
 
 

  

 

 

 

 

 

CADE APROVA NOVA DEFINIÇÃO DE CONTRATOS ASSOCIATIVOS  

BRAZILIAN COMPETITION AUTHORITY REDEFINES ASSOCIATIVE AGREEMENTS  

 

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) 
aprovou nova Resolução sobre o controverso tema da 
necessidade de notificação para aprovação de contratos 
tidos como ‘associativos’. Conforme informações da 
autoridade, a nova Resolução será publicada na próxima 
terça-feira (25/10) e entrará em vigor após 30 dias. 
Continua necessário o atingimento dos critérios de 
faturamento estabelecidos pela Lei nº 12.529/11. 

The Brazilian Competition Authority (CADE) approved a 
new Resolution on the controversial mandatory 
submission of agreements considered as ‘associative’. 
According to the authority, the new Resolution will be 
published next Tuesday (Oct 25) and enter into force 
within 30 days. The revenue thresholds provided by Law 
No. 12,529/11 are still valid. 

A nova Resolução substitui a Resolução CADE nº 10 e 
procura simplificar a definição do conceito de ‘contratos 
associativos’. 

The new Resolution substitutes CADE’s Resolution No. 10 
and aims at simplifying the definition of 'association 
agreements'. 

A maior crítica à regulamentação anterior relacionava-
se aos critérios demasiadamente abstratos ou de difícil 
mensuração para que se avaliasse a caracterização de 
um contrato como ‘associativo’, para fins de notificação 
ao CADE. Outra crítica referia-se à quantidade de 
contratos tidos como de rotina, operações de dia-a-dia 
das empresas, que poderiam estar sujeitos à notificação 
ao CADE sob a égide da antiga resolução - mesmo 
quando não fossem relevantes para a autoridade 
concorrencial. 

The biggest criticism regarding the previous resolution 
related to the criteria to characterize an agreement as 
'associative' for submission purposes, which were overly 
abstract and of difficult mensuration. Another criticism 
concerned the high number of routine agreements, 
regarding day-to-day deals, which could be subject to 
merger control under the previous resolution – including 
transactions not deemed relevant to the competition 
authority. 

A nova Resolução determina que deverão ser 
considerados associativos os contratos com prazo igual 
ou superior a dois anos que estabeleçam 
‘empreendimento comum’ e sempre que estejam 
presentes dois elementos, cumulativamente: 
compartilhamento de riscos e resultados, e relação de 
concorrência entre as partes no mercado relevante 
objeto do contrato. 

The new Resolution provides that agreements should be 
considered as associative whenever their term is equal 
or superior to two years, they aim to establish a 
‘common venture’ and the following two elements are 
cumulatively present: sharing of risks and results, and 
competitive relationship between the parties in the 
market affected by the agreement. 

A notificação de contratos associativos com prazo 
indeterminado ou de duração inferior a dois anos, com 
possibilidade de renovação, também foi tratada pela 
nova Resolução, restando estabelecido que contratos 
com prazo indeterminado ou inferior a dois anos 
somente devem ser notificados caso e quando as partes 
tenham interesse em atingir ou ultrapassar o período de 
dois anos. Não obstante, reforçou-se que tal notificação 
(e aprovação) deve ocorrer antes da renovação ou 
continuação da vigência, tendo em vista a obrigação de 
aprovação prévia pelo CADE. Não foi tratado, no 
entanto, em que prazo o CADE deverá analisar esses 
casos e como serão tratados casos que alcancem o limite 
legal de dois anos, sem que tenha sido concluída a 
análise do CADE. 

The submission of associative agreements with an 
indefinite term or with duration up to two years, with the 
possibility of renewal, was also addressed by the new 
Resolution; which established that agreements maturing 
in less than two years or with indefinite term shall only 
be submitted if and when the parties have the intention 
of reaching or exceeding the two years’ threshold. 
Nevertheless, it reinforced that such submission (an 
approval) must occur before the renewal or continuation 
of the agreement, in view of CADE’s pre-merger control. 
The new Resolution does not indicate, however, CADE’s 
deadline to examine these cases and how it should 
handle cases where the 2-year legal limit is reached 
before CADE’s approval. 

Nota-se também que a Resolução procura dar maior 
concretude ao conceito de contrato associativo ao 
definir que deve tratar de ‘empreendimento comum’, 
em substituição ao critério previsto na resolução 
anterior, mais amplo de ‘cooperação horizontal’. Ainda 
é preciso verificar como o CADE aplicará essa regra, mas 
há clara indicação de que deverá haver a comunhão de 
direitos e obrigações para o desenvolvimento do objeto 
do contrato, tal como ocorre na joint venture. 

The Resolution attempts to give greater tangibility to the 
concept of associative agreement when defining that it 
should concern a 'common venture’, replacing the 
broader criteria of ‘horizontal cooperation’ foreseen in 
the previous resolution. It will be necessary to observe 
CADE’s case law, but there is a clear indication that there 
should be sharing of rights and obligations for the 
development of the agreement’s object, similarly to joint 
ventures. 

Ainda, a Resolução acertadamente excluiu do conceito 
de contratos associativos aqueles acordos firmados 
entre agentes verticalmente relacionados em um 
determinado mercado.  

Furthermore, the resolution rightly excluded from the 
concept of associative contracts those agreements 
between agents vertically related in a certain market. 

Por fim, também vale apontar a positiva exclusão de 
parâmetros relacionados à participação de mercado das 
empresas envolvidas. 

Finally, it is worth mentioning the positive exclusion of 
parameters related to the market share of the involved 
companies. 

Ressalta-se que a Resolução determina que contratos 
firmados antes da entrada em vigor da nova Resolução, 
e que não foram submetidos ao crivo do CADE, deverão 
ser submetidos à análise do órgão caso atinjam ou 
ultrapassem o prazo de dois anos.  

It is worth highlighting that the Resolution stipulates 
that agreements signed before the entry into force of the 
new Resolution, and that were not submitted to CADE’s 
approval, must be submitted to the analysis of the 
authority in case they reach or exceed a period of two 
years. 

 

O escritório INGLEZ, WERNECK, RAMOS, CURY E FRANÇOLIN ADVOGADOS conta com equipe especializada no assunto e à 
disposição para mais esclarecimentos sobre o tema. 

The law firm INGLEZ, WERNECK, RAMOS, CURY E FRANÇOLIN ADVOGADOS has a specialized team in the subject and at your 
service to provide further clarification on the matter. 
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