007. Pelo § 2º do Art. 32 da Portaria Normativa nº 40, todas as IES devem
manter informações sobre o curso em página eletrônica. Por ocasião da avaliação do reconhecimento
e da renovação do reconhecimento do curso será verificado o padrão de qualidade previsto no ato de
autorização.

Publicação do edital de processo seletivo
A publicidade do edital do processo seletivo era exigência prevista na Portaria n° 2.864/2005, revogada
pela Portaria nº 1.449/99. A Portaria nº 40/2007, que instituiu o E-MEC, também disciplina o tema, estabelecendo que o edital seja publicado no mínimo 15 dias antes da seleção, e contenha o ato autorizativo
de cada curso, informando a data de publicação do DOU, total de vagas autorizadas, número de alunos
por turno, local de funcionamento e prazo de validade do processo seletivo, etc.

Regime integral
O regime de trabalho integral de contratação de docentes está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação e no Decreto nº 5.786, de 24 de maio de 2006, e é exigido tanto para universidades, como
para centros universitários em percentuais diferentes. A universidade deve ter um terço do corpo docente

39

Guia da Concorrência

contrato em regime integral, de acordo com que estabelece o inciso II do art. 52 da LDB. O centro
universitário deve ter um quinto do corpo docente em regime de tempo integral.
O regime de trabalho docente em tempo integral compreende a prestação de 40 horas semanais de
trabalho na mesma instituição, nele reservado o tempo de pelo menos 20 horas semanais para estudos,
pesquisa, trabalhos de extensão, planejamento e avaliação (parágrafo único, art. 69 do Decreto
nº 5.773, de 2006).

Transferência de mantença
A validade da transferência de mantença depende da aprovação expressa do Ministério da Educação,
conforme o Decreto nº 5773, de 2006. O novo mantenedor deve apresentar os documentos referidos
no Art. 15, inciso I, além do instrumento jurídico que dá base à transferência de mantença. É vedada a
transferência de cursos ou programas entre mantenedoras e o MEC não admite a transferência em favor
de postulante que tenha recebido penalidades nos últimos cinco anos.

Legislação básica
Esta é a legislação básica que norteia o funcionamento das entidades mantenedoras do
Ensino Superior Particular:
Constituição da República Federativa do Brasil:
Lei nº 9.131, de 1995;
Lei nº 9.394, de 1996;
Lei nº 9.784, de 1999;
Lei nº 10.841, de 2004
Decreto nº 5.773, de 2006
Decreto nº 5.786, de 2006
Decreto nº 6.333, de 2007
Portaria nº 40, de 2007
OBS: toda legislação citada nesse capítulo está disponível no portal do Semesp
(www.semesp.org.br), na área Legislação.
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Contato
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Superior (SESu)
Secretário da Educação Superior
Ronaldo Mota

Endereço:

Esplanada dos Ministérios Bl.”L” Ed. Sede 3º andar sala 300
CEP 70047-900 Brasília DF
Telefone: (61) 2104 8012
E-mail: atendimento.sesu@mec.gov.br
Internet: http://www.mec.gov.br

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
Presidente do INEP

Reynaldo Fernandes

Endereço:

Esplanada dos Ministérios Bl. “L” – Anexos I e II 4º andar
CEP 70047-900 Brasília- DF
Telefone: (61) 2104-8827 / 9509 / 9950 / 8738
E-mail: faleconosco@inep.gov.br
Internet: http://www.inep.gov.br/

CNE – Conselho Nacional de Educação
Presidente do CNE

Clélia Brandão Alvarenga Craveiro

Endereço:

SGAS – Av. L/2 – Quadra 607 – Lote 50
CEP 70200-670 Brasília DF
Telefone: (61) 2104-6339 / 6032 / 6012
Internet: http://portal.mec.gov.br/cne/
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Sobre o Semesp

Atuação profissionalizada e representação institucional
do Ensino Superior Particular
Fundado em 1979, o Semesp – Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino
Superior no Estado de São Paulo congrega 389 mantenedoras e 477 instituições de Ensino Superior
Particular, entre centros de educação tecnológica, centros universitários, faculdades e universidades,
buscando preservar, proteger e defender seus interesses, bem como do setor como um todo.
Sua Diretoria é integrada por representantes das diversas regiões do Estado e de cada um dos gêneros das
organizações acadêmicas que compõem o segmento: universidades, centros universitários e faculdades.
Com uma estrutura organizacional profissionalizada, eficiente e dinâmica, pautada na adoção de
princípios democráticos de gestão e em uma atuação firme, equilibrada e transparente, o Semesp
representa o setor nas questões institucionais e políticas do Ensino Superior Particular e junto aos sindicatos
profissionais nas negociações salariais, além de prestar uma série de serviços aos associados.

Ação institucional
O Semesp mantém uma atuação institucional permanente através de iniciativas de interlocução com
a sociedade e com o governo.
• Criação da Agenda Propositiva do Ensino Superior Particular, em parceria com a ABMES – Associação
Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior e outras entidades representativas, composta por
uma pauta de reivindicações permanente junto ao Ministério da Educação, para que as questões
que envolvem a regulamentação do ensino superior sejam resolvidas de acordo com as reais
necessidades do segmento.
• Acompanhamento da criação das novas portarias, decretos, leis, despachos e resoluções pelo
MEC.
• Encaminhamento de pleitos visando mudanças na legislação educacional e o cumprimento
de prazos por parte do Ministério.
• Ampliação da presença junto ao Poder Legislativo, com a implantação de sua Assessoria Parlamentar.
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Responsabilidade social
O Semesp considera importante mostrar à sociedade que as instituições de Ensino Superior
Particular preocupam-se com as necessidades das comunidades do seu entorno e que é
também papel do setor procurar supri-las através de projetos de responsabilidade social.
Para estimular e difundir o engajamento do Ensino Superior Particular nesses projetos o Semesp
desenvolveu pesquisa sobre o assunto e apoiou a elaboração do livro Educação sustentável
– A contribuição de instituições de ensino superior particular para a construção de um país
socialmente responsável, da Editora Segmento. A entidade também participa ativamente de
diversas campanhas de cunho social organizadas por entidades parceiras, como o Dia Nacional da Responsabilidade Social no Ensino Superior Particular, realizado pela ABMES, e a Virada
Universitária, da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo.
A partir de 2008, o Semesp passa a realizar, em parceria com o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Cidadania, o prêmio Cidadania sem Fronteiras – Estado de São Paulo. A premiação tem como objetivo reconhecer e criar referência quanto às melhores práticas sociais
desenvolvidas pelas Instituições de Ensino Superior, com a participação de seus alunos em
atividades de extensão, no Estado de São Paulo

Atendimento ao associado
Baseado em uma estrutura moderna e desburocratizada, o Semesp oferece uma série de serviços ao
seu associado:

Orientação legal
Orientação personalizada; representação legal da categoria em convenções e dissídios coletivos, junto
aos sindicatos profissionais; pesquisas das legislações do setor, nas publicações do Diário Oficial da União,
do Estado e da Justiça; preparação e revisão de documentação legal; elaboração de pesquisas, pareceres, orientações e análises comparativas referentes à legislação que regulamenta o setor; elaboração
e envio de manuais sobre assuntos relacionados às questões trabalhistas e civis.

Acompanhamento educacional
Orientação personalizada para as rotinas educacionais; acompanhamento das normas editadas pelo
MEC; estudos, pesquisas e análises relacionados às questões de ordem educacional; publicação de
manuais e de artigos específicos nos canais de comunicação do Sindicato.
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Ferramentas de gestão
Para fornecer subsídios que auxiliem na gestão e sustentabilidade das IES, o Semesp disponibiliza aos
associados as seguintes ferramentas:
• Dados estatísticos e econômicos: Suporte técnico no cálculo do índice de reajuste de mensalidades
e no planejamento estratégico das IES; envio de análises setoriais através do Boletim Econômico;
desenvolvimento do Sindata – Sistema de Informações do Ensino Superior Particular, que gera
diagnósticos sobre os indicadores econômicos diretamente relacionados aos custos e demais insumos
das atividades da educação superior, tais como inadimplência, mensalidades, salários hora/aula etc.
• Pesquisas e estudos:
Pesquisa do Índice de Inadimplência, realizada semestralmente nas Instituições Particulares de Ensino
Superior. do Estado de São Paulo, a partir da localização e do porte das IES e da comparação com
períodos anteriores;
Pesquisa Semesp: Desvendando a Formação Acadêmica, que revela a formação acadêmica dos
egressos das instituições do Ensino Superior Particular;
Pesquisa Semesp: Projetos Sociais, que aborda as ações de responsabilidade social desenvolvidas
pelas IES particulares;
Pesquisa I2R, que revela a imagem e reputação do setor do Ensino Superior Particular no cenário concorrencial, avaliando a percepção compartilhada dos seus diferentes públicos estratégicos.

Acesso a notícias e informações
O Semesp mantém diversas ferramentas de comunicação com os mantenedores, a imprensa e o público
geral. Para os associados, são enviados regularmente informativos digitais, como o Boletim Econômico, a
Newsletter Semesp, o Comunicado Jurídico, os Editais de Convocação, a Carta do Presidente, o Boletim
Clipping e o Boletim de Eventos e Parcerias.
O Sindicato dispõe, ainda, de um portal na Internet (www.semesp.org.br), com atualização diária, e a revista
mensal Ensino Superior, que oferecem ao público geral conteúdo especializado sobre o Ensino Superior
Particular.
Para intermediar a interlocução com os veículos de comunicação (jornais, revistas, sites, emissoras de rádio
e televisão), o Semesp possui uma Assessoria de Comunicação, que atua no atendimento a jornalistas e na
proposição de pautas relacionadas às atividades e realizações do Semesp.
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Participação em eventos
O Semesp promove a interação e o debate entre mantenedoras e profissionais ligados à educação
através de eventos acerca das questões que permeiam a realidade do Ensino Superior Particular.
Fórum Nacional: Ensino Superior Particular Brasileiro (FNESP): Dirigido a mantenedores e gestores das
IES particulares, educadores, representantes do governo e da sociedade, propicia o debate de assuntos
como políticas públicas, financiamento, regulação, avaliação, qualidade, concorrência, ética, responsabilidade social e a reforma do sistema de educação superior do país.
Congressos Nacional e Internacional de Iniciação Científica (CONIC-SEMESP e COINT-SEMESP): Voltados
a estudantes de graduação e professores brasileiros e estrangeiros de instituições de Ensino Superior
públicas e privadas, têm o objetivo de estimular o interesse pela pesquisa e a inovação, propiciando o
intercâmbio de informações e ampliando a qualificação dos universitários para o ingresso em programas
de pós-graduação.
Jornadas Regionais: Encontros em que o Semesp percorre as principais regiões do Estado de São Paulo
para levar orientação especializada a mantenedores, gestores e demais profissionais das IES do interior
e conhecer de perto suas necessidades. O objetivo é estimular a profissionalização da gestão e uma
atuação mais eficaz frente às exigências legais e de mercado.
O Semesp realiza, ainda, outros eventos pontuais para treinamento, atualização e orientação jurídica,
acadêmico-pedagógica e econômica. O workshop “Treinamento e-MEC – Análise Documental e Regimental” e os seminários “Concorrência no Ensino Superior Particular” e “Curso de Pedagogia – O que
fazer?” são alguns exemplos de eventos desse tipo já realizados pelo Sindicato.

Cebrade
Criado em 2002, o CEBRADE – Centro Brasileiro de Desenvolvimento do Ensino Superior é uma instituição
ligada ao Semesp que desenvolve programas e projetos voltados para o oferecimento de soluções
específicas à comunidade acadêmica, com ênfase ao amparo educativo a alunos com dificuldades
financeiras. O CEBRADE vem ampliando as possibilidades de acesso e permanência de jovens no ensino
superior, através de dois programas: o Programa de Amparo Educativo Temporário e o Programa Bolsa
Incentivo, adotados pelas IES mediante convênio.
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Como se associar
No Portal Semesp (www.semesp.org.br) está disponível a Ficha de Filiação, que deve ser
preenchida em todos os campos, iniciando-se pelo Código da Mantenedora junto ao Semesp.
Para obtê-lo, deve-se entrar em contato o Semesp pelo telefone (11) 6169-4420 ou e-mail
associado@semesp.org.br..
Antes de enviar os dados, é preciso imprimir 1 (uma) cópia da Ficha de Filiação para a assinatura do Diretor Presidente da Mantenedora.
Para que a filiação se efetive, a cópia do formulário devidamente preenchida e assinada
deverá ser enviada ao Semesp, acompanhada dos seguintes documentos:
• 1 (uma) cópia do Estatuto da Mantenedora;
• 1 (uma) cópia da Ata que elegeu a atual Diretoria, contendo o respectivo mandato;
• 1 (uma) cópia do(s) Decreto(s) ou Portaria(s) do Ministério da Educação e Desporto que
autorizou(aram) o(s) curso(s) superior(es).

Contato
Semesp – Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos
de Ensino Superior no Estado de São Paulo
Presidente do Semesp

Hermes Ferreira Figueiredo

Endereço:

Rua Cipriano Barata, 2.431, Ipiranga
CEP 04205-002 São Paulo SP
Telefone: (11) 2069-4444
Fax: (11) 2914-2190
E-mail: semesp@semesp.org.br
Internet: www.semesp.org.br
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