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EMENTA 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA – CADE. ANULAÇÃO 

DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PARA APURAÇÃO DE 

FORMAÇÃO DE CARTEL. AJUIZAMENTO DE DEMANDAS INDIVIDUAIS. 

IDENTIDADE ENTRE OBJETO E CAUSA DE PEDIR. CONEXÃO. OCORRÊNCIA. 

APLICAÇÃO DAS NORMAS DOS ARTS. 105 E 106 DO CPC. COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, POR 

PREVENÇÃO. 

I – Nos termos do art. 103 do CPC vigente na época, “reputam-se conexas duas ou 

mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir”.  

II – Na hipótese dos autos, em se tratando de demandas em que se busca a 

anulação de procedimento administrativo e a respectiva penalidade imposta, 

envolvendo a suposta prática de cartel, afigura-se a conexão entre os respectivos 

feitos, impondo-se a aplicação das normas dos arts. 105 e 106 do referido diploma 

legal, como forma de evitar-se a possível prolação de decisões divergentes, se 

proferidas por juízos diversos, mormente quando amparadas no mesmo suporte 

fático-jurídico, como no caso, em que as demandantes sustentam suas respectivas 

pretensões em supostos vícios formais do procedimento administrativo em 

referência (alegação de ausência de acesso à integralidade dos documentos 

apreendidos, nulidade da perícia técnica realizada e utilização de provas 

produzidas por terceiros), bem assim, na inexistência da apontada prática de 

cartel, pugnando-se, ao final, pela nulidade das penalidades aplicadas. 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO fls.2/14 

TRF 1ª REGIÃO/IMP.15-02-05 D:\Users\ju65\Downloads\00146927720164010000_2.doc 

III – Caracterizada, na espécie, a prevenção do juízo da 2ª Vara Federal da Seção 

Judiciária do Distrito Federal, em virtude da anterior distribuição de outra demanda, 

impugnando o mesmo ato administrativo, em que se operou, primeiramente, a 

citação válida do promovido impõe-se a reunião dos feitos perante o referido juízo, 

por aplicação dos arts. 105 e 106 c/c o art. 219 do CPC vigente, na época. 

IV – Agravo de instrumento provido. Decisão reformada. 

ACÓRDÃO 
Decide a Turma, à unanimidade, dar provimento ao agravo de 

instrumento, nos termos do voto do Relator. 

Quinta Turma do Tribunal Regional Federal – Em 05/04/2017. 

Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE 
Relator  
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RELATÓRIO 

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE 

(RELATOR): 

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida 

pelo juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos de 

ação ajuizada pela Associação Brasileira de Cimento Portland - ABCP, ora 

agravante, contra o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, em 

que se discute a legitimidade de penalidade imposta à suplicante, pugnando-se, 

em sede de antecipação da tutela, pela suspensão da exigibilidade do valor da 

multa que lhe foi aplicada, mediante a garantia de caução idônea. 

Na decisão agravada, o juízo monocrático, declinou da competência, 

para processar e julgar o aludido feito, em favor do juízo da 6ª Vara Federal da 
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Seção Judiciária do Estado do Paraná, em virtude de suposta prevenção daquele 

juízo decorrente da conexão gerada pela anterior distribuição de outra demanda 

que por ali tramita, onde se questiona a legitimidade do mesmo procedimento 

administrativo que resultou na imposição da penalidade descrita no feito de origem. 

Em suas razões recursais, sustentam as recorrentes, em resumo, que, 

diferentemente do que restou consignado na decisão recorrida, inexistiria, na 

espécie, a aventada conexão entre a demanda instaurada no feito de origem e 

naquela em curso no juízo da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do 

Paraná, à míngua de identidade de partes, objeto e causa de pedir. Destacam que, 

embora de aparente origem comum, a questão alusiva à regularidade da 

penalidade que lhe foi imposta não guarda qualquer relação com os fundamentos 

veiculados no feito que tramita no aludido juízo, a descaracterizar a suposta 

interdependência entre as respectivas ações. Ademais, ainda que assim não fosse, 

a prevenção, no caso, se existente a conexão, seria do juízo da 2ª Vara Federal da 

Seção Judiciária do Distrito Federal, por onde tramitam os autos da Ação nº 

0052652-86.2015.4.01.3400, ajuizada por HOLCIM BRASIL S/A contra o Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica – CADE, em que se busca, também, a 

anulação do procedimento administrativo em referência.  

Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal formulado na 

inicial (fls. 2648/261), sobrevieram as contrarrazões de fls. 2667/2685, em que a 

autarquia recorrida postula o desprovimento do recurso. 

A douta Procuradoria Regional da República opinou pelo provimento 

do  recurso (fls. 2690/2691vº). 

Este é o relatório. 
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VOTO 

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE 

(RELATOR): 

Como visto, o juízo monocrático declinou da competência, para 

processar e julgar a demanda instaurada no feito de origem, em favor do juízo da 

6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Paraná, sob o fundamento de 

conexão com a demanda ali anteriormente ajuizada, onde se busca a anulação de 

penalidade imposta pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, 

por suposta nulidade do procedimento administrativo instaurado pelo aludido 

órgão, para apuração da suposta prática de cartel por parte de empresas que 

atuam no ramo de cimento e concreto, dentre as quais, a empresa ora recorrente. 

Concluiu aquele juízo que, a despeito de não ocorrer, na espécie, identidade de 

partes, haveria convergência entre o objeto e a causa de pedir de ambas as ações, 

impondo-se a reunião dos feitos, em homenagem ao princípio da segurança 

jurídica, de forma a evitar a potencial prolação de decisões divergentes para a 

mesma questão jurídica. 

Por sua vez, assevera a agravante que, no caso em exame, inexistiria 

a aventada conexão entre as demandas, na medida em que, embora de aparente 

origem comum, a questão alusiva à regularidade da penalidade que lhe foi imposta 

não guarda qualquer relação com os fundamentos veiculados no feito que tramita 

no outro juízo, a descaracterizar a suposta interdependência entre as respectivas 

ações. 

Nos termos do art. 103 do CPC vigente na época, “reputam-se 

conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de 

pedir”. A finalidade desse dispositivo é evitar que as decisões a serem proferidas 
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nos respectivos processos, acaso julgados separadamente, venham a conflitar 

entre si, tornando-se contraditórias e inconciliáveis. 

Na hipótese dos autos, as partes requerem a nulidade da decisão do 

CADE por vícios formais no procedimento administrativo e em razão da 

inexistência da prática do ilícito, destacando-se, ainda, que, especialmente com 

relação aos alegados vícios formais, com a nulidade de provas e a negativa de 

acesso aos documentos apreendidos, evidencia-se a possibilidade de contradição 

das decisões no mundo dos fatos – uma vez que é possível que em uma decisão 

seja reconhecida a regularidade do processo e em outra seja declarada a nulidade 

de algum ato que contamine todo o procedimento adotado – circunstância 

suficiente para determinar a reunião dos processos pela conexão. 

Com efeito, em se tratando de demandas em que se busca a anulação 

de procedimento administrativo e a respectiva penalidade imposta, envolvendo a 

suposta prática de cartel, como no caso, afigura-se a conexão entre os respectivos 

feitos, impondo-se a aplicação das normas dos arts. 105 e 106 do CPC vigente na 

época1, como forma de evitar-se a possível prolação de decisões divergentes, se 

proferidas por juízos diversos, mormente quando amparadas no mesmo suporte 

fático-jurídico, como no caso, em que as demandantes sustentam suas respectivas 

pretensões em supostos vícios formais do procedimento administrativo em 

referência (alegação de ausência de acesso à integralidade dos documentos 

apreendidos, nulidade da perícia técnica realizada e utilização de provas 

produzidas por terceiros), bem assim, na inexistência da apontada prática de 

cartel, pugnando-se, ao final, pela nulidade das penalidades aplicadas. 

Ademais, ainda que assim não fosse, o colendo Superior Tribunal de 

Justiça já assentou o entendimento de que “a configuração do instituto da conexão 

não exige perfeita identidade entre as demandas, senão que, entre elas preexista 

um liame que as torne passíveis de decisões unificadas" (CC 45.297/DF, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

14/09/2005, DJ 17/10/2005, p. 163). 

                                                 
1 Art. 105. Havendo conexão ou continência, o juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, 
pode ordenar a reunião de ações propostas em separado, a fim de que sejam decididas simultaneamente. 
Art. 106. Correndo em separado ações conexas perante juízes que têm a mesma competência territorial, 
considera-se prevento aquele que despachou em primeiro lugar. 
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Nessa mesma inteligência, confiram-se, dentre outros, os seguintes 

julgados: 

PROCESSUAL CIVIL.  AÇÕES POPULARES AFORADAS PERANTE 
JUÍZOS DIFERENTES, MAS TODOS COM COMPETÊNCIA 
TERRITORIAL E VISANDO O MESMO OBJETIVO.  
CONFIGURAÇÃO DA CONEXÃO E A COMPETÊNCIA FIXADA PELA 
PREVENÇÃO. 
(...) 
Para caracterizar a conexão (arts. 103 e 106 do CPC), na forma em 
que está definida em lei, não é necessário que se cuide de causas 
idênticas (quanto aos fundamentos e ao objeto); basta que as ações 
sejam análogas, semelhantes, visto como o escopo da junção das 
demandas para um único julgamento é a mera possibilidade da 
superveniência de julgamentos discrepantes, com prejuízos para o 
conceito do Judiciário, como Instituição. 
A interpretação literal, estrita do preceito legal expungiria, do direito 
pátrio, o instituto da prevenção, nas ações populares.  A compreensão 
e o sentido do dispositivo indicado (art. 5º, § 3º) hão de ser buscados 
em conjunção com o Código de Processo, que, como se sabe, define 
os princípios processuais aplicáveis, também, às leis extravagantes. 
O malefício das decisões contraditórias sobre a mesma relação de 
direitos consubstancia a espinha dorsal da construção doutrinária 
inspiradora do princípio do simultaneus processus a que se reduz a 
criação do forum connexitatis materialis.  O acatamento e o respeito às 
decisões da Justiça constituem o alicerce do Poder Judiciário que se 
desprestigiaria na medida em que dois ou mais Juízes proferissem 
decisões conflitantes sobre a mesma relação jurídica ou sobre o 
mesmo objeto da prestação jurisdicional. 
A configuração do instituto da conexão não exige perfeita identidade 
entre as demandas, senão que, entre elas preexista um liame que as 
torne passíveis de decisões unificadas. 
Conflito de Competência que se julga procedente, declarando-se 
competente para processar e julgar as ações populares descritas na 
inicial, o Juízo Federal da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de 
Minas Gerais, por ser o provento, in casu, ficando cassada a liminar 
anteriormente concedida, para o que devem ser remetidas todas as 
ações (30 ações populares). 
Decisão indiscrepante. 
(CC 22.123/MG, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA 
SEÇÃO, julgado em 14/04/1999, DJ 14/06/1999, p. 100). 
 

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. DEMANDAS COLETIVAS 
PROMOVIDAS CONTRA A ANEEL. DISCUSSÃO ACERCA DA 
METODOLOGIA DE REAJUSTE TARIFÁRIO. LEI Nº 7347/85. 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

CONEXÃO. 
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1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de 
que "havendo causa de modificação da competência relativa 
decorrente de conexão, mediante requerimento de qualquer das 
partes, esta Corte Superior tem admitido a suscitação de conflito para 
a reunião das ações propostas em separado, a fim de que sejam 
decididas conjuntamente (simultaneus processus) e não sejam 
proferidas decisões divergentes, em observância aos princípios da 
economia processual e da segurança jurídica". 

(...) 

3. Conforme dispõe o art. 103 do CPC, reputam-se conexas duas ou 
mais ações, quando lhes for comum o objeto e a causa de pedir, como 
no presente caso. A conexão (relação de semelhanças entre as 
demandas), com o intuito de modificação de competência, objetiva 
promover a economia processual e a evitar decisões contraditórias. 

(...) 

(CC 126.601/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2013, DJe 05/12/2013) 
 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – LIMITES – ART. 117 DO CPC – 
APLICAÇÃO APENAS NA HIPÓTESE DE EXCEÇÃO DE 
INCOMPETÊNCIA – PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA – 
CONEXÃO – DESNECESSIDADE DE PERFEITA IDENTIDADE DO 
PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR – DIREITO ELEITORAL SINDICAL 
– COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
(...) 
4. Para que se configure a conexão não é necessário qu e haja 
perfeita identidade do pedido e da causa de pedir, sendo 
suficiente a existência de um liame que possibilite  a decisão 
unificada . 
(...) 
6. Conflito de competência conhecido para declarar competente o 
Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Piracicaba/SP para processar e julgar 
as demandas conexas. 
(CC 50.560/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, 
julgado em 23/08/2006, DJ 11/09/2006, p. 215) 
 
PROCESSO CIVIL – CONFLITO DE COMPETÊNCIA – ART. 115, III, 
CPC – CONFIGURAÇÃO – CONEXÃO – CAUSA DE PEDIR 
IDÊNTICAS – RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS – 
PREVENÇÃO – PRESENÇA DE AUTARQUIA FEDERAL – 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 
1. A Primeira Seção, interpretando o disposto no art. 115, III, do CPC, 
tem acolhido, excepcionalmente, a instauração de incidente de conflito 
de competência antes do pronunciamento dos juízos envolvidos sobre 
a reunião dos processos. 
2. A reunião de processos por conexão decorre do princ ípio da 
segurança jurídica e deve ser levada a termo quando  vislumbrada 
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a possibilidade de serem proferidas decisões contra ditórias que 
possam vir a incidir sobre as mesmas partes. 
3. Competência firmada em favor do Juízo que primeiro promoveu a 
citação válida. 
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 2ª 
Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso para processar e julgar as 
demandas conexas. 
(CC 107.932/MT, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, 
julgado em 09/12/2009, DJe 18/12/2009) 
 

Em casos similares, onde se discutiu matéria alusiva à formação de 

cartel, este egrégio Tribunal firmou entendimento nessa mesma linha de orientação 

jurisprudencial, conforme se vê, dentre outros, do seguinte julgado: 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADE. 
DENÚNCIA DE FORMAÇÃO DE CARTEL. ALEGAÇÃO DE 
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DO 
DEVIDO PROCESSO LEGAL.  1. "Reputam-se conexas duas ou mais 
ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir" (CPC, 
art. 103). Em decorrência desta norma processual, ocorre a conexão 
entre o mandado de segurança em curso na 21ª Vara da SJ/DF e a 
ação de procedimento ordinário de origem, que tramita na 13ª Vara da 
SJ/DF, tendo em vista a identidade de objeto e causa de pedir - 
suspensão do procedimento administrativo e da medida preventiva 
aplicada, resultantes das alegadas nulidades na fase instrutória 
daquele - o que recomenda a reunião dos processos judiciais para 
julgamento simultâneo perante o juízo prevento, no caso, o Juízo da 
21ª Vara da SJ/DF, a fim de se evitar a eventual prolação de 
sentenças conflitantes (CPC, arts. 103, 105 e 106).  2. Os atos de 
instrução no âmbito do processo administrativo, que visa apurar a 
prática de cartel no ramo de vergalhões de aço, não ofenderam o 
direito de defesa da empresa Agravada, tendo em vista que praticados 
de acordo com os ditames da Lei 8.884/94 e da Portaria nº 849/2000, 
do Ministério da Justiça.  3. O procedimento previsto na ulterior 
Portaria/MJ nº 849/2000 não inverte a ordem dos atos processuais, 
tendo em vista que ao determinar a prévia elaboração de relatório com 
conclusões preliminares - antes de abrir vista às partes para a 
apresentação das alegações finais -, oportuniza às empresas 
representadas o conhecimento antecipado das eventuais 
irregularidades contra elas argüidas, facilitando, assim, a articulação 
da defesa antes da elaboração do relatório circunstanciado, 
privilegiando, pois, o princípio do contraditório (CF, art. 5º, LV).  4. 
Agravo de instrumento da União provido. 
(AG 0015669-89.2004.4.01.0000 / DF, Rel. DESEMBARGADOR 
FEDERAL FAGUNDES DE DEUS, QUINTA TURMA, DJ p.45 de 
05/10/2005). 
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Impende consignar, ainda, que, em casos assim, segundo a lição 

abalizada de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Júnior (In Código de 

Processo Civil – comentado e Legislação Extravagante, 13ª Edição, pag.441), 

“sendo a conexão matéria de ordem pública, o juiz é obrigado a determinar a 

reunião de ações conexas para julgamento, nada obstante esteja consignado na 

norma ora comentada que o juiz “pode ordenar”. O magistrado não pode examinar 

a conveniência ou oportunidade da reunião, pois o comando emergente do CPC 

105 é cogente: o juiz tem o dever legal, de ofício, de reunir as ações conexas para 

julgamento conjunto. No mesmo sentido: Barbi, Coment., ns. 603 e 607, PP. 347 e 

349/350; Marcato-outro. CPC1, coment. 2 CPC 105, PP. 299/300”. 

*** 

Caracterizada, pois, na espécie, a conexão entre as demandas 

apontadas, impõe-se a sua reunião perante o juízo prevento. 

Acerca do tema, assevera o CADE que o juízo prevento seria o da 6ª 

Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Paraná, in verbis : 

“Embora o CADE entenda que a citação válida identifica o juízo 
prevento, por se tratar de hipótese de juízos que apresentam 
competência territorial diversa, cumpre esclarecer que, qualquer que 
seja o critério adotado, tem-se como prevento o Juízo Federal da 6ª 
Vara de Curitiba/PR para apreciar as ações, uma vez que: 

a) A ação proposta perante o Juízo Federal de Curitiba foi 
distribuído em 27 de agosto de 2015 (cf. andamento 
processual anexo), ao passo que a demanda de origem, 
proposta por InterCement, foi distribuída em 07 de outubro de 
2015; 

b) O primeiro despacho, concedendo vistas ao CADE para se 
manifestar sobre o pedido de liminar, foi proferido em 04 de 
setembro de 2015 pelo juízo federal do Paraná (cf andamento 
processual anexo), ao passo que na demanda de origem o 
despacho de igual teor foi proferido em 22 de outubro de 2015; 

c) A decisão liminar foi proferida na ação que tramita perante o 
Juízo Federal de Curitiba/PR em 02 de outubro de 2015 (cf. 
andamento processual anexo); 

d) O CADE foi citado na ação que tramita perante o Juízo 
Federal de Curitiba/PR em 08 de outubro de 2015 (cf. 
andamento processual anexo), não tendo sido citado, até o 
momento, na demanda de origem”. 
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Observo, contudo, que, segundo informações processuais constantes 

da página eletrônica da Seção Judiciária do Distrito Federal, ali também tramita a 

ação nº 0052652-86.2015.4.01.3400, perante a 2ª Vara Federal, ajuizada por 

HOLCIM BRASIL S/A contra o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – 

CADE, em que se busca, também, a anulação do procedimento administrativo em 

referência.  

No aludido feito, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – 

CADE, por intermédio do seu patrono, Dr. Fernando Barbosa Bastos Costa 

(OAB/DF nº 18802), procedeu à retirada dos autos da Secretaria do juízo da 2ª 

Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, em 14 de setembro de 2015 , 

operando-se, nessa data, o seu comparecimento espontâneo ao feito e suprindo-

se, por conseguinte, a sua citação formal, nos termos do art. 214, § 1º, do CPC. 

Sobre o tema, confiram-se, dentre outros, os seguintes julgados: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO 
CIVIL. CARGA DOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ART. 214, § 1º, DO CPC. 
TERMO INICIAL DO PRAZO PARA RESPOSTA. EXCEÇÃO DE 
INCOMPETÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA 
DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DISTRIBUIÇÃO 
POR DEPENDÊNCIA E APENSAMENTO À AÇÃO DE EXECUÇÃO. 
FALTA DE IMPUGNAÇÃO A ESSE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO 
RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 

1. O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Corte, 
que é firme no sentido de que a carga dos autos demonst ra 
ciência inequívoca da parte, em razão do seu compar ecimento 
espontâneo, que determina o início da contagem do p razo para 
resposta  (art. 214, § 1º, do CPC). 

2. O acórdão recorrido assentou que, além da carga dos autos, houve 
ciência inequívoca também pelo fato de que "a ação declaratória foi 
distribuída por dependência, de modo que, desde o seu ajuizamento, 
se encontra apensa à execução, diga-se novamente, promovida pela 
embargante". Esse fundamento, todavia, não foi infirmado nas razões 
do recurso especial, razão por que incide, na espécie, o enunciado n. 
283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 

3. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no REsp 1474781/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 
16/10/2015) 
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 
COBRANÇA. PRAZO DE RESPOSTA. TERMO INICIAL. JUNTADA 
DE PROCURAÇÃO. PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER 
CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ARTS. 
ANALISADOS: 214, § 1º, e 215 DO CPC. 
(...) 
2. Discute-se o termo inicial do prazo de resposta quando o advogado 
do demandado comparece aos autos para juntada de procuração com 
poderes especiais para receber citação e peticiona para deferimento 
de vista dos autos. 
3. A juntada aos autos de procuração com poderes específicos para 
receber citação configura o instituto do comparecimento espontâneo 
(art. 214, §1º, do CPC), inobstante a ausência de imediata carga dos 
autos. 
4. Juntada a procuração, completa-se a formação do processo, 
abrindo-se ao advogado a possibilidade de acesso aos autos, 
independente de pedido ou deferimento do juiz. 
5. A petição de vistas é, portanto, inócua, não servindo à protelação do 
curso do prazo e da regular marcha processual, salvo comprovada a 
existência de óbice concreto ao acesso efetivo dos autos. 
6. Negado provimento ao recurso especial. 
(REsp 1454841/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 15/08/2014) 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO 
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. 
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PROCURAÇÃO. 
PODERES ESPECÍFICOS. NECESSIDADE. NÃO PROVIMENTO. 
1. A carga dos autos por advogado sem poderes específicos para 
receber citação não supre a ausência do referido ato. Precedentes. 
2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que 
se nega provimento. 
(EDcl no REsp 680.212/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 
QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 10/08/2012) 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO 
REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E 
DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. EMBARGOS À 
EXECUÇÃO. TERMO A QUO PARA CONTAGEM DO PRAZO. 
CARGA DOS AUTOS. PRECEDENTES. 

(...) 
2. Consolidou-se nesta Corte o entendimento de que a carga dos 
autos demonstra a ciência inequívoca da parte, em r azão do seu 
comparecimento espontâneo,  e determina o início da contagem do 
prazo recursal, não sendo considerada a data da juntada do mandado 
de citação. Precedentes. 
3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual 
se nega provimento. 
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(EDcl no Ag 1276586/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2011, DJe 15/06/2011). 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
PROCESSUAL CIVIL. 
VIOLAÇÃO AO ART. 557 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CONTESTAÇÃO. 
CARGA DOS AUTOS POR ADVOGADO COM PODERES PARA 
ATUAR NA AÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO 
CARACTERIZADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 
CONFIGURADO. 
AGRAVO NÃO PROVIDO. 
(...) 
2. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior estabelece que "o 
comparecimento nos autos de advogado da parte demandada com 
procuração outorgando poderes para atuar especificamente naquela 
ação configura comparecimento espontâneo a suprir o ato citatório, 
deflagrando-se assim o prazo para a apresentação de resposta. Isso 
porque, nessas circunstâncias, o réu encontra-se ciente de que contra 
si foi proposta demanda específica, de sorte que a finalidade da 
citação - que é a de dar conhecimento ao réu da existência de uma 
ação específica contra ele proposta - foi alcançada. Precedentes" 
(AgRg no AREsp 536.835/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe de 3/2/2015). 
(...) 
4. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(AgRg no AREsp 336.263/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 
TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 09/11/2015) 

 

Por sua vez, no feito que tramita perante a 6ª Vara Federal da Seção 

Judiciária do Estado do Paraná, conforme noticiado pelo próprio CADE, a sua 

citação ocorreu somente em 08 de outubro de 2015 , a caracterizar, na espécie, 

a prevenção do juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, 

nos termos do referido art. 106 c/c o art. 219 do CPC vigente. 

Conforme bem ressaltou a ilustrada consultoria da Drª Eliana Calmon, 

em sólido memorial que nos foi apresentado sobre a matéria discutida nestes 

autos, “existindo na Justiça Federal de Brasília ação da em presa Holcim 

Brasil S/A com pedido semelhante aos das ações conf rontadas, decidindo-se 

o magistrado pela reunião das demandas, cabe a prev enção a este último, 

porque aí a citação do Cade, uma vez que nos três p rocessos neste juízo foi 

feita a citação em primeiro lugar ” (...), pois “pelas regras do art. 219, se houver 
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a ordem de reunião dos processos, por utilidade ou interesse do processo, 

no entender dos julgadores, a prevenção pertinente deverá ser do juízo da 2ª 

Vara Federal de Brasília-DF., onde se angularizou p or primeiro a relação 

processual ”. 

Nesse sentido, confira-se o julgamento levado a efeito pela colenda 

Quinta Turma deste egrégio Tribunal, nos autos do AI nº 0057387-

80.2015.4.01.0000/DF, interposto contra decisão proferida pelo juízo da 20ª Vara 

Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos de ação ajuizada por 

INTERCEMENT BRASIL S/A, contra o Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica – CADE, em que se discute, justamente, a mesma matéria aqui 

abordada, onde esta colenda Turma julgadora decidiu pela competência, por 

prevenção, do juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, 

nestes termos: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA 
ECONÔMICA – CADE. ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO INSTAURADO PARA APURAÇÃO DE 
FORMAÇÃO DE CARTEL. AJUIZAMENTO DE DEMANDAS 
INDIVIDUAIS. IDENTIDADE ENTRE OBJETO E CAUSA DE PEDIR. 
CONEXÃO. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS NORMAS DOS ARTS. 
105 E 106 DO CPC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, POR PREVENÇÃO. 
I – Nos termos do art. 103 do CPC, “reputam-se conexas duas ou mais 
ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir”.  
II – Na hipótese dos autos, em se tratando de demandas em que se 
busca a anulação de procedimento administrativo e a respectiva 
penalidade imposta, envolvendo a suposta prática de cartel, afigura-se 
a conexão entre os respectivos feitos, impondo-se a aplicação das 
normas dos arts. 105 e 106 do CPC, como forma de evitar-se a 
possível prolação de decisões divergentes, se proferidas por juízos 
diversos, mormente quando amparadas no mesmo suporte fático-
jurídico, como no caso, em que as demandantes sustentam suas 
respectivas pretensões em supostos vícios formais do procedimento 
administrativo em referência (alegação de ausência de acesso à 
integralidade dos documentos apreendidos, nulidade da perícia técnica 
realizada e utilização de provas produzidas por terceiros), bem assim, 
na inexistência da apontada prática de cartel, pugnando-se, ao final, 
pela nulidade das penalidades aplicadas. 
III – Caracterizada, na espécie, a prevenção do juízo da 2ª Vara 
Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, em virtude da anterior 
distribuição de outra demanda, impugnando o mesmo ato 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO fls.14/14 

TRF 1ª REGIÃO/IMP.15-02-05 D:\Users\ju65\Downloads\00146927720164010000_2.doc 

administrativo, em que se operou, primeiramente, a citação válida do 
promovido impõe-se a reunião dos feitos perante o referido juízo, por 
aplicação dos arts. 105 e 106 c/c o art. 219 do CPC vigente. 
IV – Agravo de instrumento provido. 
(AI nº 0057387-80.2015.4.01.0000/DF – Rel. Desembargador Federal 
Souza Prudente – Quinta Turma – julgado em 17/02/2016). 

 
 

De igual forma foram os julgados proferidos por esta mesma Quinta 

Turma, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0059812-80.2015.4.01.0000/DF, 

onde também se fixou a competência do juízo da 2ª Vara Federal da Seção 

Judiciária do Distrito Federal, para processar e julgar as demandas envolvendo a 

discussão sobre a legitimidade do procedimento administrativo em referência.  

*** 

Com estas considerações, dou provimento  ao presente agravo de 

instrumento, para reformar a decisão agravada e declarar a competência do 

juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Dis trito Federal , para 

processar e julgar a demanda instaurada nos autos de origem. 

Oficie-se ao juízo monocrático (2ª Vara Federal da Seção Judiciária do 

Distrito Federal), comunicando-lhe o inteiro teor deste julgado, na dimensão 

eficacial do artigo 1008 do CPC vigente, para fins imediato cumprimento. 

Este é meu voto. 

 
 


