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Abuso do Direito de Petição / Abuso do direito de ação
 Exercido com a única finalidade de prejudicar a livre concorrência e não com o interesse
legítimo do autor de obter êxito nas ações e de fazer respeitar a sua propriedade intelectual.
 A prática tem no seu real objetivo dificultar ou impedir a atuação de potenciais concorrentes
a ponto de gerar prejuízos à concorrência e ao consumidor.
 Direito de Ação - (Art. 5º, XXXIV, “a” da Constituição Federal)
 Sham Litigation – pode ser caracterizado por 2 requisitos:
Objetivo: o descabimento do processo;
Subjetivo: intuito da parte autora de agir estrategicamente sobre a concorrência (*)
(*) Parâmetros da Suprema Corte Americana.
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Análise sob a ótica do Direito da Concorrência
Lei de Defesa da Concorrência nº 12.5259/2011:
Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência; dispõe sobre a prevenção e
repressão às infrações contra a ordem econômica.
Competência:
CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica
Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Justiça
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Concorrência Desleal # Direito da Concorrência
Concorrência Desleal:
 Instituto jurídico que envolve lide privada entre empresas. Lei nº 9.279/96
 Art.195 apresenta o rol das condutas tipificadas como “crime de concorrência
desleal”. Entre elas, “o emprego de meios fraudulentos para desvio de clientela de
outrem, em proveito próprio ou alheio”.
Direito da Concorrência:
 Lei da Defesa da Concorrência nº 12.5259/2011
 Disciplina as relações de mercado de forma difusa - atos e condutas dos atores para
garantir a livre concorrência nos mercados;
 Via promover um resultado de bem estar social e econômico dos consumidores e da
coletividade
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Direito da Concorrência - Lei nº 12.5259/2011
Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob
qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda
que não sejam alcançados:
I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; (...)
IV - exercer de forma abusiva posição dominante.
V - impedir o acesso de concorrente às fontes de insumo, matérias-primas, equipamentos ou
tecnologia, bem como aos canais de distribuição; (...)
XIV - açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual
ou de tecnologia;
XIX - exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual,
tecnologia ou marca.
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CADE – Processo Administrativo nº 08012.005335/2002-67
Representantes: Editora Nova Antenas Ltda. Ponto da Arte Editora Ltda.
Representada: Ediouro Publicações S.A.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES CONTRA ORDEM ECONÔMICA. SUPOSTAS
CONDUTAS DE SHAM LITIGATION, ABUSO DE POSIÇÃO DOMINANTE E DIFICULTAR
ACESSO DE CONCORRENTES AOS MEIOS DE DISTRIBUIÇÃO. MERCADO DE EDITORAÇÃO
DE REVISTAS DE PASSATEMPO.
Resumo do caso Ediouro/CADE:
1) A Ediouro adotou práticas com o objetivo de impedir a constituição e o desenvolvimento de outras
empresas no mercado, tais como, o ajuizamento de ações cautelares e ordinárias contra editoras
concorrentes com fundamentos discutíveis.
2) No curso dessas ações, foi proposta a compensação financeira às concorrentes para por fim ao
processo judicial e mantê-las fora do mercado, de acordo com as provas presentes nos autos do
processo.
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3) A Ediouro também tentou intimidar os concorrentes com a alegação de estarem desrespeitando
seus direitos de propriedade intelectual e/ou industrial, por meio do envio de 16 notificações
extrajudiciais, entre 1999 e 2009.
4) A investigação apontou, no entanto, que os direitos de propriedade alegados não haviam sido
concedidos ou teriam sido arquivados pelo INPI.
5) A a empresa também tentou impedir o acesso de concorrentes a meios de distribuição utilizandose de sua posição dominante. Em pelo menos uma ocasião a editora teria pressionado uma grande
distribuidora de revistas e publicações a interromper a distribuição de outra editora.
6) O CADE entendeu que as condutas tiveram impacto no mercado nacional de revistas de
passatempos, em que a Ediouro tem participação relevante, limitando ou impedindo o acesso de
novas empresas e na criação de dificuldades ao funcionamento ou ao desenvolvimento de editoras
concorrentes.
7) Ministério Público Federal recomendou condenação da Ediouro, por infração contra a ordem
econômica.
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Resumo do caso Ediouro/CADE:
TCC – TERMO DE COMPROMISSO DE CESSAÇÃO DE PRÁTICA (27/07/2016)
CADE: Proc. 08700.003082/2016-34

Contribuição Pecuniária: recolher ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos o valor de R$
1.696.469,94, em 8 (oito) prestações trimestrais;
Conduta Futura – se obriga a cessar a prática das condutas investigadas, de forma irretratável e
irrevogável.
Acordos de Não Concorrência : Abster-se de celebrar, com quaisquer de seus concorrentes,
acordos judiciais ou extrajudiciais para encerrar possíveis litígios sobre violação de direitos de
propriedade intelectual da EDIOURO (industrial ou autoral) em que constem cláusulas de nãoconcorrência, vedando de forma genérica a publicação de revistas de passatempo por parte de seus
concorrentes, com ou sem pagamento de qualquer tipo de indenização, remuneração ou benefício,
direto ou indireto
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De forma a prevenir a celebração de acordos contendo cláusulas de não-concorrência, e sem
prejuízo da adoção de outras cautelas, eventuais acordos celebrados pela EDIOURO com
concorrentes para o encerramento de litígios deverão:
a) tratar exclusivamente da composição para o encerramento do litígio, sendo vedada a inclusão,
como condição ou parte do acordo, de quaisquer outros ajustes comerciais, especialmente quando
importem em pagamento a ser feito pela EDIOURO em favor de concorrente;
b) restringir a vedação da publicação de revistas de passatempo àquelas em violação de
propriedade intelectual da EDIOURO (industrial ou autoral);
c) conter ressalva expressa de que o acordo não importa em vedação à publicação de revistas de
passatempo que não infrinjam propriedade intelectual da EDIOURO(industrial ou autoral).
CADE: Proc. 08700.003082/2016-34
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3.2.2. Suposto abuso de direito de petição
(i) Abster-se de buscar obstar ou questionar, mediante notificações extrajudiciais,
processos administrativos, ações judiciais ou instrumentos similares, o pedido de
registro, registro ou utilização, por concorrentes, das palavras e expressões previstas no
Anexo I deste TCC.
(ii) O compromisso assumido nesta cláusula restringe-se ao aspecto estritamente
nominativo das marcas registradas da EDIOURO relacionadas no Anexo I, alcançando,
portanto, somente as palavras e expressões ali indicadas de forma expressa.
Relativamente à utilização de tais palavras e expressões, a EDIOURO renuncia em
caráter irrevogável e irretratável ao direito de exigir exclusividade.
CADE: Proc. 08700.003082/2016-34
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3.2.2. Suposto abuso de direito de petição
(iii) Nada do quanto disposto nesta Cláusula e, de maneira geral, neste TCC, implica proibição a que
a EDIOURO continue, ela própria, a utilizar as palavras e expressões relacionadas no Anexo I em
suas marcas registradas e publicações.
Da mesma forma, o disposto nesta Cláusula e nas demais disposições deste TCC não afeta, em
nenhuma medida, os aspectos figurativos ou mistos das marcas registradas da EDIOURO, seus
direitos autorais e tampouco outros sinais distintivos de suas publicações, tais como design gráfico e
layout. A EDIOURO poderá, a qualquer tempo, lançar mão dos instrumentos jurídicos que reputar
adequados para tutelar suas marcas figurativas ou mistas e demais sinais distintivos de suas
publicações.
(iv) O compromisso assumido nesta cláusula refere-se à utilização das palavras e expressões
previstas no Anexo I a partir da celebração do presente Termo de Compromisso, não importando em
qualquer juízo de valor ou julgamento acerca da utilização pretérita das marcas registradas e
depositadas pela EDIOURO que contenham palavras ou expressões relacionadas no Anexo I.
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ANEXO I
“Lista de palavras e expressões que, em conjunto ou separadas, são de uso não exclusivo, mesmo
que registradas como marcas ou constando pedido de registro pela EDIOURO”

CADE: Proc. 08700.003082/201634

Adoção de Estratégia de Uso
ELEIÇÃO DE MARCA DE TERCEIROS
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Hipótese 1: O CEO de uma empresa notoriamente conhecida em seu segmento de mercado
comunica ao Gestor de Marcas que pretende utilizar a marca “XYZ” para identificar um
determinado produto. Entretanto , constata-se que a marca pretendida já está registrada em
nome de outra empresa para a mesma classe de produto.
a)
b)

Quais as providências necessárias para concretizar a solicitação do CEO?
Que tipo de negociação pode ser feita e como auferir um valor à marca ?

Hipótese 2: A área de marketing pretende lançar produto que contém na embalagem uma
expressão que é registrada em nome de empresa concorrente.
a)
b)
c)

O que deve ser feito para resguardar os interesses da empresa ?
Que tipo de negociação pode ser feita para aquisição da marca ?
Que instrumento contratual pode ser utilizado sem que a empresa cedente da marca saiba
quem é o comprador ?

CESSÃO DA MARCA
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QUESTÕES FORMAIS FUNDAMENTAIS
Art. 134 da LPI. O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o
cessionário atenda os requisitos legais para requerer tal registro.
Art. 135 da LPI. A, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena
de cancelamento do cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em
nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantess registros ou arquivamento dos
pedidos não cedidos.
Remessa de valores ao exterior quando a empresa Cedente for sediada fora do Brasil
requer a averbação do “Contrato de Cessão” junto a Coordenadoria Geral de
Contratos do INPI.

CESSÃO DA MARCA
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NEGOCIAÇÃO ESTRATÉGICA DE COMPRA DA MARCA
Não identificar a empresa compradora

CONTRATO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS DO REGISTRO DE MARCA
COM CLÁUSULA DE PESSOA A DECLARAR ( Código Civil arts. 467/471)
 Contrato em que uma das partes (procurador da Cessionária) contrata por si com uma outra parte
(empresa Cedente) , reservando-se a faculdade de nomear sucessivamente como parte contratante
uma outra (cessionária), para que assuma seu lugar, como se o contrato tivesse sido celebrado com
essa última.
 Cláusula de reserva de nomeação e declaração de poderes do procurador. A empresa Cedente não
tem que manifestar sua aceitação, pois já assentiu com a cláusula de reserva de nomeação quando
celebrou o contrato.
 O contrato produz eficácia imediata e a modificação da posição contratual (cessionária) se opera com
eficácia retroativa (ex tunc), como se o nomeado (cessionária) tivesse integrado a relação jurídica
contratual desde a sua formação inicial.

CESSÃO DA MARCA
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Código Civil - Do Contrato com Pessoa a Declarar
Art. 467. No momento da conclusão do contrato, pode uma das partes reservar-se a faculdade de
indicar a pessoa que deve adquirir os direitos e assumir as obrigações dele decorrentes.
Art. 468. Essa indicação deve ser comunicada à outra parte no prazo de cinco dias da conclusão do
contrato, se outro não tiver sido estipulado.
Parágrafo único. A aceitação da pessoa nomeada não será eficaz se não se revestir da mesma forma
que as partes usaram para o contrato.
Art. 469. A pessoa, nomeada de conformidade com os artigos antecedentes, adquire os direitos e
assume as obrigações decorrentes do contrato, a partir do momento em que este foi celebrado.
Art. 470. O contrato será eficaz somente entre os contratantes originários:
I - se não houver indicação de pessoa, ou se o nomeado se recusar a aceitá-la;
II - se a pessoa nomeada era insolvente, e a outra pessoa o desconhecia no momento da indicação.
Art. 471. Se a pessoa a nomear era incapaz ou insolvente no momento da nomeação, o contrato
produzirá seus efeitos entre os contratantes originários.
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Década de 90 – com o
aumento de operações
de fusões e aquisições,
intensificou-se questões
sobre conceito de “valor
da marca” como ativo
patrimonial.
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MARCA CONTEMPORÂNEA - SÉCULO XXI
 Ativo intangível deve ser analisada em um enfoque econômico-financeiro, enquanto
ativo gerador de valor como capital essencial para a empresa.
 Marcas famosas como Coca-Cola®, Microsoft® , Nike®, Apple® agregam muito mais valor
pelo que representam no mercado do que o somatório de seus ativos fixos.
 Seu valor esta relacionado com o retorno de mercado, suas vantagens competitivas, seu
reconhecimento e prestigio, percebidas pelo consumidor que agregam valor aos
produtos ou serviços por ela identificados.
A marca quando bem gerenciada e atrativa para os investidores no momento da
compra.
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VALOR DA MARCA – COMO MENSURAR ?
Importância do reconhecer seu valor em termos monetários como ferramenta de
gestão para as empresas
A mensuração do valor patrimonial da marca é complexa e exige a análise de uma série
de dados objetivos, desde normas contábeis e de elementos para sua valoração no
mercado.
O valor patrimonial é formado também por aspectos de alto grau de subjetividade,
relativos aos seus atributos e valores intrínsecos, como a percepção da marca no
mercado, a qualidade dos produtos ou serviços que distingue que pode gerar a fidelidade
do consumidor.

VALOR DA MARCA COMO ATIVO PATRIMONIAL
ATRIBUTOS DE MERCADO

Ceduc

Analisam a posição que a empresa ocupa em seu mercado, as condições de participação,
liderança e concorrência da marca.
A Participação de mercado corresponde a parcela que a empresa possui das receitas totais geradas no
mercado que atua.
Liderança de mercado: é uma das componentes mais importantes na capacidade de geração de valor
de uma marca, pois o líder de mercado assume a postura de regulador deste, podendo definir preços e
margens.
O tempo de liderança da marca no mercado (idade da marca) confirma o seu desempenho passado e
se obtém a evolução histórica da marca e seus impactos no mercado para geração de seu valor.
O número de concorrentes reflete a competitividade do setor em que a marca atua. Quanto maior for
esse número, mais difícil é para a marca fidelizar seus clientes.
TEIXEIRA, Juliana Pauli, e outros. O Valor da Marca como um Ativo Intangível: Um Estudo de caso da WEG S.A.
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Estão relacionados com a abrangência geográfica da empresa nas regiões que atua e o
custo que tem para atuar com amplitude.
O alcance de mercado é igual ao número de área que uma empresa atua e pode receber
uma pontuação:

TEIXEIRA, Juliana Pauli, e outros. O Valor da Marca como um Ativo Intangível: Um Estudo de caso da WEG S.A.
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ATRIBUTOS DE INVESTIMENTOS
 Gastos com investimentos permitem a empresa um fortalecimento da sua marca, para
maior competitividade no mercado, proporcionando também, um aumento nas margens
de lucratividade.
 Os investimentos estão relacionados com o desenvolvimento da marca, ou seja, o
quanto a sua gestão preocupa-se com o seu crescimento.
 Altos índices de investimentos em marketing ajudam a fortalecer a imagem da marca
perante seu público alvo.
 Altos índices de investimento em inovação e P&D ajudam a criar novas
características à marca e aumentar sua abrangência de mercados.
TEIXEIRA, Juliana Pauli, e outros. O Valor da Marca como um Ativo Intangível: Um Estudo de caso da WEG S.A.
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CAPITAL INTELECTUAL
ELEMENTOS CONTRIBUTIVOS PARA VALORAÇÃO DA MARCA

Ativo Estrutural: Investimentos em tecnologia, processos e sistemas de informação.
Capital Humano: Investimentos em treinamentos e capacitação de funcionários com
talentos e habilidades para atuar na gestão do negócio e valorização da marca.
Ativos de Relacionamento: relacionamento com clientes e consumidores em geral.
Contratos com fornecedores, de distribuição, de licenciamentos, etc..,

FUSÕES E AQUISIÇÕES COMO ESTRATÉGIA COMPETITIVA
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“ Direitos de propriedade industrial ou intelectual e
know-how tecnológico são bens intangíveis
vocacionados a criar barreiras à entrada, a produzir
reservas de mercado juridicamente garantidas e
capazes de resultar em monopólio legal, por isso seu
valor estratégico em termos de competitividade.”

Bagnoli/Franceschini “Direito Concorrencial” in Tratado de Direito Empresarial
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ATOS DE CONCENTRAÇÃO ECONÔMICA:
FUSÕES, AQUISIÇOES, JOINT VENTURES
Realiza-se um ato de concentração quando:
I - 2 (duas) ou mais empresas anteriormente independentes se fundem;
II - 1 (uma) ou mais empresas adquirem, direta ou indiretamente, por compra ou permuta de
ações, quotas, títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações, ou ativos, tangíveis ou
intangíveis, por via contratual ou por qualquer outro meio ou forma, o controle ou partes de uma
ou outras empresas;
III - 1 (uma) ou mais empresas incorporam outra ou outras empresas; ou
IV - 2 (duas) ou mais empresas celebram contrato associativo, consórcio ou joint venture .
Artigo 90 da Lei 12.529/2011
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ATOS DE CONCENTRAÇÃO ECONÔMICA:
Serão submetidos previamente ao CADE pelas partes envolvidas na operação os atos de
concentração econômica, de qualquer setor da economia, em que, cumulativamente:
a)

Pelo menos um dos grupos envolvidos na operação tenha registrado faturamento bruto anual ou
volume de negócios total no Brasil, no ano anterior à operação, equivalente ou superior a R$ 750
milhões, e

b)

Pelo menos um outro grupo envolvido na operação tenha registrado faturamento bruto anual ou
volume de negócios total no Brasil, no ano anterior à operação, equivalente ou superior a R$ 75
milhões.

Artigo 88 da Lei 12.529/2011, com valores atualizados pela Portaria Interministerial 994/2012
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ATOS DE CONCENTRAÇÃO ECONÔMICA:
CADE:
Análise do portfólio de Propriedade Industrial, principalmente marcas
Para aprovar a operação pode determinar :
a) A venda de marcas
b) Licenciamento a terceiros por determinado período
c) Suspensão de uso e exploração da marca no mercado por anos
d) Celebração de Termo de Compromisso de Desempenho (TDC)
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CASO COLGATE/PALMOLIVE – MARCA KOLYNOS®
Aquisição da Kolynos do Brasil
OPÇÕES CADE:
a) A venda de marca para terceiros;
b) Licenciar a marca para terceiros por 20 anos;
c) Suspender seu uso e exploração por 4 anos
 Opções para impedir a concentração excessiva do mercado em poder de uma única
empresa;
 Evitar que novos concorrentes fossem impedidos de entrar no mercado de cremes
dentais, criando espaço para que outras marcas pudessem ganhar mais participação
do mercado de dentifrícios.
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CASO COLGATE/PALMOLIVE – MARCA KOLYNOS®
OPÇÃO: Retirar do mercado o creme dental KOLYNOS ® Adotar uma nova marca: SORRISO ®
 Investimentos em campanhas publicitárias, promoções e merchandising em pontos de vendas para
fortalezar a nova marca.
 Campanha publicitária de lançamento do creme dental SORRISO® ressaltou, à época, os vínculos
entre as marcas, com o mesmo preço, e que a única diferença está no novo nome.
 Mensagem ao consumidor mostrando tratar-se do mesmo produto.
 CADE solicita alteração da embalagem e a Colgate também se comprometeu a não fazer mais
qualquer menção à Kolynos em suas propagandas.
 O objetivo é que os consumidores não associassem mais o produto SORRISO® à antiga Kolynos que,
segundo o CADE, dificultaria a entrada de novos concorrentes no mercado.
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INCORPORAÇÃO SADIA ® - PERDIGÃO®
 Considerado pelos conselheiros do CADE uma das maiores operações já submetidas aquele
Conselho;
 As empresas Sadia e Perdigão, em conjunto, detinham de 50% a 80% das vendas de todos os
principais mercados de alimentos processados;
 Amplo portfólio de marcas de produtos das empresas fusionadas que impactavam todos os
elos das cadeias produtivas, incluindo acesso a pontos de venda; capazes de dificultar a
entrada e o crescimento de empresas concorrentes.
 Operação de Incorporação aprovada pelo CADE em 2011 que, à época, deu origem a BRFBrasil Foods S/A.
 Restrições relacionadas as marcas incluíram a venda, a alienação e/ou suspensão de uso
de várias marcas.
CADE - Ato de Concentração nº 08012.004423/2009-18
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Restrições relacionadas as marcas:
 Marca Perdigão® : suspensão temporária do uso, por períodos distintos, dependendo dos segmentos de
produtos: 03 anos (presuntos e outros suínos), 4 anos (salames) e 5 anos (frios, pizzas congeladas e outros).
 Marca Batavo® : Suspensão da por 4 anos, para vários segmentos de produtos.
 Marcas: Doriana®, Rezende®, Wilson®, Texas®, Tekitos®, Patitas®, Fiesta®, Freski®, Confiança®,
Delicata®, etc. Alienação das marcas e todos os direitos de propriedade industrial relacionados.
As medidas estabelecidas no TCD tiveram por objetivo:
a)

Impedir que a unificação das operações das empresas fusionadas implicasse na eliminação substancial da
concorrência;

b)

Criar condições para existência de concorrente efetivo nos mercados afetados pela operação;

c)

Propiciar condições para entrada rápida e eficiente de concorrentes nos mercados afetados;

d)

Assegurar que os benefícios decorrentes da associação fossem distribuídos equitativamente entre seus
participantes, de um lado, e os consumidores finais, de outro.
CADE - Ato de Concentração nº 08012.004423/2009-18
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AMBEV – Fusão das cervejarias Antártica e Brahma
Mercado: 40% bebidas, 70% cerveja
Fusão impactaria na livre concorrência - forte oposição da KAISER
Decisão CADE:
 Venda da marca “BAVÁRIA”, no prazo de 8 meses, com a transferência dos contratos de fornecimento
e de distribuição . Venda só poderia ser feita para empresas que tenham menos de 5% de participação
do mercado;
 Venda de 5 fábricas da Antártica e Brahma - espalhadas pelas cinco regiões brasileiras;
 Obrigação de compartilhar sua rede de distribuição com compradores da marca BAVÁRIA e das
outras 5 fábricas, por um período de 4 anos, renovável por mais 2 anos, sem pagamento de comissão
de distribuição.
 Não poderia obrigar a venda exclusiva de seus produtos nos pontos-de-venda;


Assinatura de Termo de Compromisso e Desempenho com CADE
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AMBEV – Programa de Fidelidade “TÔ CONTIGO”
Programa de Fidelização de Pontos de Vendas:
 Oferecimento aos varejistas: freezers, mesas e cadeiras com a condição do
compromisso de venderem somente cervejas das marcas da AMBEV;
 Descontos proporcionais atrelados ao volume de vendas dos produtos com
as marcas.
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AMBEV – Programa de Fidelidade “TÔ CONTIGO”
CADE: Condenação da empresa
 Apurou infração à ordem econômica praticada pela conduta anticoncorrencial da AMBEV com o
programa de fidelização de pontos de venda no varejo;
 Ao exercer exclusividade de vendas de suas marcas junto a bares, restaurantes e comércio
varejista, a AMBEV, além de excluir a venda de marcas concorrentes , obteve vantagens
financeiras, prejudicando a concorrência e consumidores, que sofreram com aumentos nos
preços da cerveja.
 Condenação da AMBEV e multa de R$ 352.693.696,58 (questionada na justiça)
 Tribunal do CADE homologou Termo de Acordo Judicial (TAJ) . Além de encerrar o Programa
de Fidelidade “TÔ CONTIGO”, comprometeu-se a recolher contribuição pecuniária no valor de
R$ 229,1 milhões e publicar comunicado ao mercado sobre as condições do acordo.
Processo Administrativo 08012.003805/2004-10
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AMBEV – Programa de Fidelidade “TÔ CONTIGO”
CADE: Condenação de funcionários:
Descoberta de documentos em posse de funcionário da AMBEV, responsável pelo
Programa “TÔ CONTIGO”, com estratégias para descaracterizar as contrapartidas de
exclusividade com o pontos de vendas de suas marcas, a fim de despistar as
investigações das autoridades do Direito da Concorrência;
Abertura de processo para investigar o envolvimento de funcionários na elaboração e
implementação do Programa de Fidelidade “TÔ CONTIGO”.
Em 2014, 6 funcionários da AMBEV celebraram acordo com o CADE (TCC-Termo de
Compromisso de Cessação) , pelos quais as pessoas físicas se comprometeram a pagar
contribuição pecuniária que soma R$2 milhões, além de se obrigarem a não praticar as
condutas investigadas.
Processo Administrativo: 08012.003805/2004-10
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