WICADE 2021

RETIFICACAO
Ç˜
A Comissão Organizadora torna pública a retificação do Edital e do Cronograma da I Competição de
Direito Concorrencial - WICADE 2021 nos itens descritos a seguir. Os demais itens dos respectivos
documentos permanecem inalterados, no entanto, para fins de clareza, serão disponibilizadas
versões retificadas no website oficial da competição WICADE (“Website”).
A Comissão Organizadora, ademais, divulga também algumas orientações às equipes à luz do Caso
WICADE 2021, que será lançado oficialmente no próximo dia 11/06/2021, conforme descrito a
seguir.

ORIENTAÇÕES
a) No Edital, onde consta "Representante", referimo-nos ao "Ministério Público Federal";
b) No Edital, onde consta "Representada", referimo-nos à "Defesa das Representadas Bubbles e
Inova";
c) As Representadas Bubbles e Inova são defendidas por advogados distintos em razão do potencial
conflito de interesse entre suas defesas. Dessa forma, tal como ocorre na prática, ao atuar pelo lado
da "Representada", tanto na fase escrita quanto na fase oral, as equipes poderão optar por
estratégias de defesa cooperativas ou não cooperativas entre as empresas para cada acusação
formulada.
d) Ao atuar pelo lado da "Representada", as equipes deverão submeter Memoriais independentes e
distintos para cada uma das empresas, Bubbles e Inova, contendo no mínimo 10 (dez) e no máximo
20 (vinte) páginas cada e em conformidade com os demais parâmetros previstos no Edital.
e) O Memorial do Representante, isto é, do Ministério Público Federal, deverá conter entre 15
(quinze) e 25 (vinte e cinco) páginas e estar em conformidade com os demais parâmetros previstos
no Edital.
f) Na Fase Oral, nas Rodadas Classificatórias, cada equipe participará de 4 (quatro) painéis, sendo 2
(dois) em nome da Representante, isto é, do Ministério Público Federal, e 2 (dois) em nome da parte
Representada, ou seja, da Bubbles e da Inova.
g) De cada painel da Fase Oral, participarão 2 (duas) equipes: uma em nome da parte Representante
e outra da parte Representada. Cada equipe poderá indicar até 2 (dois) competidores como oradores
(“Oradores”), que disporão, conjuntamente, de 30 (trinta) minutos para apresentar seus
argumentos, sentados, a partir da mesa destinada à equipe para aquele painel. Quando a equipe
estiver atuando pelo lado da parte Representada, deverá indicar necessariamente 1 (um)
competidor para cada uma das empresas, Bubbles e Inova, conforme instruções detalhadas no Caso.
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ONDE SE LÊ:
4. Fase Escrita
4.1.Cada equipe deverá submeter 2 (dois) memoriais escritos representando as partes e
endereçando as questões especificadas no Caso, sendo um memorial em nome da Representante
("Memorial da Representante") e outro em nome da Representada ("Memorial da Representada").

LEIA-SE:
4. Fase Escrita
4.1.Cada equipe deverá submeter 3 (três) memoriais escritos representando as partes e endereçando
as questões especificadas no Caso, sendo um memorial em nome da Representante ("Memorial da
Representante"), outro em nome da Representada Bubbles ("Memorial da Representada Bubbles")
e o terceiro em nome da Representada Inova ("Memorial da Representada Inova").

ONDE SE LÊ:
4.2.1.Limite de páginas: mínimo de 10 mínimo de 15 (quinze) e máximo de 25 (vinte e cinco) páginas
cada, em tamanho de papel A4, excetuando-se capa, índice e bibliografia, que deverá incluir toda a
base legal e interpretativa utilizada;

LEIA-SE:
4.2.1.Limite de páginas: mínimo de 10 (dez) e máximo de 20 (vinte) páginas para cada um dos
Memoriais das Representadas, e mínimo de 15 (quinze) e máximo de 25 (vinte e cinco) páginas para
o Memorial da Representante, sendo todos em tamanho de papel A4, excetuando-se capa, índice e
bibliografia, que deverá incluir toda a base legal e interpretativa utilizada;

ONDE SE LÊ:
4.6.A Pontuação Final de cada Memorial submetido pelas equipes será a média aritmética das notas
dos 3 (três) Conselheiros, considerando-se de forma separada o Memorial da Representante e o
Memorial de Representada, deduzidas eventuais penalidades.

LEIA-SE:
4.6.A Pontuação Final de cada Memorial submetido pelas equipes será a média aritmética das notas
dos 3 (três) Conselheiros, considerando-se de forma separada o Memorial da Representante, o
Memorial da Representada Bubbles e o Memorial da Representada Inova, deduzidas eventuais
penalidades.
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5.4.Nas Rodadas Classificatórias, cada equipe participará de 4 (quatro) painéis, sendo 2 (dois) em
nome da Representante e 2 (dois) em nome da Representada.

LEIA-SE:
5.4.Nas Rodadas Classificatórias, cada equipe participará de 4 (quatro) painéis, sendo 2 (dois) em
nome da Representante, isto é, do Ministério Público Federal, e 2 (dois) em nome da parte
Representada, ou seja, em nome da Bubbles e da Inova.

ONDE SE LÊ:
5.5.De cada painel, participarão 2 (duas) equipes: uma em nome da parte Representante e outra da
parte Representada. Cada equipe poderá indicar até 2 (dois) competidores como oradores
(“Oradores”), que disporão, conjuntamente, de 30 (trinta) minutos para apresentar seus
argumentos, sentados, a partir da mesa destinada à equipe para aquele painel.

LEIA-SE:
5.5.De cada painel, participarão 2 (duas) equipes: uma em nome da parte Representante e outra da
parte Representada. Cada equipe poderá indicar até 2 (dois) competidores como oradores
(“Oradores”), que disporão, conjuntamente, de 30 (trinta) minutos para apresentar seus
argumentos, sentados, a partir da mesa destinada à equipe para aquele painel. Quando a equipe
estiver atuando pelo lado da parte Representada, deverá indicar necessariamente 1 (um)
competidor para cada uma das empresas, Bubbles e Inova, conforme instruções detalhadas no Caso

ONDE SE LÊ:
7. Premiação
7.1.Ao fim da Competição, durante a Cerimônia de Encerramento e Premiações, a Comissão
Organizadora anunciará os vencedores:
7.1.1.Premiação de Melhor Memorial pela Representante: 1o, 2o e 3o lugares;
7.1.2.Premiação de Melhor Memorial pela Representada: 1o, 2o e 3o lugares;
7.1.3.Premiação de Melhor Orador: 1o, 2o e 3o lugares;
7.1.4.Premiação de Melhor Equipe: 1o, 2o e 3o (semifinalistas).
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LEIA-SE:
7. Premiação
7.1.Ao fim da Competição, durante a Cerimônia de Encerramento e Premiações, a Comissão
Organizadora anunciará os vencedores:
7.1.1.Premiação de Melhor Memorial pela Representante: 1, 2 e 3 lugares;
7.1.2.Premiação de Melhor Memorial pela Representada Bubbles: 1, 2 e 3 lugares;
7.1.3.Premiação de Melhor Memorial pela Representada Inova: 1, 2 e 3 lugares;
7.1.4.Premiação de Melhor Orador: 1, 2 e 3 lugares;
7.1.5.Premiação de Melhor Equipe: 1, 2 e 3 (semifinalistas).

CRONOGRAMA
ONDE SE LÊ:
ATIVIDADE

DATA PREVISTA

Lançamento do Caso

09/06/2021

ATIVIDADE

NOVA DATA

Lançamento do Caso

11/06/2021

LEIA-SE:

www.competitionwicade.cade.gov.br

