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Bolsonaro faz três indicações de conselheiros para o
Cade

Por Juliano Basile

BRASÍLIA  -  O presidente Jair Bolsonaro encaminhou nesta sexta-feira ao Senado as indicações de três novos
conselheiros para compor o Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Ao todo, o Tribunal tem
sete vagas e atualmente está com apenas três integrantes. Com isso, está sem o quórum mínimo de quatro membros para
realizar julgamentos.

Bolsonaro enviou os nomes do advogado Luiz Augusto Azevedo de Almeida Hoffmann, que é sócio do escritório Almeida
Prado e Hoffmann, em São Paulo, do economista Luis Henrique Bertolino Braido, que é mestre pela FGV e doutor em
economia pela Universidade de Chicago, e do subchefe adjunto de Política Econômica da Casa Civil, Sérgio Costa
Ravagnani, advogado. Com isso, eles terão que ser aprovados pelo Senado para alcançar os cargos de conselheiros.

O presidente ainda indicou a advogada Lenisa Rodrigues Prado para o cargo de procuradora-chefe do Cade. Ela também
terá que ser aprovada pelo Senado para a vaga.

Em maio, o presidente havia enviado os nomes do procurador do Estado do Paraná, Vinícius Klein, indicado pelo ministro
da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, e do economista Leonardo Bandeira Rezende, do Departamento de Economia
da PUC do Rio e escolhido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.

Diante da necessidade de negociação também com o Senado para aprovação do nome do filho Eduardo Bolsonaro (PSL-
SP), deputado federal, para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos, essas indicações foram retiradas.

Recondução no comando do Cade

Bolsonaro também encaminhou ao Senado a recondução de Alexandre Cordeiro Macedo para o comando da
Superintendência do Cade. Ele ocupa o cargo desde 24 de outubro de 2017 e teria um prazo para concluí-lo em 23 de
outubro deste ano. Agora, se ele for aprovado novamente no Senado, poderá ficar por mais dois anos no comando do órgão
antitruste.

Macedo é doutorando em Direito Econômico pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), mestre em Direito
Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Pu?blico. Ele deverá passar por sessão de análise de sua recondução no
Senado, para ser votado e, se aprovado, poderá cumprir um novo mandato no comando da Superintendência.


