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São Paulo, 31 de maio de 2016. 
 
Ao 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE 
At: Dr. Márcio de Oliveira Junior, Presidente Interino do CADE 
SEPN 515 Conjunto D, Lote 4, Ed. Taurisano. 
CEP 70770-504 
Brasília – DF 
(via email: consultapublica12016@cade.gov.br) 
 
 

Ref.: Manifestação da CECORE sobre a 
Consulta Pública nº 01/2016. 
 

 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente Interino do E. CADE, 
 

 
 
A Comissão de Estudos da Concorrência e Regulação Econômica da OAB/SP 

(“CECORE”) procura sempre contribuir com todas as consultas públicas abertas pelo CADE, 
criando grupos de estudo que ficam encarregados de minutar a manifestação a ser apresentada 
pela CECORE.  

 
No que se refere à Consulta Pública nº 01/2016 que propõe alteração do 

artigo 7º da Resolução nº 2, de 29 de maio de 2012, para estabelecer prazo máximo de 30 (trinta) 
dias para análise, pela d. Superintendência Geral, de atos de concentração com base no 
procedimento sumário, a CECORE gostaria de parabenizar o CADE pela iniciativa de 
institucionalizar um prazo máximo razoável para análise desse tipo de procedimento.  

 
Importante lembrar que tal prazo já vinha sendo, na prática, observado pela d. 

Superintendência Geral mediante os esforços dos seus servidores e corpo executivo e que a sua 
formalização legal por meio da alteração da Resolução 2/2012 demonstra o comprometimento 
do CADE em seguir trabalhando para tornar os seus procedimentos ainda mais céleres e 
aprimorar o seu arcabouço legislativo. Em 2015, segundo balanço publicado por esse E. CADE, 
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o tempo médio de análise dos atos de concentração sujeitos ao procedimento sumário foi de 18 
dias. 

 
Nesse sentido, em reforço à cautela objeto da presente consulta pública, 

consideramos ser necessário estabelecer um prazo limite (em nossa opinião de 15 dias, para se 
respeitar o prazo de 30 dias) para a publicação do edital, decretando-se, assim, que o caso é de 
fato reconhecido como elegível ao procedimento sumário pela Superintendência-Geral do 
CADE. 

 
Feitas essas considerações, a CECORE ressalta que iniciativas desse porte 

destacam ainda mais as ações do CADE no sentido de garantir não somente maior transparência 
sobre seus atos, como também maior segurança jurídica aos administrados. 

 
Sendo o que se apresentava para o momento, a CECORE reitera seus 

protestos de elevada estima e consideração, e coloca-se à disposição para quaisquer 
esclarecimentos, inclusive por meio de reunião, se esse E. CADE entender necessário. 

 
Atenciosamente,  

 
 
 

PRESIDENTE DA CECORE/OAB-SP 
Daniel Oliveira Andreoli 

 
 
 

VICE- PRESIDENTE DA CECORE/OAB-SP 
Joyce Midori Honda 

 
 


