
 

ATA DE REUNIÃO 
4ª Reunião do Comitê de Concorrência 2020 

São Paulo – 24/04/2020 
 
1. Informações gerais: 
 

Data Horário Local 
24.04.20 9h00 – 11:30hs  VC Plataforma Zoom 

 
2. Apresentação dos andamentos dos grupos de trabalho: 
 

 GT1 - Guia de jumping: extensão do prazo para finalização da análise das decisões do CADE.  
 

 GT6 – Protocolo de crise: discussões sobre a elaboração do protocolo e contribuições dos 
participantes. 
 

 Discussão sobre a questão dos embargos e a suspensão dos prazos processuais. Interpretação do 
Comitê de Contencioso Econômico é que o prazo não irá começar a correr e, portanto, não há 
transito em julgado da decisão administrativa e assim não se torna um título executivo. 
 

 GT3 - Guia de dosimetria: trabalho de complementação do guia para incluir qualquer processo 
que inclua multa ou contribuição pecuniária e realização de análise qualitativa. Ainda não há 
previsão de quando o guia será lançado. Em paralelo, o GT analisou os guias internacionais para 
elaboração de paper.  
 

 GT4 – Pacote anticrime: sem andamentos por enquanto. Previsão de realização de trabalhos 
conjuntos com o Comitê de Compliance. Realização de apresentação sobre a proposta de 
trabalho. 
 

 GT7 – Fundos: novo grupo para discussões sobre a atual resolução de fundos e eventual 
necessidade de revisões.  
 

 GT 5 – Condutas unilaterais: guia foi finalizado e submetido para o Comitê. Agendando uma data 
para interlocução com o CADE. Outros temas discutidos são os impactos do COVID em casos de 
condutas unilaterais e contribuições para condutas horizontais e atos de concentração em geral.  

 
3. Apresentação Superintendente Geral Alexandre Cordeiro.  
 

o Atualização dos trabalhos do Comitê de Concorrência para o Superintendente.  
o CADE está elaborando um guia de APAC, analise dos critérios de notificação e 

resolução de fundos. 
o Tendências de discussões sobre failing firm em razão da crise do COVID e quebra de 

empresas. 
o CADE também irá analisar eventuais práticas abusivas como preços abusivos ou 

aumento arbitrário de lucros. 
 

*  *  * 


