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Atos de Concentração: Contratos Associativos 

“Três anos de entrada em vigor da Lei de Defesa da Concorrência” 
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 Fundamento legal: Art. 54, caput e parágrafo 3º 

 

 Contratos de fornecimento e distribuição com cláusula de 
exclusividade 

 

 Precedentes:  

 AC Camargo Correa/Holcim (08012.011058/2005-74) 

 AC Monsanto/Iharabras (08012.000182/2010-71) 

 AC Monsanto/Dow (08012.005367/2010-72) 

 AC Syngenta/Dow (08012.006493/2010-44) 

 

 

Lei 8.884/94 
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  AC Monsanto/Iharabras 
 Declaração de Voto Arthur Badin: 

 
“contratos de fornecimento que (a) não impliquem transferência 

de direitos sobre ativos concorrencialmente relevantes, (b) 
não contenham cláusulas de exclusividade ou equivalentes de 
qualquer natureza capazes de restringir o direito de decisão 
sobre os ativos (produtos e serviços), (c) tenham prazo de 
vigência inferior a cinco anos (consideradas eventuais 
prorrogações), (d) contemplem a possibilidade de rescisão 
imediata sem ônus à parte requerente, (e) não representem a 
negociação de um volume de produtos superior ao percentual 
estabelecido no art. 54, §3º da lei n. 8884/94, prescindem de 
notificação ao SBDC por não serem capazes de limitar ou 
prejudicar a livre concorrência ou deles resultar a dominação 
de bens e serviços.”  

 

 AC Monsanto/Dow 
 Conselheiro Carlos Ragazzo retirou os requisitos de prazo de 5 

anos e possibilidade de rescisão imediata 
 

Lei 8.884/94 
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 Fundamento legal: Art. 90, IV (“contratos associativos”) 

 

 Contratos de licenciamento de tecnologia 

 

 Precedentes (anteriores à Resolução 10):  

 Monsanto/Syngenta (08012.002870/2012-38) 

 Monsanto/Nidera (08012.006706/2012-08) 

 Monsanto/Coodetec (08700.003898/2012-34) 

 Monsanto/Don Mario Sementes (08700.003937/2012-01) 

 Monsanto/Bayer (08700.004957/2013-72) 

 

 

Lei 12.529/11 
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 Monsanto/Bayer 

 Voto do Conselheiro Alessandro Octaviani: 

 (i) dever de proteger as condições de concorrência; 

 (ii) assimetria de informações entre agentes e autoridades; 

 (iii) não conhecimento em bloco pode ser “cheque em 
branco” 

 (iv) dominação empresarial ab extra, sem participação de 
capital de uma empresa em outra, podem ser ainda mais 
intensas nos setores de alta tecnologia; 

 (v) o dever da Administração é proteger as condições de 
concorrência optando pelo conhecimento de operações; 

 (vi) necessidade de cálculos sobre diminuição do bem-estar 
do consumidor com as opções de conhecimento e não 
conhecimento 

 

 

Lei 12.529/11 
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Consideram-se associativos quaisquer contratos com duração superior a 2 (dois) 
anos em que houver cooperação horizontal ou vertical ou compartilhamento de 
risco que acarretem, entre as partes contratantes, relação de interdependência.  
  
§ 1o Para fins do disposto no caput deste artigo, considera-se que há cooperação 
horizontal ou vertical ou compartilhamento de risco que acarretam relação de 
interdependência:  
  
I - nos contratos em que as partes estiverem horizontalmente relacionadas no objeto 
do contrato sempre que a soma de suas participações no mercado relevante afetado 
pelo contrato for igual ou superior a vinte por cento (20%); ou  
  
II – nos contratos em que as partes contratantes estiverem verticalmente relacionadas 
no objeto do contrato, sempre que pelo menos uma delas detiver trinta por cento 
(30%) ou mais dos mercados relevantes afetados pelo contrato, desde que preenchida 
pelo menos uma das seguintes condições:  
  
a) o contrato estabeleça o compartilhamento de receitas ou prejuízos entre as partes; 
  
b) do contrato decorra relação de exclusividade.  
 
*Publicada no D.O.U. de 04.11.2014, em vigor desde 05.01.2015 

Resolução CADE 10/2014* 
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Ato de Concentração Requerente
s 

Contrato Destaques 

08700.000137/2015-73 
GásLocal/ 
GasMig 

Contrato de 
fornecimento 
  

Contrato celebrado antes da Resolução 
porém submissão posterior. Parecer SG 
pelo conhecimento e impugnação ao 
Tribunal para decisão acerca de suposto 
gun jumping. 

08700.001226/2015-37 
Monsanto/  
Embrapa  

Licenciamento 
de tecnologia 

Aprovado sem restrições. 

08700.001403/2015-85 
Sanofi/  
Herbarium 

Contrato de 
distribuição 

Não conhecimento. 

08700.002311/2015-12 
Bayer/Agrium/ 
Utilfértil 

Contrato de 
distribuição 

Contrato celebrado antes da Resolução 
porém submissão posterior. Aprovação 
sem restrições 

08700.002887/2015-80 
Guarani/Noble/ 
Bunge 

Aquisição de 
matéria prima 

Não conhecimento. 

Precedentes Pós Resolução CADE 10/2014 
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Todos os direitos reservados. Esta apresentação não deverá ser divulgada ou 
distribuída para qualquer terceiro sem o consentimento prévio e expresso de 
Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados. Esta apresentação não constitui 
e não deve ser interpretada como aconselhamento legal, o qual deve ser 
obtido especificamente para qualquer atividade ou operação que se pretenda 
realizar. Não assumimos qualquer responsabilidade pela atualização das 
informações contidas nesta apresentação. 

 

All rights reserved. This presentation may not be disclosed or distributed to 
any third parties without prior and express consent by Souza, Cescon, 
Barrieu & Flesch Advogados. This  presentation does not constitute and 
should not be construed as legal counseling, which has to be obtained 
specifically for each intended activity or transaction. We are not liable for the 
update of the information contained herein. 

 


