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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: consultapublica22016@cade.gov.br) 
 
 

Ref.: Manifestação da CECORE sobre a 
Consulta Pública nº 02/2016. 
 

 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente Interino do E. CADE, 
 

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

(“CECORE”) apresenta, por meio desta, suas sugestões sobre a consulta pública atinente à 
proposta de Resolução que disciplina as hipóteses de notificação da celebração de contrato 
associativo de que trata o inciso IV do artigo 90 da Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, e 
revoga a Resolução CADE nº 10, de 29 de outubro de 2014, com o intuito de colaborar com a 
definição do conteúdo da versão final a ser divulgada. 

 
É sempre válido notar que o procedimento de consultas públicas realizado por 

órgãos da Administração em diversos países, dentre eles o Brasil, é um instrumento utilizado 
para que os cidadãos possam opinar, conforme regras e prazos estipulados, sobre matérias que 
os órgãos pretendem normatizar. Trata-se de instrumento essencial para o exercício da 
democracia, desenvolvimento e aperfeiçoamento das instituições de forma a garantir, não 
somente maior transparência sobre seus atos, como principalmente maior segurança jurídica aos 
administrados. 

 
Nesse sentido, a CECORE procura contribuir com todas as consultas públicas 

abertas pelo CADE, em atenção aos seus objetivos de fomentar o debate sobre questões 
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relacionadas à defesa da concorrência no Brasil e de contribuir para o aperfeiçoamento 
institucional do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência – SBDC. Para tanto, geralmente 
são criados grupos de estudo para cada consulta pública, que ficam encarregados de minutar a 
manifestação a ser apresentada pela CECORE. 

 
Vale lembrar que a presente contribuição respeita o prazo definido pelo 

CADE, haja vista ter sido estipulada a presente data (31 de maio) como prazo para 
manifestações a respeito da proposta. 

 
Assim, o presente documento engloba a manifestação da CECORE em 

relação à proposta de Resolução que disciplina as hipóteses de notificação da celebração de 
contrato associativo de que trata o inciso IV do artigo 90 da Lei nº 12.529, de 30 de novembro 
de 2011, e revoga a Resolução CADE nº 10, de 29 de outubro de 2014. Para facilitar a 
compreensão, todos os comentários foram organizados nas tabelas abaixo. Assim, foi possível 
vincular claramente cada comentário com sua passagem correspondente na minuta proposta.  
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REDAÇÃO ORIGINAL SUGESTÃO DE REDAÇÃO COMENTÁRIOS CECORE 

Disciplina as hipóteses de notificação da celebração de 

contrato associativo de que trata o incisoIV do artigo 90 

da Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011 e revoga a 

Resolução Cade nº 10, de 29 de outubro de 2014. 

Disciplina as hipóteses de notificação de atos de concentração 

a celebração de contrato associativo de que trata o inciso IV 

do artigo 90 da Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 

2011 e revoga a Resolução Cade nº 10, de 29 de outubro de 

2014. 

Entendemos que a Resolução proposta 
pode se referir ao inciso IV do Art. 90 da 
Lei de Defesa da Concorrência como um 
todo, e não apenas a contratos associativos. 
Isto porque, excetuando-se o “consórcio”, que 
é um tipo contratual, os termos “contrato 
associativo, consórcio ou joint venture” são vagos. 
Assim, o referido inciso pode ser 
interpretado segundo a perspectiva de que 
prevê uma única forma típica de realização 
de uma concentração econômica, a criação 
de uma empresa comum, dotada ou não de 
personalidade jurídica, por meio da 
associação de esforços de duas ou mais 
empresas independentes, que passariam a 
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compartilhar riscos e resultados do 
empreendimento comum. 

Sugere-se, portanto, a referência ao inciso 
IV e não apenas a uma parte dele que se 
referiria a “contrato associativo”. 

Art. 1º Esta Resolução disciplina as hipóteses de 
notificação da celebração de contrato associativo, 
de que trata o inciso IV do artigo 90 da Lei nº 
12.529/2011. 

 

Art. 1º Esta Resolução disciplina as hipóteses de 
notificação de atos de concentração da celebração de 
contrato associativo, de que trata o inciso IV do 
artigo 90 da Lei nº 12.529/2011. 

 

Favor referir à justificativa acima. 

Art. 2º Respeitados os critérios objetivos 
estabelecidos no artigo 88 da Lei nº 12.529/2011, 
consideram-se associativos quaisquer contratos 
que estabeleçam empreendimento comum para 

Art. 2º Respeitados os critérios objetivos 
estabelecidos no artigo 88 da Lei nº 12.529/2011, 
consideram-se atos de concentração previstos no inciso 
IV do artigo 90 da Lei nº 12.529/2011associativos 

Favor referir à justificativa acima (primeira 
parte da redação proposta). 

Em relação à segunda parte do artigo, 
sugere-se alteração, haja vista o caráter 
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exploração de atividade econômica. 

 

quaisquer contratos que estabeleçam 
empreendimento comum para exploração de 
atividade econômica por prazo determinado igual 
ou superior a 2 (dois) anos ou por prazo 
indeterminado. 

 

duradouro não ser característica de 
empreendimento comum – e, portanto, não 
deveria estar refletido em parágrafo que 
define ‘empreendimento comum’ –, mas sim de 
concentração econômica, motivo pelo qual 
deve ser considerado para a definição de ato 
de concentração, de operação a ser 
submetida à análise do CADE. 

 

§1º. Entende-se como empreendimento comum 
aquele estabelecido em regime de cooperação 
entre as partes contratantes, cujo contrato 
estabeleça o compartilhamento dos riscos e 
resultados correspondentes e duração igual ou 
superior a 2 (dois) anos. 

§1º. Entende-se como empreendimento comum 
aquele estabelecido em regime de cooperação entre 
as partes contratantes, cujo contrato estabeleça o 
compartilhamento dos riscos e resultados 
correspondentes da atividade econômica que 
constitua seu objetoe duração igual ou superior a 2 

Favor referir à justificativa acima (relativa à 
segunda parte). 
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 (dois) anos. 

 

 

§3º Os contratos com duração inferior a dois anos 
ou por prazo indeterminado devem ser notificados 
nos termos desta Resolução quando o período de 2 
(dois) anos, a contar da sua assinatura, for atingido 
ou ultrapassado, não sendo necessária a 
formalização de novo instrumento contratual.  

 

Como se verá a seguir, com a exclusão do 
Art. 3º, seu parágrafo único transformar-se-
á em parágrafo 3º do Art. 2º. 
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Art. 3º Para os efeitos do artigo 88 da Lei nº 
12.529/2011, são de notificação obrigatória os 
contratos associativos quando: 

I – no caso do contrato implicar cooperação 
horizontal entre as partes contratantes, a soma 
das participações das partes em pelo menos um 
dos mercados relevantes potencialmente afetados 
pelo contrato for igual ou superior a vinte por 
cento (20%), no ano calendário que antecede a 
apresentação da operação; ou 

II – no caso do contrato implicar cooperação 
vertical entre as partes contratantes, houver 
obrigação que gere ou possa gerar exclusividade e 
pelo menos duas das partes possuírem 
participações de mercado iguais ou superiores a 
vinte por cento (20%) nos mercados relevantes 

Art. 3º Para os efeitos do artigo 88 da Lei nº 
12.529/2011, são de notificação obrigatória os 
contratos associativos quando: 

I – no caso do contrato implicar cooperação 
horizontal entre as partes contratantes, a soma das 
participações das partes em pelo menos um dos 
mercados relevantes potencialmente afetados pelo 
contrato for igual ou superior a vinte por cento 
(20%), no ano calendário que antecede a 
apresentação da operação; ou 

II – no caso do contrato implicar cooperação 
vertical entre as partes contratantes, houver 
obrigação que gere ou possa gerar exclusividade e 
pelo menos duas das partes possuírem 
participações de mercado iguais ou superiores a 
vinte por cento (20%) nos mercados relevantes 

Sugerimos excluir por completo o critério 
de participação de mercado, pois isso gera 
insegurança jurídica e tem o potencial de 
criar dificuldades para a alocação de 
responsabilidades em caso de 
descumprimento do dever de notificar o 
contrato ao CADE. Como já amplamente 
discutido quando da aprovação da Lei de 
Defesa da Concorrência, que eliminou o 
critério de participação de mercado, este 
critério onera as partes em razão da 
dificuldade de previamente se definir o 
mercado relevante afetado e se calcular a 
participação de mercado das partes. 
Gostaríamos de ser enfáticos nesse ponto: o 
critério da participação de mercado na 
prática não funciona e não deve voltar a ser 
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potencialmente afetados pelo contrato, no ano 
calendário que antecede a apresentação da 
operação. 

potencialmente afetados pelo contrato, no ano 
calendário que antecede a apresentação da 
operação. 

adotado pelo CADE. Apesar do filtro 
criado para restringir o número de casos de 
contratos associativos sujeitos à aprovação 
do CADE, entendemos que se alcançarmos 
a interpretação desejada pelo legislador ao 
termo “contrato associativo”, não será 
criada uma avalanche de casos passíveis de 
aprovação, mas apenas aqueles que 
estabelecem empreendimento comum é que 
estarão sujeitos à aprovação do CADE. 
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Parágrafo único. Os contratos com duração 
inferior a dois anos ou por prazo indeterminado 
devem ser notificados nos termos desta 
Resolução quando o período de 2 (dois) anos, a 
contar da sua assinatura, for atingido ou 
ultrapassado. 

 

Parágrafo único. Os contratos com duração 
inferior a dois anos ou por prazo indeterminado 
devem ser notificados nos termos desta Resolução 
quando o período de 2 (dois) anos, a contar da sua 
assinatura, for atingido ou ultrapassado. 

 

Como se demonstrou acima, com a 
exclusão do Art. 3º, seu parágrafo único 
transformar-se-á em parágrafo 3º do Art. 2º 
(acima endereçado). 
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Art. 4º No caso da celebração de múltiplos 
contratos associativos por uma mesma parte 
contratante, com características comuns e 
evidente impossibilidade de efeitos 
anticompetitivos potenciais, poderá a 
Superintendência Geral, a seu critério, aprovar os 
contratos de forma conjunta, a partir da análise 
de um ou mais deles. 

Parágrafo único. A decisão da Superintendência 
Geral definirá o escopo material, temporal e 
geográfico da aprovação concedida, de acordo 
com critérios de conveniência e oportunidade, 
sem prejuízo da interposição de recurso de 
terceiro ou avocação por parte do Tribunal, nos 
termos do artigo 65, incisos I e II, da Lei nº 
12.529/2011, de futura revisão com base no 

Art. 4º No caso da celebração de múltiplos 
contratos associativos por uma mesma parte 
contratante, com características comuns e evidente 
impossibilidade de efeitos anticompetitivos 
potenciais, poderá a Superintendência Geral, a seu 
critério, aprovar os contratos de forma conjunta, a 
partir da análise de um ou mais deles. 

Parágrafo único. A decisão da Superintendência 
Geral definirá o escopo material, temporal e 
geográfico da aprovação concedida, de acordo com 
critérios de conveniência e oportunidade, sem 
prejuízo da interposição de recurso de terceiro ou 
avocação por parte do Tribunal, nos termos do 
artigo 65, incisos I e II, da Lei nº 12.529/2011, de 
futura revisão com base no artigo 91 da Lei nº 
12.529/2011, ou de instauração de procedimento 

Sugerimos que esse dispositivo seja 
excluído, vez que trataria essencialmente de 
hipóteses de relações verticais, não 
abarcadas pelo novo conceito proposto. 
Alinhado ao tratamento dado por outras 
jurisdições, se de tais acordos decorrerem 
questões antitruste, deverão ser analisadas 
sob os procedimentos aplicáveis às 
investigações de condutas. 
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artigo 91 da Lei nº 12.529/2011, ou de 
instauração de procedimento em face de 
eventuais indícios de infração à ordem 
econômica, nos termos do artigo 13, incisos III e 
V, da Lei nº 12.529/2011. 

em face de eventuais indícios de infração à ordem 
econômica, nos termos do artigo 13, incisos III e 
V, da Lei nº 12.529/2011. 
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Art. 6º Os contratos celebrados antes da entrada 
em vigor desta Resolução e que sejam renovados 
nos termos do §3º do artigo 2º da Resolução nº 
10, de 29 de outubro de 2014, devem ser 
submetidos à análise do Cade se forem 
considerados contratos associativos nos termos 
desta Resolução. 

 

Art. 6º 4º Os contratos celebrados antes da entrada 
em vigor desta Resolução e que sejam renovados 
nos termos do §3º do artigo 2º da Resolução nº 10, 
de 29 de outubro de 2014, devem ser submetidos à 
análise do Cade se forem considerados contratos 
associativosatos de concentração nos termos desta 
Resolução. 

 

Favor referir à primeira justificativa acima. 
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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 

 
PARTICIPARAM DA MANIFESTAÇÃO DA CECORE/OAB-SP 

Ana Cristina Von Gusseck Kleindienst 
Antonio Garbelini Jr. 

Carolina Paladino Nemoto 
Flávia Chiquito dos Santos 

Flávio Augusto Ferreira do Nascimento 
Leonardo Mansur Lunardi Danesi 

Luis Gustavo Rolim R. Lima 
Miguel Garzeri Freire 

Ricardo Franco Botelho 
Vicente Bagnoli 

Vinicius da Silva Ribeiro 
 


