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São Paulo, 17 de abril de 2014. 
 
 
À 
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: consulta022014@cade.gov.br) 
 
 

Ref.: Manifestação da CECORE sobre a 
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.  

 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente do E. CADE, 
 

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

(“CECORE”) gostaria de fazer breves ponderações e sugestões 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. Entende-se que o momento é bastante oportuno para revisitar tais temas, uma vez 
transcorrido aproximadamente dois anos da entrada em vigor da lei de defesa da concorrência. 

 
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?182bfb0de43ace54a693a5ba94b9
http://www.cade.gov.br/Default.aspx?182bfb0de43ace54a693a5ba94b9
http://www.cade.gov.br/Default.aspx?182bfb0de43ace54a693a5ba94b9
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Especificamente na presente consulta, a CECORE considera necessário 
enaltecer a iniciativa e a intenção do CADE em criar critérios mais objetivos de modo a conferir 
maior transparência e segurança jurídica a esses trâmites. 

 
Outrossim, cumpre ressaltar que no tocante ao procedimento de avocação de 

operações pelo Tribunal do CADE, trata-se de sugestão feita ao CADE pela Comissão de 
Estudos da Concorrência e Regulação Econômica - CECORE/OAB-SP, por meio de 
documento datado de 21 de outubro de 2013, o qual foi recebido e discutido internamente pelo 
CADE, incentivando o debate objeto da presente Consulta Pública.   

 
Passa-se a tratar cada um dos pontos da consulta, sempre que necessário, 

sugerindo alterações no texto (redação proposta), com exclusões e inclusões, e apresentando os 
comentários pontuais da CECORE para cada ponto que entende pertinente, de modo a 
contribuir com uma análise mais apurada pelo CADE. 

 
De modo a facilitar a apresentação de suas sugestões e comentários, a 

CECORE elaborou a sua Manifestação em tabelas, conforme se observa a seguir. 
 
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 
André Franchini Giusti 

Antonio Garbelini Junior 
Barbara Rosenberg 

Bruno Lanna Peixoto 
Bruno Peres Carbone 

Leda Batista 
Lilian Barreira Spina 

Marcelo Henrique Lapolla A. Andrade 
Murilo Sampaio Ferraz 
Olavo Zago Chinaglia 
Patrícia Agra Araújo 

Patricia Bandouk Carvalho 
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Avocação 

(Consulta Pública nº 02/2014) 

Redação Original 
Redação da Consulta 

Pública 
Redação Proposta Comentários 

Art. 122. No prazo de 15 

(quinze) dias contados a partir 

da publicação da decisão da 

Superintendência-Geral que 

aprovar o ato de 

concentração: 

 

I - caberá recurso da decisão 

ao Tribunal, que poderá ser 

interposto por terceiros 

interessados habilitados no 

processo, nos termos do art. 

118, ou, em se tratando de 

mercado regulado, pela 

respectiva agência reguladora; 

 

II - o Tribunal poderá, 

mediante provocação de um 

de seus Conselheiros e em 

decisão fundamentada, avocar 

o processo para julgamento. 

 

Parágrafo único. Do recurso 

contra a decisão de aprovação 

do ato de concentração pela 

Superintendência-Geral, 

deverão constar os motivos 

pelos quais o ato aprovado 

poderá implicar eliminação da 

concorrência em parte 

substancial de mercado 

relevante, reforço de posição 

dominante ou dominação de 

mercado relevante de bens e 

serviços, e todos os 

documentos e pareceres 

indispensáveis à análise dos 

fatos alegados. 

“Art.122. 

(...) 

§2o A decisão de avocação 

do Tribunal se dará por meio 

de despacho do Conselheiro, 

que exporá os motivos que 

fundamentam a avocação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da 

publicação da decisão da 

Superintendência-Geral que 

aprovar o ato de 

concentração. 

§3o O Conselheiro que 

proferir o despacho de 

avocação cientificará a 

Superintendência-Geral de 

sua decisão, ocasião em que 

o ato de concentração será 

remetido ao Plenário do 

Tribunal e distribuído por 

sorteio a um Conselheiro-

Relator. 

 

§4o O despacho de avocação 

será submetido ao Plenário 

do Tribunal na sessão de 

julgamento imediatamente 

subsequente à sua 

prolação.” 

“Art.122.  

(...) 

§2º A avocação pelo Tribunal 

exporá os motivos que 

fundamentam a avocação, e 

deverá ser proferida no prazo de 

15 (quinze) dias, contados a 

partir da publicação da decisão 

da Superintendência-Geral que 

aprovar o ato de concentração. 

 

§3. As partes serão intimadas da 

sessão que deliberará a 

avocação.  

 

§4º Em caso de interposição de 

recurso previsto no inciso I ou de 

avocação prevista no inciso II, os 

representantes legais das 

Requerentes deverão ser 

intimados no(s) endereço(s) de 

correio eletrônico informado(s) 

nos autos, conforme o caso, no 

prazo previsto no caput deste 

Artigo. Na ausência da intimação 

será considerada como 

transitada em julgado a decisão 

da Superintendência-Geral, sem 

prejuízo da atualização do 

andamento processual no 

SISCADE. 

§5º O Conselheiro que proferir o 

despacho de avocação 

cientificará a Superintendência-

Geral de sua decisão, ocasião em 

que o ato de concentração será 

remetido ao Plenário do Tribunal.  

§6º O despacho de avocação será 

submetido ao Plenário do 

Tribunal na sessão de julgamento 

imediatamente subsequente à 

sua prolação.”  

A redação proposta contradiz o 

texto legal. A Lei determina que a 

competência para avocação é do 

Plenário: 

“Art. 65.  No prazo de 15 (quinze) 

dias contado a partir da 

publicação da decisão da 

Superintendência-Geral que 

aprovar o ato de concentração, na 

forma do inciso I do caput do art. 

54 e do inciso I do caput do art. 57 

desta Lei:  

I - caberá recurso da decisão ao 

Tribunal, que poderá ser 

interposto por terceiros 

interessados ou, em se tratando 

de mercado regulado, pela 

respectiva agência reguladora;  

II - o Tribunal poderá, mediante 

provocação de um de seus 

Conselheiros e em decisão 

fundamentada, avocar o processo 

para julgamento ficando prevento 

o Conselheiro que encaminhou a 

provocação.” 

A Resolução pode dispor que o 

procedimento de avocação será 

realizado por meio de Sessão 

Extraordinária. 

Em linha com a manifestação da 

CECORE – OAB/SP de 21 de 

outubro de 2013, a notícia de 

eventual avocação ou recurso de 

terceiros deve ser feita por meio 

de email aos representantes legais 

constante dos autos, buscando a 

segurança jurídica. Outrossim, 

sugere-se a exclusão da parte final 

do parágrafo 3 original da 

consulta pública por não haver 

necessidade de distribuição a 

conselheiro-relator antes da 

decisão sobre a avocação 

conforme artigo 131. 
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Art. 131. O Conselheiro que 

encaminhar a provocação de 

avocação ao Tribunal ficará 

prevento para relatar o 

incidente de avocação, 

devendo apresentá-lo 

relatando as razões que 

fundamentam o pedido. 

 

§ 1o O Tribunal, ao decidir o 

incidente, poderá:  

 

I - confirmar a decisão de 

aprovação do ato de 

concentração; ou 

 

II - determinar a avocação do 

ato de concentração para 

realização de instrução 

complementar no Tribunal. 

 

§2o Determinada a avocação 

do ato de concentração, o ato 

de concentração será 

distribuído por sorteio a um 

Conselheiro-Relator e seguirá, 

no que couber, o 

procedimento previsto nos 

artigos 124 a 129. 

“Art. 131. O Conselheiro que 

proferir despacho de 

avocação ficará prevento 

para submeter a questão ao 

Plenário do Tribunal, que 

poderá: 

I – confirmar a decisão da 

Superintendência-Geral de 

aprovação do ato de 

concentração, ficando sem 

efeito o procedimento do 

art. 126, inciso III, ou; 

II – manter o despacho de 

avocação, podendo 

determinar, se for o caso, a 

realização de instrução 

complementar. 

Parágrafo único. Na hipótese 

do inciso II deste artigo, o 

ato de concentração será 

encaminhado ao 

Conselheiro-Relator e 

seguirá, no que couber, o 

procedimento previsto nos 

artigos 124 a 129.” 

“Art. 131. O Conselheiro que 

provocar a avocação ficará 

prevento para relatar a questão 

ao Plenário do Tribunal, que 

poderá:  

                                                                      

I – confirmar a decisão da 

Superintendência-Geral de 

aprovação do ato de 

concentração, ficando sem efeito 

o procedimento do art. 126, 

inciso III, ou;  

II – manter o despacho de 

avocação, podendo determinar, 

se for o caso, a realização de 

instrução complementar.  

 

Parágrafo único. Na hipótese do 

inciso II deste artigo, o ato de 

concentração será distribuído por 

sorteio ao Conselheiro-Relator e 

seguirá, no que couber, o 

procedimento previsto nos 

artigos 124 a 129.” 

 

Adaptar as questões referentes à 

decisão de avocar realizada pelo 

Tribunal e não pelo Conselheiro. 

 

Alteração do parágrafo único para 

prever a distribuição a 

conselheiro-relator quando e se o 

despacho pela avocação for 

aprovado pelo Tribunal. 

Art. 132. Aprovado o ato de 

concentração pela 

Superintendência-Geral, a 

operação somente poderá ser 

consumada depois de 

encerrado o prazo para 

recurso ou para a avocação. 

Parágrafo único. A 

interposição do recurso contra 

a decisão de aprovação do ato 

de concentração pela 

Superintendência-Geral, ou a 

decisão de avocar suspende a 

execução do ato de 

concentração econômica até 

decisão final do Tribunal. 

“Art.132. (...) 

(...) 

 

§2o Para fins do §1o, 

considera-se suspensa a 

execução do ato de 

concentração econômica no 

momento do recebimento 

do recurso na Unidade de 

Protocolo do Cade ou na 

data de prolação do 

despacho de avocação por 

um dos Conselheiros do 

Tribunal; 

                                                        

Art.132. (...) 

(...) 

 

§2º Para fins do §1º, considera-se 

suspensa a execução do ato de 

concentração econômica no 

momento do recebimento do 

recurso na Unidade de Protocolo 

do Cade ou na data da avocação 

pelo Tribunal, ressalvado o 

disposto no art. 122, §4º;  

 

 

A redação proposta baseia-se na 

presunção de que o recurso é 

público e sabido pelas partes, o 

que não ocorre de fato. 

 

Para ser válido, as partes 

envolvidas (e seus representantes 

legais na forma proposta acima) 

devem ser notificadas da decisão 

que criam direitos e obrigações a 

elas tanto nos autos quanto no 

SiSCADE. 

 

 



       

Comissão de Estudos da Concorrência e Regulação Econômica                                                                                                                                                                                          
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL                                                                                                                                   

Secção de São Paulo 

5 

 

§3o O decurso in albis do 

prazo previsto no artigo 122 

deste Regimento Interno 

será certificado pelo Cade 

nos autos.” 

§3º O decurso in albis do prazo 

previsto no artigo 122 deste 

Regimento Interno será 

certificado pelo Cade nos autos e 

no SiSCADE até o dia útil seguinte 

ao final do prazo 

supramencionado.”  

 

 

 

 
 

Operações em Bolsa de Valores 

(Consulta Pública nº 02/2014) 

Redação 

Original 
Redação da Consulta Pública 

Redação 

Proposta 
Comentários 

 “Art. 109-A. As operações realizadas em bolsa de valores 

independem da aprovação prévia do Cade para sua 

consumação e sujeitam-se às disposições estabelecidas nos 

§§ 1º e 2º do art. 109.” 

 

Não há. O art. 109-A traz para as operações 

realizadas em bolsas de valores as 

mesmas regras aplicáveis hoje às OPAs. 

 

 
 
 
 
 
 
 


