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CADE revisa aquisição da Fox pela Disney, aprova a operação sob novas condições e determina a aberturaCADE revisa aquisição da Fox pela Disney, aprova a operação sob novas condições e determina a abertura
de investigação no mercado de TV por assinaturade investigação no mercado de TV por assinatura

O Tribunal do CADE revisou a aquisição da Fox pela Disney e aprovou-a novamente, agora com novas
condições. Na sessão de julgamento do dia 27 de fevereiro de 2019, o Tribunal do CADE havia aprovado a
operação condicionada à venda do canal Fox Sports, tendo em vista as preocupações concorrenciais
vislumbradas no mercado de distribuição e licenciamento de canais esportivos para operadoras de TV por
assinatura. No entanto, apesar dos esforços despendidos pelas empresas para o cumprimento do
desinvestimento acordado, não houve sucesso na busca por empresa interessada ou apta a realizar a compra.

Na última sessão de julgamento do Tribunal, o Conselheiro Relator Luis Braido elencou os principais motivos
que inviabilizaram o desinvestimento: (i) a falta de interesse de potenciais compradores, em razão da situação
econômico-financeira do ativo; (ii) os impactos causados pela crise da COVID-19 e a desvalorização cambial no
Brasil; e (iii) a incapacidade financeira de um dos interessados na compra do ativo.

Dessa forma, considerando a impossibilidade de venda da Fox Sports, foi negociado um novo Acordo em
Controle de Concentração (ACC) com remédios exclusivamente comportamentais, ou seja, que não envolvem
desinvestimento. De acordo com o Conselheiro Relator, os principais objetivos seriam evitar aumento de
preços, bem como garantir a diversidade de produtos disponíveis aos consumidores brasileiros.

A nova proposta de ACC engloba as seguintes condições: (i) que a Disney mantenha a distribuição de todos
os eventos esportivos da atual lista de programação pelos próximos 3 anos ou até o término dos contratos, por
meio de canais lineares básicos; e (ii) que a Disney assegure que a Fox Sports continue sendo uma opção
atrativa aos consumidores, mantendo ao menos seu canal principal e o uso da marca da forma usual, bem
como que faça a distribuição do campeonato de futebol "Copa Libertadores da América" até 1º de janeiro de
2022. Após esta data, o referido campeonato deverá ser transmitido em algum dos canais afiliados, até o final
do atual contrato com a Conmebol.

Além da aprovação da operação condicionada à celebração do ACC, o Conselheiro Relator votou pela
abertura de investigação pela Superintendência-Geral do CADE acerca de possíveis práticas discriminatórias e
não isonômicas das produtoras de canais em relação às operadoras de TV por assinatura.

A Conselheira Lenisa Prado apresentou voto divergente, sugerindo o adiamento do julgamento em razão da
pandemia da COVID-19, visto que os possíveis compradores alegaram que não seria possível analisar o plano
de reestruturação do ativo nas atuais condições. Destacou, ainda, que não há prazo máximo para que o
Tribunal do CADE julgue a revisão da operação.

O Conselheiro Maurício Maia, por sua vez, ponderou que houve negociação exaustiva mesmo antes da crise
da COVID-19, de modo que não haveria razão para o adiamento. Além disso, destacou que a nova proposta de
ACC garante que o canal Fox Sports continue a gerar diversidade de conteúdo aos consumidores. Nesse
sentido, acompanhou o voto do Conselheiro Relator.
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A Conselheira Paula Azevedo destacou que, embora entenda que apenas o desinvestimento seria capaz de
endereçar os problemas concorrenciais, a reprovação da operação seria uma medida altamente
desproporcional e geraria amplos prejuízos. Além disso, o adiamento do julgamento poderia prejudicar ainda
mais a situação do ativo, razão pela qual acompanhou o voto do Conselheiro Relator.

O Conselheiro Sérgio Ravagnani também votou pela aprovação da operação. Quanto à abertura de
investigação, votou pela instauração de um Inquérito Administrativo para apurar se há indícios de infração à
ordem econômica no mercado em questão, sugestão que foi referendada pelos demais conselheiros.

Por fim, o Presidente do CADE, Alexandre Barreto, votou pela aprovação da operação e ponderou que não
cabe ao CADE intermediar a compra e venda de ativos a serem desinvestidos, interessando à autarquia apenas
a mitigação dos efeitos deletérios à concorrência.

 

CADE suspende julgamento de processo que investiga práticas anticompetitivas nos mercados deCADE suspende julgamento de processo que investiga práticas anticompetitivas nos mercados de
distribuição e revenda de combustíveis em Joinville/SCdistribuição e revenda de combustíveis em Joinville/SC

O Tribunal do CADE iniciou o julgamento do Processo Administrativo que investiga práticas
anticoncorrenciais, supostamente realizadas em 2013, envolvendo distribuidoras e revendedores de
combustíveis na cidade de Joinville, em Santa Catarina.

As condutas investigadas consistem em: (i) formação de cartel; (ii) influência de conduta comercial
uniforme entre concorrentes; (iii) fixação, pelas distribuidoras, de preço de revenda; (iv) criação de
dificuldades a concorrentes e adquirentes; e (v) discriminação de adquirentes por meio da fixação diferenciada
de preços ou condições operacionais de venda.

O Conselheiro Relator considerou que as provas demonstram que houve contatos entre concorrentes e
combinação de preços na revenda de combustíveis. Além disso, havia um núcleo central responsável pela
implementação e monitoramento do cartel, formado por pessoas físicas investigadas.

Com relação à criação de dificuldades para concorrentes e adquirentes, a análise das provas demonstrou
que a prática foi realizada por meio do abuso de direito de petição. Alguns concorrentes ingressaram com
medidas em órgãos públicos, especialmente ambientais, regulatórios e de segurança, com o propósito de
interditar um dos postos que se recusava a participar do cartel. 

Houve, ainda, alegação de que a distribuidora Ipiranga teria criado dificuldades para um adquirente por
meio do aumento do valor e posterior rescisão de contrato de locação imobiliária, a fim de coagi-lo a participar
do cartel. No entanto, a análise das provas demonstrou que o reajuste no preço não foi direcionado a um
adquirente específico, bem como a rescisão do contrato ocorreu em 2010, enquanto o cartel teria ocorrido em
2013.

O Conselheiro Relator pontuou que também detectou a prática de influência de conduta comercial uniforme
por parte do SINDIPETRO e de pessoas físicas não diretamente relacionadas ao mercado de combustíveis.
Embora alguns membros das distribuidoras tenham participado da conduta acima mencionada, o Conselheiro
Relator entendeu que as pessoas físicas atuaram em nome próprio, não havendo indícios de que as
distribuidoras faziam parte do escopo da conduta, que tinham conhecimento dela ou que tenham se
beneficiado de alguma forma.

Quanto à fixação de preço de revenda pelas distribuidoras, entendeu que não há qualquer indício que
corrobore tal alegação. Assim, votou pela condenação de diversos postos de combustíveis e pessoas físicas,
bem como do SINDIPETRO, ao pagamento de multa que totalizou aproximadamente R$ 29 milhões. Ainda,
votou pelo arquivamento da investigação em relação aos representados para os quais há insuficiência de
provas e para aqueles que celebraram acordo com o CADE.

O julgamento foi suspenso em decorrência de pedido de vista dos autos realizado pela Conselheira Paula
Azevedo.
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