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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: consulta032014@cade.gov.br) 
 
 

Ref.: Manifestação da CECORE 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.  

 
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° 
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. 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?182bfb0de43ace54a693a5ba94ba
http://www.cade.gov.br/Default.aspx?182bfb0de43ace54a693a5ba94ba
http://www.cade.gov.br/Default.aspx?182bfb0de43ace54a693a5ba94ba


       

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

Secção de São Paulo 

2 

 

Especificamente na presente consulta, a CECORE considera necessário 
enaltecer a iniciativa e a intenção do CADE em criar critérios mais objetivos sobre as hipóteses 
em que contratos associativos celebrados entre empresas que preencham os critérios de 
faturamento da Lei nº 12.529/11 deverão ser notificados à análise da autoridade de defesa da 
concorrência. 

 
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 
 

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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Contratos Associativos 

(Consulta Pública nº 03/2014) 

Redação 

Original 
Redação da Consulta Pública Redação Proposta Comentários 

 Art. 2º Respeitados os critérios 

objetivos estabelecidos no art. 88 

da Lei no 12.529 de 2011, 

considera-se associativo qualquer 

contrato celebrado: 

I – entre concorrentes; ou 

 

 

 

 

II – entre agentes econômicos que 

atuem em mercado verticalmente 

relacionado, sempre que pelo 

menos um deles detenha vinte por 

cento (20%) ou mais do respectivo 

mercado relevante, desde que 

preenchida pelo menos uma das 

seguintes condições: 

 

a) o contrato estabeleça o 

compartilhamento de receitas e 

prejuízos entre as partes; 

 

b) do contrato decorra relação de 

exclusividade, seja ela jurídica ou 

fática. 

Parágrafo único. Para aferir as 

relações horizontais e verticais que 

determinam o enquadramento das 

operações nos incisos desse artigo, 

devem ser consideradas as 

atividades das partes contratantes e 

das demais empresas integrantes 

dos respectivos grupos econômicos, 

conforme definição do artigo 4° da 

Resolução n° 2. 

Art. 2º. Respeitados os critérios 

objetivos estabelecidos no art. 88 

da Lei nº 12.529 de 2011, considera-

se associativo qualquer contrato 

celebrado:  

 I – entre concorrentes, que 

caracterizam a união de centros 

decisórios distintos, com objetivo 

comum de desenvolver um 

empreendimento, sempre que pelo 

menos um deles detenha vinte por 

cento (20%) ou mais do respectivo 

mercado relevante; ou   

                                                                     

II – entre agentes econômicos que 

atuem em mercado verticalmente 

relacionado, sempre que pelo 

menos um deles detenha vinte por 

cento (20%) ou mais do respectivo 

mercado relevante, desde que 

preenchida cumulativamente uma 

das seguintes condições:  

 

 a) o contrato estabeleça o 

compartilhamento de receitas e 

prejuízos entre as partes; e 

 

 b) do contrato decorra relação de 

exclusividade, seja ela jurídica ou 

fática.   

Parágrafo único. Para aferir as 

relações horizontais e verticais que 

determinam o enquadramento das 

operações nos incisos desse artigo, 

devem ser consideradas as 

atividades das partes contratantes e 

das demais empresas integrantes 

dos respectivos grupos econômicos, 

conforme definição do artigo 4° da 

Resolução n° 2. 

A maior precisão no inciso I da definição de 

contrato associativo entre concorrentes, 

bem como a inclusão do critério objetivo 

dos 20% de participação de mercado, 

trazem maior segurança jurídica para a 

submissão de tais contratos, bem como 

filtra aqueles com maior potencial de alterar 

a concorrência no mercado. 

 

As hipóteses descritas pelas alíneas “a” e 

“b” no inciso II sendo cumulativas,  tende a 

restringir a submissão daqueles atos de 

concentração vertical com maior potencial 

de alterar a concorrência no mercado. Com 

isso, também se evita que o CADE analise 

praticamente toda e qualquer relação 

vertical, o que significaria aprovar e 

chancelar um comportamento que 

posteriormente poderia se revelar 

anticoncorrencial e haveria contradição ao 

buscar uma eventual punição. Assim, 

eventuais abusos seriam tratados como 

conduta passível de punição. 

 

 

 


