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BOLETIM DE JULGADOS DO SBDC 

 
SEAE EM FOCO  

SEAE apresenta contribuição para consulta pública da ANVISA sobre 
instruções de  uso e de conservação obrigatórias na rotulagem de produtos de 
carne crua suína e de aves 
 
 
A SEAE emitiu parecer para contribuição técnica à 
Consulta Pública apresentada pela Gerência Geral de Alimentos (GGALI) da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para colher contribuições acerca 
da revisão da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) que estabelece as instruções 
de uso e de conservação obrigatórias na rotulagem de produtos de carne crua suína 
e de aves. (Processo SEI nº 10099.100619/2020-87) 
 
Sustenta que, entrará em vigor a Instrução Normativa (IN) nº 60/2019, a 
qual ampliará a tolerância do padrão de Salmonella em carnes suínas, passando da 
completa ausência do microorganismo nos alimentos. Em razão disso,  a ANVISA 
busca a inclusão em embalagens de produtos de carne crua de informações sobre 
as medidas que devem ser adotadas para evitar a contaminação cruzada entre 
alimento e utensílios e para eliminar a Salmonella por meio de cozimento adequado. 
 
Embora a análise realizada pela ANVISA conclua que não haverá impacto para o 
setor regulado, a SEAE entende que a regulamentação pode aumentar, ainda que não 
significativamente, os custos de produção dos alimentos suínos, ao tornar 
obrigatória a inserção, nas embalagens dos produtos, de normas para evitar a 
contaminação cruzada entre alimento e utensílios e para eliminar a Salmonella por 
meio de cozimento adequado.  
 
Conclui a SEAE que a regulação proposta não sana incompatibilidade atualmente 
existente entre a legislação da ANVISA e do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, que, nos termos da IN nº 58/2018, estabelece parâmetros diferentes 
para o controle e monitoramento de Salmonella em abatedouros frigoríficos. Tal 
diferença pode gerar insegurança aos agentes do setor que comercializam a carne 
crua sobre quais normas a serem seguidas e quais os limites aceitáveis do 
microorganismo, recomendando que a nova regulamentação contemple a 
compatibilização entre os normativos aplicados ao setor. 
 

SEAE apresenta contribuição para consulta pública da ANP para venda de etanol 
por transportadores TRR 
 
 
A SEAE emitiu parecer para contribuição técnica à Consulta e Audiência Públicas ANP 
17/2020. A proposta visa a comercialização, por produtor, de etanol hidratado 
combustível – EHC pelo sistema de Revendedor Varejista de Combustíveis 
Automotivos e Transportador-Revendedor-Retalhista – TRR, sem a intermediação de 
terceiros. (Processo nº 10099.100846/2020-11) 
 
Segundo manifestação da SEAE, a minuta de resolução possibilita aos agentes de 
mercado mais alternativas de arranjo comercial, em condições isonômicas de tributação 
e de outros aspectos regulatórios, como o controle da qualidade do combustível. Para 
tanto, a ANP apresenta a proposta de criação do distribuidor vinculado ao produtor, 
desvinculado das distribuidoras de combustíveis, especialmente, a Petrobras.  
 
A proposta da ANP, na conclusão da SEAE, favorece o bem-estar do consumidor, no 
atual arcabouço de tributação federal do etanol, por: i) incentivar a competição com 
isonomia tributária e de outros aspectos regulatórios; e ii) convergir com as diretrizes 
da Lei de Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019) concernentes ao amparo da livre 
iniciativa e da concorrência, em contraposição à formação de reservas de mercado. 

 
NOTÍCIAS DA SUPERINTENDÊNCIA – DEE - PROCURADORIA 

Superintendência instaura inquérito a partir de representação da ANTT no 
mercado de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros 
 
Foi instaurado o Inquérito Administrativo nº 08700.003349/2020-70, para apurar 
denúncia da Agência Nacional de Transportes Terrestres (“ANTT”), em que é 
informada a existência de indícios de infrações à ordem econômica praticadas por 
empresas do mercado de transporte rodoviário interestadual e internacional de 
passageiros (“TRIIP”), bem como por entidades de representação dessas empresas. 
 
Segundo a denúncia da ANTT, carreada por diversos procedimentos administrativos 
que tramitam na Agência, há indícios de exercício abusivo de direito de petição com a 
suposta finalidade de impor prejuízos ao ambiente concorrencial, prática conhecida 
como “sham litigation”, no sentido de impedir ou eliminar a possibilidade de entrada 
de novas empresas no setor. 
 
No primeiro momento a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre 
de Passageiros – ABRATI, a Associação Nacional das Empresas de Transporte 
Rodoviário de Passageiro – ANATRIP e a Associação Nacional das Empresas de 
Transportes Urbanos – NTU, foram oficiadas para prestar informações detalhadas 
dos agentes que operam no setor, além de indicar, conforme o caso, se a associação 
possui conhecimento da utilização de ações judiciais e/ou pedidos de impugnação de 
solicitações de licenças operacionais junto à ANTT com o objetivo de dificultar a 
entrada de novas empresas nos mercados de TRIIP. 

DEE produz nota técnica para Consulta Pública da ANATEL sobre o SeaC 
 
O DDE/CADE recebeu do Gabinete da Presidência do Conselho 0 Ofício-Circular 
Nº 121/2020/SE/MJ, do Min. da Justiça, para conhecimento e providências no 
sentido de elaborar contribuição técnica à Consulta Pública nº 65/2020, que trata de 
tomada de subsídios com o objetivo de colher informações e sugestões da sociedade 
sobre a simplificação da regulamentação dos serviços de telecomunicações promovida 
pela Agência Nacional de Telecomunicações (Processo nº 08000.041246/2020-03). 
 
A Anatel está buscando a consolidação das normas e de convergência das redes de 
telecomunicações, onde se verifica um interesse maior da população em serviços 
orientados a dados em detrimento dos tradicionais serviços de voz. Diante disso, a 
Anatel organizou um projeto de convergência regulatória em três grandes eixos 
temáticos, sendo que a alternativa escolhida para o primeiro deles impactará as 
escolhas para os outros dois: (i) análise quanto à consolidação ou não dos serviços de 
telecomunicações; (ii) análise de regramentos específicos dos atuais serviços onde já 
foram mapeados problemas ou necessidades de atualização; e (iii) consolidação dos 
regulamentos de serviços, conforme orienta o Decreto nº 10.139, de 28 de novembro 
de 2019. O DEE decidiu abordar especificamente a legislação do SeAC. 
 
Segundo a Nota do DEE/CADE, a legislação do SeAC (Lei 12.485/2011) é um 
obstáculo para integração de serviços, devido à definição fechada do Serviço de Acesso 
Condicionado (prevista no inciso XXIII do artigo 3º da citada Lei), principalmente 
quanto a necessidade da forma de contratação ser remunerada por assinantes e 
destinada à distribuição de conteúdos audiovisuais na forma de pacotes, de canais nas 
modalidades avulsa de programação e avulsa de conteúdo programado e de canais de 
distribuição obrigatória. 
 
Segundo a mesma Nota Técnica, a integração do SeAC aos demais serviços de 
interesse coletivo é possível desde que sejam alterados dispositivos prejudiciais à 
inovação e concorrência. Deve-se buscar uma isonomia de tratamento, qualquer que 
seja a tecnologia usada para que o conteúdo audiovisual que chegue ao consumidor. 
Esta convergência regulatória, portanto, não deve ser modelada de forma a “encaixar” 
os modelos de negócio novos e disruptivos na regulação já aplicada, mas na 
construção de uma nova regulação feita de modo que não se criem barreiras à entrada 
nem se inibam as inovações. 
 
Para o DEE, os integrantes do SeAC têm se adaptado ao desejo da audiência pelo 
conteúdo não linear e a maioria das distribuidoras agora apresenta a sua programação 
na forma não linear de forma acessória à assinatura da TV paga. Em recentes análises 
de atos de concentração, o CADE tem reconhecido essa realidade no exame de atos 
de concentração, sem que, no entanto, os votos vencedores dos casos tenham 
reconhecido a presença da TV paga e do vídeo sob demanda no mesmo mercado 
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relevante, uma vez que se tratam de produtos distintos, com lógicas, incentivos e 
mecanismos de funcionamento diferentes. Assim, caso houvesse uma integração 
normativa, o SeAC estaria normatizado conjuntamente serviços com lógicas, 
incentivos e mecanismos de funcionamento distintos. 
 
Em vista de tais considerações, o DEE concluiu sua manifestação no sentido que o 
CADE entende ser positiva a iniciativa de integração normativa relativa ao SeAC e 
demais serviços de interesse coletivo. Contudo, “a nova regulamentação deve levar 
em consideração as especificidades das novas tecnologias, evitando o incrementalismo 
regulatório e definições regulatórias confusas e fechadas que geram preocupações 
concorrenciais ao possibilitar a formação de ilhas regulatórias e silos na legislação”. 
 

Superintendência-Geral instaura processos administrativos contra cartel nos 
estados de Santa Catarina e Paraná 
 
A Superintendência-Geral decidiu por instaurar os Processos Administrativos de nº 
08700.005434/2019-39, 08700.005639/2020-58, 08700.005638/2020-11 e 
08700.005637/2020-69, com objetivo de investigar cartelização regional no mercado 
de revenda de combustíveis nas cidades paranaenses de Francisco Beltrão e Dois 
Vizinhos, além cidades do Oeste catarinense Chapecó, Concórdia, Caçador, São 
Lourenço e Lajes.  
 
A Superintendência-Geral teve conhecimento dos fatos por meio de compartilhamento 
de informações com o Ministério Público do Estado do Paraná, com acesso e 
empréstimo de documentos produzidos no âmbito do Procedimento Investigatório 
Criminal MPPR-0054.18.000575-0, e também com o Ministério Público do Estado de 
Santa Catarina (0591517), por meio da qual compartilhou o Relatório de Informação 
e Diligências Policiais nº 01/GAECO/CHAPECÓ/2018 (0591517, fls. 67 e ss), 
produzido no âmbito do Procedimento Investigatório Criminal 06.2018.00002935-7. 
 
Em síntese, as investigações criminais promoveram a coleta de provas e interceptação 
de comunicações entre os partícipes da conduta. Tais documentos apontam para 
diálogos em que um revendedor entra em contato com seu rival para reclamar dos 
preços por ele praticados, assim como para concertação de preços, tanto em vendas ao 
consumidor, como para a participação em licitação municipal. 
 
 

Superintendência determina revisão de ato de concentração por ter detectado 
informações falsas 
 
Foi reinstaurado o Ato de Concentração nº 08700.004418/2020-62, referente à 
aquisição de controle da OSIso, LLC pela AVEVA Group plc., aprovado sem 
restrições em 15 de outubro de 2020. 
 
Segundo Despacho, após a conclusão do referido processo, as Requerentes 
informaram que dados apresentados na notificação do ato de concentração estavam 
equivocados. Os dados em questão se refeririam à atuação da Schneider Electric 
(AVEVA) no segmento de historiadores de dados, no Brasil e no mundo. Assim, em 
30 de outubro de 2020, as Requerentes apresentaram petição indicando o equívoco e 
apresentados os dados corrigidos, que modificariam os patamares de concentração de 
mercado e afetariam também o cálculo de variação do índice Herfindahl–Hirschman 
- HHI. 
 
Diante dos novos dados, foi determinado, então, com fulcro no art. 91 da Lei nº 
12.529/2011: (i) a revisão da decisão de aprovação do ato de concentração, vez que a 
decisão se baseou em informações inverídicas; (ii) a revogação da decisão de aprovação 
e consequentemente da Certidão de Trânsito em Julgado; (iii) o não enquadramento 
do caso como procedimento sumário; e (iv) a realização de instrução complementar, 
nos termos do art. 7º da Resolução CADE nº 02/2012 e do art. 54 da Lei nº 12.529/11. 

Superintendência instaura processo contra as organizações Globo sobre sua 
política de propaganda e publicidade, e aplica medida preventiva 
 
 
A Superintendência-Geral decidiu pela instauração do Inquérito Administrativo nº 
08700.000529/2020-08, para apurar indícios de condutas anticompetitivas por parte 
do Grupo Globo Comunicações em contratos firmados com agências de publicidade.  
 
Em nota técnica, a SG abordou os “planos de incentivo”, política de descontos e 
remuneração em publicidade, que pode estabelecer formas adicionais de remuneração 
às agências, como, por exemplo, a bonificação por volume. Na análise realizada, a SG 
verificou que a forma como a emissora concede a bonificação às agências decorre de 
exercício abusivo de posição dominante e induz à fidelidade contratual. Além disso, as 
cláusulas de bonificação estimulariam a discriminação entre os adquirentes de 
tempo/espaço publicitários, além de dificultar o funcionamento de empresas 
concorrentes, por incentivar as agências a concentrarem seus investimentos na 
emissora, como forma de obtenção da bonificação. 
 
Segundo a Superintendência-Geral, outra prática possivelmente problemática do 
ponto de vista concorrencial é o adiantamento da bonificação. Para a 
Superintendência, o adiantamento promove acentuado aumento no grau de 
dependência econômica das agências junto a emissora. Isso porque, ao entregar 
antecipadamente os valores de bonificação, a emissora torna-se credora da agência, 
que, portanto, deverá assegurar que seus futuros trabalhos sejam suficientes para 
garantir percentual de bonificação equivalente ao já recebido. 
 
Em consideração à gravidade da infração e a presença de robustas provas, a 
superintendência decidiu pela imposição de medida preventiva contra o programa de 
“planos de incentivo” do grupo Globo, que fica proibido de celebrar novos contratos 
de plano de incentivo e de realizar quaisquer adiantamentos, seja em contratos 
vigentes ou futuros, a partir da concessão desta medida. 
 

Superintendência-Geral não conhece operação de transferência de capital da 
Gera Maranhão 
 
A Superintendência-Geral decidiu acatar os argumentos das requerentes nos autos 
do Ato de Concentração nº 08700.005730/2020-73, pelo não conhecimento de 
operação de transferência onerosa de participação societária de 20,95476% das ações 
representavas do capital social da Gera Maranhão ("Empresa-Alvo"), detidas pelo 
FIP Ordem, para a HS Invesmentos S.A. 
 
As Partes solicitaram o não conhecimento da presente operação por considerá-la 
uma mera reorganização societária intragrupo. No presente caso o Grupo Família 
Seibel e o FIP Ordem auferiram faturamento superior a R$ 75 milhões e R$ 750 
milhões, respectivamente, no Brasil, em 2019, e, em tese, atenderiam aos critérios de 
faturamento. No entanto, ambos os grupos possuem como controladores o Grupo 
Família Seibel. Assim, as ações objeto da operação continuarão nas mãos dos mesmos 
acionistas com pequena alteração na proporção cabível a cada um 
 
Razão pela qual, entendeu a Superintendência que a operação envolve uma 
reestruturação societária dentro do mesmo grupo, sem que haja ingresso de novo 
sócio ou alteração sobre o percentual de ações detido pelas Requerentes na Empresa-
Alvo. 
 

Superintendência nega conhecimento a operação de aquisição de Rivotril pela 
Cheplafarm 
 
A Superintendência-Geral não conheceu o Ato de Concentração nº 
08700.005815/2020-51, pelo não conhecimento de operação de aquisição, pela 
Cheplapharm, dos direitos comerciais do medicamento Rivotril e ativos associados, 
produzidos e distribuídos pela Roche ou suas afiliadas, em múltiplos países, incluindo 
o Brasil. 
 
A operação foi notificada por cautela diante do faturamento da Cheplafarm, no Brasil, 
ser inferior a R$ 75 milhões. A respeito, a Superintendência considerou que a questão 
versou sobre a aplicação da taxa de câmbio ao faturamento registrado em dólares. 
Segundo parecer, a data da taxa de conversão de moeda a ser aplicada no presente caso 
é a do último dia útil do ano a que se refere o faturamento, consoante com o 
entendimento indicado no Ato de Concentração nº 08700.004156/2015-79 
(Requerentes: Ferrous Resources Limited e IEP Ferrous Brazil LLC.). 
  

Superintendência-Geral não conhece operação de compra de ações de usinas de 
energia 
 
A Superintendência-Geral decidiu acatar os argumentos das requerentes nos autos 
do Ato de Concentração nº 08700.006044/2020-10, pelo não conhecimento de 
operação de  alienação (i) das ações representativas do capital social de Linhares e 
PCH Braço, atualmente detidas pelo FIP Vulcan Fundo de Investimento em 
Participações Multiestratégia, e (ii) das ações representativas do capital social da 
Tropicália Transmissão de Energia S.A., atualmente detidas por quatro fundos de 
investimentos, a saber: FIP Tropicália, FIP Warehouse, FIP Infra Energia 3 e FIP 
Infra Energia 2. As ações de Linhares, PCH Braço e Tropicália (em conjunto 
denominadas “Empresas-Alvo”) serão adquiridas pelo FIP IE. 
 
As Partes solicitaram o não conhecimento da presente operação por considerá-la 
uma mera reorganização societária. As Requerentes entendem que os critérios de 
faturamento de dois grupos econômicos não são preenchidos, considerando as normas 
aplicáveis a fundos de investimento previstas na Resolução CADE nº 02/2012, seja 
porque a operação já havia sido antecipada ao CADE no âmbito do Ato de 
Concentração nº 08700.001003/2020-37. 
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Assim, concluiu que o faturamento do Grupo Cheplapharm não alcançaria o valor de 
R$ 75 milhões imposto pelo artigo 88, da Lei nº 12.529/2011, conforme definição de 
grupo no momento da presente operação. 
 

 
Por seu lado, a Superintendência acolheu o argumento de faturamento. O faturamento 
do Grupo BTG Pactual, controlador de fundos do polo vendedor atingiu montante 
superior a R$ 750 milhões, enquanto ao menos um outro fundo envolvido na 
Operação e que também está no polo vendedor, o FIP Tropicalia, possui participação 
acima de 20% em empresa com faturamento acima de R$ 750 milhões.  
 
Entretanto, na visão da Superintendência, o polo comprador, representado pelo FIP 
IE (cujo gestor é a BTG Pactual Gestora de Recursos), não possui grupo atingindo 
os patamares do inciso II do art. 88 à luz da conceituação do art. 4º Resolução 2/2012, 
porque o gestor não foi levado em conta na formação do grupo. 
 

Superintendência arquiva representação do TCU sobre conduta colusiva em licitação emergencial do SERPRO 
 
 
A Superintendência-Geral arquivou o Procedimento Preparatório de Inquérito Administrativo nº 08700.001019/2020-40 autuado em razão de representação do Tribunal de 
Contas da União para apurar suposta infração anticoncorrencial no âmbito de licitação emergencial pela empresa pública Serpro - Serviço Federal de Processamento de 
Dados. 
 
Segundo a representação do TCU, petição do Ministério Público Federal junto ao Tribunal, denunciou irregularidades no contrato (Contrato 73.353 / 2020) assinado entre 
a empresa Serpro e a empresa Price Waterhouse Coopers (PwC), com a finalidade de avaliação de processos e tecnologia, arquitetura, ferramentas e segurança da informação” 
de dez sistemas do Serpro. Segundo a representação, a contratação foi antecedida da elaboração de documento denominado Projeto Básico Simplificado (PBS), que teria sido 
entregue às empresas interessadas na contratação. Esse documento teria sido utilizado para subsidiar as propostas de preços junto àquelas três empresas. Durante o certame, 
teriam sido realizadas reuniões prévias com as empresas Accenture, Ernst&Young e PwC, a contratação representaria em um sobrepreço de 181% em relação a contratos 
anteriores e, ainda, denunciava que ex-funcionário dessas empresas era agora o responsável pelo certame. 
 
No parecer de arquivamento, a SG sustentou que a mera realização de reuniões com Accenture, Ernst&Young e PwC não permite vislumbrar acordo colusivo entre as 
empresas. Além disso, verificou-se que as essas referidas reuniões foram feitas em separado com cada uma das empresas com a participação de diversos dos empregados do 
Serpro. 
 
O parecer afirma que o seu sistema Cérebro não trouxe indicativos de que, em licitações precedentes, as empresas envolvidas na contratação emergencial tivessem atuado 
juntas. Narrou a  existência de uma contratação realizada pelo Banco Central do Brasil (BCB), que teve como objeto serviços de consultoria similar e que, no entanto, nenhuma 
das empresas da contratação emergencial do Serpro (Accenture, Ernest & Young) teria participado do processo licitatório do BCB, afastando a possibilidade de indícios de 
existência de conluio entre essas empresas. 
 

Superintendência instaura processo contra ABTV, FENAVAL, DENASEG e empresas transportadores de valores por cartelização 
 
 
A Superintendência-Geral decidiu pela instauração do Inquérito Administrativo nº  08700.006327/2020-61, em decorrência de representação de ofício da Procuradoria do 
CADE, para fins de apuração de possível Infração à Ordem Econômica perpetrada por PROSEGUR BRASIL S.A. TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA 
(“Prosegur”), PROTEGE S.A. PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VALORES (“Protege”), BRINK’S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (“Brink’s”), 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TRANSPORTE DE VALORES (“ABTV”), FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE VALORES 
(“FENAVAL”) e FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES (“FENAVIST”).  
 
Na representação, a ProCADE informou que tomou conhecimento de notícia de que as representadas estariam atuando em potencial coordenação para não apenas impedir 
que outros concorrentes da franja de mercado dele participem, mas para efetivamente dividi-lo e impor a ele o incremento de preços praticados. 
 
Apesar da existência de questões logísticas envolvendo a própria prestação do serviço (logística de rotas e segurança especializada), circunstâncias peculiares a este mercado, 
as informações que chegaram dão conta de que a estratégia das representadas é usar destas peculiaridades para reforçar, de maneira coordenada, seu poder de mercado 
(mediante, por exemplo, incremento coordenado de preços e postura comportamental de non compete em determinadas circunstâncias), inclusive com estratégias de lobby e 
de sham litigation efetuado por meio da associação e federações aqui representadas, inviabilizando a entrada de potenciais competidores da franja. 
 
Assim, concluiu ser necessária a intervenção da autoridade antitruste para a investigação do contexto onde se dão as práticas, bem como seus efeitos e, caracterizada o ilícito 
sobre o ponto de vista concorrencial, de rigor a punição dos responsáveis. 
 

DEE realiza levantamento de informações para estudo do setor de siderurgia 
 
O Departamento de Estudos Econômicos (DEE) expediu ofício para oito siderúrgicas em operação no país para elaborar estudos e parecer econômico, com objetivo de 
atualizar o conhecimento do órgão sobre o setor siderúrgico, bem como a abrangência do mesmo.  
 
O objetivo expressado pelo DEE é de avaliar o mercado como um todo, porém, os ofícios expedidos apontam para um viés relacionado as interações da CADEia de produção, 
além de obter informações correntes sobre o desenvolvimento dos negócios de cada siderúrgica no período de pandemia do coronavirus (Processo nº08700.005959/2020-16). 
 

 
 

 
TRIBUNAL DO CADE 

CADE APROVA AQUISIÇÃO DA NIKE BRASIL PELA CENTUARO 
MEDIANTE ACC 
 
O Tribunal do CADE acolheu, por unanimidade, voto do Conselheiro Luis Braido nos 
autos do Ato de Concentração nº 08700.000627/2020-37, pela aprovação com 
restrições, da aquisição da Nike do Brasil pelo grupo SBF, controlador da Centauro. 
Restrições essas formalizadas por ACC que tem como objetivo garantir tratamento 
isonômico na distribuição dos produtos da Nike entre diferentes varejistas. 
 
O relator, conselheiro Luis Braido, explicou que a operação despertou preocupações 
concorrenciais com relação à integração vertical das empresas, pois a SBF/Centauro 
passa a ser a distribuidora exclusiva dos produtos Nike no Brasil. Desse modo, o 
relator evidenciou a necessidade de haver mecanismos que desestimulem eventuais 
condutas anticompetitivas resultantes da operação, garantindo o bom funcionamento 
do mercado e os interesses dos consumidores. 
 
Como forma de deslinde da operação, foi negociado um Acordo em Controle de 
Concentrações, visando estabelecer medidas comportamentais que impeçam e evitem 
condutas que possam causar discriminações anticompetitivas de clientes da Nike do 

CADE APROVA BUNGE-IMCOPA SEM RESTRIÇÕES 
 
O Tribunal do CADE acolheu, voto do conselheiro Sérgio Ravagnani no Ato de 
Concentração 08700.002605/2020-10, aprovando sem restrições a aquisição, pela 
Bunge Alimentos, de plantas industriais pertencentes à Imcopa localizadas em 
Araucária e Cambé, no Paraná. 
 
Em seu voto destacou que, o grupo Bunge realiza atividades de compra, 
armazenamento, transporte, processamento e/ou venda de commodities agrícolas e 
produtos básicos, óleos vegetais e alimentos de alto valor proteico, grãos, farinhas, 
pré-misturas para panificação, produtos à base de milho moído e óleos vegetais 
embalados. Por sua vez, a Imcopa, atua no processamento, estocagem e distribuição 
de produtos derivados de soja, como lecitina, óleo, farelo concentrado proteico, álcool, 
entre outros. 
 
O ato de concentração foi inicialmente aprovado pela Superintendência-Geral, mas foi 
avocado pelo Tribunal Administrativo. O relator sustentou que a análise realizada 
pela SG indicou que a operação seria incapaz de promover alterações significativas nas 
estruturas de oferta dos mercados de originação de soja, farelo de soja, óleo de soja 
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Brasil, bem como que a SBF/Centauro e a Nike do Brasil acessem informações 
sensíveis de concorrentes no setor de varejo. 
 
O Acordo em Controle de Concentrações (ACC) firmado com prazod e três anos de 
duração, estabelece, entre outras medidas, a separação das unidades de negócio da 
Centauro e da Nike do Brasil.  
 
A equipe comercial da Nike do Brasil não poderá prestar serviços à rede Centauro, 
firmarão acordos de confidencialidade, e estarão sujeitos a quarentena para eventual 
transferência para a equipe comercial da rede Centauro. Além disso, as informações e 
documentos referentes à atuação comercial da unidade de negócios da Nike do Brasil 
serão mantidas de forma segregada das bases de dados da Centauro dentro dos 
sistemas do Grupo SBF. 
 
Além disso, o ACC também prevê que a SBF terá um canal de denúncias independente 
para que terceiros e colaboradores reportem eventuais práticas discriminatórias ou 
anticompetitivas, bem como a ocorrência de acesso a informações concorrencialmente 
sensíveis. Finalmente, as obrigações assumidas no ACC serão acompanhadas por um 
monitor externo (trustee) independente 
 

degomado, etanol e ácidos graxos vegetais, seja porque a concentração gerada foi 
inferior a 20%, seja porque a baixa variação do HHI apontou para a inexistência de 
nexo de causalidade entre a concentração realizada e um eventual exercício de poder 
de mercado. 
 
De outra parte, os mercados de óleo de soja refinado e lecitina de soja demandaram 
um aprofundamento da análise quanto à probabilidade de exercício de poder de 
mercado, haja vista que, nesses segmentos, a operação resultou em concentrações 
superiores a 20% com variações de HHI acima de 200 pontos. 
 
Em relação a integrações verticais, constatou que: (i) com relação ao mercado de 
originação de soja, a concentração do poder de compra gerado pela Operação foi 
inferior a 20% – tanto em relação ao mercado nacional, quanto ao cenário estadual do 
Paraná; (ii) a participação combinada das Partes nos principais mercados 
verticalmente relacionados é inferior a 30%; e (iii) a produção cativa das Requerentes 
parece ser mais que suficiente para atender sua demanda por óleo de soja degomado 
de modo que a Operação não deverá resultar, a princípio, em redução da oferta desse 
produto no mercado. 
 
Sérgio Ravagnani considerou que em relação às barreiras à entrada, a instrução 
realizada pela SG foi completa e, em que pese a existência de condições desfavoráveis 
à entrada, em realidade o que permite a aprovação sem restrições do presente Ato de 
Concentração são as suficientes condições de rivalidade. 
 
No que se refere ao risco de prática de condutas unilaterais pela Bunge, derivada das 
intergrações verticais identificadas na instrução, o relator sustentou que a análise não 
revelou probabilidade de tal exercício. Ressalvando que por ser uma análise prévia, é 
possível que a Bunge venha futuramente a praticar condutas anticompetitivas 
unilateralmente e, caso o faça, o CADE estará atento e poderá e deverá agir para coibir 
tais ações por meio do processo administrativo sancionador. 
 

CADE APROVA AQUISIÇÃO DA LIQUIGÁS PELA COPAGAZ, ITAÚSA, NGB E FOGÁS MEDIANTE ACC 
 
O Tribunal do CADE acolheu, por unanimidade, voto do Conselheiro Mauricio Maia nos autos do Ato de Concentração nº 08700.000827/2020-90, pela aprovação com 
restrições, da aquisição da venda da Liquigás, subsidiária da Petrobras, formalizadas por ACC – Acordo em Controle de Concentrações.  
 
De acordo com o relator a operação foi notificada ao CADE no modelo “fix-it-first.”, pela qual uma operação antecipa a análise concorrencial do órgão regulador e configura 
a transação comum remédio concorrencial, com o objetivo de sanar eventuais problemas concorrenciais identificados”. Nesse sentido, as empresas informaram ao que a Copagaz 
passará a ser a nova controladora da Liquigás, junto com a Itaúsa – que deterá de 45% a 49,99% do capital social e votante da Copagaz. Já a participação da NGB e da Fogás 
no negócio, segundo as requerentes, teria como objetivo solucionar possíveis preocupações concorrenciais observadas em alguns estados brasileiros, segundo critérios 
estabelecidos pelo CADE no julgamento da venda da Liquigás para a Ultragaz, vetada pelo órgão antitruste em 2018. 
 
Bandeira Maia explicou também que o ato de concentração faz parte do plano de otimização de portfólio do Sistema Petrobras. Em seu voto, ressaltou que a estrutura do 
mercado brasileiro de distribuição de GLP, seja envasado ou a granel, está edificada em oligopólio formado por quatro empresas: Liquigás, Ultragaz, NGB e Supergasbrás; 
que dominam 80% do setor há mais de uma década. 
 
Pelo arranjo do negócio, os ativos da Liquigás serão partilhados entre os envolvidos, de maneira que, ao final da operação, cada ativo passe a ser detido de forma independente 
e autônoma por apenas um único comprador. 
 
Apesar da iniciativa das partes em estruturarem a venda da Liquigas com o menor impacto concorrencial possível, o relator destacou que a operação implica na necessidade 
de interação entre as partes, que são concorrentes, em períodos posteriores ao fechamento da operação. O mercado oligopolizado poderia vir a ser alvo de coordenação. 
Finalmente, destacou preocupações concorrenciais identificadas pela instrução do processo, de que seria provável o exercício de poder de mercado em pequenas localidades 
nas regiões sudeste e Centro-oeste. 
 
Como medida de aprimoramento da operação, a Superintendência-Geral negociou os termos de um ACC. No que diz respeito às relações societárias, o ACC buscou garantir 
que a previsão de compartilhamento de ativos e prestação de serviços entre concorrentes, tanto no período de transição societária quanto no período posterior ao fechamento 
da operação, não favoreça a adoção de práticas coordenadas pelas empresas.  
 
Foram estabelecidas condições e prazos mínimos para que as unidades segregadas passem a ser detidas e geridas de forma autônoma pelas adquirentes. Além disso, determina 
que todos os aspectos relacionados às transferências de ativos sejam fiscalizados por um trustee. 
 
Finalmente, o ACC também prevê desinvestimentos para transferência completa de ativos (base de distribuição e fundo de comércio), a terceiros não vinculados á operação, 
permitindo a entrada de novo player no Sudeste e Centro-Oeste, regiões nas quais foram observadas aumento significativo de participação da Copagaz. 
 

CADE APROVA BIOFUELS/BIOPALMA SEM RESTRIÇÕES EXTERNANDO PREOCUPAÇÕES COM RECURSOS DE TERCEIROS 
 
O Tribunal do CADE acolheu, voto do conselheiro Maurício Maia no Ato de Concentração nº 08700.004428/2020-06, aprovando sem restrições aquisição da totalidade das 
ações da Biopalma da Amazônia S.A. Reflorestamento, Indústria e Comércio, pela Brasil Bio Fuels S.A 
 
O relator destacou que a operação envolve o mercado de cultivo de palma e produção de óleo vegetal. A Biopalma é uma produtora e comercializadora de óleo de palma, com 
quatro polos de produção na região do vale do Acará e baixo Tocantins, no Pará, enquanto a BBF atua em todas as etapas do processo de produção energética, desde o cultivo 
e manejo do insumo (palma ou dendê), utilizado para a produção de biodiesel e biomassa, até a geração de energia elétrica em usinas termelétricas. 
 
A SG decidiu pela aprovação da operação sem restrições. Tal decisão foi objeto de recurso pela empresa Marborges Agroindústria, terceira interessada no ato de concentração, 
que externou em síntese, o potencial das Requerentes de exercer posição dominante e redução de mercado, além de controle de insumos para as empresas rivais produtoras 
de energia térmica. 
 
No seu voto, o relator afirmou que a recorrente não logrou apresentar evidências suficientes para a reforma da decisão recorrida, corroborando a análise feita pela 
Superintendência-Geral, e afastando os argumentos da terceira interessada no tocante a risco de fechamento de mercado para compradores do insumo no mercado de geração 
de energia, uma vez que o óleo de palma é normalmente substituído pelo diesel nessas operações. 
 
Em discussão, alguns conselheiros e o presidente destacaram preocupações com a utilização do recurso por terceiros interessados, criticando a possibilidade de uso com efeito 
protelatório da consumação da operação, com o objetivo de resultados no campo privado. 
 

CADE REJEITA RECURSO E APROVA CONTRATO ASSOCIATIVO ENTRE MAERSK E MSC 
 
O Tribunal do CADE acolheu, por unanimidade, voto do Conselheiro Sérgio Ravagnani nos autos do Ato de Concentração nº 08700.002724/2020-64, pela aprovação com 
restrições, da prorrogação de contrato associativo celebrado entre as empresas de navegação Maersk Line e a MSC Mediterranean Shipping Company. 
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A Superintendência-Geral aprovou a operação sem restrições em outubro deste ano. No entanto, terminal portuário habilitado como terceiro interessado no ato de 
concentração apresentou recurso contra a decisão.  
 
Ravagnani entendeu que as questões apresentadas pela recorrente não suscitam problemas à livre concorrência no mercado. Especialmente, refutou a argumentação da ICTSI 
RIO BRASIL TERMINAL 1 S.A., ao explanar que a operação não trouxe riscos de eventual fechamento ou discriminação e rivais, diante da presença de oferta de outros 
terminais para acolhimento de concorrentes das duas empresas, além do fato que o volume a ser transportado sob o contrato associativo seria inferior à capacidade de transporte 
dos envolvidos. 
 

CADE ACOLHE RECURSO VOLUNTÁRIO E IMPÕE MEDIDA 
PREVENTIVA 
 
O Tribunal do CADE acolheu por maioria voto do conselheiro Luiz Hoffmann no 
Recurso Voluntário nº 08700.003994/2020-92, impondo medida preventiva contra o 
Instituto Paranaense de Hemoterapia e Hematologia (Hemobanco). 
 
O recurso é decorrente da investigação em curso nos autos do Procedimento 
Preparatório de Inquérito Administrativo nº 08700.000381/2020-01, iniciado por 
representação com pedido de medida preventiva apresentada pelo Instituto de 
Hematologia e Hemoterapia de Curitiba (IHHC). De acordo com a empresa, o 
Hemobanco detém posição dominante no mercado e teria adotado cláusulas de 
exclusividade, com antecipação de valores, como estratégia para fechar o mercado em 
benefício próprio. 
 
A solicitação foi indeferida pela Superintendência-Gera, sob argumento que o próprio 
IHHC poderia supostamente também contratar em regime de exclusividade.  
 
Em seu voto, o conselheiro-relator do caso, Luiz Hoffmann, explicou que é praxe no 
mercado a contratação de um único prestador de serviços hemoterápicos, 
independentemente de previsão contratual nesse sentido. No entanto, segundo 
Hoffmann, a prática de exclusividade associada ao pagamento antecipado aos hospitais 
tem potencial de gerar prejuízos à concorrência, principalmente se consideradas 
outras questões relacionadas ao caso, como a liderança do Hemobanco no segmento, 
que os contratos firmados pelo Instituto possuem longa duração, e que os hospitais 
contratantes representam parcela significativa do número total de leitos na região 
metropolitana de Curitiba. Por essas razões, deu provimento parcial ao recurso 
apresentado pelo IHHC e aplicou medida preventiva contra o Hemobanco. 
 
Com a decisão, o Hemobanco está impedido de firmar novos contratos com hospitais 
da região que contenham cláusula de exclusividade para prestação de serviços de 
hemoterapia com pagamento antecipado ao contratante, até que a investigação 
conduzida pela Superintendência-Geral seja concluída. 
 
O julgamento foi suspenso pelo voto-vista da conselheira Paula Azevedo que endossou 
a análise preliminar da Superintendência no sentido de haver espaço no mercado e 
rivalidade para atendimento de desvios de demanda, além de proporcionar alternativas 
aos rivais do Hemobanco. Seu voto foi seguido por Lenisa Prado e Luiz Braido, 
formando o corpo de votos vencidos. 

CADE HOMOLOGA TCCS EM INVESTIGAÇÃO DA LAVA JATO 
 
O Tribunal do CADE aprovou três Termos de Compromisso de Cessação (TCCs) com 
empresas e pessoas físicas investigadas em inquérito administrativo que apura, no 
âmbito da Operação Lava Jato, suposto cartel em concorrências públicas realizadas 
pela Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro (Inquérito Administrativo 
nº 08700.007277/2013-00). 
Os certames envolviam a realização de obras para recuperação e revitalização 
ambiental de lagoas urbanas e para contenção e controle de enchentes de rios, 
incluindo serviços de engenharia, dragagem, desassoreamento e construção de 
barragens e de molhes. 
 
O primeiro TCC foi celebrado com a Construtora Norberto Odebrecht e duas pessoas 
físicas ligadas à empresa. O valor estabelecido como contribuição pecuniária soma R$ 

9.638.095,46. A Carioca Christiani-Nielsen Engenharia e três funcionários, por sua 
vez, assinaram o segundo acordo no caso em investigação, e irão pagar, juntos, o 
montante de R$ 5.419.252,41. Por fim, o terceiro TCC foi firmado com a Construtora 
OAS e duas pessoas físicas. Nesse caso, o valor total da contribuição pecuniária alcança 
R$ 46.001.585,75. 
 
Com a celebração dos acordos, as empresas signatárias e seus funcionários também 
reconhecem participação na conduta investigada, comprometem-se a cessar o 
envolvimento no ilícito e a colaborar com provas adicionais para a investigação em 
curso. 
 
 

POR MAIORIA CADE NÃO HOMOLOGA AVOCAÇÃO DO CASO 
FIAT/PEUGEOT 
 
Por maioria, o Tribunal rejeitou proposta de avocação do Ato de Concentração nº 
08700.002193/2020-18, apresentada pela conselheira Lenisa Prado. 
 
A operação examinada trata da fusão entre as empresas FIAT SpA e Peugeot para dar 
origem ao grupo automobilístico Stellantis. Ao longo da análise do caso, a 
Supeintendência-Geral concluiu que a operação implica em algumas sobreposições 
horizontais e integrações verticais que não ensejam preocupações concorrenciais.  
Por seu turno, após a provação do ato de concentração pela SG, a conselheira Lenisa 
Prado preferiu despacho de avocação em que externou preocupação com a integração 
vertical envolvendo sistemas de exaustão e motores, e da concentração horizontal no 
mercado de furgões. Ao que foi seguida pela conselheira Paula Azevedo. 
 
Na avaliação dos demais votantes, a operação não é preocupante, tendo em vista o 
porte das empresas do Grupo PSA (Peugeot) no Brasil. Segundo o Tribunal 
divergente do conselheiro Maurício Maia, o mercado atual conta com elevado grau de 
rivalidade e marcas entre as montadoras tanto residentes, como as que operam por 
importações, corroborando a posição da Superintendência pela aprovação irrestrita da 
operação. 
 

CADE ACOLHE ACC COMPORTAMENTAL EM AQUISIÇÃO DE PLAYER 
PELA PROSEGUR NO ESTADO DE SERGIPE 
 
O Tribunal do CADE acolheu, por unanimidade, voto da Conselheira Paula Azevedo 
nos autos do Ato de Concentração nº 08700.001227/2020-49, pela aprovação com 
restrições, da aquisição de ativos da Sacel - Serviços de Vigilância e Transporte de 
Valores pela Prosegur S/A, mediante Acordo em Controle de Concentrações (ACC), 
de natureza comportamental. 
 
Paula Azevedo destacou que a operação gerou impacto significativo na estrutura de 
concorrência no estado de Sergipe. A Sacel era a única rival com capacidade de 
contestar o poder de mercado das outras incumbentes. Especialmente citou que as 
entradas de Kairós e Tecban nos últimos cinco anos. Demonstrou que a entrada não 
surtiu efeitos na rivalidade ausente no mercado sergipano, ensejando uma 
determinação de reprovação da operação, o que não o fez em vista do fato da operação 
já estar consumada e ser de difícil reversão. 
 
Todavia, em seu voto que o mercado de transporte e custódia de valores tem passado 
por um movimento sistemático de concentração econômica, marcado por uma série de 
aquisições trazidas à análise do CADE. Desse modo, em atenção às preocupações 
concorrenciais levantadas por esse movimento, a Prosegur negociou um ACC no qual 
assume compromissos comportamentais. 
 
Pelo acordo, a Prosegur fica proibida de participar de atos de concentração envolvendo 
outras empresas que ofertem serviços de transporte de valores nos estados de Sergipe, 
Alagoas, Bahia e Pernambuco, pelo período de quatro anos. A empresa também não 
poderá, pelo período de três anos, realizar operações neste setor nos estados da Paraíba 
e Rio Grande do Norte, exceto sob algumas condições previstas no ACC. 
 
Além disso, pelos dois anos seguintes, a Prosegur deverá informar ao CADE sobre 
quaisquer novas aquisições nos estados de Sergipe, Alagoas, Bahia e Pernambuco, 
independentemente do faturamento das empresas envolvidas. Essa mesma obrigação 
se aplica a futuras operações nos estados da Paraíba e Rio Grande do Norte, mas pelo 
período de três anos. 
 
  

CADE EM NEGOCIAÇÕES COM OCDE PARA PRODUÇÃO DE ESTUDO SOBRE A REGULAÇÃO DOS SETORES PORTUÁRIO E AEROPORTUÁRIO 
 
A Presidência do CADE realizou tratativas com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para produção de estudo de avaliação concorrencial 
dos setores portuário e aeroportuário, em que o CADE concordou em desembolsar EUR 397.852,00 para os custos do Projeto de Avaliação da Concorrência no Brasil. 
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A OCDE desenvolveu em 2007 uma metodologia para ajudar governos a identificar restrições desnecessárias à concorrência em leis e regulamentos, e desenvolver políticas 
alternativas menos restritivas da concorrência. Em 2009, a OCDE adotou um programa de Avaliação da Concorrência, pedindo aos governos para identificarem e revisarem 
suas políticas públicas existentes ou propostas que restrinjam indevidamente a concorrência.  
 
Segundo texto da OCDE, desde 2013, a organização tem ajudado Grécia, Islândia, México, Portugal, Romênia e Tunísia na avaliação da concorrência de setores estratégicos, 
tais como medicamentos, construção, transporte, mídia, manufatura, varejo e comércio por atacado.  
 
Sob este acordo, a OCDE implementará a metodologia do “toolkit” de avaliação da concorrência no modelo regulatório atual e produzirá um relatório sobre as conclusões da 
avaliação da concorrência dos setores de portos e companhias aéreas. (Projeto nº08700.005872/2020-31) 
 

 
EDITORIAL 

O Boletim de Jurisprudência é uma compilação de decisões identificadas por seus membros para registro de notícias, eventos e decisões administrativas e judiciais ligadas ao 
sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. A publicação é mensal e está a cargo da Subcomissão de Assuntos Legislativos da CDCOABDF. Os resumos são baseados nas 
versões públicas de documentos oficiais e não refletem a posição particular dos membros da Comissão. 
Editores: 
Maurílio Monteiro de Abreu 
Ludmylla Scalia Lima 
Thales de Melo e Lemos  
Renata Foizer S. Manzoni 
Fabio Malatesta dos Santos 
Felipe Fernandes Reis 
Dúvidas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail: mma@ajdc.com.br (Maurílio Abreu) 
Acompanhe-nos no Instagram #cdcoabdf 

Boletim de julgados do SBDC – edição 7 – novembro-dezembro/2020 

mailto:mma@ajdc.com.br

