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155ª SESSÃO DE JULGAMENTO DO CADE

CADE nega provimento a Embargos de Declaração opostos pelo MPF no caso Boeing/Embraer

O Tribunal do CADE julgou, durante a 155ª sessão de julgamento, os embargos de declaração
interpostos pelo Ministério Público Federal no âmbito do ato de concentração envolvendo a Boeing
e a Embraer. O recurso foi apresentado contra o despacho homologado pelo Tribunal do CADE que
entendeu pela ilegitimidade recursal do MPF no processo.

Quando da homologação do despacho recorrido, o Conselheiro Relator Luiz Hoffmann defendeu
que houve a expressa deliberação do Poder Legislativo quanto à vedação da participação do MPF
em casos de atos de concentração no CADE, em concordância com dispositivos constitucionais e
com a Lei Complementar 75/1993.

O Conselheiro Relator, acompanhado pelo Tribunal por unanimidade, conheceu dos embargos
de declaração e, no mérito, negou-lhes provimento.

Processo administrativo no mercado de peças automotivas é arquivado pelo Tribunal do CADE

O processo administrativo instaurado em 2017 para apurar supostas condutas anticompetitivas
no mercado de peças automotivas voltadas ao mercado independente de peças de reposição
(aftermarket) foi julgado pelo Tribunal do CADE na última sessão de março.

O Conselheiro Relator Luís Braido esclareceu que as Representadas TRW Automotive e Basso
S.A., além das pessoas físicas relacionadas, firmaram seus respectivos Termos de Compromisso
de Cessação com o CADE. Assim, votou pelo arquivamento do processo em relação aos signatários
do Acordo de Leniência e a TRW bem como manteve a suspensão do processo administrativo em
relação a Basso, até que o acordo seja cumprido em sua integralidade.

Os demais Conselheiros acompanharam o voto do Conselheiro Relator por unanimidade.

CADE analisa Embargos de Declaração opostos pela WBS Energia

A WBS Energia Eireli apresentou embargos de declaração em face da decisão do CADE
proferida durante a 152ª sessão de julgamento, na qual o Tribunal determinou a condenação da
representada pela prática de infração à ordem econômica, com aplicação de multa no valor de
aproximadamente R$ 800 mil.

Em seu voto vista, a Conselheira Lenisa Prado entendeu que os embargos de declaração devem
ser acolhidos com efeitos infringentes e opinou pelo arquivamento do processo administrativo em
relação à embargante.

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.



O Conselheiro Relator Sérgio Ravagnani entendeu que, por se tratar de um desmembramento,
houve uma discrepância entre a base de cálculo de multa utilizada no processo originário de 2011,
e aquela utilizada no caso desmembrado em 2016. Assim, concluiu que há uma
desproporcionalidade em relação à embargante, tendo em vista que, ao longo desses anos, ela
expandiu seus negócios e passou a ter faturamento consideravelmente superior ao que tinha
quando da época da conduta, e por isso, o valor de multa determinado sofreu aumentos
significativos.

Isto posto, o Conselheiro Relator acolheu os embargos com efeitos infringentes e, para fins de
razoabilidade, votou pela redução da alíquota aplicável à embargante de 12% para 8%,
modificando-a para aproximadamente R$ 584 mil. No entanto, o julgamento do caso foi suspenso
diante de pedido de vista do Conselheiro Luis Hoffmann.

CEMIG interpõe Embargos de Declaração contra entendimento do CADE em consulta

A Companhia Energética de Minas Gerais recorreu da decisão do Tribunal do CADE face a
consulta apresentada pela empresa. À época, o Tribunal entendeu pela obrigatoriedade de
notificação da operação decorrente de adjudicação de uma licitação da CEMIG.

A Conselheira Relatora Lenisa Prado esclareceu que não há contradição ou omissão a ser
suprida na decisão embargada e pontuou que a pretensão de mudar o entendimento exarado vai
contra a jurisprudência do CADE, contra a doutrina do Direito Concorrencial Brasileiro e contra as
direções para as quais caminham as autoridades antitruste mais maduras. Ainda, esclareceu que
grande parte dos argumentos da embargante estão embasados em documentos apresentados
minutos antes da apreciação da consulta pelo Tribunal do CADE.

Nesse sentido, a Conselheira Relatora negou provimento aos embargos de declaração e foi
acompanhada por unanimidade pelos demais Conselheiros.

Tribunal do CADE avalia denúncias de descumprimento de ACC por Itaú e XP

Foram apresentadas ao CADE duas denúncias de descumprimento do Acordo em Controle de
Concentrações firmado com o Itáu e a XP Investimentos, no âmbito do ato de concentração
envolvendo a aquisição de participação societária da XP pelo Itaú.

Uma das denúncias foi anônima e a outra foi apresentada pelo BTG Pactual. Ambas tratavam
de supostas práticas anticompetitivas por parte da XP Investimentos, e consequentemente de
eventuais inadimplementos do ACC celebrado com o CADE.

O Presidente Alexandre Barreto apontou que, até o momento, não houve evidência de
descumprimento das cláusulas do ACC, de modo que decidiu pela improcedência das denúncias
apresentadas. No mais, também orientou a Procuradoria Federal junto ao CADE para que monitore
eventuais condutas anticompetitivas praticadas pela XP. O despacho foi homologado por
unanimidade.
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