25 de novembro | Ano 01 nº 001

Presidente nomeia novos conselheiros do CADE
A Presidente do Brasil Dilma Roussef nomeou dois novos
conselheiros para a autoridade brasileira de defesa da
concorrência. Os nomeados são o atual procurador-geral do
órgão, Gilvandro Vasconcelos de Araújo, e Márcio de Oliveira
Júnior, Economista e Consultor Legislativo do Senado.
Sr. Vitor Rufino Santos substituirá Araújo como procuradorgeral da autoridade. Nos últimos anos, ele foi procuradorgeral substituto do CADE.

Nós comemoramos a nomeação de Araújo, que tem exercido
sua função nos últimos anos com muita competência técnica,
dedicação e comprometimento com seu mandato legal, e
com quem é possível estabelecer diálogo de alto nível para a
solução dos casos complexos que hoje são analisados e
julgados pelo CADE. Esperamos que Oliveira Júnior, que
hoje dá suporte à atividade legislativa, possa desempenhar
um bom papel no Conselho.

Os nomeados serão submetidos à sabatina e aprovação pelo
Senado Federal. Se as candidaturas forem aprovadas, o
mandato de Araújo durará quatro anos, enquanto a
nomeação de Oliveira Júnior seria por três anos.
As indicações eram esperadas há tempos, após a saída em
maio de dois conselheiros, Marcos Paulo Veríssimo e Elvino
de Carvalho Mendonça .
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Brazilian president nominates new CADE councilors
Brazilian President Dilma Roussef has nominated two new
decision-makers for the national competition authority. The
nominees are the regulator’s current attorney general,
Gilvandro Vasconcelos de Araújo, and Márcio de Oliveira
Júnior, Economist and Legislative Consultant at the
Brazilian Senate.

We celebrate Araújo’s nomination as he has been a great
attorney-general at CADE, due to his high-level technical
approach and commitment to the legal provisions, and with
whom it is possible to keep a high level standard of
relationship and dialogue. We hope Oliveira Júnior performs
his role at CADE in good standards.

Mr. Vitor Rufino Santos would replace Araújo as the
authority’s attorney general. In the last years, he has been
CADE’s deputy attorney general.
The nominees must now be vested by the federal Senate. If
the nominations are approved, Araújo’s mandate will last
four years, while Oliveira Júnior’s appointment would be for
three years.
The nominations were a long time in coming, following the
departure in May of two councilors, Marcos Paulo Veríssimo
and Elvino Mendonça de Carvalho.
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