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Eventos realizados pela Comissão: 
 
Seminário CECORE/OAB-SP de Direito da Concorrência: Direito da 
Concorrência e a sua Interação com as outras áreas do Direto                                   
Data: 23 de maio 2014, das 08h30min às 20h                                              
Local: Salão Nobre da OAB/SP – Praça da Sé, 385 
 
Conversa com o presidente do CADE 
Data: 09 de outubro de 2014, das 14h30min às 16h30min 
Local: auditório João Calvino, Universidade Presbiteriana Mackenzie  
 
Eventos que a Comissão Representou a OAB-SP: 
 
2014 International Competition Network – Annual Conference  
Representada - a convite do CADE - pelos seus presidente Vicente Bagnoli e 
Vice-Presidente Daniel Oliveira Andreoli (também palestrante no evento) 
Data: 23 a 25 de abril 
Local: Marrakech - Marrocos  
 
Compliance & Defesa da Concorrência 
Representada pelo seu Vice-Presidente Daniel Oliveira Andreoli (palestrante no 
evento) a convite do CADE, CEDES, EMAG e AJUFE. 
Data: 28 e 29 de agosto 
Local: Auditório do TRF da 3ª Região - São Paulo 
 
2014 International Competition Network – Cartel Workshop  
Representada - a convite do CADE - pelo seu Vice-Presidente Daniel Oliveira 
Andreoli 
Data: 01 a 03 de outubro 
Local: Taipei - Taiwan  
 
Diálogos em Defesa da Concorrência – Brasil e Portugal: Intervenções 
Antitruste – remédios e sanções 
Representada pelo seu presidente Vicente Bagnoli 
Data: 13 de outubro de 2014, das 09h às 18h 
Local: Sala da Congregação, Faculdade de Direito da USP 
 
20º Seminário Internacional de Defesa da Concorrência organizado pelo 
IBRAC - Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio 
Internacional  
Representada pelos seus presidente Vicente Bagnoli e Vice-Presidente Daniel 
Oliveira Andreoli (ambos palestrantes no evento) 
Data: 30 e 31 de outubro 
Local: Hotel Tivoli Mofarrej, São Paulo 
 
Diversas reuniões com o CADE para discussão de alterações nas regras do 
CADE  



 
 
 
Reuniões da Comissão: 
 
A CECORE reuniu-se mensalmente em 2014, exceto nos meses de janeiro e 
outubro. 
 
Projetos: 
 
Processos em Andamento: 
 
Atualização do conteúdo do sítio: 
- Atualização das decisões do CADE   
- Legislação; levantamento e envio de resoluções e outras normativas 
- Eventos; serão disponibilizados os materiais e apresentações dos eventos 
realizados. 
- Artigos publicados por membros da Comissão 
  

Cartilha: 
- Elaboração de cartilha de informações gerais acerca da defesa da 
concorrência. 
 
Curso ESA: 
- Definição para realização de curso de Direito da Concorrência para ESA, no 
segundo semestre. 
 
Campanha Institucional: 
- Possibilidade de realizar campanha institucional pela OAB de difusão e 
divulgação da defesa da concorrência, com palestras, cartazes de divulgação e 
adesivos (ex: “Jogue Limpo! Concorrência, bom para o consumidor, bom para o 
Brasil”). 
 
Prêmio CECORE/OAB de Direito da Concorrência: 
- Proposta de criação de prêmio anual conferido pela Comissão para 
homenagear personalidades que se destacaram na área da defesa da 
concorrência. 
 
Evento da Comissão: 
- Concorrência e Regulação Econômica, estimado para 29 de maio, ocasião 
em que também será entregue o prêmio CECORE/OAB e a campanha 
institucional será lançada 
 
Outros Assuntos:  
 
A CECORE respondeu à Consultas Públicas do CADE, quais sejam: 
  
- Manifestação da CECORE aos 17 de abril de 2014 sobre a a Consulta 
Pública n° 01/2014 que trata de modificações à Resolução nº 2 do CADE, que 
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disciplina a notificação de aquisições de participações societárias à autoridade 
de defesa da concorrência. 
 
- Manifestação da CECORE aos 17 de abril de 2014 sobre a Consulta Pública 

n° 02/2014 que prevê alterações ao regimento interno do CADE, disciplinando 
a notificação de operações realizadas em bolsa e o procedimento de avocação 
de operações pelo Tribunal do CADE. 
 
- Manifestação da CECORE 17 de abril de 2014 sobre a a Consulta Pública n° 
03/2014 que traz uma minuta de resolução que disciplina quais são as 
hipóteses em que contratos associativos celebrados entre empresas que 
preencham os critérios de faturamento da Lei nº 12.529/11 deverão ser 
notificados ao CADE.  
 
- Manifestação da CECORE aos 14 de novembro de 2014 sobre a a Consulta 
Pública n° 04/2014 que institui o Sistema Eletrônico de Informações - SEI como 
sistema oficial de gestão e documentos eletrônicos do CADE. 
 
- Manifestação da CECORE aos 28 de novembro de 2014 sobre a Consulta 
Pública n° 05/2014 que disciplina o procedimento de consulta previsto nos §§ 
4º e 5º do art. 9º da Lei n. 12.529/2011. 
 

- Manifestação da CECORE aos 28 de novembro de 2014 sobre a Consulta 

Pública n° 06/2014 que regulamenta o Procedimento Administrativo para 
Apuração de Ato de Concentração - APAC. 
 
A CECORE elaborou a seguinte carta enviada pela OAB-SP aos candidatos à 
presidência da República:  
 
- A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, por meio da sua 
Comissão de Estudos da Concorrência e Regulação Econômica da OAB/SP 
(“CECORE”), respeitosamente, gostaria de apresentar breves ponderações 
acerca de temas da defesa da concorrência que, no entendimento desta 
Comissão, deverão ser enfrentados nos próximos quatro anos. 
 
 
São Paulo, 06 de janeiro de 2015. 
 
Cientes e de Acordo: 
 
 
Vicente Bagnoli 
 
 
Daniel Oliveira Andreoli 
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