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157ª SESSÃO DE JULGAMENTO DO CADE

CADE condena empresas e pessoas físicas em cartel internacional nos mercados de cabosCADE condena empresas e pessoas físicas em cartel internacional nos mercados de cabos
subterrâneos e cabos submarinossubterrâneos e cabos submarinos

Em sua primeira Sessão de Julgamento realizada por meio virtual, o Tribunal do CADE, por
maioria, condenou as empresas Nexans, Prysmian, Exsym e Viscas e pessoas físicas ao
pagamento de multa em decorrência de cartel internacional, com efeitos no Brasil, nos mercados
de cabos subterrâneos de alta tensão e cabos submarinos de alta tensão e de tensões mais
baixas. No total, as multas aplicadas foram de aproximadamente R$ 20,9 milhões.

O julgamento havia sido suspenso na 152ª Sessão de Julgamento do CADE, devido ao pedido
de vista do Conselheiro Luiz Hoffmann. Na ocasião, a Conselheira Lenisa Prado, abrindo
divergência em relação ao voto relator, votou pelo arquivamento da investigação em relação a
todas as empresas. Entendeu que estava caracterizada a prescrição do Processo Administrativo,
de modo que não mais seria possível punir as empresas investigadas.

O Conselheiro Luiz Hoffmann, no entanto, alinhou-se ao entendimento do voto relator pela não
ocorrência de prescrição e pela condenação das empresas. Em síntese, pontuou que as duas fases
de operação do cartel apresentam similaridades quanto (i) às empresas participantes; (ii) à forma
de operar do conluio; e (iii) aos produtos envolvidos. Assim, embora tenha havido um lapso no
cartel entre 1997 e 1999, considerou que toda a conduta, até 2004, apresenta uma unidade, de
modo que as investigações pelo CADE foram iniciadas em tempo hábil para a punição dos
participantes.

Além disso, destacou que o conjunto probatório demonstrou que o Brasil fazia parte do escopo
do conluio, de modo que o CADE possui plena competência para o julgamento do caso.

A Conselheira Lenisa Prado aditou seu voto por entender que os benefícios do Acordo de
Leniência devem ser mantidos aos signatários porque, embora considere que as provas fornecidas
sejam insuficientes para a caracterização de cartel, os signatários cumpriram suas obrigações de
cooperar com o CADE ao longo das investigações.

O Conselheiro Maurício Maia pontuou que os participantes da conduta destacam, em diversos
momentos, o caráter global do cartel, bem como a decisão de não competição no território
brasileiro.
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O Presidente do CADE, Alexandre Barreto, destacou que se tratou de um caso clássico de cartel
para divisão geográfica de mercado. Além disso, pontuou que a suspensão dos prazos processuais
no CADE decorrente da crise do COVID-19 não se aplica à interposição de recursos, como
embargos de declaração, mas tão somente a prazos que correm em desfavor do investigado.

Por fim, o Tribunal do CADE decidiu, por maioria, (i) pelo arquivamento da investigação em
relação aos compromissários de acordos de cessação; (ii) pelo arquivamento em relação às
empresas LS Cable e Taihan Electric Wire, pela ausência de provas; e (iii) pela extinção da ação
punitiva em relação aos signatários do Acordo de Leniência.

 

CADE condena pessoa física por cartel em licitações promovidas pelo Ministério da Saúde paraCADE condena pessoa física por cartel em licitações promovidas pelo Ministério da Saúde para
a aquisição de hemoderivadosa aquisição de hemoderivados

O Tribunal do CADE, por unanimidade, condenou o Sr. Joaquim Lalanda ao pagamento de multa
de aproximadamente R$ 74 mil por participação em cartel em licitações promovidas pelo
Ministério da Saúde para a aquisição de hemoderivados, enquanto funcionário da Octapharma AG.
A investigação é resultado do desmembramento do Processo Administrativo principal que
condenou os demais participantes da conduta.

O Conselheiro Relator, Maurício Maia, considerou que as provas demonstram que o Sr. Joaquim
Lalanda participou ativamente das decisões para implementação e manutenção do cartel, votando
pela sua condenação.

O Conselheiro Sérgio Ravagnani, por sua vez, destacou que a defesa apresentou decisão de
2019 do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual não é permitida a utilização de interceptações
telefônicas que não contenham a gravação integral das conversas. No entanto, entendeu que, no
presente caso, as gravações foram inteiramente disponibilizadas e que foram cumpridos todos os
critérios para utilização de prova emprestada do processo criminal.

 

CADE condena pessoa física por cartel no mercado internacional de compressores herméticosCADE condena pessoa física por cartel no mercado internacional de compressores herméticos
para refrigeraçãopara refrigeração

O Tribunal do CADE, por unanimidade, condenou o Sr. Lars Snitkjaer ao pagamento de multa
de aproximadamente R$ 127 mil por participação em cartel no mercado internacional de
compressores herméticos para refrigeração. A investigação é resultado do desmembramento do
Processo Administrativo principal que condenou os demais participantes da conduta.

O Conselheiro Relator Luiz Hoffmann destacou que o Sr. Lars Snitkjaer era o diretor global de
marketing e vendas da Danfoss, uma das participantes do cartel que foi condenada no processo
originário, e que a participação dele foi devidamente comprovada por meio de conversas em que
ele ajusta prática de “novos preços”.

Quanto ao conjunto probatório, o Conselheiro Relator pontuou que anotações unilaterais de
terceiro não têm o condão de comprovar participação em cartel, mas tão somente gerar dúvida
razoável. Entendeu, ainda, que o cartão de visita do Sr. Lars Snitkjaer encontrado na posse de
concorrente não é prova suficiente, por si só, para demonstrar o caráter anticompetitivo da
conduta.
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No entanto, explicou que provas indiretas do caso concreto, como as mencionadas acima,
corroboram o restante do conjunto probatório que demonstra a participação do Sr. Lars Snitkjaer
no cartel.

Quanto aos demais investigados, o Tribunal do CADE decidiu pelo arquivamento da
investigação, vez que cumpriram integralmente os termos dos acordos de cessação firmados com
o CADE.

 

Tribunal homologa acordos nos mercados de serviços de engenharia, e de produtos médicos eTribunal homologa acordos nos mercados de serviços de engenharia, e de produtos médicos e
hospitalares e rejeita proposta no mercado de distribuição e revenda de combustíveishospitalares e rejeita proposta no mercado de distribuição e revenda de combustíveis

O Tribunal do CADE homologou, por unanimidade, três Termos de Compromisso de Cessação
(TCC), que totalizaram aproximadamente R$ 44,6 milhões em contribuições pecuniárias dos
signatários. A primeira proposta homologada foi realizada pela construtora Andrade Gutierrez e
pessoas físicas a ela ligadas, no âmbito de investigação ligada à Operação Lava Jato, que apura
suposto cartel no mercado de prestação de serviços de engenharia para construção, ampliação e
reforma de portos e terminais aquaviários públicos no Brasil.

As outras duas propostas de TCC homologadas foram realizadas pelas empresas (i) Extera
Importação e Exportação Ltda. e (ii) Siemens Healthcare Diagnósticos S.A. e pessoas físicas a ela
ligadas, no âmbito de investigação de suposto cartel no mercado nacional de produtos médicos e
hospitalares, incluindo órteses, próteses e materiais médicos especiais (OPME), aquisição de
equipamentos e instrumentos cirúrgicos, bem como equipamentos para diagnósticos in vivo.

Por fim, o Tribunal apreciou a proposta de TCC realizada pela Auto Posto Ceilândia Norte Ltda.
e pessoas físicas a ela ligadas, no âmbito de investigação que apura a ocorrência de suposto cartel
nos mercados de distribuição e revenda de combustíveis líquidos do Distrito Federal. A
Superintendência-Geral do CADE opinou pela rejeição da proposta, considerando que não é
oportuna e conveniente, o valor final não é dissuasório e que ela não atende aos requisitos para
celebração de TCC. O Presidente votou pela rejeição da proposta de TCC, mas não mencionou o
valor da contribuição pecuniária oferecida pela empresa. O Tribunal, por unanimidade, decidiu pela
rejeição da proposta.

 

Conectcar tem Embargos de Declaração reapreciados pelo CADE e julgamento de Pedido deConectcar tem Embargos de Declaração reapreciados pelo CADE e julgamento de Pedido de
Reapreciação suspensoReapreciação suspenso

Por força de decisão judicial que determinou “a anulação parcial das decisões tomadas nos
julgamentos dos segundos embargos de declaração, mantendo-se a suspensão da medida
preventiva imposta anteriormente”, o Tribunal do CADE realizou novo julgamento dos segundos
embargos de declaração opostos pela Conectcar Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A.

A Conselheira Relatora Paula Azevedo conheceu parcialmente dos embargos de declaração,
considerando que ocorreu preclusão temporal com relação ao conceito contratual de “antenas
utilizadas”.
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A Relatora destacou que a medida preventiva determinou a cessação imediata de qualquer
exclusividade entre a ConectCar e proprietários de estacionamentos. Não havendo tal
exclusividade, não há o que ser corrigido, de modo que não há obscuridade no voto que
determinou a medida preventiva.

Dessa forma, a Relatora votou pelo desprovimento dos embargos de declaração, na parte em
que foi conhecido. O Tribunal acompanhou seu voto por unanimidade.

Além dos embargos de declaração, o Tribunal iniciou também a análise do Pedido de
Reapreciação do Recurso Voluntário realizado pela ConectCar, a fim de atualizar e reiterar o
pedido de reapreciação protocolado em 17 de maio de 2019, bem como subsidiar eventual revisão
da decisão proferida em 20 de março de 2019.

A Veloe pontuou, por meio de ofício, que não há razão para reapreciação da medida preventiva,
uma vez que a decisão não teve como escopo melhorar a situação particular da Veloe, mas corrigir
distorções concorrenciais no mercado.

A Conselheira Relatora Paula Azevedo revisitou argumentos e fundamentos que embasaram as
decisões no âmbito da Consulta, da concessão da Medida Preventiva e da rejeição do Recurso
Voluntário, e considerou que não há qualquer fato ou documento novo que fundamente a
reapreciação.

Segundo a Relatora, o cenário mercadológico da época da Consulta ainda persiste, de modo
que não houve qualquer avanço tecnológico que tenha tornado o uso de antenas obsoleto ou o seu
compartilhamento inviável ou economicamente irracional. Ainda que a ConectCar tenha contratado
com concorrentes, ela não deu as mesmas condições aos concorrentes, de modo que ela
descumpriu a Consulta, bem como se beneficiou de vantagem não disponibilizada aos
concorrentes.

Por fim, concluiu pelo provimento parcial, apenas para permitir os ajustes indicados na Medida
Preventiva de forma a tornar seu cumprimento mais claro e efetivo. Assim, a Medida Preventiva
continua em vigor até 02 de setembro de 2020.

O julgamento foi suspenso em decorrência de pedido de vista do Conselheiro Sérgio Ravagnani.
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