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São Paulo, 28 de novembro de 2014. 
 
 
Ao 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE 
At: Dr. Vinícius Marques de Carvalho, Presidente do CADE 
SEPN 515 Conjunto D, Lote 4, Ed. Taurisano. 
CEP 70770-504 
Brasília – DF 
(via email: consulta062014@cade.gov.br) 
 
 
 

Ref.: Manifestação da CECORE sobre a 
Consulta Pública n° 06/2014 que 
regulamenta o Procedimento 
Administrativo para Apuração de Ato de 
Concentração - APAC. 
 
 
 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente do E. CADE, 
 

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

(“CECORE”) apresenta abaixo suas ponderações e sugestões sobre a Consulta Pública n° 
06/2014 que regulamenta o Procedimento Administrativo para Apuração de Ato de 
Concentração - APAC, disciplinando os procedimentos previstos nos §§ 3º e 7º do art. 88 da Lei 
12.529/2011. 

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

por órgãos da Administração Pública em diversos países, entre 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. 

 
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 
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. 

 
 

http://www.cade.gov.br/Default.aspx?182bfb0de43ace54a693a5ba94b8
http://www.cade.gov.br/Default.aspx?182bfb0de43ace54a693a5ba94b8
http://www.cade.gov.br/Default.aspx?182bfb0de43ace54a693a5ba94b8
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Passa-se a tratar cada um dos pontos da consulta que os membros da 
CECORE acharam importante chamar a atenção do CADE, questionar e sugerir alterações. 
Neste sentido, com o intuito de se facilitar a leitura, os itens serão pontuados abaixo com um 
breve comentário em seguida.  
 

1. Garantia à confidencialidade do procedimento 

É possível que a notificação ao CADE - satisfeitos ou não os critérios de 
notificação previstos no art. 88 da Lei 12.529/2011 - envolva decisão estratégica das partes 
envolvidas tanto em notificar em momento posterior (e sendo assim não necessariamente 
estando em falta com a lei) ou mesmo tenha seus motivos para não apresentar a transação ao 
crivo do CADE. Nesse sentido, considerando a sensibilidade e confidencialidade das situações a 
serem enfrentadas pelo CADE no contexto de um APAC, faz-se essencial que o CADE garanta 
confidencialidade até o momento da decisão do Tribunal do CADE sobre a necessidade ou não 
de notificação. Tal cautela evitaria o CADE em trazer prejuízos desnecessários as Partes 
envolvidas na transação em situações em que se comprove que a notificação não seja obrigatória 
ou ainda esteja em tempo hábil para que as Partes voluntariamente a façam.  

 
 

2. Preservação do Direito ao Contraditório em todas as fases do APAC 
 
Considerando a necessidade da garantia à confidencialidade descrita no item 

anterior, faz-se necessário que a Superintendência-Geral do CADE ("SG") intime as Partes da 
abertura do APAC para que, antes do envio ao Tribunal do CADE, sejam ouvidas as Partes 
envolvidas na transação para que possam apresentar seus argumentos, garantindo o exercício do 
contraditório.  

 
 

3. Necessidade de determinação de tempo para a tramitação do APAC na Superintendência-
Geral  
 

Na minuta de resolução ficou claro que o Conselheiro-Relator tem o prazo de 
duas sessões ordinárias de julgamento para trazer sua decisão quanto ao APAC. Entretanto, não 
há prazo para a SG decidir pelo arquivamento ou pelo envio ao Tribunal. Nesse sentido, sugere-
se o prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da instauração do APAC para que a SG decida 
sobre o APAC, sob pena de arquivamento.  

 
 

4. Certificação do Decurso de Prazo no caso de Arquivamento pela SG 
 

Em linha com a recente inserção do § 3º do artigo 132 do Regimento Interno 
do CADE, trazida pela Resolução CADE nº 08/2014, faz-se necessária a certificação pelo 
CADE do decurso in albis do prazo previsto no § 1º do artigo 2º da resolução proposta.  
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5. Medida Cautelar 
 

Em linha com o artigo 3º da resolução proposta da necessidade de referendo 
do Plenário do Tribunal do CADE para a celebração de Acordo de Preservação de 
Reversibilidade da Operação ("APRO"), por coerência, faz-se necessário ter também o referendo 
do Plenário para adoção de medidas cautelares trazidas pela SG e, nesse sentido, julga-se 
essencial o direito do contraditório das Partes para formação do melhor juízo pelo Plenário do 
Tribunal do CADE.  

 
 

6. Prazo para Apresentação de Notificação ao CADE 
 

Uma vez decidido pelo Plenário do Tribunal do CADE sobre a necessidade de 
notificação da transação, a CECORE entende ser necessário ter prazos distintos conforme o tipo 
de ato de concentração a ser submetido. Nesse sentido, concorda-se com o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis para apresentação de transação sujeitas ao procedimento sumário, mas a CECORE 
considera necessária a existência de prazo mais dilatado para elaboração de uma notificação não 
sujeita ao procedimento sumário. Nesse sentido, sugere-se o prazo de 30 (trinta) dias úteis.  

 
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 
Vicente Bagnoli 

 
 

VICE- PRESIDENTE DA CECORE/OAB-SP 
Daniel Oliveira Andreoli 

 
 

PARTICIPARAM DA MANIFESTAÇÃO DA CECORE/OAB-SP 
Adriana Giannini 

Bruno Peres Carbone 
Bruno Drago 

Fernanda Dalla Valle Martino 
Eduardo Caminati 

José Carlos Magalhães Teixeira Filho 
Joyce Honda 
Leda Batista 

Marcelo Henrique Lapolla Aguiar Andrade 
Murilo Sampaio Ferraz 

Paola Pugliese 


