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Pela primeira vez, uma multa aplicada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) 
foi retirada administrativamente no próprio órgão. Mais importante que a anulação da penalidade 
de R$ 60 mil - imposta à empresa WPP por ter ultrapassado o prazo de 15 dias para entrar com o 
processo de análise da compra da agência de publicidade Young & Rubicam, ocorrida em 2000 -, a 
decisão mostra uma nova atitude do órgão, que pode estar mais aberto aos recursos.  
 
A multa foi aplicada pelo Cade porque a entrada do processo de análise de concentração ocorreu 
fora do prazo, já que uma nota sobre a transação foi publicada um dia antes da divulgação oficial 
do interesse da compra das companhia, alterando o cenário concorrencial do setor. A WPP alegou 
que o processo era de análise prévia, pois embora existisse a oferta da sua empresa pela agência 
de publicidade, a venda não tinha sido aprovada pelo conselho de acionistas da Young & Rubicam. 
De acordo com as leis brasileiras, o prazo de 15 dias para ingresso do processo de análise começa 
a contar após a efetivação do negócio. A compra da agência ocorreu em Delaware, nos Estados 
Unidos, onde se considera que o negócio só é fechado após a aprovação dos acionistas. O 
ingresso do processo ocorreu no Cade antes que nos Estados Unidos e na Europa.  
 
De acordo com a advogada que defendeu a WPP no Cade, Tânia Falbo, da filial de Brasília do 
escritório Demarest e Almeida, valeu o argumento de que o negócio deve ser regido pela 
legislação do local da transação. Outro ponto que foi abordado na defesa da WPP foi o a falta de 
justificativa clara da aplicação da multa. Para ela, a decisão de rever a penalidade - concluída no 
órgão com um placar de quatro votos a favor, dois contrários e um impedimento -, representa 
uma postura nova do Cade. Para o advogado Mário Roberto Villanova Nogueira, sócio da banca, a 
decisão reflete o momento de maior cuidado do órgão para a aplicação da multa. Ele lembra que 
muitas empresas, após negados os pedidos administrativos, conseguem a anulação da multa em 
processos judiciais.  
 
 
Fonte: Valor Econômico – 03/04/2003  
 
  
 
  
 


