
 
 

ATA DE REUNIÃO 
3ª Reunião do Comitê de Concorrência 2020 

São Paulo – 27/03/2020 
 
1. Informações gerais: 
 

Data Horário Local 
27.03.20 9h00 – 11:50hs  VC Plataforma Zoom 

 
2. Reporte da reunião do IBRAC com o Presidente do CADE sobre a situação de home office 
na autarquia e escritórios, sessões virtuais de julgamento e suspensão dos prazos processuais.  
 
3. Apresentação dos andamentos dos grupos de trabalho: 
 

 GT1 e GT2: dois grupos de estudos:  
 

o Guia de jumping: extensão do prazo até dia 08/04 para finalização da análise 
das decisões do CADE.  

o Conhecimento: produção de tabela e início da análise das decisões de 
conhecimento. Finalização prevista para o final de abril.  

 
 GT3 - guia de dosimetria: levantamento das decisões para análise que envolve tanto 

práticas coordenadas quanto unilaterais e TCCs. DEE informou que o Guia será um 
apanhado da jurisprudência e que deve sair no 1º semestre para consulta.  
 

 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. 
 

 GT5 - condutas unilaterais:  minuta do guia de condutas unilaterais está pronta. 
Avaliação de próximos estudos sobre o tema. Contato com o CADE para apresentação 
do guia e alinhamento com as autoridades.   

 
4. Discussão e proposta de novas frentes de estudo. Sugestão de grupo de estudo a 
respeito da hipótese de aprovação precária para avaliação de eventuais melhoramentos e 
debates com o CADE.  
 
5. Atualização de trabalhos do DEE (Comitê de Economia). Trabalho em mapeamento do 
que o CADE tem usado para remédios. Na frente de estudos setoriais, o DEE está trabalhando 
em estudos sobre mineração, siderurgia e telecomunicação. Há também uma frente em Defesa 
Comercial para tratar de como o CADE poderia atuar melhor em decisões que envolvem a 
CAMEX.  

 
6. Lauro Celidonio sugeriu a elaboração de nota em nome do IBRAC pedindo cautela sobre 
o assunto de congelamento de preços. 



 
7. Realização de reuniões sobre os cadernos setoriais e convidar empresas do setor para 
participar. 

 
8. Apresentação Fabiana Tito sobre Guia Vertical Americano.  
 
9. Discussão sobre Consulta Pública CADE. Envio de sugestões para Lauro e Bruno para 
avaliação junto a Diretoria do IBRAC. Sugestão de separar questões de regimento interno de 
questões de ordem prática. 
 
 

*  *  * 
 
 


