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154ª SESSÃO DE JULGAMENTO DO CADE

Julgamento de processo administrativo envolvendo a Federação Brasileira das Cooperativas de
Especialidades Médicas é suspenso por pedido de vista

Na 154ª sessão de julgamento, o Tribunal do CADE analisou o Processo Administrativo para
Imposição de Sanções Processuais Incidentais instaurado em face da Federação Brasileira das
Cooperativas de Especialidades Médicas (Febracem/ES) em decorrência da omissão injustificada
da Febracem/ES em apresentar informações solicitadas durante a instrução do inquérito
administrativo que investigava supostas práticas anticompetitivas para impor a contratação de
médicos filiados à entidade por valores acima do praticado no mercado e para impedir a entrada
de novos profissionais e empresas no mercado de serviços médicos do estado do Espírito Santo,
utilizando-se de ameaças e recusa à prestação de serviços.

O Conselheiro Relator Maurício Maia destacou que a instrução do processo demonstrou que a
Febracem/ES efetivamente se omitiu na apresentação de documentos que já possuía. A entidade
realizava o registro do seu escopo de atuação em atas de reuniões, inclusive por exigência
estatutária, e, mesmo assim, não apresentou tais atas quando solicitadas pelo CADE.

Quanto à dosimetria, o Conselheiro Relator destacou que foram lavrados dois autos de infração
acerca da mora da Febracem/ES e, portanto, a multa deverá refletir ambos os autos de infração,
sem que haja sobreposição entre um e outro no que se refere à contagem de dias de mora, a fim
de evitar bis in idem.

Nesse sentido, o Conselheiro Relator votou pela manutenção dos autos de infração lavrados
pela Superintendência-Geral (SG) em razão de omissão na apresentação de documentos e
informações solicitados pelo CADE e pela condenação da Febracem/ES ao pagamento de multa no
valor total de R$ 470 mil.

O Conselheiro Sérgio Ravagnani manifestou-se em voto vogal pela procedência do primeiro
auto de infração lavrado e pela anulação do segundo, visto tratar-se de objeto idêntico ao do
primeiro auto de infração, que permanece válido e não necessitaria ser reiterado. Além disso,
votou pela condenação da Febracem/ES por omissão na apresentação de documentos e
informações solicitados pelo CADE, com pagamento de multa no valor de aproximadamente R$ 5
milhões.

A Conselheira Paula Azevedo acompanhou integralmente o voto vogal do Conselheiro Sérgio
Ravagnani e em seguida o julgamento do processo foi suspenso em razão de pedido de vista do
Conselheiro Luiz Hoffmann.
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Empresas são multadas em R$ 2 milhões por apresentação de informações inconsistentes em
sede de Ato de Concentração

As empresas Ultra Som Serviços Médicos Ltda. e GSFRP Participações S.A. foram multadas em
decorrência de auto de infração lavrado pela SG, diante de suposta enganosidade na apresentação
de informações solicitadas quando da notificação de Ato de Concentração envolvendo a aquisição
de 100% do capital social da GSFRP pela Ultra Som.

Em seu voto, o Conselheiro Relator Luis Braido considerou incontroverso que as partes
apresentaram informações incorretas, inclusive de forma reiterada, visto que houve retificação das
informações após solicitação da SG. Assim, o Conselheiro Relator votou pela manutenção do auto
de infração lavrado pela SG e pela condenação das Representadas com aplicação de multa de R$ 2
milhões.

A Conselheira Lenisa Prado, no entanto, manifestou-se em voto vogal pela improcedência do
auto de infração. A Conselheira apontou que não constatou a enganosidade das informações
prestadas, pois as próprias partes reconheceram que as informações prestadas erroneamente
ocorreram por um equívoco no momento da colheita dos dados do site da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS), bem como se colocaram à disposição do CADE para qualquer
complementação necessária.

Os Conselheiros Mauricio Maia, Paula Azevedo e Sérgio Ravagnani acompanharam o voto do
Relator. Assim, o Plenário, por maioria, manteve o auto de infração lavrado pela SG e condenou a
Ultra Som e a GSFRP ao pagamento de multa no valor de R$ 2 milhões por enganosidade.

 

Julgamento de embargos de declaração opostos por WBS Energia é suspenso por pedido de
vista

Os embargos de declaração opostos pela WBS Energia Eireli – EPP em face de condenação por
infração à ordem econômica foram pautados na última sessão de julgamento do Tribunal do CADE.
A empresa foi condenada na 152a sessão de julgamento pela prática de cartel em licitações no
ramo de aquecedores solares.

O Conselheiro Relator Sérgio Ravagnani apontou que a WBS Energia arguiu diversas omissões e
contradições no voto embargado e entendeu pela concessão de parcial provimento apenas para
consignar que o Pregão nº 36/2013 ocorreu sob a modalidade eletrônica, visto que o voto
proferido pelo Conselheiro Relator associou o referido pregão à modalidade presencial. No entanto,
entendeu que não devem ser concedidos efeitos infringentes, visto que a alteração não implica
mudança de entendimento quanto ao mérito do processo.

Desta forma, o Conselheiro Relator votou pelo conhecimento dos embargos de declaração e
concessão de provimento parcial apenas para consignar que o Pregão nº 36/2013 ocorreu sob a
modalidade eletrônica, sem concessão de efeitos infringentes. O julgamento foi suspenso em razão
de pedido de vista da Conselheira Lenisa Prado.
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Em mudança de interpretação, CADE considera faturamento de gestor e confirma que operação
envolvendo fundo de investimento era de notificação obrigatória

Na 154ª sessão de julgamento, o Tribunal do CADE, por maioria, confirmou entendimento da
SG de que um gestor que exerce controle sobre um fundo de investimento deve ser considerado
parte de seu grupo econômico, especificamente para cálculo do faturamento do grupo e
verificação do preenchimento dos critérios de notificação obrigatória ao CADE (faturamento bruto
anual de R$750 milhões e R$75 milhões).

Cabe notar que a Resolução n° 02/2012, alterada pela Resolução nº 09/2014 do CADE,
expressamente excluiu o gestor e estabeleceu que, para cálculo do faturamento dos grupos
econômicos de fundos de investimento, são considerados apenas: (i) o grupo econômico de cada
cotista que detenha, direta ou indiretamente, participação igual ou superior a 50% das cotas do
fundo envolvido na operação; e (ii) as empresas controladas pelo referido fundo e as empresas
nas quais este detenha, direta ou indiretamente, participação igual ou superior a 20% do capital
social ou votante.

A exclusão dos gestores dos grupos econômicos de fundos de investimento pelo CADE ocorreu
em 2014, quando a Resolução nº 2/2012 foi alterada em reconhecimento ao fato de que a grande
maioria de operações envolvendo fundos de investimento não geravam quaisquer impactos
concorrenciais, o que provocou uma queda no número de operações analisadas pelo CADE
envolvendo fundos de investimento. Na sequência, em casos concretos, a SG vinha consolidando o
entendimento pela desconsideração dos gestores, sem adentrar, no mérito, em questões como
direitos de voto, veto e governança do fundo envolvido.

No entanto, no início deste ano, o Grupo Tarpon e a Kepler Weber submeteram operação ao
CADE, argumentando se tratar de operação de notificação obrigatória, uma vez que o Grupo
Tarpon – gestor do fundo Siros FIA IE – exercia controle de fato sobre o referido fundo, devendo
ser considerado como integrante de seu grupo econômico.

A SG acolheu o argumento das empresas, entendendo que o Grupo Tarpon é responsável por
tomar decisões e exercer direito de voto sobre a carteira de investimentos do fundo. Ainda, a
ausência de comitê de investimento formado por cotistas, no Siros FIA IE, aumentaria a
autonomia do gestor sobre o fundo.

A Conselheira Lenisa Prado instigou o Tribunal do CADE a revisar a decisão da SG e a discutir o
tema, por meio de avocação, entendendo se tratar de inovação em relação aos posicionamentos
anteriores da própria SG. No entanto, quatro dos sete membros do Tribunal votaram no sentido de
que não houve adoção de entendimento contrário à Resolução n° 02/2012 ou aos precedentes do
CADE e, portanto, rejeitaram o pedido de avocação.

O Conselheiro Luiz Hoffmann, por exemplo, destacou que o foco da discussão não é o fato de o
Grupo Tarpon ser gestor do fundo, mas sim a existência de efetiva relação de controle, tornando o
caso peculiar.

Em todo caso, o Presidente do Tribunal informou que será constituído grupo de trabalho no
CADE para discutir o tema e verificar a necessidade de alteração da Resolução n° 02/2012.

Em razão da não homologação do despacho de avocação da Conselheira Lenisa Prado, o
parecer da SG de aprovação da operação reconhecendo a obrigatoriedade de sua submissão ao
CADE tornou-se decisão definitiva no âmbito deste órgão.
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Por ora, nossa recomendação é que operações envolvendo fundos de investimento sejam
analisadas com cautela, devendo ser considerada a necessidade de submissão à aprovação do
CADE de operações análogas de forma a evitar eventuais investigações e multas por parte do
CADE.
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