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INFORMA
SESSÃO DO CADE

Julgamento de investigação contra o Google é suspenso após pedido 
de vista

Na sessão de julgamento do dia 19 de setembro o Tribunal do CADE 
analisou o processo instaurado contra a Google Brasil Internet Ltda. 
(Google), baseado em representação da E-Commerce Media Group, 
detentora dos sites Buscapé e Bondfaro. O processo tem por objetivo 
investigar se o Google estaria realizando a prática de scraping ou 
“raspagem” de conteúdo.

De acordo com a representação, o Google teria reproduzido avaliações 
constantes nos sites Buscapé e Bondfaro em seu próprio site de pesquisa 
de preços, o Google Shopping, de forma a alavancar sua posição dominante 
no mercado de buscas genéricas para o mercado de comparação de 
preços. Isto poderia desviar o tráfego de outros sites de comparação, 
impactando a receita destes com publicidade. Em consequência, a prática 
reduziria os incentivos dos concorrentes para inovar e aperfeiçoar seus 
serviços, causando danos aos consumidores.

Em sua defesa, o Google afirmou ter se tratado de um incidente 
isolado, decorrente de falha técnica prontamente corrigida. Além disso, 
a divulgação dos reviews só teria ocorrido a partir de uma pesquisa 
em português realizada no site americano, o google.com, e não no site 
brasileiro, google.com.br, o que afastaria qualquer lógica anticompetitiva 
na conduta. O Google também afirmou que: (i) o Judiciário brasileiro já 
afastou a hipótese de violação de direitos autorais; (ii) o crescimento do 
Buscapé não foi prejudicado; (iii) os websites podem optar por não ter 
seu conteúdo exibido nos resultados de busca do Google; e (iv) não teria 
poder de mercado.
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A Conselheira Relatora, Polyanna Vilanova, ressaltou 
que a definição de mercados relevantes na economia 
digital não é uma tarefa trivial, já que o setor é marcado 
por altos níveis de dinamismo, inovação e diferenciação. 
De toda forma, a eventual distinção entre os mercados 
de busca online e sites de comparação de preços não 
afetaria de forma substancial a análise do caso, uma 
vez que o foco deve estar nos potenciais efeitos da 
conduta do Google.

Mesmo constatando a existência de poder de 
mercado por parte do Google, a Relatora destacou que 
apenas um número limitado de reviews foi divulgado, 
tendo sido imediatamente retirado do ar, e que isso 
só ocorreu no site do Google-Shopping americano. Em 
suma, ainda que o scraping possa, em tese, configurar 
um ilícito concorrencial, não haveria, neste caso, 
provas suficientes para demonstrar a sua ocorrência 
de forma sistemática. Por fim, a Relatora defendeu 
que o ordenamento antitruste nacional não admite a 
condenação por atos hipotéticos, futuros e teóricos, 
sem que se tenha verificado a ocorrência de dano, 
concreto ou presumido. 

Após o voto da Relatora, a Conselheira Paula Farani 
pediu vista do processo. 

Tribunal do CADE rejeita embargos e mantém 
condenação por formação de cartel no mercado de 
estacionamentos em São Paulo

Rod Estacionamentos Ltda. e uma pessoa física 
opuseram embargos de declaração contra decisão do 
CADE que, por maioria, condenou-os por formação 
de cartel no mercado de estacionamentos na cidade 
de São Paulo. Referida decisão foi proferida na 127ª 
Sessão de Julgamento, realizada em agosto de 2018.

Os embargantes alegaram nulidades quanto à coleta 
de votos, erro material na ata de julgamento e diversas 
contradições, omissões e obscuridades.

Contudo, a Conselheira Relatora Polyanna Vilanova 
afirmou que houve a correta aplicação do voto de 
qualidade pelo Presidente do CADE, tendo em vista 
a existência de empate de soluções. Além disso, 
diversos dos argumentos trazidos pelos embargantes 

não poderiam nem ser conhecidos, por se tratarem 
de simples tentativa de rediscussão do mérito. Por 
fim, a Conselheira afastou as supostas contradições, 
omissões e obscuridades. 

Sendo assim, o Tribunal acolheu os embargos tão 
somente para sanar o apontado erro material na ata de 
julgamento, referente ao valor da multa proposta por 
um dos Conselheiros. Todos os termos da condenação 
foram mantidos.

CADE homologa acordo em investigação de cartel 
no mercado de agenciamento de frete aéreo e 
marítimo

O Tribunal do CADE homologou, por unanimidade, 
duas propostas de Termo de Compromisso de 
Cessação (TCC) no âmbito da apuração de suposto 
cartel internacional, com efeitos no Brasil, no 
mercado de agenciamento de frete aéreo e marítimo. 
O processo administrativo foi instaurado em 2010 e 
investiga, basicamente, duas condutas: (i) discussões 
sobre o repasse de diferentes taxas, sobretaxas e 
impostos; e (ii) formas de participação em licitações 
públicas. 

As propostas foram apresentadas por Uti do Brasil 
Ltda. e ABX Logistics Saima S.A.

As empresas reconheceram a participação na 
conduta e se comprometeram a cessar as práticas. 
Além disso, irão recolher contribuições pecuniárias no 
valor aproximado de R$ 3,6 milhões e R$ 1,5 milhão, 
respectivamente. O valor negociado levou em conta as 
diretrizes do Guia de TCC do CADE, havendo aplicação 
de desconto sobre a multa que seria esperada em 
caso de condenação.

CADE homologa acordo em investigação de cartel 
no mercado nacional de sal

Por maioria, o Tribunal do CADE homologou proposta 
de TCC apresentada por SPO Indústria e Comércio Ltda. 
e pessoa física, referente à investigação que apura 
suposto cartel no mercado nacional de sal. O Cescon 
Barrieu Advogados representou os compromissários 
deste acordo.
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A investigação é um desmembramento de processo 
administrativo já julgado pelo Tribunal do CADE, que 
condenou 18 empresas por formação de cartel no 
setor.

O Presidente do Tribunal do CADE afirmou que 
a proposta atendeu a todos os requisitos legais e 
destacou que houve apresentação de documentos 
que contribuirão para a investigação em curso. A 
contribuição pecuniária foi de aproximadamente R$ 
1,59 milhão para a SPO e de R$ 65 mil para a pessoa 
física.

Os Conselheiros João Paulo de Resende e Cristiane 
Alkmin foram os únicos a votar pela não homologação 
do acordo, por considerarem baixos os valores de 
contribuição face ao tempo de duração da conduta, o 
que não corresponderia à vantagem hipoteticamente 
auferida pelas partes. 

CADE homologa acordo com Sindicato do setor de 
serviços de corretagem de imóveis

O Tribunal do CADE homologou, por unanimidade, 
proposta de TCC do Sindicato das Empresas de 
Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis 
e dos Condomínios Horizontais, Verticais e de Edifícios 
Residenciais e Comerciais no Estado de Goiás – 
SecoviGoiás. 

A investigação promovida pelo CADE demonstrou 
que associações de classe do setor estariam impondo 
instrumentos normativos, tabelas de preços e 
processos disciplinares, capazes de influenciar a 
uniformização do comportamento de concorrentes. 

Além de cessar a prática, o SecoviGoiás terá de 
recolher o valor de R$ 6.384,60, correspondente 
ao mínimo legal. Além da contribuição pecuniária 
não ser obrigatória em casos de conduta unilateral, 
os Conselheiros do CADE destacaram que o 
compromissário demonstrou boa-fé, uma vez que 
se manifestou contrário à imposição de tabelas de 
honorários pelos conselhos profissionais, chegando a, 
inclusive, ingressar com ações judiciais neste sentido. 

CADE celebra acordos com Cielo, Bradesco e Banco 
do Brasil, mas sinaliza maior rigor na análise de 
condutas no setor bancário

Cielo, Bradesco e Banco do Brasil propuseram TCCs 
no âmbito de Inquérito Administrativo que apura 
práticas de discriminação e recusa de contratar 
em relação à oferta de serviços bancários e de 
credenciamento no mercado brasileiro. O CADE já 
havia celebrado outros TCCs com Itaú Unibanco S.A. e 
Redecard S.A. referentes às mesmas práticas.  

De acordo com as investigações os bancos Itaú, 
Bradesco e Banco do Brasil estariam se recusando 
a realizar a leitura da agenda de recebíveis de 
credenciadoras concorrentes das suas controladas 
(Rede, no caso do Itaú; e Cielo, no caso dos outros 
dois bancos). Além disso, as referidas credenciadoras 
estariam dificultando o acesso às suas agendas de 
recebíveis para outros bancos. 

As investigações também apuram outras supostas 
práticas anticoncorrenciais, como: (i) utilização de 
trava de domicílio bancário para limitar a concorrência 
entre instituições financeiras; (ii) retaliações a clientes 
que tentassem utilizar os serviços de outros bancos 
ou credenciadoras; (iii) prática de venda casada entre 
produtos e serviços dos bancos e das credenciadoras; 
(iv) cobrança de tarifas discriminatórias para 
concorrentes; e (v) celebração de contratos de 
incentivos, pelas credenciadoras, que visavam fidelizar 
estabelecimentos com cláusulas que impunham altos 
custos de saída e rescisão.

Além de se comprometerem a cessar algumas destas 
condutas, e a adaptarem outras para que deixem de 
ter potencial anticompetitivo, os compromissários 
irão pagar contribuições pecuniárias que somam, 
aproximadamente, R$ 33,8 milhões. Este valor 
representa a maior contribuição em casos envolvendo 
condutas unilaterais na jurisprudência do CADE. A 
obrigatoriedade de se estabelecer uma contribuição 
pecuniária para celebração de TCC só existe em caso 
de condutas concertadas, como cartéis.
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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 João Paulo de Resende foi o único a 
votar pela não homologação da proposta, entendendo 
que o valor final não seria suficientemente dissuasório 
e criticando as constantes tentativas, por parte de 
instituições financeiras, de limitar a concorrência. 

Os demais Conselheiros, apesar de votarem pela 
homologação dos TCCs, advertiram que o CADE será 
mais rigoroso na análise de condutas unilaterais, 

especialmente em relação àquelas ocorridas no setor 
bancário. 

Os Conselheiros Maurício Bandeira Maia e 
Paula Farani afirmaram que compartilham das 
preocupações do Conselheiro João Paulo de Resende, 
mas homologaram os TCCs por uma questão de 
isonomia em relação aos que já foram firmados neste 
mesmo processo.


