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Boletim de Serviço Eletrônico em 14/01/2021

Ministério da Jus ça e Segurança Pública - MJSP
Conselho Administra vo de Defesa Econômica - CADE
SEPN 515, Conjunto D, Lote 4, Edi cio Carlos Taurisano, - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70770-504
Telefone: (61) 3221-1283 - www.cade.gov.br

PAUTA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE JULGAMENTO
Dia: 20/01/2021
Hora: 14 horas

Nos termos do art. 59, parágrafo único c/c arts. 74, §1º e 75, §4º do Regimento Interno do Cade, e com
fundamento no Despacho da Presidência nº 2/2021 (0854253), a Sessão de Julgamento será realizada
por meio remoto, com transmissão em tempo real pelo sí o eletrônico www.cade.gov.br e pelo canal do
Cade no Youtube (h ps://bit.ly/39SsiVg).
Eventual pedido de sustentação oral deverá ser formalizado pelo e-mail cgp@cade.gov.br ou pelo
número de whatsapp +55 (61) 99939-6256 até 24 horas antes do início da sessão virtual. No mesmo
prazo o advogado deverá enviar o arquivo de mídia à Secretaria do Plenário, em conformidade com o art.
80, §§ 5º e 6º do Regimento Interno.
Com relação aos requerimentos de ordem, nos termos do art. 80, § 5º do Regimento Interno, ﬁca
garan do o acesso de advogado cons tuído nos autos, para par cipação a va a qualquer momento,
durante o julgamento. A solicitação deverá ser encaminhada à Secretaria do Plenário, pelo email cgp@cade.gov.br ou pelo número de whatsapp +55 (61) 99939-6256, que informará sobre o
procedimento a ser adotado.
O advogado deverá se responsabilizar pela qualidade do arquivo de mídia encaminhado, bem como pela
adequação do ambiente escolhido para par cipação na sessão em tempo real.
A sustentação oral ou o requerimento de ordem também poderão ser realizados por meio de
equipamento eletrônico disponível nas instalações do Cade.
Ato de Concentração nº 08700.003553/2020-91
Requerentes: Hypera S.A. e Takeda Pharmaceu cals Interna onal AG
Advogados: Bárbara Rosenberg, Ricardo Gaillard, Paulo Leonardo Casagrande e outros
Terceiro Interessado: EMS S.A
Advogados: Gesner Oliveira, Pedro Silva Scazufca e Andréa Zaitune Curi
Relatora: Conselheira Paula Azevedo

ALEXANDRE BARRETO DE SOUZA
Presidente
[assinado eletronicamente]
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Documento assinado eletronicamente por Alexandre Barreto de Souza, Presidente, em 13/01/2021,
às 19:59, conforme horário oﬁcial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.cade.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0854252 e
o código CRC B39D5722.

Referência: Processo nº 08700.000111/2021-73
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