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São Paulo,  21 de outubro de 2013. 

 

Ilmo Sr. Presidente do CADE, VINÍCIUS MARQUES DE CARVALHO 

Ilmo. Sr. Superintendente-Geral, CARLOS EMMANUEL JOPPERT RAGAZZO 

 

Ref. Sugestão da Comissão de Estudos da Concorrência e Regulação 

Econômica - CECORE/OAB-SP quanto à medida incidental de avocação 

pelo Tribunal Administrativo de Defesa Econômica - Lei 12.529/2011, 

artigo 65, inciso II e Regimento Interno do CADE1, artigo 122, inciso II. 

 

 

Excelentíssimos Senhores, 

 

 Fazemos referência ao procedimento de medida incidental de avocação 

pelo Tribunal Administrativo de Defesa Econômica ("Tribunal") do CADE 

prevista nos artigos mencionados em epígrafe.  

 

                                                           
1
 Resolução n.º 1, de 29 de maio de 2012 



 

 

 

Os arts. 54, inciso I, e 57, inciso I, do mesmo diploma legal, estabelecem 

que os atos de concentração que tenham menor potencial ofensivo à 

concorrência poderão ser objeto de decisão terminativa simplificada por parte 

da Superintendência-Geral ("SG").  

 

 

Com o objetivo de ser aplicado de forma eventual, o art. 65 da Lei nº 

12.529/2011 disciplinou as hipóteses de recurso e avocação contra a decisão 

da SG de aprovação, sem restrições, de um ato de concentração. Tal artigo, 

corroborado pelo art. 122, inciso II do Regimento Interno do CADE (RICADE), 

dispõe que a avocação poderá ser feita pelo Tribunal, mediante a provocação 

de um de seus Conselheiros e em decisão fundamentada, no prazo de 15 

(quinze) dias contados a partir da publicação da decisão da SG.  

 

 

Assim, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias após a publicação da 

decisão da SG sem que as Requerentes tenham sido notificadas sobre a 

interposição de recurso ou de pedido de avocação, o ato deveria ser 

considerado definitivamente aprovado.  

 

 

Ocorre que tem havido certa insegurança jurídica em virtude de posterior 

juntada aos autos de pedido de avocação emitido dentro do prazo legal. Nesse 

cenário, há ainda o risco de as Requerentes consumarem a operação, por não 

terem sido informadas do pedido de avocação ou recurso dentro deste prazo 

legal, o que não seria desejável para a coletividade e para as próprias 

Requerentes, que podem vir a sofrer indevidamente penalidades por gun 

jumping, uma vez que imbuídas de boa-fé podem consumar a operação após o 

decurso do prazo para a avocação/recurso.  



 

 

 

Para solucionar essa questão, em atendimento ao interesse geral e ao 

alcance da segurança jurídica, vimos sugerir ao CADE a adoção de 

procedimento objetivo capaz de eliminar as incertezas acima tratadas.  

 

Nesse sentido, propomos seja informado aos representantes legais das 

Requerentes, por meio de comunicação dirigida ao(s) endereço(s) eletrônico(s) 

devidamente fornecido(s) pelas Requerentes no formulário de notificação do 

ato de concentração (Anexo I ou II, conforme o caso), dentro do prazo 

legalmente estabelecido de 15 dias quando houver interposição de recurso ou 

pedido de avocação, sem prejuízo da respectiva atualização do andamento 

processual do SISCADE.  

 

 

Consequentemente, em caso de ausência de intimação via comunicação 

eletrônica dentro do aludido prazo legal de 15 dias, a decisão da SG deveria 

ser considerada como transitada em julgado, liberando as Requerentes da 

necessidade de qualquer diligência adicional junto ao CADE para se certificar 

de eventual juntada de recurso ou pedido de avocação.  

 

 

Tal sugestão tem fundamento legal nos artigos 28 e 62 da Lei nº 

9.784/99 (aplicada subsidiariamente à Lei nº 12.529/11, conforme seu art. 115), 

como segue: 

 

“Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que 

 resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou 

 restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra 

 natureza, de seu interesse”. 

 



 

 

  

De modo expresso, a mesma lei (Lei nº 9.784/99) prevê a intimação dos 

demais interessados para exercerem seu contraditório, no caso de interposição 

de recurso:  

 

 

“Art. 62. Interposto o recurso, o órgão competente para dele conhecer 

 deverá intimar os demais interessados para que, no prazo de cinco dias 

 úteis, apresentem alegações”. 

 

 

 Para atender à finalidade pretendida, propomos a seguinte emenda 

regimental ao RICADE, para inclusão do Parágrafo 2º ao Artigo 122: 

 

 

 “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) (...) 

(II) (...) 

 

 

Parágrafo 2º. 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) no formulário dos Anexos I ou II à 

Resolução nº 02/2012, 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.” 

 



 

 

Dado o caráter excepcional da medida de avocação e do recurso de 

terceiros, entendemos que a medida proposta contribuirá para a segurança 

jurídica e para a celeridade na comunicação com as Requerentes, sem 

acarretar qualquer ônus ao CADE. 

 

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais. 

 

Atenciosamente, 

 

 

PRESIDENTE DA CECORE/OAB-SP 

Vicente Bagnoli 

 

 

VICE- PRESIDENTE DA CECORE/OAB-SP 

Daniel Oliveira Andreoli  

 

Membros da CECORE que contribuíram com essa proposta: 

Bárbara Rosenberg 

Bruno Peres Carbone 

Edson Takeshi Nakamura 

Eduardo Caminati Anders 

Fernanda Dalla Valle Martino 

Marcelo Henrique Lapolla A. Andrade 

Patrícia Bandouk Carvalho 

Priscila Brolio Gonçalves  


