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152ª SESSÃO DE JULGAMENTO DO CADE

CADE celebra acordo de cooperação técnica com Ministério Público Federal

A primeira sessão de 2020 do Tribunal do CADE contou com a presença do Procurador-Geral da
República Antônio Augusto Aras para a solenidade de celebração de acordo de cooperação técnica
entre o CADE e o Ministério Público Federal.

O acordo trata, principalmente, da cooperação entre os dois órgãos para ações conjuntas de
apuração e análise de atos de concentração, repressão a infrações à ordem econômica e advocacia
da concorrência. Com duração de 5 anos, o Procurador-Geral da República destacou que o acordo
envolverá a troca de informações, dados e conhecimento entre as instituições para fomentar
melhores práticas de atuação e o fortalecimento da economia brasileira.

 

Tribunal do CADE determina a submissão de operação fora dos critérios de notificação
obrigatória

O Tribunal do CADE apreciou, na 152ª sessão de julgamento, o recurso interposto pela
Prosegur Brasil Transportadora de Valores e Segurança S.A. em face de decisão da
Superintendência-Geral do CADE (SG), que determinou a obrigatoriedade de notificação do ato de
concentração envolvendo a aquisição do controle da Sacel – Serviços de Vigilância e Transporte de
Valores – Eireli pela Prosegur.

A Prosegur defendeu que a operação não gerou quaisquer efeitos negativos à concorrência e
argumentou que o mercado de transporte de valores apresenta baixas barreiras à entrada,
tratando-se de um mercado em expansão.

A Conselheira Relatora Paula Farani, no entanto, apontou que os dados apresentados pela
Superintendência-Geral indicam que se trata de um mercado bastante concentrado. Além disso,
destacou que a operação gerou um aumento não orgânico da participação da Prosegur no
mercado.

A Conselheira entendeu que, ainda que os critérios objetivos de notificação não tenham sido
atingidos e que a Prosegur tenha demostrado que o cenário de mercado apresentado pela SG não
seria o mais preciso, é justificável que o CADE analise a operação, visto que há claras
preocupações concorrenciais dela decorrentes, especificamente no estado de Sergipe.

Assim, considerando que o CADE pode requerer a submissão de operações que estejam fora
dos critérios legais de notificação em até um ano da data de sua consumação, a Conselheira negou
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provimento ao recurso e foi acompanhada por unanimidade pelos demais membros do Tribunal. As
empresas terão prazo de 30 dias, contados da publicação da decisão, para submeter o ato de
concentração à aprovação do CADE.

 

Tribunal do CADE condena empresa por cartel em licitações no mercado de sistemas de
aquecimento solar

Foi julgado pelo Tribunal do CADE o processo administrativo que investiga a participação da
empresa WBS Energia Eireli em cartel envolvendo licitações no mercado de sistemas de
aquecedores solares para habitações de baixa renda construídas pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional Urbano do estado de São Paulo. Trata-se de desmembramento do
Processo Administrativo nº 08012.001273/2010-24, julgado pelo Tribunal em 16 de setembro de
2015.

O Conselheiro Relator Sérgio Ravagnani entendeu que a WBS de fato participou do ilícito
concorrencial. Destacou que há uma grande semelhança dos preços apresentados pelos
concorrentes em dois pregões distintos, despertando atenção da autarquia por se tratarem de
pregões presenciais. Além disso, defendeu que não seria possível argumentar a existência de
custos idênticos para justificar tal fenômeno, visto que, mesmo que fossem idênticos, cada
empresa deveria calcular sua própria margem de lucro.

O Conselheiro Relator verificou também a existência de contradição na postura da WBS para
ambos os pregões sob investigação do CADE. Enquanto em um deles a WBS apresentou preço
idêntico em todos os lotes, em outro, apresentou preços distintos, afastando os argumentos da
defesa de que a identidade de preços decorreria, entre outros aspectos, da expertise da
Representada e do arredondamento de valores.

A WBS alegou, em sua defesa, que sua postura durante os pregões teve como foco o
enriquecimento do histórico licitatório da WBS e não necessariamente a vitória nos certames. No
entanto, no entendimento do Conselheiro Relator, o argumento apresentado não possui qualquer
racional econômico, tendo em vista que a participação em tais certames é bastante custosa e que
o objetivo de tal investimento é intuitivamente a vitória nas licitações. Dessa forma, votou pela
condenação da WBS e pela aplicação de multa no valor de R$ 802.021,25.

A Conselheira Lenisa Prado divergiu do entendimento do Relator, defendendo que a
apresentação de preços idênticos era muito comum, visto que as empresas sempre aplicavam
uma margem de lucro muito parecida, a fim de concorrer de forma mais produtiva. Destacou,
ainda, que outros aspectos técnicos licitatórios poderiam justificar a postura da WBS.

Assim, a Conselheira votou pelo arquivamento do processo, sendo voto vencido. O Tribunal, por
maioria, decidiu pela condenação da WBS, nos termos do voto do Relator.

 

Julgamento de Processo Administrativo que apura suposto cartel no mercado de cabos
subterrâneos é suspenso por pedido de vista

O julgamento do Processo Administrativo que investiga suposto cartel no mercado de cabos
subterrâneos havia sido suspenso na 150ª sessão de julgamento do Tribunal do CADE em
decorrência de pedido de vista da Conselheira Lenisa Prado.

Este boletim apresenta um resumo de alterações legislativas ou decisões judiciais e administrativas no Brasil. Destina-se aos
clientes e integrantes do Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados. Este boletim não tem por objetivo prover
aconselhamento legal sobre as matérias aqui tratadas e não deve ser interpretado como tal.



A Conselheira iniciou seu voto apontando divergência de entendimento com relação ao
Conselheiro Relator Paulo Burnier quanto à alegação de prescrição da ação punitiva arguida pelas
Representadas. A Conselheira entendeu que as provas dos autos não indicam caráter de
continuidade da conduta investigada de 1997 até 1999, visto que as informações referentes ao
período de 1999 demostram que há diferenças nos produtos negociados, nas pessoas envolvidas e
na estrutura do cartel.

Além disso, apontou que há ausência de provas concretas quanto a conduta após 1999. Assim,
considerando o transcurso de mais de 12 anos entre o primeiro período investigado e o início das
investigações pelo CADE, a Conselheira entendeu que ficou caracterizada a prescrição da
pretensão punitiva da conduta.

A Conselheira destacou também que, para a condenação de empresas estrangeiras, deve ser
realizada uma análise cuidadosa para verificar se a intervenção do CADE é justificável. No presente
caso, entendeu que não há provas de que o cartel internacional causou ou causaria efeitos no
território brasileiro e defendeu o princípio de intervenção mínima na ordem econômica.

Além disso, entendeu que há a necessidade do CADE comprovar os efeitos reais das condutas
investigadas e não apenas fazer mera referência à possibilidade de produção de efeitos no
território. Argumentou a Conselheira que, no presente caso, não foram esclarecidos nem ao
menos os efeitos indiretos gerados pelo cartel no Brasil.

Destacou em seu voto que as licitações eram as principais formas de aquisição de cabos
subterrâneos, mas que não há nos autos qualquer informação de que teria ocorrido fraude às
licitações por parte dos investigados. Ademais, considerando que Prismiam, empresa brasileira,
foi, à época, responsável pelo abastecimento de 95% do mercado brasileiro de cabos
subterrâneos, a Conselheira Lenisa levantou dúvidas acerca do argumento de que as importações
detinham grande relevância no Brasil.

Defendendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que as declarações feitas pelos
lenientes só podem ser utilizadas como elementos de provas se corroboradas por elementos
probatórios, a Conselheira entendeu que no presente caso não existem nos autos tais elementos,
enfraquecendo a força probatória das alegações.

Assim, votou pelo arquivamento do processo em relação a todas as Representadas. O
Conselheiro Luis Hoffmann pediu vista do caso, o que suspendeu o julgamento mais uma vez.

 

CADE rejeita Embargos de Declaração apresentados por Itaú e Redecard

As empresas Redecard e Itaú apresentaram embargos de declaração contra decisão do Plenário
na 150ª sessão de julgamento, por meio da qual foi dado parcial provimento à manutenção da
medida preventiva imposta pela SG às recorrentes. A medida determinou a cessação de campanha
publicitária da Redecard que ofertava prazo de liquidação diferenciado e sem custos a
estabelecimentos comerciais que optassem por ter domicílio bancário no Itaú.

O Conselheiro Relator Mauricio Oscar Bandeira pontuou que não houve omissão ou erro
material na decisão, tendo votado pelo não provimento dos embargos de declaração. Os demais
conselheiros do Tribunal acompanharam o voto do Relator.
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