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Fabl 

Fernanda Elias Zaccal 
Ligia Lamana B 

1 O presente traba 
e academia. 

2 Em 30 de outubrc 
(CADE), a Federação da: 
Brasileira de Direito Públ 
nº 2 (Convênio), para o d 
jlldicial das decisões do CA 

3 Desde a idealiza. 
pesquisa, passaram-se CE 
pesquisa previsto no CO! 

4 O CADE fornec 
demais recursos materiais I 


sua equipe de pesquisa. 
S Trata-se de pes. 

proferidos pelos Tribuné 
(STJ) e Supremo TribuI1é 
tomadas pelo CADE des 
8.884/94) até abril de 201 

6 O recorte adotac 
nos tribunais indicados 
poderia ser chamada dE 
tribunais, porém, ainda 

7 Com esse recorl 
a 43 processos judiciais 
administrativos distinto 

8 Após a seleção 
a um exame dissociado: 
segunda de na tureza qu 

9 A análise quantil 
de (i) "fatores de entrad 
informações agrupadas 
com caráter exaustivo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


