
 

 
 

EEVVEENNTTOO::  

  ““TTRRÊÊSS  AANNOOSS  DDEE  EENNTTRRAADDAA  EEMM  VVIIGGOORR  DDAA  LLEEII  DDEE  DDEEFFEESSAA  DDAA  

CCOONNCCOORRRRÊÊNNCCIIAA””  
balanço e debate da vigência da Lei nº 12.529/2011na perspectiva de advogados e autoridades 

29 de maio, sexta-feira, OAB-SP, Novo Edifício sede, Rua Maria Paula, 35, 3º and. 

Abertura e Lançamento da Campanha Institucional da OAB-SP                               

de Defesa da Concorrência: 14h 

Vicente Bagnoli – presidente da CECORE 

Daniel O. Andreoli – vice-presidente da CECORE 

Atos de Concentração: 14h15min 

Moderador:  

Eduardo Caminati Anders 

 Palestrantes: 

Mário Sérgio Rocha Gordilho Júnior                                                                 
(Coordenador Geral de Análise                

Antitruste do CADE) 

Joyce Honda 

Barbara Rosenberg 

Rodrigo Zingales 

Relator: 

Murilo Sampaio Ferraz 

 

Condutas Anticoncorrenciais: 16h 

Moderador:  

Marcos Paulo Veríssimo 

 Palestrantes: 

Gilvandro Vasconcelos Coelho de Araújo                                                           
(Conselheiro do CADE) 

Olavo Zago Chinaglia 

Leonor Cordovil 

Bruno Drago 

                                                                                   
Relator: 

Fernanda Dalla Valle Martino 

 

Palestra do Presidente do CADE: 17h30min                                                                  

Vinícius Marques de Carvalho 

Entrega da Láurea de Defesa da Concorrência e                                                       

coquetel de encerramento: 18h 

Homenageados com a Láurea de Direito da Concorrência em reconhecimento a contribuição prestada para 

a difusão e o desenvolvimento do Direito da Concorrência no País: 

Dra. Elizabeth Maria Mercier Querido Farina 

Dra. Paula Andrea Forgioni 

Dr. José Inácio Gonzaga Franceschini 
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DISCURSO DE ABERTURA - Dr. Vicente Bagnoli, presidente da CECORE. 

 
Boa tarde a todos, 

Há exatos 3 anos entrava em vigor a Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, a Lei de 

Defesa da Concorrência. A “Nova” Lei de Defesa da Concorrência trouxe importantes 

mudanças à prática do Direito da Concorrência, como a submissão prévia de atos de 

concentração e a criação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência com o que foi 

chamado à época de Super CADE. Mas na verdade, a Nova Lei é a consolidação da 

experiência, do desenvolvimento e do aperfeiçoamento da defesa da concorrência em 

nosso País que se iniciou décadas atrás, sobretudo quando do advento da então Lei nº 

8.884, de 1994. 

O avanço do Direito da Concorrência em nosso País é visível. Todos os dias os jornais 

noticiam casos relacionados à defesa da concorrência. As Faculdades de Direito passaram a 

ministrar o Direito da Concorrência, sendo em algumas disciplina curricular. A qualidade 

das pessoas envolvidas na área, advogados, economistas, técnicos e autoridades, se 

aprimora. As empresas se ocupam da temática concorrencial e implementam programas de 

compliance. Mas, sobretudo, o homem médio, a sociedade, que cada vez mais já sabe o que é 

concorrência, os seus benefícios, os problemas decorrentes de cartéis e concentrações, já 

sabe o que é o CADE, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. 

Recentemente o CADE conquistou o prêmio da publicação especializada Global Competition 

Review de melhor agência das Américas e está avaliado dentre as melhores autoridades do 

mundo – aqui aproveito para cumprimentar o CADE e todos os seus integrantes nas 

pessoas dos nossos palestrantes de hoje, Drs. Vinícius Marques de Carvalho, Gilvandro 

Araújo e Mário Sérgio Gordilho – o que confirma o avanço da defesa da concorrência no 

País. Entretanto, mister enfatizar que essa não é uma conquista apenas do CADE hoje, e 

sim de todos aqueles que contribuíram e contribuem para o constante aprimoramento da 

defesa da concorrência no Brasil e sinto-me compelido a enaltecer os advogados que 

militam nesta área, pois é a qualidade desta atuação que exige a resposta adequada e à altura 

daqueles que investigam e julgam. 

Com este propósito, de ter uma defesa da concorrência cada vez melhor, mais eficiente 

para as demandas da sociedade, é que a Comissão de Estudos da Concorrência e Regulação 

Econômica da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, promove este evento 

de “Três anos de entrada em vigor da Lei de Defesa da Concorrência”,                              

balanço e debate da vigência da Lei nº 12.529/2011 na perspectiva de advogados e 

autoridades. 

No dia de hoje, autoridades renomadas e advogados especializados debatem temas como, 

contratos associativos, gun jumping, condutas por objeto e efeito, a estrutura do CADE para 

desempenhar sua relevante função e a sua independência, temas que se fizeram presentes 

nesses três anos e, seguramente, essa troca de experiências e perspectivas contribuirá para o 

engrandecimento da defesa da concorrência. 

 



A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, tem se ocupado das questões 

relacionadas ao Direito da Concorrência e, graças ao apoio e incentivo dos Drs. Marcos da 

Costa e Ivette Senise, e na lembrança Carlos Roberto Fornes Mateucci, a CECORE tem 

desempenhado o seu papel, promovendo discussões e reflexões entre seus membros, 

oferecendo contribuições ao CADE para aprimorar o sistema, realizando eventos e 

aproximado o Direito da Concorrência às outras áreas do Direito e da sociedade. 

E neste constante trabalho de advocacia da concorrência, a OAB-SP lança oficialmente a 

sua campanha institucional de defesa da concorrência. “Sem a livre concorrência, o 

consumidor fica sem escolha: o Direito da Concorrência é um direito seu”. Com esse tema, 

a OAB-SP chama a atenção da necessidade de todos se preocuparem com o Direito da 

Concorrência, direito de todos nós para a promoção de mercados mais competitivos, onde 

as riquezas circulem e os recursos sejam alocados da melhor forma, promovendo a livre 

competição e recompensando a eficiência. Como também diz a campanha da OAB-SP, “Só 

o Direito da Concorrência garante a qualidade dos serviços e produtos com melhores 

preços. Com ele, todo mundo sai ganhando”. 

Para os próximos meses a CECORE continuará empenhada na promoção da defesa da 

concorrência e a campanha “Sem a livre concorrência, o consumidor fica sem escolha: o 

Direito da Concorrência é um direito seu”, que hoje apenas se inicia, atingirá com maior 

intensidade advogados e a sociedade, com vídeos, cartilhas e eventos. 

Por fim, gostaria de agradecer a presença de todos, que gentilmente concederam a tarde de 

hoje, este precioso tempo, para compartilhar e debater o Direito da Concorrência. Gostaria 

ainda, de compartilhar a gentil vídeo mensagem enviada pelo Dr. António Ferreira Gomes, 

presidente da Autoridade da Concorrência, de Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cartaz da campanha institucional da OAB SP de Direito da Concorrência: 

 

 

 



PAINEL 1 – ATOS DE CONCENTRAÇÃO 

 

Foi composto por 4 apresentações. As três apresentações dos advogados membros da 

CECORE trataram dos temas mais latentes do controle de concentrações dentro do atual 

sistema de análise prévia estabelecido pela Lei 12.529/11. E o Dr. Mário Gordilho, 

representante da SG/CADE, trouxe uma apresentação que ilustrou os desafios e avanços 

do CADE com números. 

 

Abertura 

 

Logo na abertura do painel o moderador, Eduardo Caminati, destacou os avanços da Lei 

12.529/11, sendo a introdução do regime de controle prévio o principal deles. 

 

Ressaltou que foi uma “mudança exitosa”, em especial o trabalho do CADE que resultou 

em uma “transição impecável do regime de controle posterior para o regime de controle 

prévio”. E que um reflexo deste sucesso está nos prêmios conquistados pelo CADE. 

 

Introduziu o primeiro tema a ser tratado no painel: Gun Jumping ressaltando que o recente 

guia do CADE trouxe uma luz para uma série de dúvidas que pairavam sobre o tema. 

 

Palestrante 1: Dra. Barbara Rosenberg 

Tema: Gun Jumping 

 

A Dra. Barbara Rosenberg apresentou a discussão envolvendo a prática de Gun Jumping (ou 

integração prematura), em especial ela muito oportunamente brindou a plateia com uma 

interpretação do guia publicado na semana anterior pelo CADE. 

 

Segundo a Dra. Barbara o guia é certamente um avanço do CADE no sentido de dar mais 

previsibilidade e transparência para seus processos. Uma vez que o controle prévio causou 

uma mudança no paradigma de como fazer negócios no Brasil. Antes do guia a orientação 

geral que passava aos seus clientes era “pode planejar, mas não pode implementar”. 

 

Lembrou que o conceito geral de Gun Jumping está relacionado à ideia que antes da 

aprovação de uma operação as empresas devem continuar independentes, isto é, manter 

estruturas físicas separadas, e continuar competindo no mercado. E que neste contexto é 

necessário uma série de cuidados para não queimar a largada. 

 



Antes do guia o CADE havia enfrentado 5 casos de Gun Jumping, porém o fato destes casos 

terem sidos solucionados por acordo (por tanto sem um voto detalhando o racional da 

decisão), havia uma dificuldade para se entender o conteúdo dos precedentes. 

 

O guia foi estruturado de uma forma bastante prática, procurando responder três 

perguntas: (i) o que é uma consumação prévia?; (ii) o que pode ser feito para evitar a 

prática?; e (iii) quais as sanções pela prática de consumação prévia?  

 

Com relação às possíveis infrações destacou: (a) troca de informações; (b) cláusulas 

contratuais que tratam da implementação da operação; (c) condições dos negócios 

(atividades que podem levar a caracterização do Gun Jumping). 

 

Destacou que os pontos mais importantes do guia estão na recomendação de mecanismos 

para minimizar riscos, tais como: (a) adoção de protocolos antitruste; (b) formação de clean 

teans (comitês independentes). E também no detalhamento de como as empresas podem 

atuar (eg. recomendar e-mails distintos) e sobre as informações a serem trocados (3 meses). 

 

Por fim salientou que até o momento o CADE não aplicou a sanção de declaração de 

nulidades de atos e contratos, muito provavelmente em razão do fato de que os casos 

precedentes analisados até o momento foram encerrados com acordos. 

 

Palestrante 2: Dra. Joyce Honda 

Tema: Contratos Associativos  

 

A Dra. Joyce Honda apresentou as discussões envolvendo o tema dos Contratos 

Associativos, espécie de operação sujeita ao controle do CADE que passou a ser expressa 

no rol do artigo 90 da Lei 12.529/11 que, diferentemente do que fazia a Lei 8.884/94, 

apresenta um conceito para “Atos de Concentração”.  

 

A Dra. Joyce destacou que este é um tema que tem gerado dúvidas e que embora o CADE 

tenha editado a Resolução 10/14 para aclarar o tema, ainda permanecem alguns lapsos. 

 

Para procurar esclarecer essas dúvidas, fez um apanhado do histórico da jurisprudência, 

detalhando casos relevantes da Lei anterior que devem servir como balizadores na 

aplicação da Lei atual e também analisou os precedentes que surgiram nesses quase seis 

meses de vigência da Resolução 10/14. 

 



Destacou que no regime da Lei 8.884/94, em razão da redação vaga do artigo 54, esses 

contratos já eram passíveis de notificação, assim foram levados ao CADE principalmente 

contratos de fornecimento e distribuição. Muitos dos contratos que foram levados ao 

CADE foram aprovados sem restrições por não apresentarem preocupações 

concorrenciais. 

 

Um caso paradigmático desta jurisprudência da Lei 8.884/94 foi o voto do ex-Presidente 

Badin no caso Monsanto / Iharabras no qual ele procurou estabelecer requisitos objetivos, 

e posteriormente o voto do ex-Conselheiro Ragazzo no caso Monsanto / Dow. 

 

Uma das principais dúvidas que existem na legislação atual é sobre qual será o 

entendimento do CADE com relação aos contratos de licenciamento de tecnologia. 

 

Destacou que a Resolução 10/14 fixou como parâmetro o prazo contratual de dois anos, 

menor do que o parâmetro da jurisprudência anterior que era de cinco anos, e que uma 

dúvida que permanece é sobre as questões das prorrogações. 

 

Outra dúvida é com relação à expressão “compartilhamento de risco”, se seria este um 

critério adicional ou um critério aplicável só para os casos de contratos associativos. 

 

Palestrante 3: Dr. Rodrigo Zingales 

Tema: Poder de Controle 

 

O Dr. Rodrigo Zingales trouxe a relevante discussão sobre poder de controle e aquisição 

de participação societária, definições de grupo, entre outras. 

 

Palestrante 4: Dr. Mário Sérgio Rocha Gordilho Júnior (Coordenador Geral de 

Análise Antitruste do CADE) 

Tema: CADE em números 

 

Por fim o Dr. Mario Gordilho trouxe uma apresentação denominada CADE em números 

com um valioso balanço dos 3 anos de vigência (estatísticas, prazos de análise) da Lei e os 

relevantes avanços.  



PAINEL 2 - CONDUTAS ANTICONCORRENCIAIS 

 

O painel de condutas anticoncorrenciais foi moderado pelo Dr. Marcos Paulo Veríssimo e 

teve a apresentação de três advogados e comentários de uma autoridade. O tema central foi 

a análise do padrão de prova adotado tanto em condutas unilaterais como em cartéis, 

conforme mencionado a seguir.  

 

Palestrante 1: Dr. Olavo Chinaglia  

Tema: Condutas unilaterais – análise do padrão de prova 

 

- orientação jurisprudencial: o CADE vem adotando uma postura mais rigorosa na análise 

de condutas, mas o mesmo rigor não tem se aplicado na análise de provas. 

 

- adoção da distinção entre infração pelos efeitos e infração pelo objeto. 

 

- infração pelo objeto: tem que se analisar os potenciais efeitos 

 

* Jurisprudência relevante: caso SKF – fixação de preço de revenda (existência de tabela de 

preços) 

- Certas condutas seriam ilícitas salvo se houvesse racional anticompetitivo 

- Fixação de preço mínimo: ilícito salvo se as partes provarem o contrário: este 

entendimento seria adequado? 

- Imposição de preço mínimo ao distribuidor: potencial anticoncorrencial efetivo. A 

existência de concorrência intermarcas seria suficiente para mitigar este potencial 

anticompetitivo? 

 

* Decisões recentes: extrair o potencial da conduta (reconhece o potencial competitivo de 

certos mercados) 

Ex: empresa de segurança CEF 

- condenação per se sem aprofundamento da eficiência decorrente do compartilhamento de 

infraestrutura. 

 

- Conclusão: a sequência de decisões do CADE indica um rigor cada vez maior na análise, 

e em alguns momentos até ultrapassam o limite da legalidade. 

 

Palestrante 2: Dr. Bruno Drago  

Tema: Condutas unilaterais – responsabilidade do detentor de posição dominante  

 



- Nova Lei de Defesa da Concorrência: fase de modernização do Sistema Brasileiro de 

Defesa da Concorrência, com enfoque em cartéis locais e condutas unilaterais.  

 

- teoria da responsabilidade do detentor de posição dominante: conceito da União 

Europeia, sem reflexão nos Estados Unidos e no Brasil. 

 

- Conceito: o fato de certo agente deter poder de mercado não deve cerceá-lo de competir 

de forma eficiente. 

 

* Regra da razão – Conduta por efeito 

Conduta por objeto – casos SKF e Raízen 

 

-Análise de eficiências econômicas: 

(i) Testes universais: não entram na especificidade da conduta 

+ 

(ii) Testes não universais 

- ideal -> conjugação de ambos: escolha depende da modalidade da conduta 

 

* Principais problemas na análise de casos em que há um agente detentor de posição 

dominante: 

- agente monopolista conhece muito mais o mercado (principal) 

- dificuldade de aplicação de testes 

- como se dará o approach pela autoridade 

 

- Convergência na importância do direito concorrencial em algumas condutas, nos Estados 

Unidos e União Europeia: venda casada e exclusividade (mais próximos) enquanto que 

para preço predatório a similaridade de entendimento está mais distante. 

 

- Diferença no momento da análise: 

EUA – eficiência dinâmica – análise mais permissiva 

    x 

União Europeia – busca avaliar incentivos (inovação)  

 

- Brasil: ausência de identidade quanto à aplicação dos testes. Há uma falsa impressão de 

que o Brasil está mais alinhado com os EUA. Na verdade, o Brasil deveria estar mais 

alinhado com a União Europeia pela similaridade dos objetivos concorrenciais definidos 

pela lei.  

 



- Ao agente econômico com poder de mercado deveria ser determinada uma auto-aplicação 

dos limites da conduta (inversão do ônus da prova), já que detentores de assimetria de 

informação. Para isso, eles precisariam de uma contrapartida da autoridade.  

 

Palestrante 3: Dra. Leonor Cordovil 

Tema: Cartéis em licitações – análise do padrão de prova 

 

* Introdução 

 

- dentre os últimos 5 casos de cartéis julgados, há 3 cartéis em licitações. 

- novo tipo de configuração de cartel em licitação: subcontratação 

- mercado relevante não precisa ser delimitado: entendimento uníssono – mercado da 

licitação. 

 

*Apresentação de julgados em cartéis de licitação  

 

1) Cartel das portas detectoras de metais  

- denúncia anônima (mais frequente). 

- recurso a provas indiciárias e circunstanciais (provas indiretas) – provas diretas são difíceis 

de serem obtidas. 

- crítica à “superinclusão”: polo passivo muito extenso com poucas evidências que 

justificassem a inclusão (ocorre recorrentemente em alguns processos causando ônus à 

empresa incluída). 

- dúvidas quanto à dosimetria da pena. 

- proibição de licitar – deve ser regra? 

 

2) Cartel em licitações do INSS  

- existência de tabela de preços – caso fácil de condenar para o CADE. 

 

3) Cartel no mercado de materiais de construção em Lages 

- não houve busca e prova documental – prova para condenação pelo CADE mais difícil. 

 

4) Cartel para contratação de prestadores de serviços de trânsito em Jahu 

- menção à existência de subcontratação como forma de falseamento – novo padrão de 

prova identificado. 

 

5) Cartel para prestação de obras públicas em Muriaé  

- arquivamento por falta de provas (considerando-se os padrões recentemente utilizados). 



* Definição de Parâmetros 

 

Em casos em que não houve busca e apreensão, o CADE já definiu (jurisprudência) certos 

parâmetros para condenação em alguns casos, desde que presente, conjuntamente, várias 

das seguintes condições:  

(i) Semelhança de proposta; 

(ii) Semelhança de cotação de preços; 

(iii) Alternância de empresas; 

(iv) Erros de digitação; 

(v) Existência de subcontratação; 

 

Ainda não há definição de parâmetros para (i) casos em que fornecedor e distribuidor 

participem de um mesmo processo licitatório e, (ii) em mercados em que há preços de 

referências definidos e, portanto, todos os valores sempre são muito próximos (ex. 

mercado farmacêutico). 

 

Palestrante 4: Dr. Gilvandro Vasconcelos Coelho de Araújo (Conselheiro do CADE) 

 

O Conselheiro Gilvandro Araújo finalizou o painel de condutas apresentando a evolução 

estatística dos últimos anos, desde a entrada em vigor da nova lei, e a sua perspectiva em 

face das apresentações anteriores quanto à definição de um padrão de prova. Alguns 

pontos ressaltados foram o aumento de número de processos administrativos instaurados e 

julgados entre 2012 a 2014, diminuição de seu tempo de análise, aumento do número de 

leniências celebradas e celeridade no trâmite dos Termos de Compromisso de Conduta 

(TCCS) no mesmo período. Além disso, destacou que o CADE tem buscado criar padrões 

de prova a serem seguidos, inclusive procurando agrupar em um único julgamento casos 

referentes a um mesmo mercado para aprofundamento da discussão.  


