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São Paulo, 28 de novembro 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: consulta052014@cade.gov.br) 
 
 

Ref.: Manifestação da CECORE 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. 
 

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° 
05/2014 que disciplina o procedimento de consulta previsto nos §§ 4º e 5º do art. 9º da Lei n. 
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. 

 
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.  

 
 
 
 

 

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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1. Consulta sobre o controle de atos de concentração 
 

O artigo 2º admite que as Consultas versem sobre a interpretação da legislação do 
CADE quanto ao controle de atos de concentração. Entretanto, esta função de interpretação da 
lei quanto às hipóteses de notificação deve ser realizada de ofício pelo CADE, quando da análise 
de cada submissão, de forma a se constituir uma jurisprudência consolidada a ponto desta 
espécie de consulta tornar-se necessária. Tendo em vista este cenário, solicita-se que, como 
forma de incentivo para a eventual realização desta espécie de Consulta pelas partes, sejam 
realizadas duas adaptações ao texto legal, quais sejam: 

 
(i) Prazo: O prazo para julgamento da Consulta precisa ser mais célere do que o previsto 
para as demais hipóteses, uma vez que com o atual sistema de análise prévia as partes não podem 
aguardar tanto tempo apenas para uma decisão referente à necessidade de submissão. Neste 
esteio, sugere-se a introdução de um parágrafo único ao Artigo 6º.  

 
 “Parágrafo único: No caso de Consultas referentes ao controle de atos de 

concentração, conforme hipótese do inciso I do art. 2º desta Resolução, o prazo máximo para 
julgamento será de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias quando devidamente 
justificado, sob pena de ser reconhecida a inaplicabilidade de eventual penalidade decorrente de 
gun jumping”.  

 
(ii)  Taxa: Considerando-se que a taxa processual para a apresentação de consultas é de R$ 
15.000,00 (quinze mil reais), sugere-se que este valor seja abatido da taxa de R$ 45.000,00 
(quarenta e cinco mil reais)1 a ser paga em caso de futura notificação do ato ao CADE, caso a 
consulta decida que se trata de operação de notificação obrigatória. Assim, sugere-se a 
introdução de um último artigo contendo esta hipótese: 
 

“Art. 13. Na hipótese do inciso I do art. 2º desta Resolução, quando o Tribunal 
entender que se trata de hipótese de notificação obrigatória, o valor correspondente à taxa de 
15.000,00 (quinze mil reais) será descontado do valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil 
reais) a ser pago quando da notificação do ato ao CADE.” 
 
2. Efeitos da decisão 
 
  É estabelecido que a decisão acerca da Consulta será vinculante pelo prazo de 5 
(cinco) anos para o Tribunal Administrativo e para as partes consulentes. Entretanto, não está 
claro se o caráter vinculativo é apenas inter partes ou se será erga omnes. Apesar de acreditar se 
tratar de caráter erga omnes, é necessário um melhor esclarecimento quanto a este ponto. 
Outrossim, mantidas as condições de mercado, não há racionalidade para limitação temporal por 
5 anos da interpretação do CADE sobre os assuntos abordados na Consulta. Se o que se busca é 
segurança jurídica, não como se justificar a provisioriedade quinquenal prevista no artigo 8º. 
Portanto, sugerimos a sua exclusão. 
 
 

                                                           
1 Art. 23, Lei. 12.529/2011. 
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  Ainda, quanto ao caráter vinculante da resposta, o direito do Tribunal de 
reconsiderar posteriormente sua interpretação sobre as questões analisadas em virtude da 
existência de fatos novos descaracteriza o objetivo da Consulta que é exatamente de ter uma 
segurança jurídica quanto à interpretação do Tribunal sobre determinado assunto. Por isso, 
sugere-se a exclusão do artigo 9º.  
 
3. Conversão do procedimento de Consulta em processo administrativo 
 
  No caso de Consultas sobre práticas que estejam em curso de investigação, 
considera-se que a possibilidade de conversão do procedimento de Consulta em uma das 
espécies previstas nos incisos I, II ou III do art. 48 da Lei 12.529/2011 uma forma de 
desincentivo para a apresentação da Consulta. Assim, sugere-se a exclusão do artigo 11. 
Alternativamente, para minimizar os efeitos da instauração do processo, poderia ser acrescentada 
a possibilidade de manifestação das partes anteriormente à instauração do processo, mas após a 
decisão sobre o procedimento de Consulta. A redação proposta para o artigo 11 seria a seguinte: 
 

“Art. 11. Quando, na hipótese do inciso II do art. 2 º desta Resolução, o Tribunal 
entender pela existência de indícios de ilicitude da conduta já iniciada, poderá será determinada, 
na mesma decisão , após a manifestação das consulentes acerca da decisão, a conversão do 
procedimento de Consulta em uma das espécies previstas nos incisos I, II ou III do art. 48 da Lei 
12.529, de 2011, respeitando-se os requisitos de instauração correspondentes a cada uma dessas 
espécies processuais.”  
 

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 
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Fernanda Dalla Valle Martino 
Eduardo Caminati 

José Carlos Magalhães Teixeira Filho 
Joyce Honda 

Laércio Farina 
Leda Batista 

Marcelo Henrique Lapolla Aguiar Andrade 
Murilo Sampaio Ferraz 

Paola Pugliese 
 
 

 
 


