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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. 


