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Aos 31 dias do mês de outubro de 2001, dou por aberto o
presente 2° volume do Ato de Concentração no 08012.0067621200009, iniciando-se às fis. 20
Brasília, 31 de outubro de 2001
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---Ato de Concentração n.° 08012.00676212000-09
Requerentes: Banco Finasa de Investimentos S/A; Brasmetal
Indústria S/A e Zurich Participação de Representações.
Relatora: Conselheira Hebe Romano

VOTO DE VISTA DO CONSELHEIRO RONALDO PORTO
MACEDO JÚNIOR

•

EMENTA
Ato de Concentração. Operação entre o Banco Finasa
de Investimentos S/A; Brasmetal Indústria S/A e Zunch Participação
de Representações. Mercado relevante é o da prestação do serviço
de seguros, com abrangência geográfica nacional. Entendimento da
não vinculação do CADE ao Parecer n° AGU/LA-01/2001, cabendolhe, com exclusividade, na esfera administrativa, delimitar a
abrangência de suas atribuições. Conclusão da inexistência de
superioridade hierárquica da Lei n.° 4.595/64 em relação à Lei. n.°
8.884194. Entendimento de que o CADE tem competência . para:
aplicar a lei 8.884/94, inclusive a atos de concentração e condutas
de instituições financeiras. Existência de complementariedade das
ações dos órgãos reguladores e dos órgãos de defesa da
concorrência. Especificidades do setor financeiro e hipóteses de
reestruturação compulsória do setor bancário pelo BACEN e o
Regime de Administração Especial Temporária constituem atividade
predominantemente regulatórias, da competência do BACEN.
Observância que o artigo 54, e parágrafo 20. da lei 8.884/94 pode
ser analisado à luz do conceito de risco sistêmico. Pelo
conhecimento do ato de concentração apresentado, em virtude da
atribuição conferida ao CADE para a sua apreciação e, no mérito,
pela sua aprovação sem restrição.
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•

Conforme já ficou estabelecido nos votos da Conselheira
Relatora e também nos votos de vistas dos Conselheiros Celso
Campilongo e Roberto Pfeiffer, o presente feito trata da análise de
contrato de associação entre as requerentes, no qual ficou
estabelecido a obrigação das partes realizarem as providências
necessárias para que se operasse nova configuração societária
pela qual: 1. a Zurich será detentora de 50% do total do capital
acionário emitido e em circulação da Zurich Brasil; 2. a Brasmetal e
o Banco Finasa serão, em conjunto, detentores de 50% do total do
capital subscrito da Zurich Brasil; e 3. a Zurich Brasil será a
detentora de 100% do total do capital acionário da Finasa
Seguradora.
Os pareceres acostados aos autos reconheceram que o
mercado relevante é o da prestação de serviços de seguros, com
abrangência geográfica nacional e, no mérito, foram favoráveis à
operação.
Em seu voto, a conselheira relatora, após examinar o
parecer da AGU/LA-01/2001, de 28/03/01, relativo a atribuição para
a análise de atos de concentração entre instituições financeiras
concluiu que:

•

"Assim, e tendo em vista estar dirimido o
conflito positivo de competência entre o Banco Central
do Brasil e o Conselho Administrativo de Defesa
Econômica - CADE, nos termos do Parecer n°
AGU/LA-01/2001, aprovado pelo Excelentíssimo
Senhor Presidente da República, em 05 de abril de
2001, publicado no Diário Oficial da União, Seção 1
de 25 dos mesmos mês e ano, que expressa à
"conclusão pela competência privativa do Banco
Central do Brasil para analisar e aprovar os atos de
concentração de instituições integrantes do sistema
financeiro nacional, bem como para regular as
condições de concorrência entre instituições
financeiras e aplicar-lhes as penalidades cabíveis",
decido que, nestes específicos casos, deve o CADE Conselho Administrativo de Defesa Econômica
remeter, imediatamente àquela Autarquia este Ato e
2
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todos os que estejam em apreciação no âmbito deste
conselho, orientando ao Senhor Secretário de Direito
Econômico do ministério da Justiça que proceda, de
igual modo, em relação aos feitos que ainda estejam
sob análise daquela Pasta, bem assim que, de agora
por diante, oriente aos Representantes Legais das
Instituições que àquela Secretaria dirijam peças na
forma das disposições da Lei n° 8.884/94 que o façam
diretamente na Autarquia - Banco Central do Brasil,
em estrita observância à conclusão acima transcrita."

•

Na sessão ordinária do dia 12 de setembro de 2001 o
Conselheiro Celso Campilongo apresentou substancial e meditado
voto reconhecendo a competência do CADE para apreciar, do ponto
de vista da defesa da concorrência, a operação em análise. No
mérito, aprovou o ato de concentração, sem restrições.
Em sessão ordinária do dia 26 de setembro o
Conselheiro Roberto Pfeiffer apresentou seu voto de vista trazendo
séria e consistente consideração sobre a questão, acompanhando o
voto divergente do Conselheiro Campilongo e acrescentando
algumas importantes distinções conceituais relevantes para a
compreensão da complexa matéria.

•

Recém empossado no cargo de Conselheiro do CADE e
diante de tão relevante matéria, com conseqüências que
transcendiam, inclusive o próprio objeto estrito e imediato do ato de
concentração analisado e que projetava implicações para o próprio
desenho institucional e competências deste órgão, e talvez seja
válido dizer, também de outras agências, entendi ser prudente
emprestar, nos limites temporais e intelectuais que me são impostos
a mais dedicada análise que estivesse ao meu alcance.
Como o tema é complexo, adotei também a divisão do
voto em partes. Entendo que as questões relevantes a serem
tratadas no caso são as seguintes:
1. O novo papel das agências regulatórias, o CADE e
sua autonomia
3

•
t
,
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2. A competência plena do CADE para a aplicação da
lei 8.884/94
3. A complementariedade das ações dos órgãos
reguladores e dos órgãos de defesa da concorrência
4. A competência do CADE para apreciar atos de
concentração e condutas de instituições financeiras
5. A inexistência de superioridade hierárquica da Lei ti.0
4.595/64 em relação à Lei n.° 8.884/94
6. A especificidade do setor financeiro
7. Os parâmetros legais impostos pelo direito positivo
8 As hipóteses de reestruturação compulsória do setor
bancário pelo BACEN e o Regime de Administração Especial
•

Temporária 9. O exemplo americano e europeu de competências
concorrentes
10. O artigo 54, e parágrafo 20. da lei 8.884/94 e o
conceito de risco sistêmico
11. A competência do BACEN para definir as hipóteses
de risco sistêmico
12. O juízo sobre o ato de concentração submetido a
apreciação

O novo papel das agências regulatórias, o CADE e a
idéia de autonomia
•

Não constitui novidade o fato de que o Estado
Contemporâneo vem presenciando uma mudança significativa na
forma pela qual organiza suas atividades. O processo de
privatização intensificou ainda mais a importância do papel das
Agências Reguladoras (em sentido lato) como mecanismo de
controle e regulação das atividades do setor privado.
Em razão de tal fato, o Poder Executivo, claramente
inspirado na experiência jurídica norte-americana, passou a
fortalecer o papel e independência de autarquias já existentes além

/7
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de criar diversas novas agências reguladoras que passaram a atuar
em diversas ramos das atividades econômicas'.
Já é conhecido no direito administrativo brasileiro o
conceito de autarquia. Para Hely Lopes Meireiles, por exemplo:
"Autarquias são entes administrativos
autônomos, criados por lei, com personalidade jurídica
de direito público interno, patrimônio próprio e
atribuições estatais específicas."
Continua: "A autarquia não age por
delegação; age por direito próprio e com autoridade
pública, na medida do jus imperii que lhe foi outorgado
pela lei que a criou. Como pessoa jurídica de Direito
Público interno, a autarquia traz ínsita, para a
consecução de seus fins, uma parcela do poder
estatal que lhe deu vida. Sendo ente autônomo, não
há subordinação hierárquica da autarquia para com a
entidade estatal a que pertence, porque, se isto
ocorresse, anularia seu caráter autárquico. Há mera
vincula ção à entidade-matriz, que, por isso, passa a
exercer um controle legal, expresso no poder de
correção finalística do serviço autárquico." 2

•

S

Para cumprir este novo papel, as Agências, nelas
incluída o CADE, com as peculiaridades que examinarei a seguir,
passaram a contar com ainda maior autonomia opera cionaf3 .
Algumas delas, de maneira expressa, vieram acompanhadas pela
afirmação de princípios funcionais de independência,
imparcialidade, impessoalidade e publicidade4. Outras, de maneira
1

- Cfr. Mauro Roberto Gomes de Mattos, "Agências Reguladoras e suas
características". Revista de Direito Administrativo, 218:71-91, out/dez, 1999, págs.
72/73.
2
Direito Administrativo Brasileiro, 13. edição, 1987, pág. 280 e 281.
Cfr. Também Caio Tácito, que ao comentar o artigo 5, 1 do decreto-lei 200/67 assim
se manifestou: "Não se qualificou, porém, essa lei orgânica da administração pública
federal, ou em qualquer outra, diferenciação entre autarquia comuns e autarquias de
regime especial. Unicamente leis especiais têm facultado a certas autarquias um grau
mais intenso de autonomia operacional", In Parecer "Ensino Superior Oficial. Autarquia
ou Fundação?", Apud Mauro Roberto Gomes Mattos, op.cit. pág. 77.
- Cfr. Artigo 19 da Lei 9.472/97, que criou a ANATEL.
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implícita, vieram a consagrar estes mesmos princípios através de
sua natureza jurídica de autarquias especiais revestidas estruturas
e garantias de independência que fazem presumir a incidência de
tais princípios em sua forma de funcionamento.
Conforme aponta Hely Lopes Meireiles, conceituação
de autarquia especial não é clara:
"Diante dessa imprecisão conceitual, é de
se dizer que autarquia em regime especial toda
aquela que a lei instituidora conferir privilégios
específicos e aumentar a sua autonomia
comparativamente com as autarquias comuns, sem
infringir às preceitos constitucionais pertinentes a
essas entidades de personalidade pública ( ... ) O que
posiciona a autarquia como regime especial são as
regalias que a lei criadora lhe confere, para o pleno
desempenho de suas finalidades especificas,
observadas as restrições constitucionais"5
Na mesma direção, Mauro Roberto Gomes de Mattos,
salienta que:
"como autarquia sob o regime especial, as
agências reguladoras possuem uma margem bem
dilatada de independência e autonomia, definida
sempre na lei que as institui, com poderes de
supervisão, fiscalização e normatização das empresas
as quais foram delegados os serviços públicos".

S

Por fim, Arnold Wald chama também a atenção para o
fato de que para que pudessem exercer adequadamente suas
funções, as agências foram dotadas por lei de certa independência,
que deve se manifestar em quatro dimensões, a saber: a
independência decisória, a independência de objetivos, a
independência de instrumentos e a independência financeira6. A
- Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro. 26 a. edição, RT, pág. 333.
- Cfr. Amold WaId e Luiza Rangel de Moraes, "Agências Reguladoras", Revista de
Informação Legislativa, ano 36, no. 141, jálmar, 1999, pág. 146.
6

._-

--

-
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estas poderíamos ainda acrescentar a independência jurídica, pela
qual uma entidade pode agir por si mesma, não necessitando da
intervenção de outrem para que pratique atos jurídicos de seu
'nteresse7.

a

S

É fácil perceber que o CADE, embora não sendo uma
agência, é dotada, por força da lei, das cinco dimensões de
autonomia acima referidas. Deste modo, é a própria natureza
jurídica do CADE como autarquia especial que lhe confere
autonomia e independência derivadas de determinados aspectos de
sua própria estrutura, bem como da sua própria natureza de órgão
administrativo judicante.
Algumas legislações posteriores à lei 8.884/94, seguindo
o mesmo sentido de ampliação da autonomia e independência das
agências, expressamente preconizaram a independência
administrativa e autonomia financeira. Tal é o caso das leis que
criam a Agência Nacional de Vigilância (Lei no. 9.782199) e a
Agência Nacional de Telecomunicações (Lei no. 9.472/97)8. No
caso do CADE, a não-inclusão no corpo da lei que a institui de
- Plácido e Silva assim a define: "A independência jurídica: é a que coloca a pessoa
fora da autoridade de outrem para que possa agir por si mesma, não necessitando da
intervenção de outrem para que pratique os atos jurídicos de seu interesse. E situação
decorrente da capacidade jurídica, como a dependência demonstra a incapacidade.
Em relação às instituições, a independência jurídica se apresenta como ausência de
qualquer modo ou autoridade de outro órgão na sua administração, embora possa
existir entre eles uma certa interferência de ordem administrativa, em virtude da qual
tenham que aturar ou agir em harmonia, na defesa de interesse comuns. E o caso dos
poderes públicos, independentes e harmônicos entre si. Neles, como se evidencia,
está a exata compreensão do sentido independência, na acepção jurídica, relativa às
instituições: cada uma é independente no exercício das suas funções e atribuições, de
modo que uma não investe no poder junsdicional da outra. Mas é independência
relativa, pois que entre si há uma interdependência que as orienta e harmoniza para a
realização de objetivos e interesse comum." (Vocabulário Jurídico De Plácido Silva,
atualizado por Nagib Slaibi Filho e Geraldo Magela, 13a ed., Forense, pág. 425). Apud
Mauro Roberto Gomes Mattos, op. cit., pág. 78.
8 - parágrafo único do art. 40 da Lei n.° 9.782/99, que criou a Agência Nacional de
Vigilância deixou assente a sua independência administrativa: "Parágrafo único - A
natureza da autarquia especial conferida à Agência é caracterizada pela
independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira."
Por sua vez, o §20 do art. 80 da Lei 9.472/97, também preconiza expressamente a
independência da Agência Nacional de Telecomunicações: "20 - A natureza de
autarquia especial conferida à Agência é caracterizada por independência
administrativa, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de
seus dirigentes e autonomia financeira."
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expressa previsão não implica o não-reconhecimento da incidência
dos mesmos princípios. Antes o contrário, pelos motivos já
expostos, o CADE, ainda mais que as outras agências
mencionadas, está submetida ao regime autárquico especial que
lhe confere autonomia e independência funcional.
O princípio da autonomia

•

Conforme já lembrado em votos anteriores dos Ilustres
Conselheiros Celso Campilongo e Roberto Pfeiffer, a própria
composição do CADE apresenta requisitos especiais para os seus
componentes, ou seja, idade superior a trinta anos, reputação
ilibada e notório saber jurídico ou econômico (art. 40, caput, da Lei
n.° 8.884/94).
Outra dimensão de sua autonomia e independência é
expressa na forma especial de nomeação de seus Conselheiros,
exigindo-se a prévia aprovação pelo Senado Federal, nos termos do
art. 52, III, f, da Constituição Federal.
A lei prevê também a existência de mandato fixo,
durante os quais o conselheiro não poderá ser afastado de suas
funções, senão nas hipóteses excepcionais previstas no art. 60 da
Lêi n.° 8.884/94.

•

Por outro lado, é exigida a dedicação exclusiva dos
conselheiros, sendo-lhes estabelecida uma série de vedações,
constantes do art. 60 da Lei n.° 8.884194, cuja evidente finalidade é
a de garantir imparcialidade, independência e autonomia, condição
necessária para a imparcialidade, independência e autonomia do
órgão que integram.
Importante também notar que o CADE dispõe de
Procuradoria também autônoma, chefiada por Procurador-Geral
investido das mesmas prerrogativas de independência que os
Conselheiros, a quem compete, dentre outras funções, "promover a
execução judicial das decisões e julgados da autarquia» (artigo 10, II
da Lei 8.884/94) e "defender (o CADE) em juízo" (artigo 10, 1). A
capacidade jurídica e postulatória direta da autarquia reforça ainda
8/
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mais o seu desenho institucional forjado pelo princípio da
autonomia, no caso, a autonomia jurídica. O mandato do
Procurador-Geral constitui-se não em prerrogativa inútil ou
desnecessária, mas sim mais uma garantia de que o órgão não se
subordinará senão aos ditames da lei e das competências que esta
confere ao órgão. Caso contrário, o órgão poderia ver frustradas
suas decisões porquanto a execução judicial das mesmas estaria
entregue a quem estivesse hierarquicamente subordinado a
autoridade a ele estranha, possivelmente a própria Advocacia Geral
da União. Mas isto não foi o que pretendeu e afirmou a norma sobre
a concorrência em vigor. Note-se que a lei contempla até mesmo a
possibilidade do CADE requerer ao Ministério Público Federal,
órgão dotado da mais irrestrita autonomia dentro do Poder
Executivo, que promova a execução de seus julgados ou do
compromisso de cessação, bem como a adoção de medidas
judiciais, no exercício da atribuição estabelecida pela alínea b do
inciso XIV do art. 60. Da Lei Complementar 75, de 20 de maio de
1993 (artigo 12, parágrafo único da Lei no. 8.884/94).

•

Observo, por fim, e isto também já foi salientado pelos
votos mencionados, que um outro aspecto da independência do
órgão reside no fato de que, nos termos do art. 50 da Lei n.°
8.884/94, "as decisões do CADE não comportam revisão no âmbito
do Poder Executivo". Assim, nenhum outro órgão ou autoridade
administrativa, sequer o próprio chefe do Poder Executivo Federal,
poderá rever as decisões do CADE. Neste contexto, o Conselho é
absolutamente soberano na interpretação e aplicação da legislação
de defesa da concorrência. Tal aspecto reforça mais uma vez a
independência decisória do CADE, demonstrando, de forma
definitiva, que o órgão é destinado a executar uma política de
Estado (a prevenção e a repressão às infrações à ordem
econômica) e não uma política de governo.
O corolário desta consideração, bem apontado pelo voto
do Conselheiro Pfeiffer, e que afeta diretamente as conclusões
contidas no Parecer n° AGU/LA-01/2001, é o de que "se não há
como qualquer outro Órgão ou autoridade rever ex post decisão do
CADE a respeito de qualquer aspecto da legislação de defesa da
concorrência, as suas deliberações não podem, igualmente, ser
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condicionadas ex ante. Em outras palavras: assim como o CADE
não pode ter suas decisões modificadas por outros órgãos ou
autoridades administrativas, nenhum deles pode, também,
determinar o conteúdo que uma decisão ainda a ser tomada deverá
ter."
Seria oportuna, contudo, a indagação acerca dos limites
desta afirmada autonomia. Aqui a pergunta a ser respondida seria a
seguinte. Mesmo dotada de autonomia e independência, não
estaria o CADE submetido a algum tipo de controle por parte da
chefia da administração?
•

A resposta aqui merece qualificação. É certo, pelos
motivos já elencados, que o CADE não está sujeito a controle
hierárquico quanto ao mérito de suas decisões. Negá-lo seria o
mesmo que desconstruir todas as garantias institucionais acima
mencionadas e recusar-lhes a racionalidade para um julgamento
imparcial e livre de pressões políticas, econômicas ou mesmo dos
próprios interesses governamentais. Conforme salientado, o CADE
é um órgão que realiza política de Estado e não de governo.
Sena então um organismo revestido de todas as
garantias de autonomia funcional e administrativa derivada de suas
funções quase judiciais.9 Apesar de suas funções quase judiciais, é
certo que a autarquia está submetida a um tipo de controle
autárquico.

° O seu grau de autonomia do CADE, mesmo antes da promulgação da Lei 8.884194
que o transformou em autarquia e lhe conferiu ainda maior autonomia, foi
expressamente comparado ao do próprio Ministério Público em parecer do então
Consultor Geral da República, Dr. Luiz Rafael Mayer, posteriormente ministro do STF:
"Por outro lado, é a própria decisão do CADE, no exercício da competência desse
órgão colegiado, que o habilita a estar em Juízo, para a seqüência do procedimento
repressivo.(...) Assim como o Ministério Público é titular da ação penal, assim o CADE
é o titular da pretensão de promover judicialmente a repressão do abuso do
ordinanamente o exercício da ação penal tem como suposto o inquérito policial sem
que também, neste caso, se possa cogitar de recurso hierárquico, ainda que o
Ministério público seja também órgão autônomo, integrante, enquanto tal, da
Administração.", (Processo n. 0301C/75 - PR n. 5.905/75), publicado in Poder
Econômico: exercício e abuso, de José Inácio Franceschini e José Luiz de Azevedo
Franceschini, RT, 1985. pág. 537.
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Aqui mais uma vez entendo que se justifica a repetição
de lição de Hely Lopes Meireiles, lembrada no voto do Conselheiro
Pfeíffer, que me permito repetir:
"Controle autárquico é a vigilância,
orientação e correção que a entidade estatal exerce
sobre os atos e a conduta dos dirigentes de suas
autarquias. Mas esse controle não é pleno, nem
ilimitado. É restrito aos atos da administração superior
e limitado aos termos da lei que o estabelece, para
não suprimir a autonomia administrativa dessas
entidades ( ... ).
Sendo as autarquias serviços públicos
descentralizados, personalizados e autônomos, não
se acham integradas na estrutura orgânica do
Executivo, nem hierarquizadas a qualquer chefia, mas
tão-somente vinculadas à Administração direta,
compondo, separadamente, a Administração indireta
do Estado com outras entidades autônomas
(fundações, empresas públicas e sociedades de
economia mista). Por esse motivo não se sujeitam ao
controle hierárquico, mas sim, a um controle diverso,
finalístico, atenuado, normalmente de legalidade e
excepcionalmente de mérito, visando unicamente a
mantê-las dentro de suas finalidades institucionais,
enquadradas no plano global da Administração a que
se vinculam e fiéis às suas normas regulamentares. É
um controle de orientação e correção superiores, só
apreciando os atos internos e a conduta funcional de
seus dirigentes em condições excepcionalíssimas,
autorizadas por lei".10

•

•

A conclusão a se impor após a leitura da citação é a de
que o controle autárquico jamais pode se estender à matéria de
mérito objeto de julgamento pela autarquia. Ora, a Lei n.° 8884194
claramente conferiu ao Plenário do CADE a competência para
10

Hely Lopes Meireiles, Direito administrativo brasileiro, São Paulo, Malheiros, 24
edição, atualizada por Eurico Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José
Emmanuel Burle Filho, p. 317.
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"zelar pela observância desta lei" (artigo 70., 1 da Lei 8.884/94),
"apreciar os atos ou condutas, sob qualquer forma manifestados,
sujeitos à aprovação nos termos do artigo 54, fixando compromisso
desempenho, quando for o caso" (artigo 70., XII da Lei 8.884/94). É
evidente que ao se cometer ao plenário do CADE o poder-dever
para zelar pela observância da Lei 8.884/94, conferiu-se-lhe
também, como decorrência lógica, o poder para determinar os
casos que estão sob sua esfera de incidência. Tanto é assim que o
mesmo artigo 70• XVII da mesma lei afirmou competir também ao
plenário do CADE "responder a consultas sobre matéria de sua
competência». Como seria possível responder a consultas desta
natureza se não fosse possível ao CADE reconhecer a competência
que lhe foi conferida pela própria lei por cuja observância cumpre
zelar?
Poder-se-ia ainda imaginar que o CADE poderia ter suas
decisões revisadas por outra instância administrativa que o
vincularia. Contudo, tal hipótese não tem como prevalecer. Mesmo
antes da promulgação da lei 8.884/94, tal questão já havia se
colocado na doutrina e jurisprudência.

•

Em notável parecer sobre o assunto, aprovado pelo
Presidente da República (Processo n. 030/C/75 - PR n. 5.905/75)11,
o então Consultor Geral da República, Dr. Luiz Rafael Mayer,
posteriormente ministro do STF, analisando a ratio e finalidade do
órgão, já salientava que mesmo na época em que o CADE ainda
não era uma autarquia especial, dotada, portanto, de maior
autonomia, ele deveria ser considerado "corno um órgão autônomo,
dotado daquelas peculiaridades inerentes a consecução de
finalidades especificas que lhe são impostas por lei".12 Isto porque,
11 Cuja

ementa é a seguinte: "O CADE, como órgão autônomo, integrante da estrutura
do Ministério da Justiça, está sujeito à supervisão ministerial prevista nos arts. 19 a 25
do Decreto Lei n.° 200/67. Entretanto, o processo específico de apuração e repressão
de abuso do poder econômico no molde do sistema misto, administrativo-judicial, está
exaustiva e completamente regulado, em todos os seus trâmites, na Lei 4.137/62 (arts.
26-71), não comportando incidentes, procedimentos ou recursos que não os previstos
explicitamente. As decisões do CADE, nessa matéria específica, estão apenas sujeitas
ao controle judicial necessariamente subseqüente, não sendo suscetíveis de revisão
por via de recurso hierárquico."
12
E continuava "O Decreto 64.416169, que dispõe sobre a organização do Ministério
da justiça, deu como classes da estrutura básica do Ministério da Justiça: 1 - órgãos

,12
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segundo o entendimento oficial:

•

"a variedade nas colocações estruturais do
CADE no âmbito administrativo não altera o essencial
de sua natureza administrativa e de suas atribuições
legais. órgão autônomo, inclui-se no âmbito da
Administração Direta, reconhecida, no entanto, a sua
autonomia funcional para o pleno exercício de seu fim
precípuo, e esta finalidade que dá medida de sua
autonomia, pois esta é sempre concebida,
precisamente, para este pleno desempenho.(. .) Sem
constituir uma entidade da Administração Indireta,
mas um órgão autônomo compreendido no quadro da
Administração Direta, com grau de autonomia
reconhecido compatível ao exercício de sua
finalidades legais, a admissibilidade do recurso
hierárquico, de seus atos e decisões, há de sofrer o
temperamento de suas peculiaridades e a distinção
imposta pela diversidade dos atos que pratica."
Também sobre a possibilidade de supervisão pelos
órgãos da administração o parecer já antecipava a tese que ora se
defende:

O

"Essa opinião não exclui o pleno exercício
do poder de supervisão ministerial, nas múltiplas
formas e instrumentos de que dispõe, resguardada
corem a matéria que, por lei, está exclusivamente
submetida a apreciação do CADE e da instância
judicial, numa relação de interdependência, e na
conformidade dos princípios do sistema misto de
repressão ao abuso do poder econômico, com que a
de planejamento, orçamento e controle financeiro;ll - Departamento de Administração;
lii - órgãos de Assistência Direta; IV - Orgãos consultivos e deliberativos; V - Orgãos
operacionais de subordinação integral; VI— Orgãos operacionais autônomos. E dentre
os últimos, assim discrimina: u Art. 38. Sem prejuízo da supervisão ministerial, gozarão
de relativa autonomia, os seguintes órgãos: 1 - Arquivo Nacional;ll - Conselho
Administrativo de Defesa Econômica; 111 - Departamento de Imprensa Nacional; IV Departamento Nacional de Trânsito; V - Departamento de Policia federal; VI Ministério Público da União; VII— Ministério Público junto a justiça do Distrito Federal e
dos territórios."(...)
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----lei foi concebida e que persistem incólumes,impondose aos seus interpretes." 3
A questão da possibilidade de recurso administrativo
(impróprio) das decisões do CADE, entretanto restou
completamente superada em face do disposto no artigo 50 da lei
8.884/94, que vedou expressamente a revisão das decisões
daquele órgão colegiado por outro órgão ou autoridade do Poder
Executivo. Mais uma vez aqui se verifica a incidência da rationale
que conferiu autonomia especial para esta autarquia especial com
funções quase judiciais.
•

•

É apenas neste contexto que cabe verificar a
interpretação conforme art. 40, § 10 da Lei Complementar n.° 73/93,
que dispõe que "O parecer (da AGU) aprovado e publicado
juntamente com o despacho presidencial vincula a administração
federal".
Já foi bem salientado no voto do Conselheiro Pfeiffer
que "No caso específico do CADE, a interpretação conforme à
Constituição que faço de tal regra é que a vinculação da autarquia a
pareceres da AGU somente ocorre em relação às atividades típicas
de sua área-meio, jamais àquelas concernentes à sua área-fim.
Melhor explicando. Entendo razoável que em tudo o que diga
respeito à área-meio, a autarquia deva respeito às interpretações
emanadas da AGU e aprovadas pelo Presidente da República. Com
efeito, cabe ao Chefe do Poder Executivo a supervisão
administrativa das atividades das autarquias, a fim de que haja uma
unidade de procedimentos administrativos."14
da Lei Complementar
n.° 73/93 não conferiu poderes à Advocacia Geral da União para
impor ao CADE a forma pela qual deve interpretar a legislação de
defesa da concorrência, ai incluída a própria esfera de sua
Assim, é certo que o art. 40, § 10

13 -

parecer in Processo n. 030/C/75 - PR n. 5.905/75.
continua: «Não seria razoável, por exemplo, que o CADE viesse a interpretar
determinado dispositivo da Lei de Licitações ou da legislação de pessoal de forma
divergente dos demais órgãos do Poder Executivo, principalmente se for contrária
àquela que a AGU fixou e o Presidente da República referendou."

14..o voto

•
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incidência. Saliente-se que isto seria possível se houvesse lei que
expressamente assim autorizasse. Esta não existindo, cabe ao
intérprete do direito curvar-se á análise do sistema de normas
positivas e sua rationale. E neste ponto, insisto, não há justificativas
ou fundamentos legais para a interpretação veiculada pela AGU
(Parecer n° AGU/LA-01/2001).

Ô

Conforme foi bem ponderado em voto do Conselheiro
Campilongo:
"A consideração de que o referido
comando da Lei Complementar deve vincular a
administração indireta importa, também, em
reconhecer uma autêntica delegação disfarçada de
competência legislativa ao chefe do Poder Executivo,
porquanto este poderá, com a aprovação das
sugestões e pareceres da AGU, configurar a
organização administrativa da União ao seu belprazer, subordinando autarquias, fundações e
empresas estatais criadas por leis específicas que
tiveram o cuidado de detalhar o perfil administrativo de
cada uma destas pessoas. O cuidado singular
dispensado pela legislação a estas entidades não
pode ser suprimido por um dispositivo genérico, que
ignore toda a riqueza e a complexidade dos modelos
jurídicos peculiares às respectivas pessoas de direito
público, estabelecido nas leis esparsas. ø legislador
quem decide, caso a caso, qual deve ser o limite de
interferência possível do Poder Executivo sobre
determinada autarquia. Por meio da interpretação
mais lassa, o Presidente da República teria
perpetuado seu poder para, quando oportuno e
limitar a atuação dos entes
conveniente,
administrativos, sem que, para tanto, obtivesse
autorização legal específica para exercer o controle."

É

A conclusão a que se chega, é a de que não pode o
CADE acolher o argumento contido no parecer da Advocacia Geral
da União de que o mesmo vincula suas decisões, senão sob pena
de violação de seu dever de zelar pela observância da Lei 8.884/94,

'7
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bem como renúncia ilegal de sua autonomia e competência para
aplica-Ia.

•

Seria um contra-senso que o CADE se vinculasse a
qualquer interpretação legal emanada do Poder Executivo quanto à
sua área-fim. Se este fosse o caso, qual seria o motivo da
afirmação de sua autonomia e independência em seu desenho
institucional? Não seria o caso de se ter mantido o CADE no âmbito
da administração direta? Mas já foi visto que mesmo quando fazia
parte da administração direta, manteve sua autonomia para a
consecução de sua atividade-fim. Qual seria o próprio sentido do
esforço do governo federal em criar Agências Reguladoras
autônomas e estudar a criação de uma Agência Nacional da
Concorrência, subtraindo as funções remanescentes do SNDC
ainda vinculadas à administração direta (SDE e SEAE) e, portanto,
mais próximas de seu controle direto e hierárquico?
A competência plena do CADE para a aplicação da
lei 8.884194
Também neste ponto entendo que os argumentos
expostos pelos Conselheiros Roberto Pfeiffer e Celso Campilongo
já examinaram detidamente e satisfatoriamente a matéria.
O artigo 15 da Lei n.° 8.884 estabelece de forma clara, a

S

atribuição do CADE em efetivar a análise de atos de concentração
de entes privados. Nele podemos ler:
"ArL 15. Esta lei aplica-se às pessoas
físicas ou jurídicas de direito público ou privado, bem
como a quaisquer associações de entidades ou
pessoais, constituídas de fato ou de direito, ainda que
temporariamente, com ou sem personalidade jurídica,
mesmo que exerçam atividade sob o regime de
monopólio legal".
No mesmo sentido é o teor do artigo 54 da mesma lei
que estabelece que devem ser submetidos à apreciação do CADE
"os atos, de qualquer forma manifestados, que possam prejudicar a

._--
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livre concorrência ou resultar na dominação de mercado re
de bens ou serviços".
Frise-se que a norma não faz exceção ao setor bancário
ou financeiro. De igual modo, também as condutas que infringem a
ordem econômica não previram exceção para o setor financeiro.
Isto significa que não encontramos na própria Lei n.° 8.884/94
nenhuma isenção ou imunidade antitruste para qualquer setor da
economia ou espécie de prática comercial.

•

Caberia verificar, nos termos do roteiro do parecer da
Parecer n° AGU/LA-01/2001 se a Lei n.° 4.595/64 contém
disposição que afaste a atribuição do CADE em examinar atos de
concentrações envolvendo instituições financeiras.
A complementariedade das ações dos órgãos
reguladores e dos órgãos de defesa da concorrência
Já foi afirmado nos votos de vista anteriormente
mencionados, que existe importante distinção a ser feita entre os
organismos estatais com funções de regulação ("prudencial") e os
órgãos com funções de adjudicação, como é o caso do CADE em
matéria concorrencia115.

•

Ao contrário dos órgãos reguladores, que são
destinados a formular normas e a zelar pela sua observância em
setores específicos da economia, o órgão de defesa da
concorrência possui natureza não normativa, mas sim adjudicativa.
Ademais, a sua perspectiva é geral e não setorial, elas não
formulam políticas públicas, mas sim aplicam a lei de defesa da
concorrência e suas sanções ex-post e não ex-ante e fiscalizam a
obediência às regras estabelecidas na legislação de defesa da
concorrência e não na legislação específica do setor ao qual
pertence o agente econômico.
15

A propósito veja os excelentes artigos de Jean Paul Veiga da Rocha, Defesa da
Concorrência no Sistema Financeiro: um modelo para o Brasil. São Paulo, mimeo,
2001, gentilmente cedido pelo autor e Paulo Todescan Lessa Mattos. Regulação
Concorrencial dos serviços de telecomunicações e o provimento de acesso à Internet
no Direito brasileiro in Comércio Eletrônico, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais,
2001.
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Não constitui ponto de controvérsia o fato de que a
regulação prudencial, seja do setor bancário, seja de qualquer outro
setor, jamais deve ser cometida ao CADE, seja pelos impedimentos
formais legais, seja pelo seu desenho e finalidade institucionais,
seja também, pela falta de aparelhamento para o desempenho de
tal função.

•

Em contrapartida, os órgãos de regulação setorial
tampouco poderiam exercer as funções próprias do CADE. Tal se
dá, menos pela falta de expertise específica, (uma vez que é
admissível presumir que também outros organismos altamente
capacitados e especializados poderiam desempenhar tal função),
mas sobretudo em razão da falta de previsão legal para tanto, uma
vez que a Lei n.° 8884194 comete tal função com exclusividade ao
CADE.
Assim, a hipótese de imunidade ou isenção quanto à
atuação do CADE, implicaria, na sistemática do direito brasileiro,
em princípio, verdadeira isenção ou imunidade antitruste, hipótese
não admitida pelo sistema legal. Voltarei a este ponto adiante, uma
vez que a matéria ainda demanda outras distinções.

Ó

Em verdade, a experiência recente no setor de
regulação e concorrência, inclusive setor bancário caminha na
direção do estabelecimento de competências concorrentes,
marcadas por alto grau de cooperação e interação.
É justamente este o modelo de coordenação entre as
agências regulatórias que tem sido explicitamente adotado pelo
sistema brasileiro com relação a Agências Reguladoras constituídas
nos últimos anos, especialmente nos setores de energia elétrica,
telecomunicações, petróleo, saúde suplementar, etc.

A competência do CADE para apreciar atos de
concentração e condutas de instituições financeiras
Aqui mais uma vez acompanho os votos de vista que me
antecederam.
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Em primeiro lugar é oportuno deixar claros os
pressupostos hermenêuticos para a interpretação das leis. Nas
palavras de Tércio Sampaio Ferraz Jr:
"quando se enfrentam as questões de
compatibilidade num todo estrutural, fala-se em
(stricto sensu). A
interpretação sistemática
pressuposição hermenêutica é a da unidade do
sistema jurídico do ordenamento. ( ... ) A primeira e
mais importante recomendação, nesse caso, é de
que, em tese, qualquer preceito isolado deve ser
interpretado em harmonia com os princípios gerais do
sistema para que se preserve a coerência do todo.
Portanto, nunca de deve isolar o preceito nem no seu
contexto (a lei em tela, o código: penal, civil, etc.) e
muito menos a sua concatenacão imediata (nunca leia
um só artigo, leia também os parágrafos e os demais
artigos) »16

Entendo viável e correto, do ponto de vista sistemático,
compatibilizar os textos dos artigos 20, 15 e 54 da Lei n.° 8.884/94
com o artigo 18 da Lei n.° 4.595/64, que trata do sistema financeiro
nacional define as competências do Banco Central`.
Introdução ao Estudo do Direito. Técnica, decisão, dominação, Atlas, 1988, pag.
262.
17
Os dispositivos mais importantes são os seguintes:
"Art. 10 Compete privativamente ao Banco Central da República do Brasil: VIIIexercer a fiscalização das instituições financeiras e aplicar-lhes penalidades;
IX- conceder autorização às instituições financeiras, a fim de que possam:
a) funcionar no país;
b) instalar ou transferir suas sedes, ou dependências, inclusive no exterior;
c) ser transformadas, fundidas, incorporadas ou encampadas;
d) praticar operações de câmbio, crédito real e venda habitual de títulos da dívida
pública federal, estadual ou municipal, ações, debêntures, letras hipotecárias e outros
títulos de crédito ou imobiliários;"
"Art. 18 - As instituições financeiras somente poderão funcionar no País mediante
prévia autorização do Banco Central do Brasil ou decreto do Poder Executivo, quando
forem estrangeiras.
§ 10 Além dos estabelecimentos bancários oficias ou privados, das sociedades de
crédito, financiamento e investimentos, das caixas econômicas e das cooperativas de
crédito ou a seção de crédito das cooperativas que a tenham, também se subordinam
às disposições e disciplina desta Lei no que for aplicável as bolsas de valores,
19
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Dispõe em seu artigo 18, parágrafo 20 que : "O Banco
Central do Brasil, no exercício da fiscalização que lhe compete,
regulará as condições de concorrências entre instituições
financeiras, coibindo-lhes os abusos com a aplicação da pena
(Vetado) nos termos desta Lei."
Os dispositivos acima mencionados tornam clara a
competência privativa do BACEN para atuar plena e privativamente,
inclusive autorizando atos de concentração e regulando as
condições de concorrência entre as instituições financeiras, no
âmbito da regulação prudencial.
Assim, a expressão "compete privativamente"18 é
utilizada no sentido de afastar a atribuição de qualquer outro órgão
regulador. Ela não exclui, contudo, a competência complementar do
CADE para, da perspectiva do direito concorrencial e adjudicativa,
apreciar um mesmo ato de concentração, analogamente ao que já
ocorre, com a diferença de que através de legislação mais clara,
que não demanda maiores esforços hermenêuticos do interprete da
lei, com o setor de telecomunicações. Neste caso, claramente a
ANATEL desempenha as funções de órgão regulador prudencial,
podendo inclusive levar em consideração aspectos concorrenciais,
e o CADE, desempenha a função adjudicativa.
.

companhias de seguros e de capitalização, as sociedades que efetuam distribuição
de prêmios em imóveis, mercadorias ou dinheiro, mediante sorteio de títulos de sua
emissão ou por qualquer forma, e as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam, por
conta própria ou de terceiros, atividade relacionada com a compra e venda de ações e
outros quaisquer títulos, realizando nos mercados financeiros e de capitais operações
ou serviços de natureza dos executados pelas instituições financeiras.
§ 20 O Banco Central do Brasil, no exercício da fiscalização que lhe compete, regulará
as condições de concorrências entre instituições financeiras, coibindo-lhes os abusos
com a aplicação da pena (Vetado) nos termos desta LeL"
18
Interessante neste contexto, a diferenciação entre competência exclusiva e
competência privativa feita por José Afonso da Silva, Direito Constitucional Positivo,
São Paulo, Malheiros, 16a ed., 1999, p. 481: "Quanto à extensão, ou seja, quanto à
participação de uma ou mais entidades na esfera da normatividade ou da realização
material, vimos que a competência se distingue em: a) exclusiva, quando é atribuIda a
uma entidade com exclusão das demais (art. 21); b) privativa, quando enumerada
como própria de uma entidade, com possibilidade, no entanto, de delegação e de
competência suplementar (art. 22 e seu parágrafo único, e art. 24 e seus parágrafos);
a diferença entre a exclusiva e a privativa está nisso, aquela não admite
suplementariedade nem delegação (...)".

;
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Mais uma vez aqui vemos as semelhanças entre a
ANATEL e o BACEN. Ambos organismos exercem função
reguladora prudencial e executam políticas de governo e não, como
é o caso do CADE, políticas de Estado.

•

Deste modo, na linha das conclusões dos votos de vista
já indicados, existe uma clara divisão de competências. Nas
palavras do Conselheiro Roberto Pfeiffer: "o BACEN poderá efetivar
uma análise de natureza regulatórias no marco das suas atribuições
de fiscalização e da aplicação da política monetária nacional,
cumprindo as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário
Nacional. Ademais, a sua racionalidade levará sempre em conta a
circunstância de evitar qualquer risco sistêmico, detendo, para
tanto, informações exclusivas, que nenhum outro órgão estatal
possui. É dentro deste espectro que se entende as suas funções de
analisar atos de concentração e regular as condições de
concorrência, aplicando as normas da legislação específica do setor
bancário para sancionar eventuais infrações a tais regras."
Desta maneira, entendo que não existe conflito de
competência, mas sim complementaridade de atribuições. Trata-se
de uma clara situação de conflito aparente de normas, que exige do
hermeneuta um esforço integrador.

•

A inexistência de superioridade hierárquica da Lei
n..° 4.595164 em relação à Lei n..° 8.884/94
O argumento contido no parecer da Parecer n° AGU/LA01/2001 e também em alguns trabalhos doutrinários19 de que
existiria uma superioridade hierárquica entre a Lei n.° 4.595/64
frente à Lei n.° 8.884/94 também não merece prosperar.
O assunto também já foi amplamente analisado nos
votos de vista anteriores. O argumento básico do Parecer n°
AGUILA-0112001, é o de que as disposições da Lei n.° 4.595/64 que
19

Cfr. "O Banco Central, a defesa da livre concorrência e a proteção do consumidor
nas operações financeiras", de Amold WaId, Revista de Direito Bancário, do Mercado
de Capitais e da Arbitragem, no. 10, págs. 13/34.
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versam sobre concorrência foram recepcionadas como lei
complementar, somente podendo ser derrogadas por outra lei
complementar. Assim, a Lei n.° 8.884/94, por ser de natureza
ordinária, e portanto hierarquicamente inferior, não poderia afastar a
competência do BACEN para examinar o sistema financeiro,
privativamente, também da perspectiva concorrencial.

•

Sumarizando seus principais argumentos pode-se
afirmar que não é aceitável a tese segundo a qual as leis
complementares estabeleceriam superioridade hierárquica frente a
leis ordinárias. Conforme já foi apontado em votos que me
antecederam, com auxilio das lições de José Afonso da Silva e
Souto Maior Borges20, uma lei formalmente complementar nem
sempre será, no todo ou em parte substancialmente complementar.
A natureza complementar de uma norma se limita àquilo que nela
versar sobre matéria reservada a disciplina por tal espécie de lei.
Uma lei formalmente complementar que versar sobre assunto
20

.

"Na verdade, existem normas e princípios que autorizam a conclusão de que a lei
complementar somente pode cuidar das matérias a elas reservadas pela Constituição.
O art. 59, ao discriminar os atos legislativos, especifica separadamente lei
complementar e lei ordinária, reconhecendo as duas espécies. O art. 61 também
reconhece separadamente a ambas, a propósito do poder de iniciativa, e só se vai
saber se o caso é de iniciativa de lei complementar se a matéria de que se trata exige
tal tipo de lei, o que só se descobre pela indicação expressa da Constituição. Fora
disso a matéria é de lei ordinária, pouco importa com que quorum em cada caso
concreto ela foi aprovada. Uma lei não deixa de ser ordinária quando não se exige
outra forma, mesmo que tenha sido aprovada pela unanimidade das duas casas do
Congresso Nacional Lei ordinária é tal não apenas porque é aprovada por quorum,
mas também porque segue um procedimento ordinário, comum, conforme o disposto
nos arts 65 e 66, e de acordo com o princípio segundo o qual só depende de quorum
especial (maioria absoluta, dois terços, três quintos) quando expressamente seja
previsto em dispositivo constitucional (art. 47). E a Constituição expressamente dispôs
que a lei complementar depende do voto da maioria absoluta dos membros do
Congresso Nacional (art. 69). Que lei complementar? Só pode ser aquela que é
expressamente indicada pela Constituição. Fora disso, como é que se vai reconhecer
quando um projeto é de lei complementar para que se atenda ao disposto no art. 69,
sem contrariar o art. 47? Só pela matéria indicada em dispositivo constitucional à
competência de lei complementar". in José Afonso da Silva, Aplicabilidade das normas
constitucionais, São Paulo, Malheiros, 2000, p. 247-248. No mesmo sentido, Souto
Maior Borges: "Quando a lei complementar extravasa do seu âmbito material de
validade, para disciplinar matéria de competência de legislação ordinária da União, é
substancialmente lei ordinária. Como não é o rótulo, o nomen juiis que caracterizará o
fenômeno, nem tampouco o simples quorum de aprovação, a lei "complementar" será,
em verdade, lei ordinária, podendo ser revogada - é claro - por outra lei ordinária
editada pela União" (Lei complementar Tributária, São Paulo, Revista dos Tribunais,
1975, p. 27.

-.
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estranho a sua previsão (de lei complementar) terá a natureza de lei
ordinária, somente prevalecendo sobre outra lei ordinária se
atendido outros requisitos de que regulam a interpretação das leis.
Ora, a Lei n.° 4.595164, apesar de anterior à
Constituição Federal (artigo 192) de 1988 foi recepcionada como lei
complementar. Contudo, nem todas as suas disposições possuem
natureza de norma complementar. Vários de seus dispositivos já
foram reconhecidos como tendo natureza de leis ordinárias,
conforme já reconhecido pelo próprio Supremo Tribunal Federa121

•

•

Deste modo em face do disposto no artigo 173, § 40 da
Constituição Federal, que estabelece que "a lei reprimirá o abuso do
poder econômico que vise à dominação dos mercados, à
eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros",
entendo que as normas que dizem respeito ao controle de atos de
concentração e à fixação das regras gerais de concorrência
possuem natureza de norma ordinária.
Nas palavras do Conselheiro Roberto Pfeiffer, "como se
extrai da leitura de tal dispositivo, não houve menção à necessidade
da matéria ser regulada por lei complementar. Desta maneira, não,
importa o quorum com que tenha sido aprovada ou a natureza com
que tenha sido recepcionada a lei que as contenha, sempre as
regras que disponham sobre a proteção da ordem econômica
possuirão natureza de lei ordinária. Neste contexto ordinária é a
natureza da Lei n.° 8.884/94, assim como ordinária é a natureza das
normas da Lei n.° 4.595/64 que dispõem sobre a defesa da
concorrência."
Assim, se conflito houvesse que não pudesse ser
resolvido pela mera interpretação sistemática das leis, seria de rigor
reconhecer que a lei posterior (lei 8.884/94) teria revogado os
dispositivos que lhe fossem contrários.
As conclusões até aqui expostas não discrepam dos
votos de vista já indicados. Entendo, contudo, que nem todos os
21

STF - ADIN n.° 449 - Relator: Ministro Carlos Veiloso.
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problemas e questões suscitados se resumem aos pontos ate agora
apreciados. Cumpre avançar na análise do sistema legal e seus
fundamentos.
A especificidade do setor financeiro

•

e

Vários autores têm chamado a atenção para o fato de
que o sistema financeiro apresenta peculiaridades importantes que
o distinguem dos demais setores da economia. Assim, em que pese
o fato de que há vários modelos de desenho institucional que
conferem competência complementar para órgãos de defesa da
concorrência e agências reguladoras Ç'prudenciais") em diversos
países industrializados, demonstrando que esta arquitetura
institucional longe de ser inadequada, anacrônica, superada, ou
ineficiente, constitui a tendência mais forte em países capitalistas
centrais, é necessário analisar dois aspectos com atenção: 1- As
peculiaridades deste setor da atividade econômica e 2 - os
parâmetros legais impostos pelo direito positivo. Passo a analisar
estes dois aspectos.
É necessário reconhecer a existência de determinadas
peculiaridades do setor financeiro se comparadas a outros setores
regulados da economia. São justamente estas peculiaridades que
têm justificado o surgimento de um desenho e aparato institucionais
próprios para a regulação do setor financeiro. São estes mesmos
motivos que estão por detrás de algumas opções institucionais
dominantes em alguns países capitalistas que adotaram o modelo
de nao-complentariedade entre o organismo encarregado da
regulação prudencial do setor e o órgão encarregado da defesa da
concorrência.
A pergunta a ser aqui respondida seria a seguinte: Por
que os bancos são especiais? Charles Goodhart e outros23, ao
- Por exemplo Alemanha, Espanha e Turquia. Cfr. Gesner de Oliveira e Carlos Jacques
Gomes, "Defesa da concorrência e regulação: o caso do setor bancário", relatório de pesquisa,
FGV-SP, 2000 e Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).
Directorate for Financial, Fiscal and Enterprise Affairs. Committee on Competition Law and
Policy (DAFFEICLP. "Mergers in financial services", 20.09.2000, www.oeccLps.
23
- Rnancial Ragulation. Why, how and where now?, Charles Goodhart, Philipp
Hartmann, David Uewellyn, Liliana Rojas-Suárez e Steven Weisbrod, Routledge-Bank
of England, 1999, paga. 10.
22
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comparar o setor financeiro bancário ao setor financeiro nãobancário, chamam a atenção para o fato de que:
"a rationale para a regulação, e a forma
que a regulação deve tomar, difere significativamente
entre serviços financeiros bancários e não-bancários,
especialmente (como no caso de pensões, seguro e
seguro de vida) quando contratos de longa duração
estão envolvidos. De maneira especial, questões
sistêmicas são centrais na regulação dos bancos, mas
elas são muito menos significativas para serviços
financeiros não-bancários, ao passo que questões de
proteção do consumidor são comparativamente mais
importantes nos últimos. (.4 Os bancos ocupam uma
posição central na economia por duas razões
principais: eles são a única fonte de financiamento
para um grande numero de emprestadores e, mais
importante, eles administram o sistema de
pagamentos. Se o sistema bancário é posto em
perigo, uma crise financeira é mais seria do que seria
com outros setores do sistema financeiro ( ... ) A
interconexão dos bancos é muito maior do que em
outras indústrias, de modo que a crise de um banco
pode causar perdas para outros bancos
i nterconectados"

•

•

Esta natureza especial do setor bancário tem justificado
a criação de sistemas especiais para controle de crise. Exemplo
disto pode ser encontrado no próprio sistema que regula as
liquidações extrajudiciais de instituições financeiras, que não ficam
submetidas à disciplina geral da Lei de Falências.
Em grande medida as diferenças do setor financeiro
decorrem da existência do assim chamado risco sistêmico no
interior do sistema financeiro.
Segundo Ross Cranston24:
24

- Ross Cranston,

Principies of Banking Law, Claredon Press, Oxford, 1997, pag. 71
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"risco sistêmico é claramente vislumbrável
na regulação de instituições bancárias e financeiras.
Enquanto existe uma preocupação com a proteção
dos depositários contra perdas decorrentes de
quebras de instituições individuais, a política pública
está também preocupada com a confiança no sistema
como um todo. Parte da sabedoria convencional em
sistema bancário reside no fato de que a quebra de
uma instituição pode se alastrar e comprometer outras
instituições. Isto é o risco sistêmico. Ele é separado de
outros riscos relativos a bancos individuais riscos de
credito, riscos de mercado, riscos políticos e assim por
diante (...) O risco sistêmico deriva em parte das
ligações interbancárias (Iínkages). ( ... ) Em parte
também, o risco sistêmico deriva das ligações
interbancárias através do sistema de pagamentos. Por
fim, existe o risco sistêmico por causa da percepção
pública de que outros bancos estão na mesma
posição como suspeitos ou bancos quebrados. Há
uma corrida para os bancos conforme o público muda
para bancos reconhecidos como mais fortes, ou há
uma corrida para sacar dinheiro. Estes bancos podem
ser perfeitamente saudáveis, mas irão enfrentar uma
crise de liquidez se houver uma corrida para retirada
de depósitos".25

•

Ainda que existam diversas técnicas regulatórias
destinadas a minimizar ou eliminar o perigo do risco sistêmico, é

25

idem pag. 72. Numa outra definição, o risco sistêmico seria: lhe nsk that an event
will trigger a loss of economic value or confidence in, and attendant increases in
uncertainly about, a substantial portion of the financial system that is serlous enough to
quite probably have significant adverse effects on the real economy. Systemic nsk
events can be sudden and unexpected, or the Iikelihood of their occurrence can build
up through time in the absence of appropnate policy responses. The adverse real
economic effects from systemic problems are generaily seen as arising from
disruptions to the payment system, to credit fiows, and from the destruction of asset
values." Group of Ten, Report on Consolídation in the Financial Sector, Bank for
Intemational Settlements, Base], January 2001, p.. 126.
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certo que ele existe em maior ou menor escala em todo os sistemas
bancários capitalistas mundiais26.

•

Esta tem sido a rationale econômica para a justificação
da entrega do controle do setor bancário exclusivamente aos bons
critérios regulatÓrios e técnicos dos encarregados pela regulação
prudencial do setor bancário. No caso brasileiro, este tem sido o
argumento econômico recorrente para justificar que o controle
concorrencial dos bancos fique cometido com exclusividade ao
BACEN. Esta razoável rationale econômica tem estado subjacente,
inclusive, em certas argumentações jurídicas, algo forçadas, em
favor da competência exclusiva do BACEN para atuar no mercado
financeiro, afastando-se a competência concorrente do CADE, que
acabo de examinar27.
O argumento é ponderável e consistente e merece ser
analisado seja da perspectiva econômica, seja da perspectiva do
direito econômico, própria do CADE, órgão com funções
adjudicativas.

26

.

Neste sentido também a opinião de Luiz Edson Feltrim, Chefe do Departamento de
das preocupações é evitar
Organização do Sistema Financeiro do BACEN (..) "Uma
riscos sistêmicos. A quebra de um grande banco poderia trazer conseqüências
imprevisíveis. A atuação da autoridade reguladora, supervisora e concedente procura
evitar isso. Há uma preocupação com os depositantes e com os poupadores, que
devem ter a certeza do retomo do valor aplicado.» in Defesa da Concorrência no Setor
Bancário, pag. 94.
27
- Segundo estudo recente da OCDE, »Re!afionship Between Regulators and
Competifion Authorities" (elaborado pelo seu Committee on Competition Law and
Policy, em 24 de junho de 1999, e disponível no site www.oecd.orc), a experiência
internacional em matéria de defesa da concorrência demonstra que os órgãos de
defesa da concorrência têm melhores condições técnicas de investigar condutas anticoncorrenciais e controlar preventivamente atos de concentração econômica, do que
órgãos de regulação setorial. Esse tipo de arranjo institucional, que permite, em nome
daquele balanceamento, uma intervenção conjunta da autoridade antitruste e da
autoridade reguladora prudencial do setor financeiro, é adotado, com variações, na
Austrália, no Canadá, na Alemanha, na Suíça e no Reino Unido (ver o Relatório da
OCDE, intitulado Me,gers in Financial SeMces de setembro de 2000, elaborado pelo
seu Committee on Competition Law and Policy, disponível no site Vffi,,VV. oecd.orq. Sobre
o Canadá, ver também a publicação Seminário Internacional sobre Regulação e
Defesa da Concorrência no Setor Bancário, que traz conferências e debates do evento
com o mesmo nome realizado em março de 1999, em Brasília, pelo CADE e pela
ASBACE - Associação Brasileira de Bancos Estaduais e Regionais).
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Do ponto de vista econômico, é necessário tomar claro
que a peculiaridade do sistema bancário o faz objeto de especial
preocupação por parte das políticas de governo. Vale insistir mais
uma vez, contudo, que o reconhecimento da existência do risco
sistêmico e outras características do sistema financeiro, a exigir, por
exemplo, especial celeridade e sigilo no processo decisório, não
têm implicado, necessariamente, no afastamento da competência
da autoridade antitruste para o exame de condutas e atos de
concentração em outros países, como se verá em seqüência.

•

Cabe agora analisar os parâmetros legais impostos pelo
direito positivo e sua relação com o conceito de imunidade e
isenção antitruste.
Os parâmetros legais impostos pelo direito positivo

É necessário discutir, inicialmente, se as expressões
"imunidade antitruste" e Isenção antitruste" se prestam ao
entendimento do problema em questão.
Na tradição da dogmática brasileira, as categorias são
de uso corrente no Direito Tributário, no debate sobre a
competência tributária, definida como "a aptidão para criar, in
abstracto, tributos"28,, o que inclui a descrição das hipóteses de
incidência, sujeitos ativos e passivos, bases de cálculo e alíquotas.
As regras de imunidade são encontradas na
Constituição. Já a isenção tributária, outrora definida pela doutrina
tradicional como "dispensa legal do pagamento do tributo", é
conceituada pela doutrina moderna como "hipótese de nãoincidência tributária, legalmente qualificada»29. A distinção é
relevante, uma vez que a definição moderna assume que não
ocorre o nascimento do tributo. A regra que estipula urna isenção
presume a inexistência de imunidade, obviamente. As várias
técnicas de criação de isenção são veiculadas por legislação
28

7.

ed., São
Roque Antônio Carrazza, Curso de Direito Constitucional Tributário,
Paulo, Malheiros, 19951 p. 266.
29
Roque Antônio Carrazza, Curso de Direito Constitucional Tributário, ob. cit., p. 377.
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infraconstitucional. O que é importante ressaltar, nos dois cásos, é
que não se admitem imunidades nem isencões implícitas. A
imunidade deve ter sido estipulada expressamente pelo constituinte.
A isenção, pelo legislador infraconstitucional.
Se acolhida a analogia com as categorias do Direito
Tributário, pode-se dizer que uma regra de imunidade antitruste
seria aquela mediante a qual o constituinte teria excluído das
pessoas políticas a competência para criar regras antitruste para
estruturas e condutas de determinado setor econômico. Tal setor
privilegiado contaria com uma imunidade antitruste até que uma
emenda constitucional eventualmente a extinguisse.
Já a regra criadora de isenção antitruste resultaria de
um texto legal que excluísse determinado setor econômico do
regime jurídico da lei antitruste.. Em outras palavras, as condutas e
estruturas do setor abrangido pela isenção antitruste não poderiam
ser juridicamente contestadas nos termos substanciais e
procedimentais da legislação de defesa da concorrência, qualquer
que fosse o órgão responsável pela sua aplicação.
É importante ressaltar isso: como até aqui definida,
isenção antitruste implica não somente a exclusão da avaliação de
estruturas e condutas da competência do CADE, mas também de
todo e qualquer órgão apto a aplicar a legislação de defesa da
concorrência.
A este conceito forte de isenção antitruste pode-se
contrapor um conceito fraco de isenção, para identificar um modelo
institucional em que uma lei de defesa da concorrência é aplicável a
determinado setor, mas esta aplicação não é da competência do
órgão antitruste, mas sim da agência reguladora. Segundo este
conceito, denominado, aqui, de fraco, um determinado setor da
economia estaria marcado por uma isenção antitruste porque sua
agência reguladora teria competência exclusiva para julgar e punir
estruturas e condutas anticoncorrenciais - o que excluiria, portanto,
a competência do CADE.
Admitidas estas convenções conceituais, pode-se
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enfrentar a seguinte questão: segundo o direito vigente, qual a
competência do CADE para o julgamento de estruturas e condutas
de empresas componentes do sistema financeiro nacional?

•

.

A primeira constatação a ser feita é a seguinte: o
constituinte não criou nenhum tipo de imunidade antitruste. Não há,
na Constituição, nenhuma norma que o faça30. Muito pelo contrário,
o princípio da livre concorrência é um dos princípios gerais da
atividade econômica (CF art. 170), assim como o princípio da
repressão ao abuso do poder econômico (CF 173, §40). Ambos
referem-se a toda a ordem econômica, sem exceção. Por seu turno,
o art. 192 da CF, que trata do sistema financeiro, além de não criar
imunidade, nem sequer menciona a expressão «concorrência" ou
algo do gênero.
A segunda constatação é: o legislador não criou uma
isenção antitruste - no sentido forte -. para o setor financeiro. Não
há, nem na legislação de defesa da concorrência, nem nas diversas
leis que regem o sistema financeiro, norma criadora de isenção. Em
outras palavras, ainda que se entendesse que o CADE não tivesse
competência para aplicar a lei antitruste ao setor financeiro, os
órgãos reguladores financeiros não poderiam deixar de analisar as
condutas e as estruturas daquele setor segundo os critérios
concorrenciais, além de observarem suas próprias regras
prudenciais. O problema não seria aplicar ou não a lei, mas sim
quem teria competência para fazê-lo.. Esta, aliás, a questão posta
em análise neste voto.
A terceira constatação: nenhuma norma do direito
vigente criou uma isenção antitruste - no sentido fraco - para o setor
financeiro. Como ficou claramente demonstrado anteriormente, na
esteira dos votos dos Conselheiros Celso Campilongo e Roberto
Pfeiffer, ao contrário do que o aparente conflito de normas levaria a
crer, há uma complementaridade entre as competências do Banco
30

Cfr. Calixto Salomão, fala também em imunidade antitruste "A constituição brasileira
não prevê qualquer imunidade expressa à aplicação do direito antitruste". Tal situação
difere da situação na Comunidade Econômica Européia, consoante previsto no art. 90,
n. 2 do Tratado de Roma, pondera ainda o mesmo autor. Direito Concorrencial, as
Estruturas. São Paulo: Malheiros, 1997, pág. 209.
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Central e do CADE. Ninguém, a não ser o próprio Legislativo, pode
criar uma isenção antitruste, medida que instauraria um regime
jurídico privilegiado para determinado setor da economia.`
Talvez se possa questionar a propriedade do uso das
categorias de imunidade e isenção do Direito Tributário no direito
econômico. Todavia, é certo que os termos são usados na literatura
internacional e, por mais que a analogia seja imprópria, ela permite
ao menos clarificar dois pontos do debate: (i) a separação entre o
papel do constituinte e o papel do legislador; (ii) a exigência de
norma legal para que se configure a imunidade ou a isenção.
•

.

As hipóteses de reestruturação compulsória do setor
bancário pelo BACEN e o Regime de Administração Especial
Temporária
Dito isto, pode-se passar a uma outra questão, talvez a
mais delicada de todas. Em situações que exijam urna atuação
urgente do Banco Central para resguardar os interesses dos
depositantes, investidores e demais credores de uma instituição
financeira em estado de insolvência ou pré-insolvência, tomado-se
necessária, segundo juízo do Banco Central, uma reestruturação
compulsória da instituição (transferência de controle acionário,
reorganização societária, incorporação, fusão ou cisão), não se
configuraria uma situação de isenção antitruste? E mais:
dependendo do grau de concentração e de interdependência das
empresas integrantes do sistema financeiro e do porte da instituição
financeira cuja debilidade poderia inclusive suscitar a hipótese de
risco sistêmico, o controle ex post da reestruturação compulsória
pelo CADE não seria dispensável ou até mesmo indevido? Em
termos mais específicos: não se vislumbraria a hipótese de uma
isenção antitruste implícita nos incisos li e III do art. 50 da Lei n°
9.447/97 (que introduz modificações no regime de administração
31

Paula Forgioni prefere falar em autorização, ao invés de isenção, ao referir-se ao
sistema legal brasileiro de antitruste, urna vez que "no Brasil, o CADE exerce um
controle a posteriori das praticas realizadas, que acabam por produzir efeitos plenos
ate serem formalmente proibidas pela autoridade antitruste". Não obstante, as
considerações aqui reportam o mesmo sentido que se quer emprestar, genericamente,
ao conceito de isenção e imunidade antitruste. FORGIONI, Paula Os Fundamentos do
Antitruste. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998. pag. 193/194.
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especial temporária de instituições financeiras )? A resposta é
negativa. Para entender o motivo, cabe analisar o texto da mesma:

•

e

"Art. 50 Verificada a ocorrência de qualquer
das hipóteses previstas nos arts. 20 e 15 da Lei n°
6024, de 1974, e no art. 1° do Decreto-lei n° 2321, de
1987, é facultado ao Banco Central do Brasil, visando
assegurar a normalidade da economia pública e
resguardar os interesses dos depositantes,
investidores e demais credores, sem prejuízo da
posterior adoção dos regimes de intervenção,
liquidação extrajudicial ou administração especial
temporária, determinar as seguintes medidas:
1 - capitalização da sociedade com o
aporte de recursos necessários ao seu soerguimento
em montante por ele fixado;
II— transferência do controle acionário;
III- reorganização societária, inclusive
mediante incorporação, fusão, ou cisão.
Parágrafo único. Não implementadas as
medidas de que trata este artigo, no prazo
estabelecido pelo Banco Central do Brasil, decretar-se
—á o regime especial cabível" (grifo meu).
A mesma questão se coloca nas hipóteses de
reestruturação societária que podem ocorrer durante o Regime de
Administração Especial Temporária (RAET - Decreto-lei 2.321/87,
arts. 11 e 13) ou em qualquer outro regime especial de instituição
financeira decretado pelo Banco Central.
Aqui se deve fazer uma importante ressalva: tais
situações envolvem um contexto em que a hipótese extrema de
risco sistêmico, particularmente no sistema financeiro brasileiro,
sempre, ou quase sempre, está no horizonte.
Se por um lado não convém banalizar o conceito de
risco sistêmico, não é responsável desprezá-lo. Se, por um lado,
juridicamente, ele não pode ser presumido, ainda que num contexto
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de aplicação de legislação instauradora de regime especial, não há
também, juridicamente, como descartá-lo.
O risco sistêmico constitui-se em conceito econômico
que, ao afetar de maneira direta o funcionamento de instituições
que o direito deve regular, assume também a identidade como
conceito jurídico. Em outras palavras, ao se constituir em categoria
de análise importante sobre os riscos de determinado mercado,
afetando o entendimento de outras categorias jurídicas, acaba por
assumir, também cidadania no mundo jurídico.

•

.

É por esta razão que a analogia com a isenção tributária
encontra, neste ponto, seu esgotamento. No lugar do formalismo e
da literalidade que caracterizam a interpretação do Direito
Tributário, deve entrar uma interpretação teleológica, muito mais
apropriada para o Direito Econômico, que resgate o sentido mais
profundo da atuação do Banco Central e do CADE. Isto já foi feito,
nos votos de vista que me antecederam, que também distinguiram a
regulação prudencial do BACEN da função de adjudicação
concorrencial do CADE. O argumento aqui retoma aquela distinção
acerca da complementaridade de funções entre CADE e BACEN.
De fato, quando promove réestruturações societárias no
âmbito de regimes especiais ou nas hipóteses da lei 9447/97, o
BACEN, como autêntica agência reguladora do mercado financeiro,
está realizando uma reorganização artificial do mercado. Trata-se,
aqui, de um momento de configuração do mercado que antecede a
própria discussão sobre o seu grau de concorrência. Vislumbra-se,
assim, um momento em que o controle concorrencial de estruturas
não faz sentido, pois o que está em jogo é a própria sobrevivência
do mercado (em risco de crise sistêmica), segundo o juízo
prudencial do órgão regulador especializado.
Ressalte-se: não se vislumbra, aqui, um conflito de
competência, mas sim uma esfera própria de atuação do órgão
regulador prudencial, que antecede toda e qualquer discussão
antitruste, uma vez que é requisito da própria configuração das
estruturas do mercado. Não se trataria, assim, de uma isenção
antitruste implícita (com relação à competência do CADE), mas tão

_-
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somente o reconhecimento da dimensão regulatória da atividade.

•

.

Essa interpretação teleológica não conduz, entretanto,
ao reconhecimento de uma isenção antitruste (no sentido fraco)
para os casos específicos de regimes especiais e para as hipóteses
da Lei 9447/97. Isto porque não caberia, aí, controle concorrencial
de estruturas, ou seja, os atos de concentração decorrentes destes
processos excepcionais - e somente destes - não deveriam ser
submetidos à apreciação do CADE por terem natureza de
intervenção regulatória, prevista em legislação competente. Mesmo
neste caso, contudo, a não intervenção do CADE não provocaria a
não incidência completa dos princípios concorrenciais, uma vez que
competiria ao BACEN, nos termos do artigo 18, parágrafo 20,
outrora citado, analisar também os impactos concorrenciais
decorrentes da concentração. Se fosse possível falar em isenção
fraca, por estar excluída a competência do CADE para a apreciação
(mas como visto penso que nem isto é possível), esta não seria
uma isenção forte, por comportar o controle também concorrencial
pela autoridade reguladora do setor financeiro. Neste caso,
contudo, o controle não é propriamente concorrencial tendo em
vista que o órgão regulador deve combinar e balancear tais
preocupações com outros interesses e princípios
predominantemente regulatórios.
Por motivo semelhante, não compete ao CADE redefinir
ou impor ressalvas às decisões de cunho regulatório feitas pela
ANATEL quando fixa parâmetros e formato do mercado de
telecomunicações. Frise-se que tais decisões de natureza
regulatória possuem, é evidente, algum impacto concorrencial.
Negá-lo seria absurdo. Nem por isto, contudo, compete ao CADE
revisar tais decisões regulatórias fixadas por políticas de governo.
Por este mesmo motivo, devem tais agências reguladoras, e no
caso o BACEN, ao exercerem tais funções levar em consideração
também os seus possíveis efeitos concorrenciais, nos termos do
que lhes é imposto inclusive pela ordem constitucional32.

32

Cfr. Decisão do CADE em Processo Administrativo n.° 53500.000359199 (Apenso:
Averiguação Preliminar n.° 53500002586198), Representante: TVA Sistema de
Televisão S/A.
34
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poder-se-ia discutir a conveniência de
se delimitar de forma mais clara a referida isenção antitruste,
matizando-a, por exemplo, conforme a fundamentação criteriosa de
situações de risco sistêmico, mas esta é uma decisão que foge à
alçada do CADE, que não é órgão legislador, mas sim adjudicante.
De lege ferenda,

Cabe ao CADE, portanto, exercer o controle das
estruturas no sistema financeiro nas hipóteses ordinárias, ou seja,
nos atos de concentração não abrangidos por regimes especiais
nem pela Lei 9.447197. Nessa sua esfera de atuação, complementar
à do Banco Central, que analisa o ato sob a ótica prudencial, o
CADE deve, por lei, realizar o controle concorrencial de estruturas.
Em resumo, segundo o direito vigente, teríamos duas
situações distintas. A primeira, ordinária, em que o ato de
concentração deve ser submetido a dois "guichês", ou dois "testes":
o prudencial e o concorrencial. A segunda, extraordinária, em que
no âmbito de um regime especial ou nas hipóteses da Lei 9.447/97
o BACEN, como órgão regulador prudencial, reconfigura
artificialmente, com exclusividade, as estruturas de mercado. Neste
caso haveria o "guichê" único do Banco Central.

.

Diante das normas em vigor, esta parece ser a melhor
interpretação, o que atende, inclusive, à prudência e ao zelo pelo
interesse público, na observância dos princípios constitucionais da
livre concorrência e da repressão ao abuso do poder econômico,
bem como dos princípios da proteção da mobilização da poupança
nacional, da proteção da economia popular, da proteção da
estabilidade da instituição financeira e da proteção do sigilo
bancário`.
Seria muito importante que o órgão regulador e o órgão
responsável pela aplicação da lei antitruste se engajassem cada
vez mais num amplo entendimento sobre os procedimentos mais
adequados, principalmente quanto aos aspectos da celeridade e da
Estes quatro últimos são explicitados por Roberto Quiroga Mosquera, "Os princípios
informadores do Direito do Mercado Financeiro e de Capitais», in Roberto Quiraga
Mosquera, coord., Aspectos atuais do Direito do Mercado Financeiro e de Capitais,
São Paulo, dialética, 1999, p. 257-271).
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manutenção do sigilo, para o exercício harmônico de suas
competências complementares. Para tanto, seria de todo
conveniente a elaboração de convênio, com regras explícitas que
firmassem o necessário compromisso do CADE com a apreciação
em regime especial de urgência de atos de concentração relativos
ao setor bancário, a exemplo do que já ocorre nos EUA.
O estabelecimento claro e seguro de tais procedimentos
é imprescindível para que se garanta segurança jurídica ao
mercado financeiro, tornando os processos de reestruturação mais
previsíveis e transparentes, diminuindo-se os custos de transação.
•

.

O exemplo americano e europeu de competências
concorrentes
Há muito o que aprender com o modelo norte-americano
de integração entre regulação prudencial e defesa da concorrência.
Algumas interpretações equivocadas daquele modelo sugerem que
ele baseia-se numa isenção antitruste geral para o setor financeiro,
já que a Federal Trade Comission (FTC) não examina os atos de
concentração que envolvem exclusivamente instituições financeiras..
Tal competência foi realmente subtraída à FTC,34 mas isto não pode
de forma alguma ser entendido como uma isenção antitruste, nem
no sentido forte, nem no sentido fraco do termo. Somente uma
análise superficial do papel da Antitrust DMsion do Department of
Justice (DOJ) poderia levar a tal conclusão. Este órgão tem o dever
de zelar pela aplicação da legislação antitruste norte-americana ("a
law enforcement agency"), e o tem feito com afinco no campo das
fusões bancárias. No exercício de competências complementares,
os órgãos reguladores financeiros aprovam ou mesmo conduzem
reestruturações de instituições financeiras que devem
obrigatoriamente passar pelo crivo do DOJ. Este tem competência
para, no prazo de 30 dias, mover uma ação contra o ato de
concentração que considerou contrário à legislação antitruste.
Para promover a segurança jurídica, a celeridade e o
delicado equilíbrio entre sigilo e transparência do procedimento,
34

Cf.

15 U.S.C. 45 (a) (2),15 U.S.C. 46 (a), e 15 U.S.C. 46(b).
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bem como para minimizar a probabilidade de um processo judicial,
os órgãos reguladores e o DOJ cultivaram, ao longo do tempo, uma
responsável e produtiva parceria, que resultou num modelo
altamente eficiente de integração entre reguladores e órgão
antitruste. Em 1995, o DOJ, O Federal Reserve Board (FRB) e o
Office of the Comptroller of the Currency (OCC) editaram
conjuntamente o documento "Bank Merger Screening Guidelines"35,
que traz um modelo de formulário para apresentação do ato de
concentração, para determinação do mercado relevante e o cálculo
dos HHls (antes e depois da fusão proposta). Se uma fusão
proposta pode causar um problema anticoncorrencial relevante, a
alternativa pode ser um acordo mediante o qual os bancos abrem
mão de parte de seus depósitos ou agências ("divestiture") em troca
da autorização para a fusão.
Nas já citadas palestras e debates do Seminário
Internacional sobre Regulação e Defesa da Concorrência no Setor
Bancário, promovido pelo CADE e pela Associação Brasileira de
Bancos Estaduais e Regionais (ASBACE), Anthony Cyrnak36 ,
especialista em análise de fusões do Federal Reserve System,
enfatizou a importância da discussão informal entre os órgãos
reguladores, o DOJ e os requerentes do ato de concentração, que
37
precede a apresentação formal do ato de concentração.

.

Com a experiência de quem trabalhou no Federal
Reserve System e no DOJ, envolvida principalmente com fusões
bancárias, Margarety E. Guenn-Calvert á ainda mais enfática na
defesa do modelo, que, segundo ela, tem demonstrado a
compatibilidade entre uma aplicação rigorosa da legislação

Disponível no site www.usdoj.gov.
ASBACE; CADE, Seminário Internacional sobre Regulação e Defesa da
Concorrência no Setor Bancário, s/d, p. 257 ss.
37
At this time, the bank regulator andior the DOJ will ínformally assess the proposal
and may propose possible remedíes (usually, the divesfiture of offices, deposíts, and
loans) in the case ofmergers which would eliminate substantíal competítíon ar create a
monopoly. These suggested remedies are usually given much weight by the
applicants. Occasionally, no rernedy can be found or agreed upon to alleviate
egregious anticompetitive effects, in which case, a merger applicant may be strongly
discouraged from going foiward wíth an application". In ASBACE; CADE, Semíná,io
Internacional, p. 260-261.

35
36

37

Ministério da Justiça
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE

1) J

Crui5i,iefe CIV CO,iXeiheito Roriatilo Porto Ivíacedo J,nior

antitruste e o objetivo de higidez do sistema financeiro.38
Fundamental para isso foi a definição clara dos papéis dos órgãos
reguladores - FED, OCC a o Federal Deposit Insurance Corporation
(FDIC) - e o DOJ, bem como dos procedimentos, inclusive
daqueles relativos a casos especiais, como o de fusões envolvendo
instituições insolventes39: "A pedra de toque da implementação de
fusões nos EUA foi a coordenação próxima entre as agências
regulatónas e autoridades antitruste".4° No mesmo sentido vão os
pronunciamentos dos membros do DOJ e especialistas em diversos
seminários internacionais.`
ASBACE CADE, Seminário Internacional, p. 369 ss.
CADE, Seminário Internacional, p. 370.
"The hallmark of merger enforcement in the U.S. has been dose coordination
between bank regulatory agencies and the antitrust authorities", in ASBACE; CADE,

38

39 ASBACE;
40

Seminário Internacional, p. 377.
41

o

Anthony V. Nanni (Chief - Litigation 1 Section AD/DOJ) em conferência pronunciada
em seminário patrocinado pelo Federal Reserve Bank of Chicago, revelou que sua
missão ao assumir os casos relativos a bancos na Antitrust Division era incrementar a
relação do DOJ com os órgãos reguladores bancários, especialmente o FED e oOCC,
de modo a agilizar o processo de análise dos atos de concentração, para que a
pequena quantidade de atos potencialmente lesivos à concorrência não atrasasse a
consumação daqueles absolutamente desprovidos de qualquer impacto concorrencial
danoso. O DOJ, segundo Nanni, não mede o seu sucesso pelo número de ações
movidas. Pelo contrário, as fusões anticoncorrenciais foram evitadas sem discussões
judiciais e sem o recurso a medidas compulsórias para obtenção de informações.
Falando em maio de 1996, ele revelava que das 1874 operações analisadas, somente
sete foram reestruturadas, com respeito a todos os prazos legais., in Anthony V.
32d Annual
Nanni, "Consolidation in the banking industry: an antitrust perspective",
Conference on Bank Structure and Competition, Chicago, May 2, 1996,. Constance K.
Robinson, Diretora de Operações da Arititrust Division do DOJ, em conferência à
Association of the Bar of the City of New York, foi enfático sobre a importância da
atuação do DOJ em relação às fusões bancárias. "The Division has been
extraordinarily active in this area, dealing with the unprecederit merger wave, whích
has included a large number of very large bank mergers" E mais: uAnd we will continue
to be vigilant watchdogs in the bank merger area"., Constance K. Robinson, "Bank
mergers and antitrust", p. 1, September 30, 1996, www.usdoj.gov. Em conferência à
Amencan Bar Association, Robert Kramer (Chief, Litigation II Section - AD/DOJ),
passou em revista as "megafusôes" da década de 90. Segundo ele, desde o início dos
anos 80, as fusões levaram a uma redução do número de bancos nos EUA de 15.000
para aproximadamente 9000. Só em 1998, o DOJ analisara 1923 atos de
concentração, dos quais somente treze tiveram que ser reformulados. Em oito casos
houve divestitures, em cinco, outras condições foram impostas - tudo resolvido antes
da aprovação do ato pelo órgão regulador. Assim, Corestates/First Union,
CiticorplTravelers, NationsBanklBank of Amenca, Banc One/First Chicago,
Norwest/Wells Fargo, todas as grandes fusões que marcaram o sistema financeiro
americano em sua grande onda de consolidação passaram pelo crivo do DOJ. Robert
Kramer, "Mega-mergers in the banking industnJ', Washington, DC., Apiil 14, 1999,
www.usdoj.gov.

/7

Ministério da Justiça

CONSELHO ADMINISTRATWO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE
Gaonict.

CIU

Cuu\Luicu a Rauaica Pai iv

IJUCC(J()

j anivi

O-

ritro
O modelo de isenção antitruste geral vai ao
mais bem sucedidas experiências estrangeiras. Não é outra a
conclusão a que chegam diversos relatórios da OCDE.42 Embora os
arranjos institucionais sejam distintos, o princípio recomendado é o
mesmo: deve haver um duplo teste para os atos de concentração
de instituições financeiras.
O artigo 54, e parágrafo 2°. da lei 8.884/94 e o
conceito de risco sistêmico

•

Caberia ainda, analisar uma outra alternativa extraída da
interpretação do sistema legal vigente para o esclarecimento da
forma de coordenação de competências entre CADE e BACEN.
Esta alternativa se reporta à utilização do conceito de risco
sistêmico como hipótese para o reconhecimento da isenção
antitruste com fundamento no artigo 54, parágrafo 20.
Cumpre, antes de mais, recordar o teor do mencionado
dispositivo:

.

Art. 54. Os atos, sob qualquer forma
manifestados, que possam limitar ou de qualquer
forma prejudicar a livre concorrência, ou resultar na
dominação de mercado relevantes de bens ou
serviços, deverão ser submetidos à apreciação do
CADE.
§ 10. O CADE poderá autorizar os atos a
que se refere o caput, desde que atenda as seguintes
condições:
- tenham por objetivo, cumulada ou
alternativamente:
a) aumentar a produtividade;
b) melhorar a qualidade de bens ou
serviços;
42 Ver ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD).
Directorate for Financial, Fiscal and Enterprise Affairs. Committee on Competition Law and
Policy (DAFFE/CLP). "Enhancing the role of competition in the regulation of banks", 11.09.1998;
e "Mergers in financial services", 20.09.2000.
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eficiência
c) propiciar
a
desenvolvimento tecnológico ou econômico;
II - os benefícios decorrentes sejam
distribuídos eqüitativamente entre os seus
participantes, de um lado, e os consumidores ou
usuários finais, de outro;
III - não impliquem eliminação da
concorrência de parte substancial de mercado
relevante de bens e serviços.
IV - sejam observados os limites
estritamente necessários para atingir os objetivos
visados;
§ 20. Também poderão ser considerados
legítimos os atos previstos neste artigo, desde
que atendidas pelo menos 3 (três) das condições
previstas nos incisos do parágrafo anterior,
quando necessários por motivos preponderantes
da economia nacional e do bem comum, e desde
que não impliquem prejuízo ao consumidor ou
usuário final.
Entendo que a situação de risco sistêmico no setor
bancário, pode, em tese, configurar a hipótese contemplada pela lei
em suas hipóteses expressas, isto é, desde que atendidos ao
menos três do requisitos previstos no artigo 54, parágrafo 20..

•

Ana Mana de Oliveira Nusdeo, analisando o teor do
mencionado dispositivo observa que:
"( ... ) o CADE não é competente para
formular políticas industriais, mas tão somente para
aplicar a lei antitruste, tarefa que lhe possibilita, criar
uma política de defesa da concorrência. Nesse
sentido, a autarquia tem maior facilidade para a
aplicação da defesa da eficiência econômica, não
apenas em razão do teor da lei, mas da difusão do
conceito de eficiência econômica no direito da
concorrência atual. Não é impossível, no entanto, a
aceitação pelo Conselho de defesas relacionadas à
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política industrial, em especial em relação àquelas
mais compatíveis com a proteção à concorrência: a
pesquisa e desenvolvimento, as empresas em
situação pré-falimentar e os setores em crise. O
procedimento da notificação e apreciação dos atos de
concentração, nesse sentido, com pareceres de órgão
vinculado ao Ministério da Fazenda, poderia, em tese,
avaliar a pertinência e relevância dessas defesas ao
caso, além de, evidentemente, analisar se a operação
está estruturada de modo a não eliminar
substancialmente a concorrência e se existiriam meios
lesivos a ela para sua concretização"".
Ainda que a fala da professora recaia em hipótese no
campo da atividade industrial, nada impediria que o mesmo
raciocínio fosse aplicado ao setor bancário, pelas próprias razões
acima elencadas, a saber, a sua especificidade e a presença do
risco sistêmico.
A competência do BACEN para definir as hipóteses
de risco sistêmico
Na hipótese aventada de invocação do risco sistêmico
uma outra questão acabaria por surgir. A quem competiria
reconhecer a existência de risco sistêmico?
Entendo que, em tese, o reconhecimento da existência
de risco sistêmico deve recair sobre o órgão regulador do setor
financeiro, isto é, o Banco Central. Difícil seria a admissão de tese
diversa, visto ser este o órgão regulador que exerce a função de
governo responsável pela higidez do sistema financeiro. Ademais, o
BACEN é talvez o único organismo do governo em condições
técnicas e que dispõe das informações necessárias para a
realização deste juízo técnico sobre a existência do risco sistêmico.

- O controle de atos de concentração no direito da concorrência: uma analise a partir
do problema da globalização econômica, tese de doutoramento apresentada na
Faculdade de Direito da USP em 2000, mimeo, págs. 344/345.

•
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Dentro desta hipótese, uma verdadeira hipótese", visto
que não é esta a precípua questão versada nos autos, competiria
ao BACEN aprovar atos de concentração nos termos do artigo 18
da Lei n.° 4.595/64, fazendo desde sempre, um juízo preliminar
sobre os seus efeitos concorrenciais (analogamente ao juízo de
mesma natureza que também é feito por outras agências, como é o
caso da ANATEL). Uma vez aprovado o ato de concentração pelo
BACEN, as empresas o comunicariam nos termos da lei, ao CADE,
que o examinaria, com o sigilo e a celeridade especial exigidos pela
natureza da operação, da perspectiva concorrencial. Para tanto, o
BACEN seria ouvido, sempre que necessário sob sigilo, inclusive
sobre a existência de risco sistêmico, hipótese em que decorreriam
as conseqüências dai derivadas e acima sugeridas45.
- A incerteza provocada pela situação jurídica discutida neste voto e, em particular,
as suas possíveis repercussões para um setor da economia cujas peculiaridades
procurei analisar justificam, ao meu ver o esforço de reconstrução hermenêutica dos
caminhos que a podem tomar mais consistentes.
45 - Merecem reflexão as considerações de Calixto Salomão sobre precedente do
CADE: "A formulação amplíssima do referido dispositivo permite na prática ao CADE
decidir discricionariamente a respeito da dispensa de um dos requisitos. (Em rodapé):
A questão da natureza jurídica do controle das concentrações por parte do CADE foi
objeto de interessante discussão na decisão do CADE no caso BrasilitlEtemit. Ali
afirmou-se o caráter duplo do ato do CADE - ato vinculado na medida em que o CADE
não poderia introduzir justificativas que não as previstas no art. 54, nem poderia
dispensa-ias, além do permitido pelo § 12• Por outro lado, na interpretação dos
"conceitos juridicamente indeterminados" contidos em cada justificativa gozaria o
CADE de discricionariedade; v. voto de N. Therezinha Mailard, in Ato de concentração
n. 6/94, fis. n. 404 do processo (decisão de 25.11.94). Obviamente, a
discricionariedade é, também nesse ponto, uma questão de grau e está limitada pelos
princípios econômicos que orientam a definição dos conceitos contidos em cada
justificativa. Ainda que "juridicamente indeterminados", alguns deles (como a
eficiência, por exemplo), são economicamente determinados, pelo menos em linhas
gerais. A indeterminação fica por conta da inclusão do referido conceito em uma regra
da razão mais ampla (arL54, § 10, da lei concorrencial) e da possibilidade prevista no
art. 54, § 2°, de dispensar um dos requisitos para a aprovação da concentração,
"quando necessários por motivos preponderantes da economia nacional e do bem
comum". Note-se que aí a discricionariedade administrativa sofre, ainda, uma segunda
limitação, consistente na obrigatória vinculação aos fins da aplicação da norma. A
avaliação de razoabilidade da concentração com base nos critérios estabelecidos nos
§§ 10 e 20 do art. 54 encontra seu limite no necessário objetivo de proteção do sistema
concorrencial (existência da concorrência efetiva ou ao menos potencial) e defesa do
consumidor. Esse último objetivo vem de resto expresso na própria parte final do art.
54, § 20, que prevê a desconsideração de um dos incisos do § 10 em presença de uma
das supramencionadas justificativas "desde que não impliquem prejuízo ao
consumidor ou usuário final". O primeiro objetivo, de observância tão obrigatória
quanto o último decorre, como já visto no capítulo 1, da interpretação sistemática da lei
e dos princípios constitucionais em matéria concorrencial." Direito Concorrencial, as
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Neste caso haveria um juízo compartilhado entre CADE
e BACEN. Competiria a este ultimo o reconhecimento da existência
do risco sistêmico, nos limites da razoabilidade de seu
entendimento e das restrições já consagrados na doutrina e
jurisprudência. Por outro lado, competiria ao CADE reconhecer a
ocorrência da hipótese prevista no artigo 54, parágrafo 20. da lei
8 .884194.46

•

Insista-se, por fim, que ao CADE competiria de maneira
plena, a exemplo do que ocorre em todos os demais setores da
economia, analisar as condutas das empresas atuantes no setor
financeiro, sob a ótica do direito concorrencial.
O juízo sobre o ato de concentração submetido a
apreciação

.

Por tudo quanto foi dito, entendo que o presente ato de
concentração deve ser apreciado pelo CADE. Nele não se
vislumbra qualquer indício da ocorrência de risco sistêmico. Nele
não há que se falar da ocorrência de isenção antitruste em face da
natureza da operação e do papel regulatório do BACEN. Trata-se
de situação ordinária de controle prévio de estrutura de empresa.
No mérito, entendo que o mercado relevante é o da
prestação do serviço de seguros, onde, conforme visto, a hipótese
de ocorrência de risco sistêmico é ainda mais remota, com
abrangência geográfica nacional.
Acompanho as razões e fundamentos contidos no voto
do Conselheiro Celso Campilongo, e concluo que a operação deve
ser aprovada sem restrições, diante da tempestividade de sua
notificação e por não vislumbrar nenhum dano ou risco à
concorrência.
Estruturas. São Paulo: Malheiros, 1997, pág. 145.
46 Veja-se o precedente deste colegiado acerca da a hipótese de aplicação do artigo
54, parágrafo 2 da lei 8.884/94, assim já se manifestou o plenário do CADE,
acompanhando voto da Conselheira relatora Neide Mailard (AC no. 06194, julgado em
14/12/94).
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A partir de tudo que foi exposto creio oportuno sumarizar
as conclusões do voto.
1. Acolho a tese de não vinculação do CADE ao Parecer
no AGUILA-0112001, cabendo-lhe, com exclusividade, na esfera
administrativa, delimitar a abrangência de suas atribuições.
Ademais, concluo pela inexistência de superioridade hierárquica da
Lei n.° 4.595/64 em relação à Lei n.° 8.884/94;
2. Acompanho entendimento de que o CADE tem
competência para aplicar a lei 8.884/94, inclusive a atos de
concentração e condutas de instituições financeiras;
3. Concluo que existe complementariedade das ações
dos órgãos reguladores e dos órgãos de defesa da concorrência;
4. Reconheço que há especificidades do setor financeiro
e que as hipóteses de reestruturação compulsória do setor bancário
pelo BACEN e o Regime de Administração Especial Temporária
constituem atividade predominantemente regulatórias, da
competência do BACEN;
5. Saliento que o artigo 54, e parágrafo 20. da lei
8.884/94 pode ser analisado à luz do conceito de risco sistêmico;
6. Concluo, assim, pelo conhecimento do ato de
concentração apresentado, em virtude da atribuição conferida ao
CADE para a sua apreciação e, no mérito, pela sua aprovação sem
restrição.
Acompanho também, de maneira expressa a parte final
do voto do Conselheiro Celso Campilongo, assim redigida:
"Para concluir, em face da relevância dos
temas aqui abordados e reconhecendo seu caráter
polêmico, sugiro que seja remetido Ofício ao Banco
Central reiterando a completa disponibilidade deste
CADE para um entrelaçamento institucional capaz de
resolver, definitivamente, pendência que gera
insegurança aos administrados e que, do mesmo modo
que não foi resolvida pelo douto Parecer da AGU -

•
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como, aliás o próprio documento reconhece: "pareceme, em princípio, viável como medida para evitar
futuros conflitos ou a continuação dos atuais"
(grifos nossos), referindo-se o Parecer à sugestão da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para que a
questão seja resolvida por dispositivo de lei - também
não foi resolvida completamente por este voto?

•

Acrescento que em face da existência de certa
insegurança do mercado com relação à situação dos casos pretéritos,
que não foram apreciados pelo CADE, mas que, em tese, deveriam
ter sido encaminhados a este colegiado, e que poderia provocar certa
instabilidade e o aumento do risco para o mercado (eventualmente o
próprio risco sistêmico), comprometendo a higidez do sistema
financeiro, circunstância que se quer evitar por todos os motivos
aventados, entendo ser recomendável a expedição de ofício ao
BACEN para que sobre ela se manifeste.
Acredito também, que solução legislativa, face às
peculiaridades da situação, poderia também atender aos mesmos
objetivos de garantia da normalidade, segurança e saúde do mercado
financeiro neste ponto examinados.

.

Finalmente, saliento que soluções mais seguras e
perenes poderão ser alcançadas seja pela via da reforma legislativa,
seja pela consolidação de entendimentos jurisprudenciais, mediante
Resoluções e ainda o estabelecimento de convênios (entre CADE e
BACEN) que claramente descrevam os procedimentos a serem
adotados para a consecução das finalidades regulatónas e de defesa
da concorrência analisados neste voto.

É o meu voto.
Brasília, 17 de outubro de 2001.

RONALDO PORTO MAC DO JÚNIOR
Conselheiro do CADE
45
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Oficio/CADE no 3 1

6 /01
Brasília, 22 de outubro de 2001.

Prezado Senhores,
No intuito de recolher subsídios para a avaliação e análise da operação de
aquisição das ações da Finasa Seguradora S.A. ("FINASA") pela Zurich Insurance
Company ("ZtJRICH"), solicito de Vossa Senhoria a gentileza de prestar informações
relativas a eventuais conseqüências que entende possam vir a ocorrer em virtude da
fusão mencionada.

ff

Em consonância com o artigo 7°, IX, da Lei 8.884/94, concedo o prazo de 30
(trinta) dias, a contar a partir do recebimento deste, para o fornecimento das
informações solicitadas.
Permanecemos dispostos a prestar quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

JOÃO GRkNDINO RODAS
Presidente do CADE

a

ç

Ao Senhor Dr.
JAYME BRASIL GARFINKEL
Diretor-Presidente
Porto Seguro
Av. Rio Branco, 1.489
CEP: 01205-905
São Paulo, SP

Setor Comercial Norte - SCN, Quadra 02, Projeção C
Brasília/DF CEP 70754-510
Tel: Oxx(61) 426-8405 Fax: Oxx(61) 328-5523
cade@cade.ciov.br
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Oficio/CADE n° 3.164 / 01
Brasília, 22 de outubro de 2001.

Prezado Senhores,
No intuito de recolher subsídios para a avaliação e análise da operação de
aquisição das ações da Finasa Seguradora S.A. ("F]NASA") pela Zurich Insurance
Company ("ZURICH"), solicito de Vossa Senhoria a gentileza de prestar informações
relativas a eventuais conseqüências que entende possam vir a ocorrer em virtude da
fusão mencionada.
Em consonância com o artigo 7°, IX, da Lei 8.884/94, concedo o prazo de 3,0
(trinta) dias, a contar a partir do recebimento deste, para o fornecimento das
informações solicitadas.
Permanecemos dispostos a prestar quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

k
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JOÃO GRÁNDINO RODAS
Presidnte do CADE

Ao Senhor Dr.
ANTÔNIO CARLOS CAVALCANTE
Diretoria Regional da Bradesco Seguros
SCS Q. 02 Bloco A Ed. Bradesco, 4° andar.
CEP: 70329-000
Brasília, DF
-

Setor Comercial Norte SCN, Quadra 02, Projeção C
Brasília/DF CEP 70754-510
Tel: Oxx(61) 426-8405 Fax: Oxx(61) 328-5523
cade©cade.qov.br
-
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Oficio/CADE no 3(, /01
Brasília, 22 de outubro de 2001.

Prezado Senhores,
No intuito de recolher subsídios para a avaliação e análise da operação de
aquisição das ações da Finasa Seguradora S.A. ('P1NASA") pela Zurich Insurance
Company ("ZURICH"), solicito de Vossa Senhoria a gentileza de prestar informações
relativas a eventuais conseqüências que entende possam vir a ocorrer em virtude da
fusão mencionada.
Em consonância com o artigo 7°, IX, da Lei 8.884/94, concedo o prazo de 30
(trinta) dias, a contar a partir do recebimento deste, para o fornecimento das
informações solicitadas.
Permanecemos dispostos a prestar quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

JOÃOGR4NIM1N0 RODAS
Presiddnte do CADE

À Senhora Doutora,
STELA M. FIJRLAN ROSSETTO
Marítima/Nationwide
Rua Cel. Xavier de Toledo, n° 114, 70 andar - CENTRO
CEP: 01048-000
São Paulo, SP

-

Setor Comercial Norte SCN, Quadra 02, Projeção C
Brasília/DF CEP 70754-510
Tel: Oxx(61) 426-8405 Fax: Oxx(61) 328-5523
cade©cade.QOV.br
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/01
Brasília, 22 de outubro de 2001.

Prezado Senhores,
No intuito de recolher subsídios para a avaliação e análise da operação de
aquisição das ações da Finasa Seguradora S.A. ("FINASA") pela Zurich Insurance
Company ("ZURICH'), solicito de Vossa Senhoria a gentileza de prestar informações
relativas a eventuais conseqüências que entende possam vir a ocorrer em virtude da
fusão mencionada.
Em consonância com o artigo 7°, IX, da Lei 8.884/94, concedo o prazo de 30
(trinta) dias, a contar a partir do recebimento deste, para o fornecimento das
informações solicitadas.
Permanecemos dispostos a prestar quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

JOÃOGRAND1NO RODAS
Presidnte do CADE

À ITAÚ SEGUROS,
Praça Alfredo Egídio de Souza Aranha, n° ioo
Parque Jabaquara
CEP: 04344-902
São Paulo, SP

Setor Comercial Norte - SCN, Quadra 02, Projeção C
Brasília/DF CEP 70754-510
Tel: Oxx(61) 426-8405 Fax: Oxx(61) 328-5523
cade@cade.aov.br
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Oficio/CADE n° 3,130 /01
Brasília, 22 de outubro de 2001.

Prezado Senhores,
No intuito de recolher subsídios para a avaliação e análise da operação de
aquisição das ações da Finasa Seguradora S.A. ("FINASA") pela Zurich Insurance
Company ("ZURICH"), solicito de Vossa Senhoria a gentileza de prestar informações
relativas a eventuais conseqüências que entende possam vir a ocorrer em virtude da
fusão mencionada.
Em consonância com o artigo 70, IX, da Lei 8.884/94, concedo o prazo de 30
(trinta) dias, a contar a partir do recebimento deste, para o fornecimento das
informações solicitadas.
Permanecemos dispostos a prestar quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

JOÃO GRA$DINO RODAS
Presidene do CADE

Ao Senhor Dr.
EDUARDO CUNHA
Caroba & Cunha Advogados
Setor Bancário Sul - Ed. Casa de São Paulo Sala 806/7
CEP: 70078-900
Brasília, DF

-

Setor Comercial Norte SCN, Quadra 02, Projeção C
Brasília/DF CEP 70754-510
Tel: Oxx(61) 426-8405 Fax: Oxx(61) 328-5523
cade©cade.aov.br
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PROCURAÇÃO
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Pelo presente instrumento particular de procuração SUL AMÉRICA
AETNA SEGUROS E PREVIDÊNCIA S(A - pessoa jurídica, inscrita no
CGC(MF sob o n° 01.685.053[0001-56, com sede no Rio de Janeiro e
Sucursal em Brasília, no Setor Comercial Norte, Quadra 03 Bloco B n°
120 Brasília(DF), , nomeia e constitui seus bastantes procuradores os
advogados FRANCISCO CARLOS CAROBA, brasileiro, casado, inscrito
na O.A.B.-D.F., sob o nr. 3495, CPF(MF sob o n° 129.837.646-72 e
EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA, brasileiro, casado, inscrito na
O.A.B. - D.F., sob o nr. 6856, CPF(MF sob o n° 308.374.301-78 sócios
do escritório CAROBA E CUNHA - Advogados e Consultores,
estabelecido nesta Capital, com sede no SBS - Q. 02, Bloco A, Ed. Casa
de São Paulo, Gr. 805(9, 80 andar, registrado na O.A.B.-D.F. sob o
nr.3 1 1(96-RS, BRUNO WUMBAUER JUNIOR, brasileiro, casado,
inscrito na OABIDF sob o n° 13.488, CPF(MF sob o n° 417.941.41120, ENIO DRUMOND, brasileiro, casado, inscrito na OABÍDF sob o n°
101, ROGÉRIO FERREIRA BORGES, brasileiro, solteiro, inscrito na
OAB sob o n° 2.688(E e CRISTIANE ALVES CAROBA, brasileira,
solteira, inscrita na OAB(DF sob o n° 2.685[E, conferindo-lhes poderes
gerais para o foro, podendo ainda, em conjunto ou separadamente,
acordar, concordar, receber, quitar, transigir, desistir, parcelar,
assinar termos de compromissos, propor quaisquer ações e defender a
outorgante nas adversas, representar a outorgante em audiência de
conciliação, bem como substabelecer.
B ra síl i

kJtJ2 ,U

o

SUL AMÉRICA ETN SEGU OS E PREVIDÊNCIA
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Ofício/CADE

O

3')b./01
Brasília, 22 de outubro de 2001.

Prezado Senhores,
No intuito de recolher subsídios para a avaliação e análise da operação de
aquisição das ações da Finasa Seguradora S.A. ("IFINASA") pela Zurich Insurance
Company ("ZURICH"), solicito de Vossa Senhoria a gentileza de prestar informações
relativas a eventuais conseqüências que entende possam vir a ocorrer em virtude da
fusão mencionada.
Em consonância com o artigo 70, IX, da Lei 8.884/94, concedo o prazo de 30
(trinta) dias, a contar a partir do recebimento deste, para o fornecimento das
informações solicitadas.
Permanecemos dispostos a prestar quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

JOÃO GRÀNIDINO RODAS
Presidnte do CADE

Ao Senhor Dr.
ANTÔNIO CARLOS CAVALCANTE
Diretoria Regional da Bradesco Seguros
SCS Q. 02 Bloco A - Ed. Bradesco, 4° andar.
CEP: 70329-000
Brasília, DF

Setor Comercial Norte - SCN, Quadra 02, Projeção C
Brasília/DF CEP 70754-510
Tel: Oxx(61) 426-8405 Fax: Oxx(61) 328-5523
cade@cade.aov.br
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• FOLHA DE TRANSMISSÃO DE FAX
-.

1

•

•

dJIA.

•
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:.

• Dr. António Cw10

C,-a~te

DE:
-

• Rafael C Nagib

DriaKgiomtt.13rade3coScguns
1)0 1'4X
61226-817

22/10/01
NIUVotAL 'ÁXNM INCLUM
2

POR PAVOR CONFIRMAR, IMEDIATAMENTE, O
DESTE.

ASSUNTO:

Ofici.o/C

SOL45r

-j

Comercial Norte

-

-

N,

9t°

.'_

Quadra 02, FrojSço C

01

1'QA DE ROSTO:

£Minãtéo ia Jus
Conse(fioftéministrativo ie Defesa Econômica - CJ4YE

•
•

Ft

r

Cabi»ete do Presidente João Grandino Rodas

FOLHA DE TRANSMISSÃO DE

FAX
DE:

PARA:

Rafael C Nagib

Sra. Luciana

DATA:

EMPRESA:

24/10/01

Itaú Seguros

NÚM. TOTAL DE PÁGINAS INCLUINDO FOLHA DE ROSTO: -

NÚMERO DO FAX:

3

115019-3874

NÚMERO DE REFERÊNCIA DO REMETENTE:

E-MAIL

rafael.nagibcade.gov.br

61328-5523

POR FAVOR RESPONDER FOLHA DE CONFIRMAÇÃO

ASSUNTO:
Oficio/CADE n° 3169/01
Prezada Sra. Luciana,
Como conversado, não temos a confirmação solicitada, de recebimento de
Oficio enviado dia 24 de outubro p.p. Assim, lhe peço a gentileza de preencher, com urgência,
o formulário em anexo, ressaltando a data original do recebimento do oficio.
Grato,
Rafal C Nagib

Setor Comercial Norte - SCN, Quadra 02, Projeção C
Brasília/DF CEP 70754-510
Tel: Oxx(61) 426-8405 Fax: Oxx(61) 328-5523
cade©cade.gov.br

1y1inistéi7o ia justiça
ConsefloftiministratiV0

I'

ie 'Defesa ¶Econômica - C,~

Gabinete do Presidente João Grandino Rodas

FOLHA DE TRANSMISSÃO DE

FAX
DE:

PARA:

Dra. Stela M. Furlan Rossetto
-EMPRESA:
Marítima / Nationwide

25/10/01
NÚM. TOTAL DE PAGINAS INCLUINDO FOLHA DE AOS 10:

NÚMERO DO FAX:

3

113156-1463

o

Rafael C Nagib
DATA:

NÚMERO DE REFERÊNCIA DO REMETENTE:

E-MAIL

rafae1nab(cade.gov.br

61328-5523

POR FAVOR RESPONDER FOLHA DE CONFIRMAÇÃO

ASSUNTO:
Oficio/CADE n° 3168/01

ia

l

Setor Comercial Norte - SCN, Quadra 02, Projeção C
Brasília/DF CEP 70754-510
Tel: Oxx(61) 426-8405 Fax: Oxx(61) 328-5523
cade@cade.gov.br

Minãténo ia justiça

J'

Conse(fiofidTministrativo de (Defesa Econômica - CJ4(DfE
Cabi»ete do Presidente João Crand,»o Rodas

Oficio/CADE

/01
Brasília, 30 de outubro de 2001.

Prezado Senhores,

S

No intuito de recolher subsídios para a avaliação e análisé da operação de
aquisição das ações da Finasa Seguradora S.A. ("FINASA") pela Zurich Insurance
Company ("ZURICH'), solicito de Vossa Senhoria a gentileza de prestar informações
relativas a eventuais conseqüências que entende possam vir a ocorrer em virtude da
fusão mencionada.
Em consonância com o artigo 7°, IX, da Lei 8.884/94, concedo o prazo de 30
(trinta) dias, a contar a partir do recebimento deste, para o fornecimento das
informações solicitadas.
Permanecemos dispostos a prestar quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

JOÃO GRANDINO RODAS
Presidente do CADE

À
HSBC -Bank Brasil SIA
Prédio Palácio Avenida, Travessa Oliveira Belo
1 l - 5° Andar — Centro
Curitiba - PR CEP: 80020-030

Setor Comercial Norte - SCN, Quadra 02, Projeção C
Brasília/DF CEP 70754-510
Tel: Oxx(61) 426-8405 Fax: Oxx(61) 328-5523
cade@cade.gov.br

.

ministério da justiça
Conse11oJLministratiVo de (Defesa Econômica - CA DE
Gabinete do Presidente João Crandfrio Rodas

Oficio/CADE no

2S3 /01
Brasília, 30 de outubro de 2001.

Prezado Senhores,
No intuito de recolher subsídios para a avaliação e análise da operação de
aquisição das ações da Finasa Seguradora S.A. ("FINTASA") pela Zurich Insurance
Company ("ZURICH"), solicito de Vossa Senhoria a gentileza de prestar informações
relativas a eventuais conseqüências que entende possam vir a ocorrer em virtude da
fusão mencionada.
Em consonância com o artigo 70, IX, da Lei 8.884/94, concedo o prazo de 30
(trinta) dias, a contar a partir do recebimento deste, para o fornecimento das
informações solicitadas.
Permanecemos dispostos a prestar quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

JOÃO GII NDINO RODAS
Presidente do CADE

Ao Senhor Dr.
Eduardo Celso Felicissimo
Aliança do Brasil Seguros
Assessor Jurídico
Rua Manoel da Nóbrega, 1280 - 90 andar
CEP: 04001-004
São Paulo - SP

Setor Comercial Norte - SCN, Quadra 02, Projeção C
Brasília/DF CEP 70754-510
Tel: Oxx(61) 426-8405 Fax: Oxx(61) 328-5523
cade©cade.gov.br

7yfinistéiio ciTa justiça
Conse(fio)hfminirtrativo de 'Defesa Econômica - CflDE
Gabinete do Presidente João Grandino Rodas
Oficio/CADE no j 125q /01
Brasília, 30 de outubro de 2001.

Prezado Senhores,
.

No intuito de recolher subsídios para a avaliação e análise da operação de
aquisição das ações da Finasa Seguradora S.A. ("FINASA") pela Zurich Insurance
Company ("ZURICH"), solicito de Vossa Senhoria a gentileza de prestar informações
relativas a eventuais conseqüências que entende possam vir a ocorrer em virtude da
fusão mencionada.
Em consonância com o artigo 70, IX, da Lei 8.884/94, concedo o prazo de 30
(trinta) dias, a contar a partir do recebimento deste, para o fornecimento das
informações solicitadas.
Permanecemos dispostos a prestar quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

JOÃO GRNDINO RODAS
Presidente do CADE

Ao Senhor Dr.
Washington Silva
Unibanco Seguros
Departamento Jurídico
Av. Eusébio Matoso, 1385 - 30 andar - Butantã
CEP: 05423-180
São Paulo — SP

Setor Comercial Norte - SCN, Quadra 02, Projeção C
Brasília/DE CEP 70754-510
Tel: Oxx(61) 426-8405 Fax: Oxx(61) 328-5523
cade@cade.gov.br

Ministério éà justiça
Consetfiominitrativo Leefesa Econômwa - C)IYE
j' Cabi»ete do Presidente João Crandíno Rodas

Oficio/CADE n°3

/01
Brasília, 30 de outubro de 2001.

Prezado Senhores,
No intuito de recolher subsídios para a avaliação e análise da operação de
aquisição das ações da Finasa Seguradora S.A. ("FINASA") pela Zurich Insurance
Company ("ZURICH"), solicito de Vossa Senhoria a gentileza de prestar informações
relativas a eventuais conseqüências que entende possam vir a ocorrer em virtude da
fusão mencionada.
Em consonância com o artigo 7°, IX, da Lei 8.884/94, concedo o prazo de 30
(trinta) dias, a contar a partir do recebimento deste, para o fornecimento das
informações solicitadas.
Permanecemos dispostos a prestar quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

•

JOÃO GRA1DINO RODAS
Presidente do CADE

À
Real Seguros
Departamento Jurídico
Rua Sampaio Viana, 44— Paraíso
São Paulo - SP
CEP: 04004-902

Setor Comercial Norte - SCN, Quadra 02, Projeção C
Brasília/DF CEP 70754-510

Ministério fa 5ustiça
ConseflioMmiizistrativo ifeefrsa Econômica - CJ4D
Gabinete do Presidente João Crandhio Rodas

Oficio/CADE n°

31 / 01
Brasília, 30 de outubro de 2001.

Prezado Senhores,

S

No intuito de recolher subsídios para a avaliação e análise da operação de
aquisição das ações da Finasa Seguradora S.A. ("FINASA") pela Zurich Insurance
Company ("ZURICH'), solicito de Vossa Senhoria a gentileza de prestar informações
relativas a eventuais conseqüências que entende possam vir a ocorrer em virtude da
fusão mencionada.
Em consonância com o artigo 70, IX, da Lei 8.884/94, concedo o prazo de 30
(trinta) dias, a contar a partir do recebimento deste, para o fornecimento das
informações solicitadas.
Permanecemos dispostos a prestar quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

JOÃO GR4NDINO RODAS
Presidente do CADE

Ao Senhor Dr.
Sérgio Roberto de Oliveira
AGF Brasil Seguros
Rua Frei Caneca 739 - 50 andar
CEP: 01307-001
São Paulo - SP

Setor Comercial Norte - SCN, Quadra 02, Projeção C
Brasília/DF CEP 70754-510
Tel: Oxx(61) 426-8405 Fax: Oxx(61) 328-5523
cade@cade.gov.br

ministério ia Justiça
Conse(fiofliminlstratWo de Defesa Econômica - CJ4!IYE
6abinete do Presidente João Crandino Rodas

FOLHA DE TRANSMISSÃO DE FAX
PARA:

Rafael C Nagib

Sr. Luis Carlos

DATA:

EMPRESA:

31/10/01

HSBC —Bank Brasil

NÚM. TOTAL DE PÁGINAS INCLUINDO FOLHA DE ROSTO:

NÚMERO DO FAX:

3

412172123

NÚMERO DE REFERÊNCIA DO REMETENTE:

E-MAIL

rafael.nagibcade.gov.br

61328-5523

POR FAVOR RESPONDER FOLHA DE CONFIRMAÇÃO

ASSUNTO:
Caro Senhor Luiz Carlos,
Como conversado, não temos a confirmação solicitada, de recebimento de Oficio
enviado dia 31 de outubro p.p. Assim, lhe peço a gentileza de preencher; com urgência, o
fot-mulrio em anexo, ressaltando a data original do recebimento do oficio.
Grato,
•

Rafal

Setor Comercial Norte - SCN, Quadra 02, Projeção C
Brasília/DF CEP 70754-510
Tel: Oxx(61) 426-8405 Fax: Oxx(61) 328-5523
cade©cade.gov.br

F.

4inistério da Justiça
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE
Explicações

n

1. O processo tem 4 (quatro) dias de prazo para ser analisado pelo CADE.
2. Contudo, o prazo está suspenso, pois foram realizadas diligências
complementares (Oficio às seguradoras).
3. O prazo foi suspenso em 22 de outubro p.p., quando foram expedidos os
primeiros Ofícios, à Porto Seguro, Bradesco Seguros e Sul-América
Seguros.
4. O último Oficio foi expedido em 31 de outubro p.p., à Real Seguros.
5. Cada Oficio concede o prazo de 30 dias para resposta.
6. Uma vez que o último Oficio foi expedido em 31 de outubro, como
mencionado, o prazo do processo está suspenso até 1 de dezembro p.f. (a
menos, é claro, que as empresas se manifestem antes do decurso do tempo
conedido, o que até agora não ocorreu).
7. A Seção Plenária subseqüente ao vencimento do prazo do último Oficio
será em 5 de dezembro p.f., portanto 4 dias após o prazo do último Oficio.
Assim, não existe o risco de decurso de prazo para análise do ato de
concentração.
8. Ademais, o pedido de prazo ora elaborado é de duas semanas, portanto o
processo seria levado a julgamento em 28 de novembro, antes mesmo de
vencer o prazo do último Oficio.

1
Mnzistérzo ía 2ustzça

ConseflioJdministratzvo de Defesa Econômica -CJ409
Gabinete do Presidente João Grandino Rodas

FOLHA DE TRANSMISSÃO DE

FAX
DE:

PARA:

Rafael C Nagib

Sr. José Galvão

DATA:

EMPRESA:

Porto Seguro
Departamento Jurídico

05/11/01
NÚM. TOTAL DE PÁGINAS INCLUINDO FOLHA DE ROSTO:

NÚMERO DO FAX:

3

113366-5287

NÚMERO DE REFERÊNCIA DO REMETENTE:

E-MAIL

rafael.nagib@cade.gov.br

61328-5523

POR FAVOR RESPONDER FOLHA DE CONFIRMAÇÃO

ASSUNTO:
Oficio/CADE n° 3125/01

.1

1:

/

/

Setor Comercial Norte - SCN, Quadra 02, Projeção C
Brasília/DF CEP 70754-510
Tel: Oxx(61) 426-8405 Fax: Oxx(61) 328-5523
cade@cade.gov.br

Ministéno da justiça
Conse(fioiléministratwo de 'Defesa Econômica - CJ4YE
Gabinete do Presidente João Grandino Rodas

FOLHA DE TRANSMISSÃO DE

FWi
DE:

PARA:

Dr. Washington Silva

Rafael C Nab
DATA:

EMPRESA:

06/11/01

Unibanco Seguros

NÚM. TOTAL DE PÁGINAS INCLUINDO FOLHA DE ROSTO:

NÚMERO DO FAX:

3

113039-4572

NÚMERO DE REFERÊNCIA DO REMETENTE:

E-MAIL

rafael.nagib@cade.gov.br

61328-5523

POR FAVOR RESPONDER FOLHA DE CONFIRMAÇÃO

ASSUNTO:
Caro Senhora Luciana Brito,
Como conversado, não temos a confirmação solicitada, de recebimento de Oficio
enviado dia 06 de novembro p.p. Assim, lhe peço a gentileza de preencher, com urgência, o
formulário em anexo, ressaltando a data original do recebimento do oficio.
Grato,
RafalCN
Oficio/CADE n° 3254/01

Setor Comercial Norte - SCN, Quadra 02, Projeção C
Brasília/DF CEP 70754-510
Tel: Oxx(61) 426-8405 Fax: Oxx(61) 328-5523
cade©cade.gov.br

--=

Ministério ia justiça
Conse(fiof4iminutrativo te Defesa Econômica - CJ4ÇJYE

Fis. n0

Gabinete do Presidente João Grandino Rodas

FOLHA DE TRANSMISSÃO DE

FAX
DE:

PARA:

Departamento Jurídico

DATA:

EMPRESA:

06/11/01

Real Seguros

NÚM. TOTAL DE PÁGINAS INCLUINDO FOLHA DE ROSTO: -

NÚMERO DO FAX:

3

113054-7366

NÚMERO DE REFERÊNCIA DO REMETENTE:

E-MAIL

o

Rafael C Nagib

rafael.nagibcade.gov.br

61328-5523

POR FAVOR RESPONDER FOLHA DE CONFIRMAÇÃO

ASSUNTO:
Oficio/CADE n° 3255/01

Setor Comercial Norte - SCN, Quadra 02, Projeção C
Brasília/DF CEP 70754-510
Tel: Oxx(61) 426-8405 Fax: Oxx(61) 328-5523
cade©cade.gOv.br

l2'i3

Ministério da justiça
Conse(fioi4íministratiVO d'e (Defesa Econômica - CJ4YE
Gabinete do Presidente João Grandino Rodas

FOLHA DE TRANSMISSÃO DE

FAX
DE:

PARA:

Dr. Eduardo Celso Felicíssimo

Rafael C Nagib
DATA:

EMPRESA:

Aliança Brasil Seguros

06/11/01
NÚM. TOTAL DE PÁGINAS INCLUINDO FOLHA DE ROSTO: -

NÚMERO DO FAX:

3

113887-8663

NÚMERO DE REFERÊNCIA DO REMETENTE:

E-MAIL

rafaelnagibcade.gov.br

61328-5523

POR FAVOR RESPONDER FOLHA DE CONFIRMAÇÃO

ASSUNTO:
Oficio/CADE n° 3253/01

49

Setor Comercial Norte - SCN, Quadra 02, Projeção C
Brasília/DF CEP 70754-510
Tel: Oxx(61) 426-8405 Fax: Oxx(61) 328-5523
cade@lcade.gov.br
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Ofício/CADE n°3168/01
São Paulo, 30 de outubro de 2001.

---S LAPRO--CADE / MJ
08700003769/200I•-93
Prezados Senhores,

9

S

Em atenção ao Ofício supra citado, enviado à nossa advogada Stela Maris
Furlan Rossett o, consideramos que a operação de aquisição das ações da empresa Finasa
Seguradora S/A ("FINASA") pela Zurich Insurance Company ("ZURICH"), não trará
consequências para o mercado segurador.

Atenciosamente,

J

AWITIMA5

MILTON BE
LAN

Dii

1
o

Ao
Conselho Administrativo de Defesa Econômica CADE
Gabinete do Presidente João Grandino Rodas
Setor Comercial Norte SCN, Quadra 02, projeção C
Brasília /DF CEP 070754-510
-

-

-

w0

VM~C Cje)

Sébastiana Fanhafli
Cho*

-

F?. n°__,

[Marítima
[seguros

Rua Cel. Xavier de Toledo, 114- 101andar - Centro - São Paulo / SP CEP O 1 04 8 - 9 O 2

Ofício/CADE n°3168/01
São Paulo, 30 de outubro de 2001.

Prezados Senhores,

Em atenção ao Ofício supra citado, enviado à nossa advogada Stela Maris
$

Furlan Rossetto, consideramos que a operação de aquisição das ações da empresa Finasa
Seguradora S/A ("FINASA") pela Zurich Insurance Company ("ZURICH"), não trará
consequências para o mercado segurador.

Atenciosamente,

A
RITIMA SEGU 0 SA
lTIMBELLIZIA I?14Ho
MILTON
Diretor
1

111
Ao
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE
Gabinete do Presidente João Grandino Rodas
Setor Comercial Norte - SCN, Quadra 02, projeção C
Brasília /DF - CEP 070754-510

1
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Matriz: São Paulo - SP
Rua CeLxavier deToledo, 114
Fone: (11)3156-1000- Fax: (11)31561878
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http:I/www.maritima.com.br
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CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA — CADE
Gabinete do Presidente João Grandino Rodas
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Ministério da Justiça
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE
Gabinete do Presidente João Grandino Rodas

Fs. n°

FOLHA DE TRANSMISSÃO DE FAX
PARA:

Doutora Mana Ehce

EMPRESA.

De:
Rafaela Pimenta

DATA:

13.11.01

SUL AMÉRICA SEGUROS
NÚMERO DO FAX:

061 4296706
061 4296605
E-MAIL:

NÚM. TOTAL DE PÁGINAS INCLUINDO FKOLHA DE
ROSTO: 02

NÚMERO DE REFERÊNCIA DO REMETENTE:

061-328-5523
URGENTE

O PARA REVISÃO O FAVOR COMENTAR O FAVOR RESPONDER O FAVOR CIRCULAR

ASSUNTO:
Cara Maria Elice,
Como conversado, não temos a confirmação solicitada, de recebimento de
Oficio enviado dia 22 de outubro p.p. Assim, lhe peço a gentileza de preencher, com
urgência, o formulário em anexo.
Antecipadamente grata,
Rafada Pimenta.

9-1

Endereço para correspondência:
Setor Comercial Norte - SCN, Quadra 02, Projeção C
Brasília/DF
CEP 70754-510
Tel: Oxx(61) 426-8405
Fax: Oxx(61) 328-5523
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fljflfÇU!flO ia jiastiça

2523

ie DcJèsa Ecoômi&z. --

Gabinetc do P,csíden!'JOãO randl#o &'xjaç

e rcmt-o para
Solí chanios a gentileza de preencher e auinar o axesta10 abaixo
100 bimeDto deste..
o mmero de fax (061) 32-5523. IpiATAMLNT após o

rsdeii João Gro,dzno Rodas
içuviado por: (ohi,ieü? do
Ofk ia/CADE n°

Si O /0!

»cstina'io

Declaro que. ) docujfltflto referido

acima foi recebido, Legível

(.hora).

(data),, às

A1

NO

ASSLNA1 URA;

-ic S'-c
ÍL i1_ de
:ui ji4 Scu:
(•f
c,f (-111•1
f)

- -ÃO _YW ele

4.
42 DJJ

1,

OfÁ

LI

-

41IOH)

•

1
'•c

-

02, PrOÇd

quadra
setor Ç0nW(C NOrte - SCN,
C1P 707S4-510
r.staíDI
Te Oxx(61) 426-9405

Oxx(1) 328-53

..

IrrOT

Ministério da Justiça
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE
Ato de concentração no. 08012.006762/2000-09
Requerente: Banco Finasa de Investimentos S/A; Brasmetal Indústria S/A e
Zurich Participações e Representações
1. Compulsando os autos em epígrafe, à ocasião de meu pedido de vista, julguei
relevante consultar empresas atuantes no mercado de serviços de seguros,
notadamente aquelas referidas no Parecer da Secretaria de Acompanhamento
Econômico do Ministério da Fazenda, fis. 109, a fim de que as mesmas tivessem
oportunidade de se manifestar sobre a operação realizada entre as Requerentes.
Pois, é meu entendimento que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica,
para cumprir sua função legal, deve conhecer a sensibilidade dos agentes atuantes
no mercado relevante a cada operação, a fim de que a administração pública não
se torne alheia ao administrado, especialmente em uma sociedade democrática.
Por fim, entendo que a manifestação do administrado pode vir a trazer subsídios
antes impensados à análise de casos concretos, já que este vivencia o dia-a-dia da
atividade econômica.
2. Assim sendo, as seguintes empresas foram instadas a se manifestar: (a) Porto
Seguro; (b) Bradesco Seguros; (c) Marítima!Nationwide; (d) Itaú Seguros; (e)
Real Seguros; (O HSBC - Bank Brasil S/A; (g) Aliança do Brasil Seguros; e (h)
Unibanco Seguros.
3. O prazo conferido para manifestação dessas empresas foi de 30 (trinta) dias,
improrrogáveis, lapso que considerei adequado para obtenção de cópias
reprográficas, análise da questão, elaboração e encaminhamento de resposta ao
CADE.
4. Assim, à medida em que fui logrando obter o endereço das empresas referidas,
os Oficios pedindo pronunciamento foram expedidos, sendo certo que todos
foram enviados entre 22 e 31 de outubro p.p.
5. Logo, considero de todo adequado aguardar o decurso do prazo conferido às
empresas pois, caso contrário, restaria frustrada a iniciativa das diligências
realizadas.
6. Assim, requeiro ao Plenário que renove o prazo de meu pedido de vista em
mais duas semanas, quando esgotará o tempo concedido às empresas oficiadas
para se manifestarem.
Brasília, 14 de

embro 2.001.

JOÃO G tINO RODAS
Presidente do CADE
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Itaú Seguros S.A.

São Paulo, 14 de novembro de 2001
DC-14712001

Exmo. Presidente do CADE
Sr. Dr. João Grandino Rodas
Ministério da Justiça
Setor Comercial Norte - SCN, Quadra 02, Projeção C
Brasília/DF CEP 70754-510
Fax: (61) 328-5523

Ref.: Ofício/CADE n° 3169/01

Prezado Senhor,
Pela presente respondemos a seguinte solicitação objeto do Ofício/CADE n°
3169/01, datado de 22/10/2001 e recebido em 24/1012001:
",No intuito de recolher subsídios para a avaliação e análise da
operaçao de aquisição das ações da Finasa Seguradora .S A.
('FL/VASÂ") pela Zurich Insurance company
. ("ZURICII") solicito
de Vossa Senhoria a gentilerii de prestar informações relativas a
eventuais conseqüências que entende possam vir a ocorrer em virtude
dafuslio mencionada."

Informamos que no nosso entendimento não resultam da aludida operação
quaisquer conseqüências negativas ao mercado segurador.
Colocando-nos à disposição para outros esclarecimentos julgados necessários.

Diretor Executivo

Praça Alfredo Egydi, de Souza Aranha i 00 Tcnp ilmjwg 12 andar 04344.902 Çào Pzui1, SP
Te!,; (0 11) 5017-7075 - Fax: (Q11)5O19-3gO7
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SP, 16/11/01

PARA: Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE
AJC: Sr. João .Grandino Rodas - Presidente do CADE
Tel.: (61)426-8405
Fax: (61) 328-5523

DE Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Assessoria Jurídica
José Eduardo Galvão Junior
jose.galvaoportoseguro.com. br
Tel.: (11)3366-5080
Fax: (11)3366-5287

REF.: Resposta Ofício/Cade n° 3.125/01
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São Paulo, 16 de Novembro de 2001
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Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE
Setor Comercial Norte - SCN, Quadra 02, Projeção C
Brasília/DF - CEP 70754510
A/C
Sr. João Grandino Rodas - Presidente do CADE
Rel
Ofício/CADE n2 3125/01

Tendo em vista o oficio supra citado, oriundo deste Órgão de defesa econômica,
objetivando recolher subsídios para avaliação e análise da operação de aquisição das
ações da Finasa Seguradora S.A pela Zurich Insurance Company, temos por bem
informar que a referida fusão não apresenta consequências relevantes s empresas
atuantes na atividade securitária.

Sendo o que tínhamos a informar, permanecemos à disposição para esclarecimentos;
outros que se façam necessários.

Aproveitamos o ensejo para renovar

de estimae'consideração,

uro cbjj.á de euros Gerais

Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais
Av, Rio Branca, 1489 So Paulo SP 01235-935
R. Ou arizcs, 1233 São pallio sP 01204-030
Telefone (1 1) 3366 3366 Tetefx(1 1) 3366 6646
h1to: //www. pOr Z Ose9UrO.Cotn.br
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Eduardo Celso Felicíssimo - Aliança do Brasil Seguros
da Nóbrega, 1280, 9° andar
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No intuito de recolher subsídios para a avaliação e análise da operação de
aquisição das ações da Finasa Seguradora S.A. ("FINASA") pela Zurich Insurance
Company ("ZURICH"), solicito de Vossa Senhoria a gentileza de prestar informações
relativas a eventuais conseqüências que entende possam vir a ocorrer em virtude da
fusão mencionada.
Em consonância com o artigo 70, IX, da Lei 8.884/94, concedo o prazo de 30
(trinta) dias, a contar a partir do recebimento deste, para o fornecimento das
informações solicitadas.
Permanecemos dispostos a prestar quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

/

JOÃO GRL&NDINO RODAS
Presidente do CADE

Ao Senhor Dr.
EduÍido Celso Felicissimo
Aliança do Brasil Seguros
Assessor Jurídico
Rua Manoel da Nóbreg, :1280 - 9° andar
CEP: 04001-004
SãÕ Paulo - SP

Setor Comercial Norte - SCN, Quadra 02, Projeção C
Brasília/DF CEP 70754-510
Tel: Oxx(61) 426-8405 Fax: Oxx(61) 328-5523
cade@cade.gov.br
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Solicitamos a gentileza de preencher e assinar o atestado abaixo e rernet-10 para
o número de fax (061) 328.5523, IMEDIATAMENTE
Enviado por: Gabinete cio Prside,iie João Grwjdj;w,

após o recebimento deste.

Roda.

Oficio/CADE n'355 /o
Destinatário:
Real Seguros
Departamento Jurídico
Rua Sampaio Vana, 44 Paraíso
São Paulo - SP
CEP: 04004-902
-
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No intuito de recolher subsídios para a avaliação
e análise da operação de
aquisição das ações da Finasa Seguradora S.A. ("FINASA") pela Zurich Insurance
Companya ("ZURJC}F') solicito de Vossa Senhoria a gentileza de prestar informações
relativas
eventuais conseqüências que entende possam vir a ocorrer em virtude da
fusão mencionaria
Em consonância com o artigo 70,
IX, da Lei 8.884/94, concedo o prazo de 30
(trinta) dias, a contar a partir do recebimento deste, para o fornecimento d as
informações solicitadas
Permanecemos dispostos a prestar quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

/
1

JOÃO GLINDINO RODAS
Presidente do CADE

1

•

Ao SenhorDr.
Washington Silva
LJnibanco Seguros
Departamento Jurídico
Av. Eusébio Matoso, 1385 -3° andar - Butantã
São Paulo - SP
CEP: 05423-180

Setor Comerciai Norte - SN,
Quadra 02, Projeção C
Brasília/DF CEP 70754-510
Tel: 0Xx(61) 426-8405 Fax: Oxx(61) 328-5523
cade@cade.gov.br
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Justiça
CmzsoffioAMizistrativo fe DefeSL Econimica - -xDE
Cab,nete do Presidente João craic1izo Rodas
!Ministrio da

CONFIRMAÇÃO DE RECEBTP&PNTODE FCIO VIA FAC-StMILE

Solicitamos a gentileza de preencher e assinar o atestado abaixo o remetê-lo para
o número de fax (061) 328-5523.. IMEDLtTAMENTE apos o recebimento deste.
Enviado por: Gabineii do Presidente João Gmndino Rodas
Oficio/CADE n0 3254 /01
Destinatário:
À Senhora
Luiaiia Brito
VNIBANCO SEGUROS,
Declaro que o documento rerido acima foi recebido, legível, em

(data), às

44

• _(hora).

.

NOME

r
,/~

ASSINATURA:

Setor CornrcaI Norte - CN, Quadra 02, ProjeÇão C
Brasffla/DF CF:P 70754-510
Tel; Oxx(61) 426.8405 Fax: Oxx(61) 328-5523
cade©cade,Ov.r

. «' ___--1

Itaú

Seguros

São Paulo, 14 de novembro de 2001
DC-147/200 1

Exmo. Presidente do CADE
Sr. Dr. João Grandino Rodas
Ministério da Justiça
Setor Comercial Norte SCN, Quadra 02, Projeção C
Brasília/DE CEP 70754-510
Fax: (61) 328-5523
---siApo---

-
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Ref.: Ofício/CADE n° 3169101
r...I

o
Prezado Senhor,
Pela presente respondemos à seguinte solicitação objeto do Ofício/CADE n°
3169/01, datado de 22/10/2001 e recebido em 24/10/2001:
"No intuito de recolher subsídios para a avaliação e análise da
operação de aquisição das ações da Finasa Seguradora S. A.
("FINA SÃ ") pela Zuricli Insuraiwe Company ("ZURJCH") solicito
de Vossa Senhoria a gentileza de prestar informações relativas a
eventuais conseqüências que entende possam vir a ocorrer em virtude
da fusão mencionada."

Informamos que no nosso entendimento não resultam da aludida operação
quaisquer conseqüências negativas ao mercado segurador.
Colocando-nos à disposição para outros esclarecimentos julgados necessários.

Diretor Executivo

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100 Torre Itauseg 12° andar 04344-902 São Paulo SP
Te!.: (011) 5017-7075 -Fax: (011) 5019-3807
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Itau Seguros
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Exmo. Presidente do CAbE
Sr. br. J0a0 &randino Rodas
Ministério da Justiça
Setor Com. Norte - SCN, Quadra 02, Projeçao C
Brasília / DF
70754-510
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Ministério da Justiça
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE
Gabinete do Presidente Joio Grandino Rodas

Ofício/CADE n°

/01
Brasília, 22 de outubro de 2001.

Prezado Senhores,
No intuito de recolher subsídios para a avaliação e análise da operação de
aquisição das ações da Finasa Seguradora S.A. ("FINASA") pela Zurich Insurance
Company ("ZURICH"), solicito de Vossa Senhoria a gentileza de prestar informações
relativas a eventuais conseqüências que entende possam vir a ocorrer em virtude da
fusão mencionada.
Em consonância com o artigo 7°, IX, da Lei 8.884/94, concedo o prazo de 30
(trinta) dias, a contar a partir do recebimento deste, para o fornecimento das
informações solicitadas.
Permanecemos dispostos a prestar quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

JOÃO GR4ND1NO RODAS
Presidnte do CADE

À ITAÚ SEGUROS,
Praça Alfredo Egídio de Souza Aranha, n° ioø
Parque Jabaquara
CEP: 04344-902
São Paulo, SP

Setor Comercial Norte - SCN, Quadra 02, Projeção C
f-r1 r,rA r

t
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São Paulo, 16 de Novembro de 2001

Ao

Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE
Setor Comercial Norte — SCN, Quadra 02, Projeção C
Brasília/DF — CEP 70754-510
A/C
Sr. João Grandino Rodas — Presidente do CADE
Ref.
Ofício/CADE n2 3125/01

08700. 00388712001-00

Tendo em vista o ofício supra citado, oriunda deste Órgão de defesa econômica,
objetivando recolher subsídios para avaliação e análise da operação de aquisição das
ações da Finasa Seguradora S.A pela Zurich Insurance Com pany, temos por bem
informar que a referida fusão não apresenta consequências relevantes 'bs empresas
atuantes na atividade securitária.

Sendo o que tínhamos a informar, permanecemos à disposição para esclarecimentos

o

outros que se façam necessários.

Aproveitamos o ensejo para renovar

uro

consideração.

V
eauros

Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais
Av. Rio Branco, 1489 São Paulo SP 01205-905
R. Guaianazes, 1238 São Paulo SP 01204-000
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Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2.001

Ao
Ministério da Justiça
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - C;ADE
Gabinete do Presidente João Grandirio Rodas

o

At.; Dr. João Grandino Rodas

Ref.: Resposta ao Ofício/CADE n° 3.125/01

Prezados Senhores,
Em atenção ao ofício em referência, entendemos; que a aquisição das ações da
Finasa Seguradora S/A ("FINASA') pela Zurich Insurance Company (ZURICH")
não acarretará, ao panorama mercadolágico, maiores alterações.
Sem mais para o momento, permanecemos ao inteiro dispor de V. Sas, para
quaisquer esclarecimentos porventura necessários.

Atenciosamente
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USBC CD
AOP/DFS/86770
Curitiba, 21 de novembro de 2001.
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Ao
Ministério da Justiça
conselho Administrativo de Í.)efesa tconômica - CADE
Gabinete do Presidente João Granditi Rodas
At. Dr. Rafael C Nagib
Brasilia - DF
OFICIO/CADE N° 3252/01

Prezado Senhor,
à collflrrnação do recebimento do
informamos que fizemos busca irjrna, relativamente
não conseguindo êxito.
Oficio em destaque; na data de 30/I0/200I
localizar o documento originalmente
Para que possamos levar adiante nova tentativa de
enviado e confirmar recepção com a data requisitada pedimos a gentileza nos fornecer
subsídios para tanto, endereço para ..,nde foi enviado, forma, número do fax.
Outrossim, esclarecemos que, em 0/1 1/2001 as 16:36 horas, recebemos retransmissão do
Oficio em questão, no fax número (41) 217-2123, no endereço à Rua Tenente FranciscO
Ferreira de Souza, 805, Bloco 1 .1a 3 - Vila Hauer - CEP 81630-010, Curitiba - Pr,
permitindo a adoção das providências cabíveis
Finalmente, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de alta estima e
consideração.

Atenciosamente,

Brochas

Dário Ferreira da Silva
Coordenador de AO"

Órg1oS PúbliCOS
Banco M(LItiP o - Atciidimefl'° a
HSBC Bank Brai1 S.A. de Souza. S05, Bloco 1, Ala 3 - Vila }aI1er - 81630-010 - Curitiba - PR
Ra TeneIltC Francisco Ferreila
Fones: (41) 217-2674 Fax: (41) 217-2660 - IntOmCt
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BRADESCO
SEGUROS S/A
)OLHA DE TRANSMISSÃO DE FAX
DESTlNA'fÁRIO
At. Sr. João Grandino Rodas

FAX:
(061) 328-5523

EMPRESA:
Conselho Administrativo dc Defesa.
Econômica - CADE
Gabinete do ) Presidente

DATA:
23/11/01

REMETENTE:
Marco Aurélio Machado Rodrigues

FAX:
(OXX2I)2503-1 980
rnarc.aurdio(if bradcswseuroS.00m.br

EMPRESA:
Bradesco Segures S/A

TEL:
0XX21)_2503-1419/2503-1829

URGENTE D PARA REVISÃo []FAVOR COMENTAR EJFAVOR RESPONDER
NO YIAS/C()M ENTÁRIOS

•

Ref.: Carta datada de 13.11.2001
Aquisições de ações da Fimsa Seguradora S/A
N/AE 2001/11331-2

-.

1-:5 25/11/1 01 JURIDICO
.

Bràdesco

fl
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1—

Seguros
Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2001 -

Ao
Conselho Administrativo de I)efcsa Econômica - CADE
Gabinete do Presidente
Brasília/DF

Ref.: Oficio/CADE n 3125/01
Aquisições de ações da Finasa Seguradora S/A
N/A E-2001/1 1331-2
Prezados Senhores:

Em atendimento ao oFício em referência, através do qual V.Sas.
solicitam a análise desta Seguradora, quanto a aquisiço das ações da Finasa Seguradora
SIA (FINASA) pela Zurich Insurance Company (ZLTRICH) e suas eventuais conseqüências
que tal fusão possa ocasionar.
Considerando as informações constantes do aludido ofício, restou a
esta Seguradora a nítida impressão de que, em verdade, trata o caso em tela, de simples
transferência de ações, falo que por Si só não implica em modificação para o mercado
segurador.
Em sendo assim, prevalecendo as ponderações rctromcncionadas, a
Bradesco Seguros S/A nada tem a declarar ou opor ao referido ato.
Ao ensejo renovamos a V.Sas. nosso apreço e distinta cnnsicleração

Atenciosamente,

Conselho Administrativo de Defese Erononiira-C4EEJl1J
FíOTDcÜLO - 08700

-27-No).-0824-003951--:L/

Bradesco

lJíI_

Seguros

V
Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2001.

CA D/MJ
08700.03951/2031-44.

Ao
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE
Gabinete do Presidente
Brasília/DF
Ref.: Ofício/CADE n° 3125/01
Aquisições de ações da Finasa Seguradora S/A
N/AE-2001/1 1331-2
Prezados Senhores:
Em atendimento ao ofício em referência, através do qual V.Sas.
solicitam a análise desta Seguradora, quanto a aquisição das ações da Finasa Seguradora
S/A (FINASA) pela Zurich Insurance Company (ZURICH) e suas eventuais conseqüências
que tal fusão possa ocasionar.
Considerando as informações constantes do aludido oficio, restou a
esta Seguradora a nítida impressão de que, em verdade, trata o caso em tela, de simples
transferência de ações, fato que por si só não implica em modificação para o mercado
segurador.
Em sendo assim, prevalecendo as ponderações retromencionadas, a
Bradesco Seguros S/A nada tem a declarar ou opor ao referido ato.
Ao ensejo renovamos a V.Sas. nosso apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,

G - 154- DEZ./2000

CÕD. MAT. 28.157-3

#

ç

Bi.L)T

AGF Brasil Seguros S.A.

Alilauz Group
São Paulo, 21 de novembro de 2.001.
I~ROTO1COLO
Ao
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA CADE
Gabinete do Presidente João Grandino Rodas
-
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---SIAPRO--CADE/MJ
087009003947/2001-36

Prezados Senhores,
m
ri

já.

Ref.: Ofício/CADE n° 335410 1
rk

:

Em atendimento ao ofício em referência, informamos a V.Sas., que o
nosso entendimento relativamente a operação de aquisição das ações da Finasa Seguradora
S.A. ("FINASA") pela Zurich Insurance Company ("ZTJRICH") não trará conseqüências
econômicas, mercadológicas ou quaisquer outras relevantes em virtude da fusão
mencionada.
Sendo o que nos cumpria, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

AGF BR)SIL SEGURS S.A.
Regina Hel'na Menezes Lopes
Diretora Executiva Jurídico Societário

1
/

Rua Luís Coelho, 26 CEP 01309-900 São Paulo SP
Caixa Postal 1506 CEP 01059-970 —Tel. (OXX1 1)281 5533 Fax (OXX1 1)2883849
http://www.agf.com.br

Ministério da Justiça
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE
Gabinete do Presidente João Grandino Rodas

Ato de Concentração no. 08012.006762/2000-09
Requerentes: Banco Finasade Investimentos S/A; Brasmetal Industrial S/A
e Zurich Participações e Representações
Conselheiro- Relator: Hebe Teixeira Romano
Advogados: Lauro Celidonio Gomes dos Reis Neto; Helena Maria Neves
Puggina Ferraz; Patrícia Avigni

VOTO VISTA
1. Pedi vista dos autos para ter a oportunidade de avaliar detalhadamente a
questão da competência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica CADE para julgar operações envolvendo instituições financeiras.
2. Inicialmente, devo consignar minha concordância com o i. Conselheiro
Roberto Pfeiffer, em seu voto vista: o mercado relevante da operação sub judice é
o de serviços de seguros e, não fosse o envolvimento de instituição financeira na
operação, seria absolutamente inquestionável a competência do CADE para se
manifestar.
3. Porém, a presença de instituição financeira faz vir a lume, mais uma vez, a
indagação sobre o órgão competente para análise de atos envolvendo pessoa
jurídica desta natureza, se o CADE ou se o Banco Central do Brasil - BACEN.
4. Deve-se, inicialmente, questionar se existe, efetivamente, conflito entre as
competências atribuídas pela Lei no. 4.595/64 ao BACEN e aquelas atribuídas
pela Lei no. 8.884/94 ao CADE, o que chamarei, neste voto, de "conflito de
competência entre o BACEN e o CADE".
5. Como ensina Arruda Alvim:
"Em essência, a competência significa a idéia de legitimidade do
exercício de um determinado poder, num determinado momento e sob
determinadas circunstâncias."
(Alvim, Eduardo Arruda, in Curso de Direito Processual Civil, vol. 1. Ed.
RT, São Paulo, 1.999)
6. No caso, questiona-se a legitimidade institucional para investigar e julgar
operações e práticas de instituições financeiras, nos termos da atual legislação.
7. Ocorre que, tanto no BACEN como no CADE, há manifestações pelaj
respectiva competência para a realização da atividade em epígrafe. Por exemplo
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o Parecer da Procuradoria-Geral do Banco Central, de 18 de outubro de 2.000
(PARECERI2000/00762/DEJUR/PRIRE), assevera que:
•.."o art 18, par. 2° da Lei no. 4.595/64 trata, indubitavelmente, de uma
atribuição do Banco Central, qual seja, a de regular as condições de
concorrência entre instituições financeiras, coibindo-lhes abusos... Tal
fato corrobora a proposição inicial, que pugna pela competência do
Banco Central para análise de atos de concentração de instituições
financeiras, por força do status de lei complementar da norma que a
estabelece, sendo certo que não poderia - como não foi - revogada pela
Lei ordinária no. 8.884/94."
8. E o CADE, por sua vez, já se manifestou, no sentido de que a Lei no. 4.595/64
não teria aptidão para tratar da matéria referente ao controle das estruturas de
mercado e das condutas anticoncorrenciais, uma vez que teria sido recepcionada,
apenas, no que tange à matéria financeira (Ato de Concentração no.
08012.007435/00-02, Requerentes Banco Santander Central Hispano S/A e
Patagon.com International Inc., Cons. Relatora Hebe Romano).
9. Portanto entendo que existe, na atualidade, conflito de competência entre o
BACEN e o CADE, já que ambos os órgãos se dizem competentes para julgar a
mesma matéria. Rigorosamente falando, o BACEN considera ter competência
exclusiva no tocante à concorrência entre instituições financeiras, ao passo que o
CADE vem entendendo que sua competência é complementar à daquele órgão,
quando se trata de controle preventivo, e exclusiva, quando se trata de controle
repressivo.
10. Está certo que o CADE sempre agiu de forma conciliadora em relação ao
BACEN, tendo buscado cooperação e complementaridade na análise de atos e
condutas do sistema financeiro. Porém, a atitude positiva do CADE não basta
para elidir o conflito em curso. O administrado necessita certeza e
previsibilidade, a qual não se alcançou, por exemplo, com a assinatura de
Convênio de Cooperação Técnica entre ambas as Autarquias.
11. Assim, resta imperioso identificar a quem compete dirimir o conflito de
competência entre a Lei no. 4.595/64 e a Lei no. 8.884/94, ou entre o BACEN e o
CADE, sendo certo que a nenhum destes órgãos caberá tal decisão, pelo fato
óbvio de ambos se encontrarem no mesmo patamar institucional e uma vez que o
convênio celebrado com esta finalidade não restou frutífero.
12.Aliás, bem assinalou o i. Conselheiro Celso Campilongo, em seu voto vista:

:t
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"Este Plenário também não é o foro competente para interpretar
qualquer norma estranha às normas constantes da Lei no. 8.884/94.
Não é a sua função administrativa dirimir conflitos entre normas quando estes existirem em nosso ordenamento jurídico - que impliquem
conflitos de competência. E, por fim, este Plenário não tem a
competência para definir um modelo de articulação de competências
entre órgãos administrativos que exerçam funções complementares
(como é o caso do BACEN e do CADE)".

13. Deve-se definir, portanto, a quem cabe dirimir o presente conflito de
competência. Para chegar a esta resposta, integrada que é na lógica do sistema
jurídico, desenvolverei o raciocínio a seguir:
14. Governo e administração pública são conceitos próximos. No dizer de Lopes
Meirelies:
"Governo é... expressão política de comando, de iniciativa, de fixação
de objetivos do Estado e de manutenção da ordem jurídica vigente. O
Governo atua mediante atos de soberania ou, pelo menos, de autonomia
política na condução dos negócios públicos."
(..)
"Administração pública, em sentido formal, é o conjunto de órgãos
instituídos para consecução dos objetivos de Governo; em sentido
material, é o conjunto das funções necessárias aos serviços públicos em
geral. Numa visão global, a Administração é, pois, todo o
aparelhamento do Estado preordenado à realização de serviços,
visando à satisfação das necessidades coletivas. A Administração não
pratica atos de governo; pratica, tão-somente, atos de execução, com
maior ou menor autonomia funcional, segundo a competência do órgão
e de seus agentes. São os chamados atos administrativos.

.

15. Dessa forma, continua o autor mencionado: governo é atividade política e
discricionária; administração é atividade neutra, normalmente vinculada à lei ou
à norma técnica.
16. Assim, entendo, diferentemente do voto da i. Relatora deste processo, exConselheira Hebe Romano, que tanto o BACEN como o CADE desenvolvem
atividade administrativa e não de Governo, de modo que devem ser neutros,
vinculados à lei ou à norma técnica.

1

Mefrelies, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, Maifiefros, São Paulo, 2.001

4.
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17. Pois bem. Como ensina Creteila Júnior2, a estrutura administrativa
assemelha-se a uma árvore genealógica, com linhas e graus, desde os órgãos
centrais, que representam o Poder Executivo, em sua unidade, até outros órgãos
que se acham no término da função de que se trata, sendo certo que o nível de
coordenação entre os mesmo irá variar.
18. Na verdade, o conceito de integração da Administração Pública é importante
para garantir a manutenção sistêmica do Poder Executivo, bem como as
limitações do mesmo. Por exemplo, de acordo com Bobbio, quando um órgão
atribui a outro um poder normativo, não o faz de maneira ilimitada3.
19. E, de fato, o legislador preocupou-se em explicitar a estrutura e grau de
coordenação da Administração Federal - na qual se inserem o CADE e o BACEN
- definindo os órgãos que a compõem e o grau de relação entre os mesmos.
20. Primeiramente, vejamos a composição da Administração Federal, como
determina o Decreto Lei no. 200, de 25 de fevereiro de 1967:
"Art. 40 Á Administração Federal compreende:
1— A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na
estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios.
II— A Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias
de entidades, dotadas de personalidade jurídica própria:
a) Autarquias;
b) Empresas Públicas;
c) Sociedades de Economia Mista."
21. A Autarquia, no dizer de Bandeira de Mello4, é a pessoa jurídica de Direito
Publico de capacidade exclusivamente administrativa, que tem como
características a independência administrativa, ausência de subordinação
hierárquica e autonomia financeira. E, como se percebe pelo texto legal, as
Autarquias integram o quadro da Administração Federal.
22. Logo, a despeito das características fundamentais das Autarquias, estas não
possuem total independência em relação ao Poder Central da Administração.
Tanto que, exemplificativamente, existem as chamadas Autarquias Especiais ou
sob regime especial que, segundo Bandeira de Mello5, "gozam de teor de
independência administrativa, em relação aos poderes controladores exercidos
pelos órgãos da administração direta, mais acentuado que o da generalidade
2

Creteila Júnior, José, Direito Administrativo Brasileiro, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2.000
Bobbio, Norberto, Teoria do Ordenamento Jurídico, Ed. Polis, São Paulo, 1.991
4 Mello, Celso Antônio Bandeira de, Curso de Direito Administrativo, Ed. Malheiros, São Paulo, 2.000
Mello, Celso Antônio Bandeira de, op. cit.

n°
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As. no

dos sujeitos autárquicos ". Ora, se a independência da Autarquia fosse total,
desnecessária seria a existência da figura da Autarquia sob regime especial, como
conceituada.
23. Assim, deve-se agora questionar qual o grau de relacionamento entre a
Autarquia e a Administração Direta e, para tanto, torna-se necessário conhecer os
princípios fundamentais orientadores da Administração Federal, de acordo com o
Decreto Lei no. 200, citado acima:
"Art. 6° As atividades da Administração Federal obedecerão aos
seguintes princípios fundamentais:
1— Planejamento.
II - Coordenação.
III - Descentralização.
IV— Delegação de Competência.
V— Controle."
•

24. Os princípios elencados se aplicam em maior ou menor grau aos diferentes
os
órgã
da Administração Federal. Porém, certo é que são princípios cogentes, de
ordem pública. Inclusive, como observa Bandeira de Mello6, os princípios acima
poderiam ser afastados por lei posterior que instituísse órgão da Administração
Federal. Porém, no caso em análise, da legislação do CADE, isto não ocorreu.
25. Considero relevante tecer considerações acerca dos princípios acima, a fim de
identificar aqueles que se aplicam ao caso concreto, e o farei em ordem crescente
de relevância:
26. "Planejamento", no dizer do texto legal em comento, significa elaboração da
ação administrativa do Poder Executivo, que irá obedecer programas gerais,
setoriais e regionais de duração plurianual, a fim de promover o desenvolvimento
econômico e social.

S

27. "Descentralização", por sua vez, diz respeito às atividades da Administração
Federal e pressupõe a existência de pessoas jurídicas diversas daquela que
originariamente tem ou teria titulação sobre certa atividade e aqueloutra ou
aqueloutras às quais foi atribuído o desempenho das atividades em causa.
28. "Delegação de competência" nada mais é do que um instrumento de
descentralização administrativa, através do qual a Administração Federal autoriza
a prática de atos administrativos.

6

Mello Celso Antônio Bandeira de, op. cit.
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29. Quanto ao "controle", este deverá ocorrer em todos os níveis e todos os
órgãos da Administração Federal, como determina o Artigo 13 do Decreto-Lei
no. 200:
"Art. 13. O controle das atividades da administração Federal deverá
exercer-se em todos os níveis e em todos os órgãos, compreendendo,
particularmente."
30. No dizer de Bandeira de Mello7, a palavra controle, neste contexto, deve ser
usada em sentido estrito, para designar o poder que a Administração tem de
influir sobre a pessoa descentralizada. No caso das Autarquias, o autor é
contundente ao ensinar que:
"O que habitualmente se conhece como tutela, ou controle das
autarquias - isto é, o poder de influir sobre elas com o propósito de
conformá-las ao cumprimento dos objetivos públicos em vista dos quais
foram criadas, harmonizando-as com a atuação administrativa global
do Estado... Todas as entidades da administração indireta encontram-se
sujeitas à supervisão da Presidência da República ou do Ministro a
cuja Pasta estejam vinculadas "...

09
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31. Sinto-me, neste ponto, compelido a manifestar minha interpretação quanto ao
conceito de controle autárquico. Pois, em meu entender, o controle sobre a
Autarquia é a segurança do administrado de que a mesma não irá extrapolar suas
limitações legais. O controle não significa poder de ingerência na atividade
discricionária da administração indireta, o que seria ilegal. A idéia de controle se
aproxima da verificação de legalidade dos atos administrativos, que pode ser
exercida (e quanto a isto penso haver unanimidade) pelo Poder Judiciário sobre
os atos administrativos. Não seria admissível, em um Estado de Direito, que
órgãos da Administração Pública não estivessem sujeitos à verificação pelo
próprio Poder Executivo, já que este tem o dever, como todos os Poderes do
Estado, de manter a ordem social e a observância da Lei. E claro, ressalto
novamente, que o poder de controle não é ilimitado nem aleatório, mas sim
adstrito ao mérito de específicos comandos legais, quando existirem; e a
genéricos preceitos relativos aos objetivos públicos para os quais foi criada a
Autarquia.
32. Por fim, no tocante à coordenação, determina o Artigo 8° do Decreto-Lei no.
200, de 1967, que:

7

Mello, Celso Antônio Bandeira de, op. cit.
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"As atividades da Administração Federal e, especialmente, a execução
de planos e programas de governo, serão objeto de permanente
coordenação.
Par. 1° A coordenação será exercida em todos os níveis da
administração "...
33. Como se nota, todas as atividades da Administração Federal devem ser
coordenadas. Assim não o fosse, o comando legal não faria menção específica,
como o fez, "à execução de planos e programas de governo". Ademais, não há
distinção quanto ao nível da Administração Federal, no tocante à necessidade de
coordenação, o que significa que todos os órgãos estão sujeitos a esta
peculiaridade.
34. Novamente, neste ponto, proclamo meu entendimento de que não se trata de
tolher o poder discricionário dos órgãos da Administração Federal, mas sim, de
fazer com que a máquina estatal funcione de maneira coerente, eficiente e
econômica, sempre a favor da manutenção do Estado de Direito. E, note-se,
coordenação não é alinhamento a planos de governo, mas sim busca da estrutura
sistêmica lógica na atuação de cada e de todos os órgãos.
35. Identificados os princípios orientadores da Administração Federal, considero
que o controle e a coordenação sejam relevantes ao caso em tela, de modo que
vou me ater sobre os mesmos.
36. Pois, por um lado, entendo que o controle, desde que limitado à verificação
da consonância da Autarquia com o os objetivos para os quais foi criada pode e
deve ser exercido pelo próprio Poder Executivo, sendo este um direito, em ultima
análise, do próprio administrado. Não seria justo exigir que o administrado
movimentasse a máquina Judiciária, cada vez que verificasse a existência de um
ato da administração pública que extrapolasse os limites legais, quando este fosse
um fenômeno recorrente. E necessário que a própria Administração Pública
possua meios de coibir tais comportamentos. Abordando a delicada questão em
análise, considero que o tema competência esteja, acima de tudo e antes de mais
nada, vinculado aos objetivos para os quais foram criados o CADE e o BACEN.
Competência não é mérito, nem decisão meramente discricionária. Competência
é poder originário da Autarquia, a competência existira à medida em que o órgão
foi criado para este ou para aquele fim.
37. Quanto à coordenação, esta se faz necessária, in casu, já que não vislumbro
coerência, eficiência e, tampouco, segurança, na situação existente, de conflito de
competência entre o BACEN e o CADE. Afinal, o administrado, hoje, es1t
sujeito, em potencial e em última analise, ao julgamento do mesmo fato por do s
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órgãos diferentes, independentes e que podem, eventualmente, proferir decisões
contraditórias.
38. Porém, a quem caberá a atividade hermenêutica de interpretar a lei que
determina as respectivas competências do BACEN e do CADE?
39. Vislumbro a resposta nos comandos da Lei Complementar no. 73, de 10 de
fevereiro de 1.993, que institui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União e dá
outras providencias, a qual reza:
"Art. l
Parágrafo único. À Advocacia-Geral da União cabem as atividades de
consultoria e assessoramento jurídicos ao Poder Executivo, nos termos
desta Lei Complementar."
40. Ou seja, quando houver dúvida sobre a interpretação da lei, desde que não se
trate de matéria discricionária, caberá consulta à Consultoria-Geral da União, nos
termos do Artigo 11 do mesmo texto legal:
"Art. 11 - As Consultorias Jurídicas, órgãos administrativamente
subordinados aos Ministros de Estado, ao Secretário-Geral e aos
demais titulares de Secretarias da Presidência da Republica e ao Chefe
do Estado-Maior das Forças Armadas, compete, especialmente:
III —fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos
demais atos normativos a ser uniformemente seguida em suas áreas de
atuação e coordenação quando não houver orientação normativa do
Advogado-Geral da União."
41. Assim, é autorizado que a Consultoria-Geral da União, no caso das
Autarquias, se manifeste a respeito de lei que institui a competência das mesmas,
se esta dúvida surgir, pois o tema extrapola o poder discricionário da Autarquia e
chega à alçada dos próprios objetivos para os quais a mesma foi criada, atingindo
ainda a lógica da estrutura funcional do Estado.
42. As consultas realizadas à Consultoria-Geral da União resultam em pareceres,
que têm a seguinte força legal, de acordo com a Lei Complementar em comento:
"Art. 40. Os pareceres do Advogado-Geral da União são por este
submetidos à aprovação do Presidente da República.
Par. l O parecer aprovado e publicado juntamente com o despacho
presidencial vincula a Administração Federal, cujos órgãos e entidades
ficam obrigados a lhe dar fiel cumprimento.
(..)
/

---

Ministério da Justiça
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE
Gabinete do Presidente João Grandino Rodas

Art. 41. Consideram-se, igualmente, pareceres do Advogado-Geral da
União, para os efeitos do artigo anterior, aqueles que, emitidos pela
Consultoria-Geral da União, sejam por ele aprovados e submetidos ao
Presidente da República."
43. Explicitando o óbvio, o parecer da Consultoria-Geral da União, desde que
aprovado pelo Advogado-Geral da União, submetido ao Presidente da República
e publicado como Despacho Presidencial, vincula a Administração Federal e
deve ser cumprido fielmente. Não há margem, no texto legal, para interpretação
contrária.
44. Assim, devo aplicar a construção teórica ao caso concreto:
45. Nos presentes autos, aborda-se tema que suscitou conflito de competências
com o BACEN. Ocorre que, ambos os órgãos estão sujeitos aos termos do
Decreto-Lei no. 200 e da Lei Complementar no. 73/93, de modo que a forma de
interpretar as leis no. 8.884/94 e 4.595/64 - que determinam, respectivamente, as
competências do CADE e do BACEN - deve ser fixada por parecer da
Consultoria-Geral da União ou da Advocacia-Geral da União, sendo certo que, se
tal parecer for aprovado pelo Presidente da República, o mesmo terá força
vinculante.

'

46. Delineada a teoria para a solução do presente conflito, verifica-se que, de
fato, foi realizada consulta à Consultoria-Geral da União sobre conflito de
competência entre o BACEN e o CADE, a qual se encontra no processo no.
00001.006908/2000-25. Em tal processo, a Consultoria-Geral da União analisou
as posições conflitantes constantes no Parecer da Procuradoria-Geral do Banco
Central, de um lado, e nos Pareceres da Consultoria Jurídica do Ministério da
Justiça, da Procuradoria do CADE e em estudo do Doutor Gesner de Oliveira, de
outro. Foi então proferido, nos mesmos autos, o Parecer no. AGU/LA-01/2001,
em 28 de março de 2.001, de autoria do Doutor Luiz Alberto da Silva, Consultor
da União. O Parecer AGU/LA-01/2001, por sua vez, foi submetido ao
Advogado-Geral da União, que o submeteu ao Exmo. Presidente da República, o
qual o aprovou em 5 de abril de 2.001. Por fim, o referido Parecer foi publicado
no Diário Oficial da União, Seção 1, na data de 25 de abril de 2.001, de modo que
foi concluído o trâmite previsto na Lei Complementar 73/93, para que se tornasse
obrigatório seu fiel cumprimento.
47. Desta forma, não resta saída, senão observar as conclusões do Parecer no.
AGUILA-01/2001, o qual conclui que:
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"V— CONCLUSÃO
96. À vista de todo o exposto, parece-me lícito concluir, em síntese, que,
à luz da legislação vigente, a competência para analisar e aprovar os
atos de concentração das instituições integrantes do sistema financeiro
nacional, bem como de regular as condições de concorrência entre
instituições finaceiras, aplicando-lhes as penalidades cabíveis, é
privativa, ou seja, exclusiva do Banco Central do Brasil, com exclusão
de qualquer outra autoridade, inclusive o CADE.
97. Esse é o modelo que foi adotado pela legislação vigente. Caso se
entenda que esse não é o melhor modelo, a adoção de outro dependerá
de modificação dos dispositivos da Lei no. 4.595/64 aqui analisados, o
que somente poderá ser feito mediante lei complementar."
98. Quanto à sugestão apresentada no final do Parecer da PGFN, a que
se referiu no item 94 deste, parece-me, em princípio, viável como
medida para evitar futuros conflitos ou a continuação dos atuais. No
entanto, sua adoção constitui matéria de conveniência a ser examinada
pelas autoridades superiores, às quais compete igualmente analisar as
razões referidas no item 95 deste."
48. Transcrevo, ainda, a Ementa do. referido Parecer:
"EMENTA:
4. Conclusão pela competência privativa do Banco Central do Brasil
para analisar e aprovar os atos de concentração de instituições
integrantes do sistema financeiro nacional, bem como para regular
condições de concorrência entre instituições financeiras e aplicar-lhes
as penalidades cabíveis."
49. Não posso deixar de dizer que não concordo com a fundamentação do
Parecer AGU/LA-01/2001. Aliás, anteriormente à existência do Parecer
mencionado; tive oportunidade de manifestar minha posição pessoal em relação
ao tema, nos autos do Ato de Concentração no. 87/96, envolvendo Banco Francês
e Brasileiro S/A e Américas Finance Company Limited, empresa do Banco Itaú,
Conselheiro-Relator João Bosco Leopoldino da Fonseca. Deixo, porém, de
transcrever tal posição, o que faria a título ilustrativo. Abstenho-me, também, de
comentar as premissas que levaram à conclusão do referido Parecer, o que
certamente farei em oportunidade acadêmica, pois quero evitar, a todo custo,
perder o cerne da questão que estou abordando. Minhas considerações ou críticas
pessoais quanto ao mérito do Parecer em tela não têm o condão de alterar sua
eficácia.
50. Pois, efetivamente, hoje, o Parecer proferido pela AGU vincula o CADE e
não há como entender de modo contrário. De lege ferenda, as sugestões podenf

•
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ser muitas e, certamente, o serão. De lege lata, porém, o Parecer AGU/LA01/200 1 é vinculante, de modo que voto pela incompetência do CADE para
aprovar o presente ato de concentração.
51. Por fim, chamo a atenção do Plenário, em caráter de extrema urgência e
relevância, para o fato de que considero existir lacuna no Parecer AGU/LA01/2001, pois este não deixa claro se o que caracteriza a competência do BACEN
é o sujeito ou o objeto. Temo que, no futuro, instituições financeiras possam vir a
participar de atividades econômicas absolutamente estranhas às suas finalidades
originárias simplesmente para elidir do CADE a competência de julgamento.
Sugiro, em conseqüência, envio de Oficio à Advocacia-Geral da União,
manifestando esta preocupação, para que esta tome as providências que entender
cabíveis.
É como voto.

•

Brasília, 28 de novembro de 2.001.

JOÃO GRANDINO RODAS
Presidente do CADE
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Prezado Senhor Dr. João Grandino Rodas.

Conforme solicitação encaminho a resposta ao oficio/CADE n.° 3253/01, através
da Carta ASJUR n.° 200/2001.
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Carta ASJUR n° 200/2001.
São Paulo (SP), 29 de novembro de 2001.

Ao Senhor Dr.
João Grandino Rodas
Presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE
Setor Comercial Norte - SCN, Quadra 02, Projeção C
CEP: 70754-510 - Brasília - DF

Ref.: Informações solicitadas

Prezado Senhor,
Em atendimento ao contido no oficio/CADE n.° 3253/01, de 30.10.2001, recebido nessa
d a, se e a presente para informar que não disponho de elementos das empresas
e volvid s e do mercado que abrange a referida negociação.
Ate dos mente,
1
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REAL PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, em resposta ao Ofício recebido, 7
solicitando esclarecimentos para a avaliação e. análise da operação de
aquisição das ações da Finasa Seguradora S/A ("FINASA") pela Zurich
Insurance Company ("ZURICH"), informamos que nada temos a nos opor
com tal fusão, diante dos dados fornecidos.
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Paulo/SP, em face ao ofício expedido por esse órgão, vem,
respeitosamente à presença de V.Sa., informar que não há nada a opor com
relação a operação de aquisição das ações da Finasa Seguradora S/A
(FINASA) pela Zurich Insurance Company (ZURICH).
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S AI B A M quantos ete pú o into bastante virem que no ano dois mil e um (2001), aos
vinte e nove (29) dias do mês de maio, nesta cidade de SãoPaulo, em meu Tabelionato de Notas,
perante mim Tabelião, compareceram como outorgantes:' 1) UNIBANCO SEGUROS S.A., com
sede nesta Capital, na Avenida Euséhio Matoso n.° 1375, 29- ao 8° andares, inscrita no CNPJ sob o
n.° 33.166.158/0001-95, com seu estatuto social consolidado 'em 26.02.96, registrado na JUCESP
sob o n.° 35300145739 em 13.05.96, e posterior alteração (endereço), datada de 08.10.96,
registrada na JUCESP sob o n.° 178.843/96-9' em 29.10.96, neste ato representado na forma do art.
22, § 2°, item "b" de seu estatuto social, por seus Diretores: CESAR JORGE SAAD, brasileiro,
casado, engenheiro, portador do CREA n.° 1942D-RJ e inscrito no CPF sob n.° 378.695.157-87; e,
OSÉ ROBERTO HAYM, brasileiro, casado, economista, domiciliado na cidade de São Paulo,
stado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG n° 4.347.655-5-IFP-RJ e inscrito no
CPF sob n° 634.949.067-34; ambos domiciliados nesta Capital na Av. Eusébio Matoso n.° 1375, 8°
andar; eleitos conforme consta da ata datada de 29.03.00, registrada na JUCESP sob n.° 85.948/007 em 16.05.00; 2) UNIBANCO COMPANHIA DE CAPITALIZAÇÃO, com sede na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso n° 1.375 8° andar, parte, inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob n° 61.054.128/0001-22, com seu estatuto socia
consolidado em 31.03.98, registrado na JUCESP sob o n.`165.067/98-6,
65.067/98-6, neste ato representada nos
40
termos do parágrafo
do Artigo 20, de seu estatuto social, por seus Diretores: ANTONIO
EDUARDO MÁRQUEZ DE FIGUEIREDO TRINDADE, brasileiro, casado, securitário, portador
da cédula de identidade RG n.° 23.480.881-0 SSP/SP e inscrito no CPF sob n.° 425.467.707-30;
eleitos conforme consta da ata datada de 30.12.99, registrada na JUCESP sob n.° 27.044/00-2; e
CESAR JORGE SAAD, acima qualificado; eleito conforme consta da ata datada de 30.03.99,
•-gistrada na JUCESP sob n° 73.778/00-0; 3) UNIBANCO SAÚDE LTDA., com sede na cidade
São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso n° 891 2° e 3° andares partes, inscrita
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob n° 68.741.800/0001-05, com seu estatuto social
consolidado em 17.03.97, registrado na JUCESP sob o n.° 42.926/97-0, neste ato representada nos
termos do parágrafo 4° da Cláusula Vil, de seu estatuto social, por seus Diretores: ANTONIO
EDUARDO MÁRQUEZ DE FIGUEIREDO TRINDADE, e, CESAR JORGE SAAD, acima
qualificados; eleitos conforme consta da ata datada de 13.04.98, registrada na JUCESP sob n.°
67.758/98-8, esclarecendo, eles diretores, não ter sido feita outra ata de nomeação; 4) UNIBANCO
AIG S.A. SEGUROS E PREVIDÊNCIA., atual denominação de PREVER S.A. SEGUROS E
PREVIDÊNCIA, com sede nesta Capital, na Avenida Eusébio Matoso n.° 1375, 20 e 80 andares
parte, inscrita no CNPJ sob o n.° 46.665.139/0001-55, com seu estatuto social consolidado em
10.07.98, registrado na JUCESP sob o n.° 75.493/99-8, e posteriores alterações sendo a de razão
social datada de 25.06.99, registrada na JUCESP sob n.° 119.385/99-5, e a de endereço datada de
03.01.00, registrada na JUCESP sob n.° 26.420/00-4, neste ato representada nos termos do
parágrafo 4° do Artigo 20, de seu estatuto social, por seus Diretores: CRISTOVAM MANG1ONE
-
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de empresas, portador da cédula identidade RG n.°
sob.n.° 45 1.413.048-68; e, CARLOS HENRiQUE TONON
XIMENES DE
0, bra leiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG n.°
17i199: 6.1-SSP/Pe1inrito no CPF sob n.° 003.866.850-53; ambos domiciliados nesta Capital na
Av. Eusébi6 .MatõsonY 1375 -. 8° andar; eleitos conforme consta da ata datada de 29.03.00,
registrada na JIJCES1 sob n.° 102.427/00-8; os presentes devidamente identificados neste ato pelos
documentos'supra mencionados' e apresentados no original, do que dou fé; e, por elas outorgantes,
como vem representadas, me
me foi dito que por este instrumento e na melhor forma de direito,
nomeia e constitui seus bastantes procuradores: FERNANDO BORGES PORIELO, brasileiro,
solteiro, àdvogado, inscrito na OAB-SP sob n° 133.979 e no CPF sob n° 093.597.558-69; JAIRO
DE LACERDA, brasileiro, casado, inscrito na OAB-SP sob n° 173.173 e no CPF sob n°
126.141.628-76; JOSÉ ROBERTO DE JESUS, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB-SP
sob n° 106.117
no CPF sob n° 011.188.478-06; KELLEN CRISTINA FERNANDES
QUESSADA, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB-SP sob n° 157.160 e no CPF sob n°
161.675.768-07; LUCIA APARECIDA TORIELLO, brasileira, casada, advogada, inscrita na
OAB-SP sob no 134.783 e no CPF sob n° 094.779.028-45; LUCIANA MARQUES BRITO,
brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB-SP sob n° 146.763 e no CPF sob n° 185.053.578-76;
MARIA DE CÁSSIA BATISTA, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB-SP sob no 94.760
e no CPF sob n° 006.813.248-48; MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE FREITAS, brasileira,
divorciada, advogada, inscrita na OAB-SP sob n° 96.363 e no CPF sob n° 023.388.498-09;
MELISSA MARTINEZ, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB-SP sob n° 157.904 e no
CPF sob n° 191.840.518-25; RENATA MARQUES LEITE HAGE, brasileira, casada, advogada,
inscrita na OAB-SP sob n° 136.031 e no CPF sob n° 119.205.508-01; RODRIGO ARNONI
SCALQUETTE, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB-SP sob n° 130.633 e no CPF sob
n° 176.025.398-77; SUELI APARECIDA FERREIRA DA SILVA, brasileira, casada, advogada,
inscrita na OAB-SP sob n° 75.574 e no CPF sob n° 844.414.538-68; VANIA LEONARDO,
brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB-SP sob ri0 169.086 e no CPF sob n° 249.774.618-43;
WASHINGTON LUIS BEZERRA DA SILVA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OABSP sob no 119.246 e no CPF sob n° 075.155.768-47; LUCIENE DE FÁTIMA CASTRO'
AUGUSTO, brasileira, separada consensualmente, advogada, inscrita na OAB-RJ sob n° 88.447 e
no CPF sob n° 024.249.317-39; MARCO ANTOMO RIBEIRO DA FONTE, brasileiro, solteiro,
advogado, inscrito na OAB-RJ sob n° 100.658 e no CPF sob n° 071.817.127-64; os quatorze
primeiros domiciliados na Av. Eusébio Matoso n° 1375 - 3° andar, na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo e os dois últimos domiciliados na Rua do Carmo n° 43 - 110 andar, na cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; aos quais confere amplos, gerais poderes para, em conjunto
ou isoladamente, representar a outõrgante perante qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, bem como
perante órgãos de Administração públiáa direta e indireta, sejam de âmbito federal, estadual,
municipal ou autarquias, fundações, representar a outorgante e defender os direitos da outorgante
'contra quem quer seja, em qualquer processo, ação ou procedimento contencioso, administrativos
ou não, em que a outorgante for parte sob qualquer condição, podendo os outorgados, para tanto,
usar todos os poderes da cláusula "ad-judicia" ora expressamente outorgados e mais os de acordar,
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transigir, discordar, desistir, receber quantias, passar recibos, assinar termos, firmar compromissos,
dar quitação, requerer falência, restituições, prestar declarações, habIlitar créditos em falências ou
concordatas, embargar concordatas, comparecer em assembléias de credores, votando e sendo
votado, apresentar "noticias criminis", receber citação, promover, enfim, todas as medidas
assecuratórias de direitos dos outorgantes, podendo, ainda, conciliar pelos mandantes nos termos
do artigo 448 e seguintes do Código de Processo Civil, podendo, aindã, os outorgados, constituir
advogados e empresas especializadas em recuperação de veículos 'rõubados ou furtados, nomear
prepostos, representar os outorgantes em licitações, praticando todos os atos necessários ao fiel
cumprimento do presente mandato, inclusive substabelecer. O PRESENTE MANDATO TERÁ
VALIDADE POR 03 ANOS A CONTAR DESTA DATA, EXCETO PÁRA OS PODERES
DA CLÁUSULA AD JUDICIA, ESTES VÁLIDOS POR' PRAZO INDETERMINADO,
INCLUSIVE AQUELES PREVISTOS NO ART. 38 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
O presente revoga o anteriormente lavrado nestas notas, no Livro 1059, pgs. 023, em
08.05.01.- De como assim o disseram, do que dou fé, pediram-me e lhes 'lavrei este instrumento,
que depois de lido em voz alta e clara, foi achado conforme, aceitam e assinam.- Eu, Luciano De
'aria Schimidt, escrevente habilitado, a digitei.- Eu, HILDEBRANDO PAUL1NO DE MORAES,
Tabelião de Notas, a conferi e subscrevi e assino.- São Paulo, 29 de maio de 2001.- (a.a.)
CESAR JORGE SAAD /11/ JOSE ROBERTO HAYM III! ANTONIO EDUARDO MARQTJEZ DE
FIGUEIREDO TRINDADE 1/1/ CARLOS HENRIQUE TONON X[MENES DE MELO
CRISTOVAM MANGIONE SOBRINHO liii HILDEBRANDO PAULINO DE MORAES /1/1
NADA MAIS. LEGALMENTE SELADA. Traslada em seguida, porto fé que o presente, é
constituído de três (03) folhas contendo cinco (05) páginas digitadas, cópia do original.- Eu,
:., a conferi, subscrevi,
o e público e raso.Em testemu o
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Carta ASJUR n° 200/2001.
São Paulo (SP), 29 de novembro de 2001.

CADE/t43

08700.00404 712001-56
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Ao Senhor Dr.
João Grandino Rodas
Presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica CADE
Setor Comercial Norte SCN, Quadra 02, Projeção C
CEP: 70754-510 Brasília DF
-

-

-

-

-

Ref.: Informações solicitadas
1G

Prezado Senhor,
Em atendimento ao contido no ofício/CADE n.° 3253/01, de 30.10.2001, recebido ne(sa
da, se e a presente para informar que não disponho de elementos das empresas
e volvid s e do mercado que abrange a referida negociação.
mente,
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EDUAPiJO CELSO FELICÍSSIMO
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QADE..
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL. CNPJ: 28.196.889/0001-43
Central de Atendimento aos Clientes: 0800553080 - Telefone e Fax: 0XX1 1 3888.2700
Correio eletrônico: alianca@aliancadobrasil.com.br - www.aliancadobrasil.com.br
Endereço: Rua Manuel da Nóbrega, 1280, 91andar, São Paulo, SP - CEP: 04001-004
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Conseflio j4iministrativo de Defesa Econômwa - CJ4ÇLXE
--

Gabinete do Presidente João Grandino Rodas

Memorando n° 13412001.
Brasília, 11 de dezembrode 2001

De: Fábio Alessandro dos Santos
Assessor Processual
Para: Dr. Celso Campilongo
Conselheiro do CADE
Assunto: Encaminhamento dos autos do Ato de Concentração n° 08012.006762/2000-09
(Banco Finasa de Investimentos S/A; Brasmetal Induatrial S/A e Zurich Participações e
Representações.)

Encaminho ao i. Conselheiro os autos do processo em referência, a fim de que o
mesmo providencie a elaboração do v. Acórdão.

Atenciosamente,

RO DOS SANTOS
ES
Assessor Prossual

o4
m

\
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HSBC Seguros XD
08700.

CADEIMJ

Curitiba, 29 novembro de 2001.

Ministério da Justiça
Conselho Administrativo de Defesa Econômica CADE
Gabinete do Presidente Dr.João Grandino Rodas
Setor Comercial Norte SCN, Quadra 02, Projeção C
CEP —7O754-51Q Brasília DF
-

-

-

--
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REF.: OFICIO N'3252/01

Prezado Senhor,

Referimo-nos ao Oficio em destaque para informar que, relativamente ao quesito formula do
esse Conselho, HSBC Seguros Brasil S.A., considera normal a aquisição das ações da Finasa
Seguradora S.A. (F]NASA) pela Zurich Insurance Company (Zurich), não vendo, assim,
conseqüências para o mercado.
Finalmente, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de alta estima e
consideração.

Acs ~-ÁG4,0G(:3(0
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HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltip
Atendimento à órgãos Públicos
Rua Tenente Francisco Ferreira de Sou
n° 805 - Hauer
81630-010 Curitiba-PR
EXP 013-4

07/2001

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE
FORMULÁRIO PARA REQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS
NO dos autos:

OOZ/09

L

Requerente:

:AIrY,Q1A..Q__ £ryi1bi

devidamente qualificado nos autos em epígrafe

W sim/procuração às fls.

O não),

vem à presença de Vossa Excelência, com fulcro no art. 90, §30, da Resolução CADË n° 12,
requerer a extração de cópias das seguintes peças processuais:

V24, do C,i,,

Termos em que,
pede deferimento.
Brasília,

'1

de ?Q3

de

1

CW
Assinatura do Requerente

Autorização:
Brasília, _de

de
e Carimbo

N° defis.

_6

/ValorR$

Recebi as cópias so1itadas em
Ass:

5

0Oj

/
19/Out/O1
Número:

08012.006762/00-09
Tipo:

Atos e Contratos do artigo 54

Setor: Serviços de seguro
Tipificação: Análise de ato de concentração
Fase:
Ccnselheiro:

Concluso ao relator
Hebe Teixeira Romano Pereira da Silva

Representante:

REQ/REP:
Banco Finasa de Investimento S/A
Brasmetal Industrial S/A
Zurich Participações e Representações Ltda
Entrada na SDE/ANATEL:

13/12/2000

Envio à Procuradoria:

14/05/2001

Encaminhamento à SEAE:

18/12/2000

Parecer da Procuradoria:

25/05/2001

Retorno da SEAE:

09/04/2001

Conclusão ao Conselheiro:

25/05/2001

Encaminhamento ao CADE:

04/05/2001

Julgamento:

Distribuição ao Conselheiro:

11/01/2001

Julgamento no D.O.U.:

Redistribuição:

Acórdão no D.O.U.:

Súmula:
Contrato de Associação
Observação:
AC n.° 08012.006762/2.000-09
Tramitação:

.

18.12.00 - OF/SDE/GAB n.° 6457/00 encaminhando Petição inicial, com cópia autenticada do comprovante de
pagamento da taxa processual.
24.01.01 - A Conselheira Hebe Romano submeteu ao Plenário os termos do despacho de no 01/01 (AC
08012.006762/00-09), o qual foi referendado por unanimidade.
24.01.01 - A Conselheira Hebe Romano submeteu ao Plenário os termos dos ofícios de no 09 e 10/01 (AC
08012.00672/00-09), os quais foram referendados por unanimidade.
31.01.01 - A Conselheira Hebe Romano submeteu ao Plenário os termos dos ofícios de no 09 e 10/01 (AC
08012.006762/00-09), os quais foram referendados por unanimidade
09.02.01 - Expedido Ofícios/nos 373 e 311/01 à CVM e Junta Comercial do estado de São Paulo.
02.03.01 - OF/SEAE/MF n°665/01 em atenção ao OF/CADE n° 10/01.
04.05.01 - OF/GAB/SDE n° 1950/01 encaminhando os autos originais ao Presidente do CADE com pareceres da
SEAE e SDE. (01 vol+01 vol contendo doc. enviados pela SEAE)
10.05.01 - Despacho GB n° 703/Olencaminhando os autos originais à Conselheira Relatora. (01 vol+01 vol contendo
doc. enviados pela SEAE).
14.05.01 - Memo.Gb n.° 0087/01 encaminhando os autos à Procuradoria do Cade.(01 vol+01 vol contendo doc.
enviados pela SEAE).
25.05.01 - Recebido Parecer da Procuradoria do CADE n°299/01 (01 vol+01 vol. contendo doc. da SEAE)
20.06.01 - Pedido de Pauta de Julgamento (213 SO).
4/21.06.01 - Memo/Gab/HTR n° 102/01 encaminhando os autos encaminhando os autos ao Conselheiro Celso
Fernandes Campilongo (01 vol+01 vol. contendo doc da SEAE).
13.09.01 - Memo Gab. CFC n.° 41/01 encaminhando os autos aõ conselheiro Roberto Augusto C. Pfeiffer conforme
pedido de vista.(01 vol + 01 vol anexo doc. SEAE + 05 catalógos+01 vol cópia)
1 de 2
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28.09.01-Memo Gab. RF n.'001/01 encaminhando os autos ao conselheiro Ronaldo Macedo Júnior conforme pedido
de vista.(01 vol + 01 vol anexo doe. SEAE + 05 catalógos+01 vol cópia)
02.10.01 - Petição de Interesse do Sr. Marcelo Meireles Lobão requerendo cópia do relatório e votos já proferidos nos
autos.
17.10.01 - Pedido de Pauta de Julgamento (221 SO)
17.10.01 - Memo Cade n.° 188/01 encaminhando os autos ao Presidente conforme pedido de vista. (01 vol + 01 vol
anexo doe. SEAE + 05 catalógos+01 vol cópia)
Síntese da Decisão:
20.06.01 - A Relatora votou pela remessa dos autos ao Banco Central, nos termos de seu voto. O Conselheiro Celso
Campilongo pediu vista, aguardando os demais.
27.06.01 - O Conselheiro Celso Campilongo trará seu voto-vista na próxima sessão.
05.09.01 - O Conselheiro Celso Campilongo trará seu voto na próxima sessão ordinária.
12.09.01 - Votação Parcial: A Relatora votou pela remessa dos autos ao Banco Central, nos termos de seu voto. O
Conselheiro Celso Campilongo votou pela aprovação sem restrições, sendo acompanhado pelo Conselheiro Afonso
Arinos. O Conselheiro Roberto Pfeiffer pediu vista, aguardando os demais.
19.09.01 - O Conselheiro Roberto Pfeiffer trará o voto-vista na próxima sessão.
26.09.01 - Votação Parcial: A Relatora votou pela remessa dos autos ao Banco Central, nos termos de seu voto, O
Conselheiro Celso Campilongo votou pela aprovação sem restrições, sendo acompanhado pelos Conselheiros Afonso
Arinos e Roberto Pfeiffer. O Conselheiro Ronaldo Macedo pediu vista, aguardando os demais.
03.10.01 - O Conselheiro Ronaldo Macedo trará seu voto-vista na próxima sessão.
10.10.01 - O Conselheiro Ronaldo Macedo solicitou do Plenário o adiamento por mais uma semana, sendo aceito por
unanimidade.
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Ministério da Justiça
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE
Gabinete do Conselheiro Thompson Andrade

Ato de Concentração n° 08012.006762/2000-09
Requerentes: Banco Finasa de Investimentos S/A, Brasmetal Indústria S/A, Zurich
Participações e Representações.
Advogados: Lauro Celidônio Neto, Patrícia Avigni, Helena Maria Neves Puggina
Ferraz e outros.
Relatora: Conselheira Hebe Romano

•

VOTO VOGAL
1. Os votos dos conselheiros que me precederam na sua manifestação já
examinaram exaustivamente a questão da vinculação ou não do CADE ao
parecer da AGU do ponto de vista jurídico. Minha análise, diferentemente, se
concentrará no exame econômico se é adequado que um órgão da
administração pública como o CADE tenha a incumbência de examinar todos
os atos de concentração, aí incluídos os referentes ao setor financeiro (atos de
concentração bancária), ou se deve haver uma responsabilidade compartilhada
entre o Banco Central e o CADE.

ao

2. A descentralização administrativa como forma de uma organização setorial do
Governo pode ser interpretada do ponto de vista econômico como resultante
de uma avaliação positiva das vantagens ou ganhos que a divisão do trabalho
traz para a administração e a sociedade.
3. Do ponto de vista econômico, a divisão do trabalho e o seu corolário de
especialização estão associados nos primórdios da história do pensamento
econômico ao autor de A RIqueza das Nações, Adam Smith, o fundador da
moderna Ciência Econômica. Smith relata neste trabalho os ganhos de

1
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O

produtividade da mão de obra em uma fábrica, ganhos estes gerados pelo fato
dos trabalhadores tornarem-se mais eficientes em decorrência da sua
especialização produtiva.'
4. A divisão do trabalho é uma forma de produção na qual o trabalhador é
alocado naquela atividade na qual ele é mais produtivo, isto é, na qual ele
possa fazer o melhor uso das suas habilidades. Como resultado, ninguém
executa todas as tarefas na produção, mas cada um se incumbe daquela para
a qual o trabalhador mostra ter uma vantagem comparativa vis-a-vis aos
demais, se especializando na execução de uma determinada tarefa.
5. A especialização, então, propicia uma maior eficiência produtiva basicamente
por duas razões :2
i)

As habilidades individuais diferem e a especialização permite que
cada um faça aquilo que o indivíduo podé relativamente fazer
melhor, deixando para os outros as demais tarefas que devem ser
feitas;

ii)

Mudanças positivas nas habilidades pessoais ocorrem justamente
porque as pessoas se especializam. Uma pessoa que se concentra
em uma atividade torna-se mais eficiente em decorrência do
processo do "learning by doing".

6. A especialização resulta e ao mesmo tempo é permitida por uma vantagem
natural ou adquirida pelo trabalhador, seja em termos pessoais ou em termos
da dotação de recursos à sua disposição, gerando ganhos produtivos
superiores àqueles que seriam efetivados por uma organização produtiva que
não apresentasse este tipo de característica. Em outras palavras, como a
especialização propicia ganhos de produtividade em cada atividade, a
eficiência total (qual seja, a relativa ao conjunto de atividades) é a maior
possível.

1

Smith, Adain, The Wealth ofNations (New York: Random HouseModem Library Edition, 1937), p. 5
Lipsey, Richard G. and Chrystal, K. Alec An Introduction To Positive Economics (New Yor: Oxford
University Press, 1995), p. 14
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7. Os serviços prestados pelo governo podem ser considerados do ponto de vista
agregado como produzidos por uma unidade que usa um conjunto de
processos e os insumos requeridos pelos mesmos. Em uma organização
estatal setorializada, o conjunto de processos produtivos se distribui por
entidades ou agentes governamentais (ministérios, departamentos, autarquias
e demais órgãos) com notória especialização produtiva, cabéndo-lhes produzir
os serviços específicos da sua especialização.
8. A especialização governamental neste caso supostamente produz os ganhos
de produção propiciados pela divisão de trabalho. A suposição se baseia na
analogia com a especialização produtiva na indústria e nos demais setores da
economia, para os quais a alocação do trabalho segundo às suas vantagens
comparativas é mais eficiente que qualquer outra forma de produção.
9. Assim, do ponto de vista produtivo, uma organização governamental
setorializada em órgãos que cuidem separadamente das questões de saúde,
de transportes, de educação, de finanças, etc., supostamentè se beneficia dos
ganhos de produtividade gerados pela especialização na produção dos
serviços que devem ser prestados.
10.No caso concreto em exame, a organização governamental federal brasiléira
dispõe de um Banco Central que tem por objetivo regular o setor financeiro
nacional com a finalidade de prestar serviços que conjuntamente protejam a
moeda nacional, o sistema de crédito, as relações cambiais, a higidez
financeira e a segurança do sistema financeiro a ele associado. Como
regulador, os serviços prestadores pelo Banco Central se assemelham aos
prestados por outros órgãos reguladores, como a ÂNA1'EL, a ANEEL, a
ANVISA, etc., os quais ambicionam regular a oferta de um determinado serviço
(estabelecendo normas para a entrada neste mercado), condicionando, as
empresas reguladas a operar de uma dada forma qte proteja o equilíbrio
financeiro das mesmas, a segurança do sistema e o bem estar dos usuários.
Ao Banco Central cabe proteger as empresas do sistema financeiro,

1
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estabelecer normas e fiscalizar a sua observância, visando dar segurança aos
usuários deste sistema (empresas, depositantes e o próprio Governo).
11 .A lei que determina as atribuições do Banco Central, diferentemente das que
criaram as demais agências regulatórias, consignou-lhe, uma tarefa adicional,
qual seja, a de cuidar da questão da concentração e de conduta
anticoncorrencial no setor bancário. Entretanto, deve-se levar em conta que o
próprio Governo também estabeleceu um órgãÕ com competência
especializada para o exame da concentração e de condutas anticompetitivas
em todos os setores produtivos, sem distinção. O objeto da: atual polêmica é,
portanto, a quem cabe afinal a competência de examinar e julgar casos de
concentração e de conduta no setor financeiro, o Banco entral ou o CADÊ 9.
12.É o parágrafo 2Q do artigo 18 da Lei n. 4.595/64 que estabelece que "O Banco
•

Central do Brasil, no exercício da fiscalização que lhecompete, regulará as
condições de concorrência entre instituições financeiras, coibindo-lhes os
abusos com a aplicação da pena (vetado) nos termos da Lei." Os artigos 2°.,
15°. e 540. da Lei 8.884/94 atribui ao CADE a defesa da concorrência em
qualquer setor econômico.
13.Abro um parêntese aqui para registrar que a citada polêmica está longe de se
manifestar quando alguém consulta a home-page do Banco Central com o
objetivo de verificar quais são as suas funções. Esta home-page lista que estas
funções são:3 "a) formulação, execução e acompanhamento da política
monetária; b) controle das operações de crédito em todas as suas formas; c)
formulação,execução e acompanhamento da política cambial e de relações
financeiras com o exterior; d) organização, disciplinamento e fiscalização do
Sistema Financeiro Nacional e ordenamento do mercado financeiro; e)
emissão de papel-moeda e de moeda metálica e execução dos serviçosi do
meio circulante." Indo direto à seção que especifica o que o Banco centralfaz
em relação ao item d, (Supervisão do Sistema Financfiro Nacional), não há
sequer uma linha que mencione a preocupação legal de defesa da
3http://www.bcb.gov.br/htmslsobre/füncoes.shtin

concorrência, ou seja, com o controle das estruturas e das condútas
anticompetitivas das empresas deste setor. Praticamente toda a seção, se
dedica a explicitar as atividades de fiscalização direta e indireta do modo
operacional de cada uma das milhares de instituições existentes, fazendo um
monitoramento de acompanhamento das mesmas no tocante a anormalidades
e irregularidades no seu funcionamento e tudo o mais que contrarie as normas
reguladoras do Banco Central relativas ao funcionamento de cada Banco. Não
há no texto qualquer manifestação ou referência relativa a uma atuação
preventiva ou repressiva do Banco Central ou a qualquer instrumento voltado
para impedir que haja neste mercado condições para um comportamento
anticoncorrencial.
14. Os casos de concentração no setor bancário decorrem de dois tipos básicos de
eventos. Um decorrente do interesse econômico comum que possa haver entre
duas ou mais empresas bancárias se fundirem, criar uma "joint-venture", fazer
uma reorganização societária e demais atos que representem alguma
modificação nas empresas que operam neste setor. Estes eventos em tudo se
parecem com aqueles que ocorrem rotineiramente nos demais setores
produtivos, como na indústria, no comércio, nos serviços não-bancários, étc.
Outro tipo de eventos que ocorrem no setor bancário se deve a reestruturações empresariais comandadas pelo Banco Central visando proteger
o sistema dos riscos de iliquidez, implicando em fusões e liquidações extrajudiciais. São intervenções feitas no mercado bancários objetivando protegê-lo
do chamado "risco sistêmico", qual seja, a de que a iliquidez de uma dada
empresa bancária se propague para as demais empresas deste setor e dos
demais setores, o que provocaria efeitos danosos para a população e as
atividades econômicas pela multiplicação de falências, gerando um custo
social que em muito supera os custos privados.
15.A preocupação com o risco sistêmico também determina uma ação prudencial
do Banco Central pelo estabelecimento de normas que condicionam a entrada
de empresas, impondo barreiras à entrada no mercado de intermediários
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financeiros que não apresentem, por exemplo, um capital mínimo e outras
condições necessárias para garantir a segurança do sistema financeiro. Esta
preocupação se materializa com o estabelecimento de normas inerentes à
função regulatória do Banco Central deste mercado, as quais devem ser
observadas em qualquer ato que envolva agentes deste setor.
16.Também no caso dos demais setores produtivos, a iliquidez de uma dada
empresa tem uma tendência a se propagar para outras, principalmente às
fornecedoras de insumos, mas em um nível imensamente menor do que pode
ocorrer no setor bancário, já que neste os efeitos nocivos seriam generalizados
na economia de um país. A quebra de confiança no sistema bancário é um
fenômeno muito mais sério, pois potencializa os riscos dos bancos não
suportarem uma corrida aos seus caixas feita por depositantes inseguros
o

quanto à possibilidade de monetizar os seus créditos e inviabiliza
compromissos de financiamentos feitos pelos bancos.
17.A apreciação do presente processo enseja primeiramente o exame da seguinte
questão: Há uma justificativa econômica (vantagem comparativa) para que a
análise da concentração no setor bancário seja um serviço prestado pelo
Banco Central e não pelo CADE ? Ignorando inicialmente os dois tipos de
eventos listados no parágrafo anterior, poder-se-ia responder que não, se a
justificativa da resposta estiver centrada simplesmente no fato do Banco
Central ter a competência de tratar do sistema bancário. Se esta fosse a razão,
então a análise da concentração no setor de telecomunicações seria da
ANATEL, no setor de energia elétrica a ANEEL e assim por diante, por

o

analogia. Isto significaria que a vantagem comparativa que justificaria deixar a
análise da concentração no órgão regulador do setor decorreria, por hipótese,
da especialização setorial daquele órgão. Esta interpretação não nos parece
apropriada porque, estendendo-a ao extremo, ela nos levaria a considerar que
as questões da legislação trabalhista no setor bancário deveriam ser tratadas
também pelo Banco Central e não pelos órgãos do Ministério do Trabalho, por
exemplo. Ou seja, teríamos que admitir que qualquer questão que envolva
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agentes do setor bancário teria de ser apreciada pelo Banco Central, o que nos
parece um contra-senso.
18. A pergunta que se deve fazer do ponto de vista econômico é a seguinte: quem
apresenta vantagem comparativa para apreciar concentração bancária, um
órgão governamental especializado em bancos ou um órgão especializado em
análises de concentração?
19. A resposta a esta questão nos obriga a voltar àquela distinção feita quanto aos
tipos básicos de reestruturações no setor bancário, aquelas que ocorrem em
razão do risco sistêmico e as demais, estas semelhantés em tudo ao que
ocorre em qualquer outro setor da economia de um país. Não parece haver
dúvida que no que toca às relativas ao risco sistêmico (ou seja, associadas ,a
fusões e liquidações comandadas pelo Banco Central) a vantagem

o

comparativa é do Banco Central, sendo mais eficiente deixar a este a
incumbência de considerar a possibilidade de mitigar os efeitos perniciosos
que possam causar danos ao sistema econômico, mas também levar em conta
aspectos da concentração produtiva no setor bancário. Que ponderação dar a
estes dois objetivos (quais sejam, minimizar o risco sistêmico e impedir uma
concentração bancária que propicie uma limitação na competição) na função
objetivo é algo que deve ser definido pelo próprio Banco Central, caso a caso,
mas é inegável que o peso a ser dado ao primeiro objetivo tenderá a ser o
predominante na decisão de implementar a reestruturação requerida.
20.Por que o Banco Central tem vantagem comparativa maior que o CADE para
apreciar os casos de risco sistêmico quando ocorrem fusões ou liquidações
extrajudiciais ? A resposta parece extremamente clara: as reestruturações
provocadas pelo risco sistêmico (patrocinadas na verdade pelo Banco Central)
têm um peso maior e necessariamente preponderante a ser, dado ao objetivo
de minimizar ou eliminar os danos que podem ser provocados pela propagação
da iliquidez. Quem conhece a situação financeira conjuntural daquele banco
em particular e dos demais bancos do sistema é o Banco Central. Assim,
primeiramente, a vantagem comparativa neste caso reside em uma questão
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concentração horizontal e vertical dependem muito menos da análise da
dinâmica conjuntural da liquidez das empresas bancárias e mais de
informações estruturais de diversos mercados, alguns mesmo fora da área
financeira, envolvendo muitas vezes atividades primárias, secundárias :e
terciárias não-bancárias. Nestes casos, a vantagem informacional é dos órgãos
instrutores do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e do CADE, os
quais não apenas têm uma larga experiência em acessar as bases de dados e
os estudos que caracterizam os diversos setores econômicos do país, como
também desenvolveram ao longo do tempo um know-how analítico adequado à
defesa da concorrência no país. A experiência e o know-how são justamente
os elementos produtivos que caracterizam a maior produtividade (portanto, a
eficiência) que justifica a divisão de trabalho e a especialização produtiva,, à
•

semelhança das análises feitas por Adam Smith em 1776. Sob este aspecto,
casos como estes devem ficar por conta de órgãos de defesa da concorrência.
Em termos de alocação ótima de recursos, faz sentido que o CADE, ladeado
pelos órgãos instrutores, um órgão especializado em defesa da concorrência,
se incumba dos mesmos em nome da sua maior produtividade.
24.Deve-se ressaltar, em adição, que estes casos de reestruturação nãocomandada pelo Banco Central (ou seja, aqueles que não se caracterizam
como resultante de risco sistêmico) não apresentam uma urgência e um sigilo
no trato para evitar vazamentos de informações. Recorde-se que estas
características reforçavam a vantagem comparativa do Banco Central para
tratar os casos de risco sistêmico. Conforme mencionado anteriormente, os
casos de reestruturação bancária que não se originam' de análises de risco
sistêmico são rotineiros quando comparados com atos de concentração nos
demais setores da economia, embora podendo ser complexos ou não, como
pode ser a situação de qualquer ato de qualquer outro setor. Portanto, não
apresentam qualquer novidade do ponto de vista analítico.
25.É claro que não se pode ignorar o fato de que o Banco Central possivelménte
possui recursos humanos e materiais que podem ser alocados à tarefa' de

informacional no que tange ao objetivo primordial para a reestruturação
bancária.
21.Outro elemento que reforça a vantagem comparativa do Banco Central para
deixar estes casos ao exame exclusivo destes casos resulta da necessidade
de presteza da intervenção da ação governamental para os mesmos e do
menor trânsito possível das informações para que não ocorram vazamentos,
os quais potencializariam o risco sistêmico que se pretende evitar.
22.Para os demais casos de reestruturações bancárias, quais sejam, aquelas qúe
decorrem de oportunidades comerciais naturalmente observadas em qualquer
setor da economia, não parece haver uma vantagem comparativa inegável do
Banco Central para preservar para si o exame da concentração no setor. , É
bem verdade que do ponto de vista da atividade bancária, ç Banco Central
certamente terá todas as informações que possam retratar a situação de um
determinado banco ou grupo de bancos neste mercado. 'Entretanto, urna
análise de concentração implica em ter um retrato mais amplo, englobando não
apenas a do setor bancário, mas de todas as empresas de diversos grupos
econômicos, muitas vezes compreendendo diversos setores produtivos. Assim,
análises de concentração, mesmo aquelas ocorridas no setor bancário, podem
exigir informações referentes a diferentes setores, seja para fazer análises de
concentração horizontal, ou de concentração vertical. Uma fusão bancária ou
mesmo uma reestruturação societária pode implicar em alterações
significativas em empresas subsidiárias no mesmo setor, mas mais
comumente em setores outros, eventualmente aumentando o poder de
mercado de uma empresa ou empresas que não são do setor bancário A
vantagem informacional do Banco Central nestes casos,, não é relevante, pois
ela se refere apenas ao setor bancário.
23.Deve-se observar que para os casos de reestruturação não comandada pelo
Banco Central, a função objetiva não contém o interesse em diminuir , ou
eliminar o risco sistêmico, por definição, inexistente uma vez satisfeitas as
normas prudenciais reguladas pelo Banco Central. Portanto, as análises de
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examinar todos os processos que envolvam modificações na estrutura
concorrencial ou condutas anticompetitivas no setor financeiro. Entretanto,
deve-se considerar que esta alocação implicaria em o Banco Central ter um
departamento ou setor adicional na sua organização, com pessoal qualificado
e treinado para analisar estes processos, ou, ainda, reunir ocasionalmenteo
pessoal técnico que pudesse dar um parecer sobre o processo em exame. Em
qualquer uma das situações, isto implicaria, no primeiro caso, a retirar
permanentemente pessoal técnico das suas funções mais típicas de Banco
Central e no segundo caso, desviá-lo ocasionalmente destas funções. É nítido
o desperdício que isto implica, pois, enquanto o Banco Central necessitaria ter
que retirar pessoas das suas funções, haveria uma estrutura organizacional no
CADE à disposição para ser usada. Em outras palavras, haveria redundância
e, por definição, sub-emprego dos fatores de produção. Alocativamente,
haveria ineficiência produtiva
26.Até este momento esta análise ainda não tratou das condutas anticompetitivas
no setor bancário, limitando-se à questão das mudanças na estrutura do setor.
Isto foi feito assim com a convicção de que as práticas contra a concorrênóia
no setor bancário nada têm de significativamente especial que as distingam
das que ocorrem em qualquer setor da economia. Deste modo, o Sistema
Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) pode muito bem cuidar desta
questão, pois possui os instrumentos para investigar a questão e tem uma
prática que pode ser estendida aos casos de conduta anticoncorrencial, sem
qualquer perda de eficiência produtiva na prestação do serviço e
possivelmente com algum ganho, dada a experiência do SBDC. As
informações que serão necessárias para a análise destes casos podem ser
perfeitamente transferidas para o CADE, como ocorre normalmente com
condutas em qualquer setor. A necessidade ou não no sigilo das informações é
algo que o SBDC já está acostumado a lidar e a proteger, em obediência aos
dispositivos da Lei 8.884/94.
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27. Finalmente, deve-se considerar que o Banco Central do Brasil, como um
Banco Central de qualquer país, tem como tarefas principais as de controle da
oferta monetária, defesa do valor da moeda nacional e de regulação dos
agentes deste mercado. A prática tem mostrado, quer seja no Brasil, quer em
alguns outros países, que o Banco Central tem sido chamado a exercer
funções adicionais na administração pública quando historicamente chamado a
dar uma contribuição na solução de algum problema na economia do país. Por
isto, não é incomum encontrar entre as atribuições do Banco Central funções
que restariam melhor delegadas a outros órgãos do Governo, uma ação que
esvaziaria o conjunto de atribuições estranhas as funções mais pertinentes a
este Banco. No caso específico em exame, à exceção dos casos de
reestruturação decorrente de situações de risco sistêmico, o Banco Central
nada tem a ganhar do ponto de vista das suas atribuições tradicionais e mais
pertinentes aos seus objetivos principais ao envolver pessoal e recursos pára
executar tarefas de controle de concorrência que podem ser desenvolvidas por
um órgão especializado como o CADE. Ao fazê-lo, estaria alocando
inadequadamente os seus recursos às suas finalidades de Banco Centra( e
contribuindo para uma menor eficiência agregada dos serviços prestados pelo
Governo.
28.Acreditar que no exercício da sua função em defesa da concorrência o CADE
possa vir a contestar e derrubar normas prudenciais adotadas pelo Banco
Central, de competência exclusiva deste agente regulador, para lidar com
situações de risco sistêmico é imaginar que seja impossível encontrar uma
forma legal que reconheça os limites de atuação de ambos os órgãos. Da
mesma forma que o CADE não contesta normas regulatórias estabelecidas
pelas demais agências reguladoras, as suas relações com estas agências se
fazem de forma cooperativa, o mesmo podendo ocorrer com o Banco Central.
29.As considerações feitas neste voto levam-nos, portanto, a considerar que
deveria haver uma responsabilidade compartilhada entre o Banco Central é o
CADE no que concerne à defesa da concorrência. Portanto, deve haver uma
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compatibilidade entre a visão econômica, a qual recomenda o
compartilhamento da responsabilidade, e o instrumental jurídico quê
possibilitaria implementar tal divisão. Os votos dos Conselheiros Celsó
Campilongo, Roberto Pfeiffer e Ronaldo Macedo Júnior mostraram que do
ponto de vista legal é perfeitamente possível tal compartilhamento. Por este
motivo, acompanho estes votos e considero que o CADE deve apreciar o
presente processo.
30.Apreciando-o no que toca ao mérito, voto por sua aprovação sem restrições,
pois o nível de concentração horizontal resultante da operação é insignificante
(1,2%) e assim a operação não prejudica ou restringe de forma alguma a
concorrência.

Éomeu voto.
Brasília, 28 dá novembro de 2001

THOMPSON ANDRADE
Conselheiro do CADE
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VOTO VOGAL

Introdução
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Com este Voto Vogal, quero, em primeiro lugar, reafirmar o meu apoio aos
argumentos exarados no Voto de Vista do Ilustre Conselheiro Celso Campilongo,
para adotá-los em apoio ao meu entendimento pela competência do CADE para o
exame de atos de concentração e de condutas no âmbito do setor financeiro.
Em segundo lugar, esclarecida a questão sobre o conflito de competências,
pretendo abordar o inevitável conflito restante, vale dizer, o conflito de critérios de
exame de atos e condutas no setor financeiro do ponto de vista do interesse
público, gerado pelos reflexos concorrenciais da ação regulatória do BACEN.
Quanto a este ponto gostaria de declarar meu apoio aos argumentos do Ilustre
Conselheiro Ronaldo Porto Macedo Júnior sobre a forma de se administrar a
aplicação concomitante dos critérios regulatórios do BACEN com os critérios
concorrenciais do CADE, no contexto da presente indefinição de normas e
procedimentos expressos para a harmonização dessas ações.
Por fim, quanto ao mérito da presente operação, acompanho a análise do voto de
Vista do Conselheiro Celso Campilongo, e voto pela sua aprovação sem
restrições.
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Competência do CADE
Como visto no Voto de Vista do Ilustre Conselheiro Celso Campilongo, o setor
financeiro não é contemplado de maneira especial pela lei a Lei 8.884/94, que não
concede isenção do controle antitruste a qualquer setor da economia:
"a lei 8.884/94 é aplicável a todos os setores da economia no que diz respeito à
matéria concorrencial, abrangendo, nos termos de seu artigo 15, todas as pessoas
físicas ou jurídicas de direito público ou privado, bem como quaisquer associações
de entidades ou pessoas, constituídas de fato ou de direito, ainda que
temporariamente, com ou sem personalidade jurídica."
De fato, os fundamentos econômicos amparam plenamente o princípio de
tratamento isonômico dos setores da economia quanto ao controle antitruste. O
exercício ilegítimo de poder de mercado gera custos de bem-estar de uma mesma
natureza econômica para a sociedade, sem distinção do mercado que lhe dá
origem. As ineficiências alocativas decorrentes daquele exercício em qualquer
mercado isolado representam, em última análise, um desperdício de recursos
escassos da economia. Pela fungibilidade dos recursos desperdiçados, que
poderiam ser empregados em outras atividades produtivas, a ineficiência gerada
em um mercado se propaga em maiores custos de produção para toda 1a
economia.
Sendo a concorrência nos mercados, na maioria dos casos, uma forma
organização suficiente para afastar as ineficiências alocativas, o direito difuso

justificado do ponto de vista econômico. Restam, contudo, os casos em que a
concorrência, por si só, não pode promover a eficiência alocativa em um mercado.
Esses casos decorrem de características especiais das tecnologias de produção
empregadas pelas firmas, pelo efeito de externalidades das decisões individuais
de cada firma sobre as outras firmas, ou pela impossibilidade dos agentes
obterem informações relevantes sobre os objetos transacionados. Nesses casos,
surge muitas vezes a oportunidade de regulação ou de coordenação direta pelo
Estado das decisões individuais dos agentes econômicos.
Através da regulação, o governo faz uso do seu poder coercitivo para limitar ou
restringir o poder discricionário das empresas sobre as suas decisões
econômicas, procurando com isso evitar as ineficiências alocativas que
decorreriam da sua interação livre no mercado. A regulação de um mercado em
que interagem vários participantes inclui, de regra, um conjunto de normas que
visa, por um lado, cercear o número de possíveis estratégias disponíveis às firmas
e por outro, incentivar a tomada de decisões empresariais que são desejáveis do
ponto de vista coletivo.
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No caso do setor financeiro, as características específicas que tornam a
concorrência incapaz de, por si só, gerar eficiência alocativa dos mercados, são
ligadas por um lado à presença de retornos de escala, escopo e externalidades de
rede do sistema e, por outro, à possibilidade de comportamento oportunístico na
coleta de informação, que faz, em última instância, com que haja alta assimetria
informacional entre as firmas e seus clientes. Decorre daí que a racionalidade
dominante da regulação do setor financeiro está na necessidade de centralização
e de monitoramento da informação sobre situação financeira das instituições, pelo
governo, visando o controle do risco de perdas patrimoniais pelos clientes e ao
mesmo tempo a defesa da integridade do sistema de pagamentos da economia.
Esta ação regulatória se faz através do cerceamento da liberdade de exposição ao
risco financeiro pelas instituições e do monitoramento e intervenção em casos de
crises financeiras que possam ameaçar a credibilidade do sistema como um todo.
As boas propriedades do funcionamento do setor financeiro da economia, assim
como em outros setores regulados, continuam a depender, contudo, de um grau
suficientemente alto de interação concorrencial entre as empresas, dentro dos
limites regulatórios impostos. A regulação no setor financeiro, se por um lado
coíbe a concorrência potencial em nome de determinados objetivos da ordem
econômica, não pretende substituí-Ia como elemento fundamental para a obtenção
de outros objetivos da mesma ordem econômica.
Em seu Voto, o Conselheiro Celso Campilongo destaca a complementaridade
funcional entre os objetivos regulatórios do BACEN e as atribuições legais do
CADE:
'o controle preventivo do abuso do poder econômico , exercido pelo CADE, nos
termos da Lei 8.884/94 e com fundamento nos artigos 170 e 173, §40, não afasta a
tarefa regulatória do BACEN em torno, inclusive, de aspectos concorrenciais.
Conforme afirmei, entendo que a regulação do setor financeiro no sentido de
produção de regras programáticas, gerais e abstratas, que veiculem aspectos
concorrenciais tendo em vista questões técnicas do setor financeiro e em busca
da proteção da poupança popular, é exercida pelo BACEN, não havendo
incompatibilidade alguma entre essa regulação ("prudencial") e as funções de
adjudicação da matéria concorrencial pelo CADE."
O voto do Conselheiro Campilongo avança, então, para concluir que não existe,
na realidade, um conflito de competências entre o CADE e o BACEN, que tenha
origem nas suas respectivas Leis:
"a competência do BACEN para autorização das instituições financeiras "a fi
que possam ser transformadas ,fundidas, incorporadas ou encampadas (art.
inciso X, letra "c", da Lei 4.595164), não pode ser confundida com a competên

do CADE de apreciar tais atos, com fundamento no art.54 da Lei 8.884/94,
posteriormente à aprovação pelo BACEN, sendo que a primeira forma de controle
(exercida pelo BACEN) se dá com base em aspectos específicos do setor
financeiro, e a segunda forma de controle (exercida pelo CADE) se dá sob o
prisma da defesa da concorrência."
E aduz ainda, que este entendimento sempre foi patente na jurisprudência do
CADE:
este Plenário, que nos termos do artigo 70 , inciso 1, da Lei 8.884/94, tem
competência para 'zelar pela observância desta Lei", em nenhum momento
entendeu existir conflito de competência entre as competências atribuídas pela Lei
4.595/64 ao BACEN e aquelas atribuídas pela Lei 8.884/94 ao CADE. Pelo
contrário, este Plenário afirmou e reafirmou que se tratam de competências
distintas e complementares, e aplicou a Lei 8.884/94, como não podia deixar de
fazê-lo, uma vez que prevenir e reprimir o abuso do poder econômico são
competências atribuídas ao CADE."
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Concordo com o Conselheiro Celso Campilongo em que fica esvaziada, pela
própria palavra da Lei, a questão de conflito de competências, na acepção tratada
pelo Parecer da AGU. Não existe nem uma indefinição de competências, nem,
tampouco, unia sobreposição de competências nas atribuições legais do CADE e
do BACEN.
Segundo esse entendimento, torna-se despiciendo considerar a argumentação de
tal Parecer da AGU em torno da questão jurídica visto que não há questão a ser
dirimida. Não obstante, ressalte-se a brilhante avaliação técnica das seções III
(Desvinculação do CADE ao Parecer da AGU) e IV (O Parecer da AGU) do voto
do Conselheiro Campilongo, trazida apenas "ad argumentandum", sobre a
hipótese de conflito de competências.
Ressalto que as conclusões do Voto de Vista do Conselheiro Campilongo, até aqui
expostas, e que adoto integralmente, não discrepam dos não menos brilhantes
votos de vista proferidos pelos Ilustres Conselheiros Roberto Pfeiffer e Ronaldo
Porto Macedo Júnior neste Processo.

o

Resta, no entanto, o verdadeiro e único conflito a ser reconhecido, aquele gerado
pela indeterminação de procedimentos voltados para a harmonização dos
necessários efeitos anti-concorrenciais da regulação prudencial e sistêmica do
BACEN, com a norma de controle concorrencial aplicada pelo CADE, conforme
apontado com propriedade pelo Voto de Vista do Conselheiro Campilongo:
"Não se cogita, por isso, de nenhum conflito de competências, mas sim de
identificação de precisos e distintos âmbitos de validade técnico-dogmática
(sistema financeiro e direito concorrencial) e diferentes planos de
operacionalização jurídica da ordem econômica (regulação prudencial e
adjudicação concorrencial)."
Com efeito, a intenção normativa do Parecer da AGU, com a sua interpretação da
competência exclusiva do BACEN, seria a de resolver o problema de
harmonização de critérios regulatórios e concorrenciais através da internalização
da sua formulação e da sua aplicação em um único órgão. Tal solução, contudo,
se defronta com os obstáculos jurídicos expostos pelo Conselheiro Campilongo,
que reconhece as dificuldades que cercam a questão:
"E, por fim, este Plenário não tem a competência para definir um modelo(de-f
articulação de competências entre órgãos administrativos que exerçam funç/
complementares (como é o caso do BACEN e o CADE). Tal competência é, úr c
e exclusivamente, do Poder Legislativo."
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As razões econômicas para o controle externo pelo poder público da atividade
econômica no setor financeiro estão fundadas, como é regra geral, nas falhas de
mercado que podem gerar ineficiências alocativas em condições de interação livre
entre as empresas e entre estas e os seus clientes.
A primeira razão de intervenção do poder público é o controle concorrencial das
estruturas e condutas. Assim como outros setores da economia, o setor financeiro
não está livre dos custos sociais decorrentes do exercício ilegítimo de poder de
mercado. Os princípios do controle concorrencial de atos ou de condutas no setor
financeiro são os mesmos que regem todo o campo da ação antitruste, guardadas
as ênfases necessárias nas particularidades tecnológicas e nas estruturas
próprias do setor. Alguns traços característicos dos serviços financeiros, como as
economias de rede, economias de escala e de escopo, o valor econômico da
informação gerada pelas transações no sistema e as regras de acesso a essas
informações, sugerem a importância da garantia das condições de competição
entre as firmas para o maior benefício social.
.

Além do exercício espúrio de poder de mercado, há outras falhas de mercado de
naturezas distintas, fundadas em características intrínsecas do setor financeiro, e
também capazes de gerar ineficiências alocativas importantes. Essas falhas de
mercado estão, em última análise, associadas com o problema de assimetria
informacional existente entre as instituições financeiras e seus clientes.
O problema de assimetria informacional nos mercados financeiros reside no fato
de que as instituições são reconhecidamente mais bem informadas sobre o risco
do valor dos seus ativos do que são os seus clientes financiadores, e credores em
última instância daqueles ativos. Mais ainda, a iniciativa privada para a coleta e
comercialização dessa informação é desencorajada pela possibilidade da sua
apropriação por agentes econômicos oportunistas, que se aproveitam da natureza
pública da informação como bem econômico. A disseminação privada da
informação ocorre, portanto, de forma deficiente, ou em escala sub-ótima, sendo
incapaz de promover sua uniformização.
Os malefícios da assimetria de informação ao bom funcionamento dos mercados
se insinuam por meio de processos chamados de "seleção adversa". Os clientes
das instituições financeiras, incapazes de distingüir os padrões de administração
de risco dos seus ativos por diferentes empresas, passam a formar expectativas
pela média que admitem vigir no mercado. As instituições, por seu turno, sabendo
que um controle do risco dos seus ativos, mais rigoroso do que o praticado pela
média do mercado, não será devidamente reconhecido pelos seus clientes, acaba
adotando um comportamento de rebanho. Como o retorno esperado dos ativos
aumenta com o risco, a assimetria informacional combinada com a competição
entre as empresas, acaba gerando uma situação em que todas adotam um padrão
de administração de ativos que expõe os clientes financiadores, e o sistema como
um todo, a um nível de risco acima do socialmente desejado.
O fenômeno de assimetria informacional é particularmente importante no caso dos
bancos, que têm por característica terem suas operações ativas financiadas por
um passivo de alta liquidez. No caso de um banco se tornar insolvente por causa
de algum choque exógeno na economia, a assimetria de informação dos
depositantes sobre a qualidade dos créditos bancários no mercado pode fazer
com que desconfiem da situação financeira dos outros bancos. Como a liquidação
dos depósitos se dá pelo sistema de serviço ao primeiro da fila (first come - first
serve), a dúvida sobre a recuperabilidade dos créditos pode provocar corrida,
bancárias, e a precipitação de um processo em cadeia de falências pelo qual
expectativas se tornam auto-realizáveis, independentemente dos fundame
econômicos.
Conclui-se que a intervenção do poder público, por conta da assimetria d
informacão. se iustifica nelas ineficiências alocativas reoresentadas por uma

exposição ao risco do sistema financeiro como um todo acima do nível
socialmente desejado. Assim, regulação do setor financeiro pelo poder público
visa, além do controle concorrencial, também garantir níveis mínimos de
segurança e de solidez das empresas com duas motivações: uma prudencial e
outra sistêmica.
A regulação prudencial visa proteger os clientes das instituições financeiras que,
devido aos incentivos perversos ao comportamento oportunista (free riding')
presentes nas atividades de coleta de informação, estão supostamente mal
informados para aferir os riscos a que as instituições submetem seus ativos
financeiros.
A regulação sistêmica, por sua vez, visa proteger o sistema financeiro como um
todo dos efeitos em cadeia que a falência de uma instituição possa disparar sobre
as outras, inicialmente sãs. Nesse caso a justificativa econômica para a
intervenção é a de que os custos para a sociedade de tal processo de contágio
excederiam os custos privados para cada empresa, que portanto estariam pouco
estimuladas a reduzirem o seu grau de exposição ao risco.
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Limitações da ação regulatória sobre a concorrência
A sujeição a um sistema regulatório sempre tem efeitos sobre a dimensão
competitiva da interação entre os participantes do mercado. As restrições sobre o
livre arbítrio das empresas quanto às suas estratégias de atuação, incluem
introdução de barreiras à entrada de concorrentes e outras limitações que
potencialmente comprometem o nível da competição presente no mercado.
Os controles prudencial e sistêmico das instituições do setor financeiro, em
particular, se articulam com o grau de concorrência nos mercados onde elas
atuam. A configuração da estrutura de mercado, e portanto o grau de concorrência
vigente, pode ser causa ou conseqüência da intervenção regulatória do BACEN,
em nome dos objetivos prudencial e sistêmico.
Por um lado, quanto maior for o grau de concorrência nos mercados, maior tende
a ser a exposição ao risco das empresas em busca de rentabilidade para as suas
aplicações ativas. Assim, a mitigação da concorrência, por meio de barreiras à
entrada, pode se constituir em um instrumento para a redução do nível geral de
exposição ao risco do sistema. Por outro lado, algumas situações de crise
financeira em uma instituição podem ser resolvidas por um conjunto de medidas
que incluem o patrocínio pelo BACEN de operações de concentração. Dentre
esses casos estão incentivos à absorção da instituição em crise por outra
financeiramente saudável, ou a imposição de capitalização externa da instituição.

Articulação entre os critérios regulatório e concorrencial
Ficam assim exemplificadas situações em que a ação regulatória do BACEN
impõe limites à concorrência no interesse legítimo de proporcionar níveis de
estabilidade e segurança manifestamente desejados pelo público e não atingíveis
pelas forças da livre concorrência nos mercados. Nesses casos, assim como em
outros concebíveis, o critério concorrencial deve se sujeitar aos limites do critério
regulatório, reconhecendo-se a legitimidade do interesse público no compromisso.
É importante ressaltar, além disso, que há razões econômicas legítimas para que
seja concedida precedência temporal à ação regulatória no interesse da própria
eficácia dos controles prudencial e sistêmico. A questão central é a natureza
informacional do fenômeno de corrida bancária, em que a opinião de um agepÍ
contagia a de outros num processo que pode levar as instituições à insolv'n_
por causa da iliquidez dos ativos ou de uma queda do valor de mercado de%\
ativos, devida à própria perspectiva de insolvência. A estabilidade sistêmic do\J
setor financeiro node ser ameacada em qualquer situação em que clientes

bancos inicialmente financeiramente estáveis desconfiam da estabilidade futura do
valor dosseus créditos quando percebem uma desvalorização dos ativos de outros
bancos.
Sendo assim, o sigilo da informação sobre a situação finaceira das instituições é
uma condição essencial para a efetividade da intervenção do agente regulador.
Para viabilizar o necessário sigilo, o regulador deve ter a prerrogativa da decisão
sobre o momento em que torna públicas as informações sobre a situação das
instituições e as suas propostas de solução para as crises que ameacem a ordem
prudencial ou sistêmica.
Em decorrência dessa lógica, o controle concorrencial das estruturas nos
mercados financeiros deve ficar submetido às urgências da ação regulatória.
Quando as concentrações forem provocadas por iniciativa do BACEN e por este
gerenciadas, em funcão de uma meta regulatória, o exame concorrencial deve
aguardar o retorno à situação de normalidade.

A operacionalização da harmonização de critérios regulatórios e
concorrenciais
Como bem salientado no Voto de Vista do Conselheiro Ronaldo Porto Macedo
Júnior (item 7),
"Vale insistir mais uma vez, contudo, que o reconhecimento da existência do risco
sistêmico e outras peculiaridades do sistema financeiro, a exigir, por exemplo,
especial celeridade e sigilo no processo decisório, não têm implicado,
necessariamente, no afastamento da competência da autoridade antitruste para o
exame de condutas e atos de concentração em outros países, como se verá em
sequência."
A aplicação do critério concorrencial deve submissão ao interesse público
preponderante, manifesto tanto pelos poderes regulatórios legalmente atribuídos
ao BACEN quanto pelo seu papel regulador "de facto", plenamente justificado pela
racionalidade econômica. Essa submissão, por sua vez, pode se dar sem prejuízo
do exercício pleno da competência do CADE, em analogia à sua relação com os
setores da economia que operam sob a tutela de órgãos reguladores constituídos
formalmente (ANATEL, ANEEL, etc).
Nas palavras do Conselheiro Ronaldo Porto Macedo Júnior,
"De fato, quando promove reestruturações societárias no âmbito dos
regimes especiais ou nas hipóteses da Lei 9.447/97, o BACEN, como autêntica
agência reguladora do mercado financeiro, está realizando uma reorganização
artificial do mercado. Trata-se aqui, de um momento de configuração do mercado
que antecede a própria discussão sobre o seu grau de concorrência. Vislumbra-se
assim, um momento em que o controle concorrencial de estruturas não faz
sentido, pois o que está em jogo é a própria sobrevivência do mercado (em risco
de crise sistêmica), segundo o juízo prudencial do órgão regulador especializado.
Ressalte-se: não .se vislumbra, aqui, um conflito de competência, mas sim
uma esfera própria de atuação do órgão regulador prudencial, que antecede toda
e qualquer discussão antitruste, uma vez que é requisito da própria configuração
das estruturas do mercado."
As medidas administrativas descritas nos arts. 50 , incs. 1 a III, e art. 6°, incs. 1 a Iii,
da Lei 9.447197, se referem aos casos de operações que têm possíveis efeitos de
concentração, e que são iniciadas pelo BACEN na ocorrência das hipóteses
previstas pelos arts. 2 e 15 da Lei 6.024/74 e no art. 1 do Decreto Lei 2.321/87,
sob os regimes de intervenção, liquidação extra-judicial e de administra
especial temporária. Tais medidas têm motivação regulatória de ordem pruderJ4\-.
ou sistêmica, mas como já ressaltado, têm também reflexos para a estru{ir
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Pelas razões já mencionadas de necessidade de sigilo e presteza da intervenção,
a aplicação de tais medidas regulatórias deve preceder o exame de mérito
concorrencial dos possíveis efeitos de concentração que decorrerem. Nesses
casos o BACEN deve ter a prerrogativa de conduzir com autonomia a aplicação
das medidas de intervenção com vistas à configuração final da estrutura de
mercado que considerar satisfatória como compromisso entre os objetivos de
regulação prudencial e sistêmica e os efeitos de concentração que a
acompanharem. Após serem atendidos os objetivos regulatários, os efeitos de
concentração devem ser examinados pelo CADE à luz do art. 54 da Lei 8.884194,
levando-se em consideração os compromissos com os os outros objetivos
regulatórios, de acordo com a hipótese prevista pelo parágrafo. 2° do art. 54 da Lei
8.884/94.
Segundo esse entendimento, em particular, as concentrações provocadas ou
gerenciadas pelo BACEN tendo em vista objetivos regulatórios só se realizam do
ponto de vista concorrencial depois que o BACEN autoriza a operação das
instituições saneadas fora do enquadramento legal referido, que ensejara as
restrições ou os regimes especiais aplicados.
Em resumo, considero que qualquer operação entre instituições financeiras que
ocorra sob a égide de regime de intervenção, liquidação extra-judicial,
administração especial temporária ou qualquer regime especial de operação
imposto pelo BACEN, além das condições previstas na Lei 9.447/97, deve ser
examinada pelo CADE da perspectiva do §20 do art.54 da Lei 8.884/94, conforme
sugerido no Voto de vista do Conselheiro Ronaldo Porto Macedo Jr (item 11),
depois de autorizado pelo BACEN o retorno da instituição à normalidade original.
Desse modo, a realização da operação iniciada sob a égide do BACEN, para os
efeitos concorrenciais do art 54 e da Res. CADE n° 15/98, só ocorre depois que o
próprio BACEN determina a suspensão das condições especiais de intervenção
regulatória.

É O Voto.
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Número:

08012.006762/00-09
Tipo:

Atos e Contratos do artigo 54

Setor:

Serviços de seguro

Tipificação:

Análise de ato de concentração

Fase: em vista
Ccnselheiro:

Hebe Teixeira Romano Pereira da Silva

Representante:

Banco Finasa de Investimento S/A
Brasmetal Industrial S/A
Zurich Participações e Representações Ltda
Entrada na SDE/ANATEL:

13/12/2000

Envio à Procuradoria:

14/05/2001

Encaminhamento à SEAE:

18/12/2000

Parecer da Procuradoria:

25/05/2001

Retorno da SEAE:

09/04/2001

Conclusão ao Conselheiro:

25/05/2001

Encaminhamento ao CADE:

04/05/2001

Julgamento:

Distribuição ao Conselheiro:

11/01/2001

Julgamento no D.O.U.:

Redistribuição:

Acórdão no D.O.U.:

Súmula:
Contrato de Associação
Observação:
AC n.° 08012.006762/2.000-09
Tramitação:
18.12.00 - OF/SDE/GAB 11.06457/00 encaminhando Petição inicial, com cópia autenticada do comprovante de
pagamento da taxa processual.
24.01.01 - A Conselheira Hebe Romano submeteu ao Plenário os termos do despacho de n° oiioi (AC
08012.006762/00-09), o qual foi referendado por unanimidade.
24.01 .01 - A Conselheira Hebe Romano submeteu ao Plenário os termos dos ofícios de n°09 e 10/01 (AC
08012.00672/00-09), os quais foram referendados por unanimidade.
3 1.01.01 - A Conselheira Hebe Romano submeteu ao Plenário os termos dos ofícios de n°09 e 10/01 (AC
08012.006762/00-09), os quais foram referendados por unanimidade
09.02.01 - Expedido Ofícios/nos 373 e 311/01 à CVM e Junta Comercial do estado de São Paulo.
02.03.01 - OF/SEAE/MF n° 665/01 em atenção ao OF/CADE n° 10/01.
04.05.01 - OF/GAB/SDE 110 1950/01 encaminhando os autos originais ao Presidente do CADE com pareceres da
SEAE e SDE. (01 vol+01 vol contendo doc. enviados pela SEAE)
10.05.01 - Despacho GB n° 703101 encaminhando os autos originais à Conselheira Relatora. (01 vol+01 vol contendo
doc. enviados pela SEAE).
14.05.01 - Memo.Gb n.° 0087/01 encaminhando os autos à Procuradoria do Cade.(01 vol+01 vol contendo doc.
enviados pela SEAE).
25.05.01 - Recebido Parecer da Procuradoria do CADE n° 299/01 (01 vol+01 vol. contendo doc. da SEAE)
20.06.01 - Pedido de Pauta de Julgamento (213 SO).
21.06.01 - Memo/Gab/HTR n° 102/01 encaminhando os autos encaminhando os autos ao Conselheiro Celso
Fernandes Campilongo (01 vol+01 vol. contendo doe da SEAE).
13.09.01 - Memo Gab. CFC 11.041/01 encaminhando os autos ao conselheiro Roberto Augusto C. Pfeiffer conforme
pedido de vista.(01 vol + 01 vol anexo doc. SEAE + 05 catalógos+01 vol cópia)
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28.09.01-Memo Gab. RF n.° 001/01 encaminhando os autos ao conselheiro Ronaldo Macedo Júnior conforme pedido
de vista.(01 vol + 01 vol anexo doc. SEAE + 05 catalógos+01 vol cópia)
02.10.01 - Petição de Interesse do Sr. Marcelo Meireles Lobão requerendo cópia do relatório e votos já proferidos nos
autos.
17.10.01 - Pedido de Pauta de Julgamento (221 SO)
17.10.01 - Memo Cade n.° 188/01 encaminhando os autos ao Presidente conforme pedido de vista. (01 vol + 01 vol
anexo doc. SEAE + 05 catalógos+01 vol cópia)
Síntese da Decisão:

.

20.06.01 - A Relatora votou pela remessa dos autos ao Banco Central, nos termos de seu voto. O Conselheiro Celso
Campilongo pediu vista, aguardando os demais.
27.06.01 - O Conselheiro Celso Campilongo trará seu voto-vista na próxima sessão.
05.09.01 - O Conselheiro Celso Campilongo trará seu voto na próxima sessão ordinária.
12.09.01 - Votação Parcial: A Relatora votou pela remessa dos autos ao Banco Central, nos termos de seu voto, O
Conselheiro Celso Campilongo votou pela aprovação sem restrições, sendo acompanhado pelo Conselheiro Afonso
Arinos. O Conselheiro Roberto Pfeiffer pediu vista, aguardando os demais.
19.09.01 - O Conselheiro Roberto Pfeiffer trará o voto-vista na próxima sessão.
26.09.01 - Votação Parcial: A Relatora votou pela remessa dos autos ao Banco Central, nos termos de seu voto. O
Conselheiro Celso Campilongo votou pela aprovação sem restrições, sendo acompanhado pelos Conselheiros Afonso
Arinos e Roberto Pfeiffer. O Conselheiro Ronaldo Macedo pediu vista, aguardando os demais.
03.10.01 - O Conselheiro Ronaldo Macedo trará seu voto-vista na próxima sessão.
10.10.01 - O Conselheiro Ronaldo Macedo solicitou do Plenário o adiamento por mais uma semana, sendo aceito por
unanimidade.
17.10.01 - A Relatora votou pela remessa dos autos ao Banco Central, nos termos de seu voto. O Conselheiro Celso
Campilongo votou pela aprovação sem restrições, sendo acompanhado pelos Conselheiros Afonso Arinos, Roberto
Pfeiffer e Ronaldo Macedo. O Presidente João Grandino Rodas pediu vista, aguardando os demais.
24.10.01 - O Presidente João Grandino Rodas trará o voto-vista na próxima sessão.
31.10.01 - O Presidente João Grandino Rodas solicitou o adiamento do julgamento por mais duas semanas, o que foi
aceito por unanimidade.
07.11.01 - O Presidente João Grandino Rodas trará seu voto-vista na próxima sessão, conforme solicitação
referendada na sessão anterior.
14.11.01 - Aprovado pelo Plenário o adiamento do julgamento por duas semanas adicionais.

o

2 de 3

;
M1NSTÉRIO DA JUSTIÇA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMJCA - CADE
rUKMULARIO PARA REOtJJSICÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS
N° dos autos:

oo

30

Requerent

devidamente qualificado nos autos em epígrafe (O sim/procuração às £...

O não),

vem à presença de Vossa Excelência, com fulcro no art. 9°, §3°, da Resolução CADE n° 12,
requerer a extração de cópias das seguintes peças processuais:

Vo

Terin's em que,
pede deferimento.
Brasília,

2

de __O uf
iiénpu?

V()

de

2Oo-

do Requere~

Autorização:— Dom, se em termos-

Brasília,

de

de______
AssinaturaCarímbo

ri
N° de &

1

/

/ Valor RS

Recebias cópias soa5S
W em/V3
Asa:

401 02

t

Ministério da Justiça
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE
Gabinete do Conselheiro Celso Fernandes Campilongo

Ato de Concentração n.° 08012.006762/2000-09
Requerentes:
Banco Finasa de Investimentos,; S.A., Brasmetal
Indústria S.A. e Zunch Participações e Representações
Advogados:
Lauro Celidonio Comes dos Reis Neto, Helena Puggina
Ferraz, Patrícia Avigni e outros
Conselheira-Relatora: Hebe Romano

ADITAMENTO DE VOTO

o

Acompanhei atentamente, após ter prolatado voto-vista, a leitura dos:
votos dos Conselheiros Roberto Pfeiffer e Ronaldo Macedo, Jr. Pela riqueza e
precisão dos argumentos colacionados pelos dois Conselheiros - que, em síntese,
não divergem de meu entendimento, mas complementam meu voto com
observações que lhe conferem clareza e exatidão - peço "venha" para aditar o voto
e incorporar vários pontos suscitados nas sólidas manifestações mencionadas.
Não entra em conflito com o entendimento por mim esposado - antes, o.
reforça - a precisa argumentação do Conselheiro Robertô Pféiffer sobre o;
Parecer da AGU. Após discorrer a respeito da independência do CADE, o ilustre
Conselheiro Pfeiffer sustenta que, se nenhum outro órgão ou autoridade.
administrativa pode rever ex post uma decisão do CADE, "as suas deliberações:
não podem, igualmente, ser condicionadas ex ante" E continua: «Em outras
palavras: assim como o CADE não pode ter suas decisões modificadas por outros'
órgãos ou autoridades administrativas, nenhum deles pode, também, determinar o
conteúdo que uma decisão ainda a ser tomada deverá te?'. E ISSO por uma óbvia
razão: a independência do julgador não reside apenas no 'decision - making
process"; refere-se, também, à "functional independence":
a.
"independência substantiva"1, essencial ao desempenho profícuo da\defesa '
concorrência, mas que restou comprometida pelo Parecer da AGU.
\

1

Cf. Shimon Shetreet, "Judicial Independence: New Conceptual Dimensions
Contemporary Chalienges" in Judicial lndependence: The Contemporarv Deb1
Shimon Shetreet and Jules Deschênes organizadores, Dordrecht, Martinus
Publishers, 1985, p. 595
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e

Concatenada com essa tese está a distinção, também ressaltada pelo
Conselheiro Pfeiffer, entre atividades típicas da área-meio do CADE e aquelas
relativas à sua área-fim. Na interpretação conforme a Constituição que constrói do
art. 40, §10, da Lei Complementar n° 73/93, o Conselheiro Pfeiffer demonstra,
com toda a razão, que há vinculação da autarquia somente em relação à áreameio, de caráter meramente administrativo. Nesse sentido, registrôu discordância
em relação à minha argumentação, que daria a entender, segundo ele, que nunca
ocorreria tal vinculação. Aproveito o ensejo para manifestar integral sintonia com a
tese do Conselheiro Pfeiffer. É verdade que não distingui a áréa-meio da área-fim,
mas em nenhum momento pretendi discutir outra coisa que não fosse a área-fim
do CADE. A argumentação voltava-se, exclusivamente, para a definição da
competência e a afirmação da independência deste Conselho na aplicação da lei
antitruste. Foi essa a minha única preocupação na discussão sobre o supostô
conflito de competência CADE/BACEN.
As interferências externas ao SBDC, quando não amparadas em Lei,
sejam elas "ex ante" (delimitando ou tolhendo competências) sejam' elas "ex post"
(admitindo ou tolerando os recursos hierárquicos), comprometem o cerne das
atividades regulatórias e adjudicatórias, isto é, a ausência de poderes diretivos dó
Executivo. Por isso, o caso BACEN/CADE tem repercussões que vão muito além
do sistema financeiro. O que está em questão é o próprio modelo,, das "agências
independentes". Estão em jogo, igualmente, duas opostas concepções de
democracia e poder uma monolítica, jacobina, herdada do Estado absolutista e
sintetizada na "reductio ad unum" de uma indistinta "vontade geral" representada
no Parlamento ou, no sistema presidencialista, no Presidente .da República; outra
policêntrica, que vê os poderes como intrinsecamente limitados e diferenciados
por leis que regulam seus espaços e formas. É dessa segunda modela
ue as
funções adjudicatórias - mas também as "agências reguladoras indep ndente "-,
derivam e extraem forças para imunizar suas decisões das intromissõ s do pod
político. Contraditório, motivação, transparência, enfim, regras do ogo que
pressupõem uma discncionanedade técnica que não tolera a submissão o poder
político: é essa a racionalidade das autoridades independentes. Mas não á: em
essência, como acertadamente aponta Giuliano Amato "ás Autoil des
t do
Independentes são o produto do encontro dessas tradições e contam
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isso para fornecer a direitos e valores constitucionais tutelas e garantias antes
inexistentes".2
Feito este esclarecimento, registro não haver nenhuma discordância, a
meu juízo, entre o posicionamento do Conselheiro Pfeiffer e o meu, uma vez quê,
adoto, integralmente, a tese de que o parecer da AGU, aprovado e publicado com
o despacho presidencial, não vincula ao CADE no que se refere à sua área-fim (o,
que sena um condicionamento indevido ex ante de suas decisões), mas tem efeito
vinculante em relação à sua área-meio.
.

Em meu voto, ressaltei a importância da distinção entre as competências de
regulação prudencial do Banco Central (BACEN) e as de adjudicação
concorrencial do CADE. Esta diferença foi reforçada no voto do Conselheiro
Ronaldo Porto Macedo Júnior, inclusive com a discussão sobre as hipóteses erri
que a insolvência ou pré-insolvência de instituição financeira exigem uma atuação
urgente do BACEN, com vistas à proteção dos depositantes, investidores e
demais credores da instituição. CADE e BACEN têm "reservas Øe tecnicidade" que
não se confundem, para usar uma expressão de M.S. Gianflin13. Isso significa,
que os fundamentos dos poderes e as funções de cada 6rgão também são,
distintos. Distinção, logicamente, não é o mesmo que conflito.
A atuação do BACEN pode incluir uma reorganização artificial do mercadõ
financeiro, mediante a reestruturação compulsória. Esta deve ocorrer, obviamente,
com respaldo na legislação específica: Lei n° 9447/97; Decreto-lei n° 2321187; Lei
n° 6024/74. Trata-se - nestes, e somente nestes casos - de hipóteses em que se
vislumbra um controle prudencial de estruturas de competência exclusiva dó
BACEN, uma vez que envolvem atividade de regulação. Não é o caso, como
explicou em seu voto o Conselheiro Ronaldo Macedo Jr., de isenção antitruste
implícita. Toda e qualquer isenção antitruste deve ser explícita, e ela inexiste no
Direito brasileiro. Aliás, se existisse, seria claramente inconstitucional. O que sé,
verifica, na hipótese aventada, é a atuação de caráter regúlatóno
CEN,
como órgão regulador prudencial do mercado financeiro que, com b se lega, em

2

Cf. Giuliano Amato, "Le Autorità indipendenti neila costituzione econ\mica", in
"Regolazione e garantia dei pluralismo. Le Autorità amministrative indipendenti", 'uademi
deita Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1997, pp. 3 -16 pa culamenkç p.13.
Cf. Silvano Labriola. 'te Autorità indipendenti", in Le Autorità indipendenti. Daattori
evolutivi ad elementi delia transizione nei diritto pubblico italiaho, Silvano( LaioIá
\ )\
organizador, Milano, Giuffre, 1999, p.16.
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situações excepcionais, pode promover uma reorganização artificial e compulsória
do mercado, com vistas à sua higidez.

.

Convém, neste ponto, tecer novas considerações sobre o conceito de
risco sistêmico. Definido como o risco de que um evento (um choque) deflagre
uma perda de valor econômico ou de confiança numa porção substancial do:
sistema financeiro, grande o suficiente para produzir efeitos adversos na economia
real,4 o risco sistêmico tem sido banalizado no debate público brasileiro. É
inegável que a traumática reestruturação bancária, particularmente após a:
implantação do Plano Real, exigiu uma atuação forte do BancoCentral, com vistas
à preservação dos sistemas bancário e de pagamentos. Entretanto, superado o'
período crítico, não se justifica a utilização gratuita do risco sistêmico como'
argumento ad terrorem que explique a isenção antitruste no Brasil.
Da mesma forma que é irresponsável desprezar o risco sistêmico, não é
prudente exagerá-lo. Nem toda situação que envolva um regime especial de
instituição financeira, ou sua reestruturação compulsória, implicará,,
necessariamente, risco sistêmico. O surgimento desse tipo de risco depende do,
tamanho da instituição e do grau de interdependência do sistema. De qualquer
modo, de acordo com o entendimento já explicitado, é o Banco Central que atuará,
de forma exclusiva, em tais situações excepcionais, com ou sem risco sistêmico.
Assim, não se exclui que, em situações verdadeiramente excepcionais, o valor da
concorrência possa ser sacrificado. Mas esse sacrifício deve ser pontual, limitado
temporalmente e, entre as soluções propostas, a escolha deve':recair sobre aquela
que resultar menos gravosa sob o perfil da tutela concorrencial.5 Novamente, nem
conflito de competências nem, muito menos, colisão de valores.
Aqui, cabe ressaltar a relevância do controle concorrencial de estruturas
no sistema financeiro. Estudos recentes demonstram ser plausível a hipótese de
que quanto maior a consolidação do sistema financeiro, maior tende a ser a sua
Cf. Gianni De Nicolo e Myron L. Kwast, "Systemic risk and financial conlidail\re
they related?", paper apresentado na Banks and System Risk Çonferekice, Bank
England, 23 a 25 de maio de 2001, p. 2. Os autores fazem parte, respect\vamente, do
staif do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Board do Federal Reséçie System
(Fed). O conceito amplo de risco sistêmico por eles adotado é o do G-iO (cf.ROUP of
TEN, Report on Consolidation in the Financial Sector, Bank for lntemational Setements
BIS), Basiléia, janeiro de 2001, capítulo IV.
\
- Cf. Guido Rossi, II conflitto di obiettivi neil' esperenza decisionale delle Auto à, in
della Revista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, n°2, Milano, Giuffrè, 199v, p.
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interdependência e, conseqüentemente, maiores os riscos.6 Assim, a aplicação da
lei antitruste aos casos ordinários de concentração no sistema financeiro, do ponto
de vista estritamente econômico, toma-se ainda mais justificável, na medida em
que, combinada com o controle prudencial das estruturas como ocorre, por
exemplo, nos Estados Unidos -, pode contribuir, de forma eficiente, para uma
consolidação sustentável do sistema.7
Dessa forma, acredito que meu posicionamento, com base na tese das
competências complementares, não somente está de acordo com o direitõ
vigente, mas também é consistente, «data venha", do ponto de vista econômico
Outra não é a lição, bem lembrada no voto do Conselheiro Ronaldo Macedo
Júnior, dos países da OCDE, em vários relatórios dessa instituição, nos quais ô
sistema da isenção antitruste no setor financeiro é enfaticamente rejeitado.8
Sugestiva, nesse ponto, a lição de Guido Rossi, com, amplo amparo
doutrinário e jurisprudencial, para quem as autoridades de vigDânca bancária são
"naturalmente" orientadas a garantir os benefícios da própria regulação em
detrimento de assegurar os mais difusos, porém menos palpáveis, benefícios
advindos da disciplina concorrencial. E, continua o professor de Milão, "é natural
que o órgão de vigilância bancária, que para atingir seus fins institucionais está

baseado principalmente nos efeitos de reputação e credibilidade, dê mais peso é
prefira, pelo menos a curto prazo, o aspecto da estabilidade em relação ao da
concorrência". O problema, lá e aqui, é que tal opção está afastada pela lei.9

•

Os votos que se seguiram ao meu reforçaram, ainda mais, minha convicçãô
no sentido de que as competências do BACEN para regular, fiscalizar e coibir
práticas anticoncorrenciais (controle de condutas) - artigos 18, § 2, e 44 da Lei n°
4.595/64 - ou, ao lado disso, suas competências para autorizar o funcionamento e
determinar a intervenção, liquidação, reorganização societária, inclusive
6

Cf. Gianni De Nicolo e Myron L. Kwast, "Svstemic risk and finanôial consolidation: are
they related?", op. cit.
Cf. Stephen Rhoades, "Bank mergers and banking structure in the United St tes, 198
1998", Board of Govemors of the Federal Reserve System, Staif Study n° 1 ,August
2000, p. 32.
8
Cf. ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELO MENT
on
(OECD). Directorate for Financial, Fiscal and Enterpnse Affairs. Committ
Competition Law and Policy (DAFFE/CLP). "Enhancing the role of competition i the
regulation of banks", 11.09.1998; e "Mergers in financial services", 20.09.2000.
Cf. Guido Rossi, II conflitto di obiettivi neli' esperienza decisiorale deile A orit in
Regolazione e garantia deI pluralismo. Le autorità amministrative indipendenti, op.c , .4
5
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incorporação, fusão ou cisão (controle de estruturas) - artigo 18, "caput", da Lei
n° 4.595/64 e artigo 50 da Lei n° 9.447/97 - não se confundem, não se sobrepõem.
e muito menos conflitam com os ditames da Lei n° 8.884/94 . As razões sãó
inúmeras e não é o caso de repetir, neste aditamento, os argumentos esgrimados
com lucidez pelos colegas que me antecederam. Porém, o debate que o caso vem
gerando nos meios jurídicos e acadêmicos especializados está a exigir, aqui, um
esforço de síntese explicativa.
Em relação ao controle de condutas, basta dizer que a Lei n° 4.595/64 não
contempla nem tipifica nenhuma infração concorrencial e, quando menciona
"abusos de concorrência" (artigo 44, § 20, "b"), além de impor penalidades
irrisórias, pressupõe que as instituições financeiras obrem com negligência ou dolo
e imagina infrações "per se". Ora, a Lei n° 8.884/94 é rica e detalhada, apesar de
sua tipologia aberta, na exemplificação das condutas anticoncorrenciais, rigorosa
na imposição de penalidades, não exige negligência ou dolo do agente e tem na
"regra da razão" a fórmula de calibração de sua aplicabilidade. Por isso tudo;
impossível - com a "venha" dos respeitáveis entendimentos em contrário imaginar qualquer conflito de competências entre o arsenal jurídico antitruste que
a Lei 8.884/94 oferece ao CADE para o controle de condutas e a verdadeira
"armata Brancaleone" antitruste que a Lei 4.595/64 disponibiliza ao 'BACEN.
Em relação ao controle de estruturas, suficiente dizer que, nos termos da
Lei n° 8.884/94, o exame de concentrações é preventivo, exercido em sessões
públicas, por órgão colegiado e independente e conta com uma sofisticada
arquitetura jurídica de suporte a situações extraordinárias: impugnações por
terceiros, fixação de metas e compromissos de desempenho, reversibilidade das
decisões, enfim, uma teleologia mundialmente reconhecida como mais adequada
para a adjudicação da concorrência. Não se compreende, também nesse passo T
dada a marcante diferença e complementaridade das funçõés -, a alegação de
conflito de competências. Ademais, não custa lembrar que o controle de
estruturas, do prisma concorrencial, só foi introduzido em nosso ord ame o em
1994.
Por isso, nos estritos termos da legislação vigente imaginal\ que as
ferramentas antitruste ensarilhadas pela Lei 4.595 sejam o suficiente pa? impor
ípiq
um regime verdadeiramente concorrencial - é dizer: de respeito ao
W
constitucional da livre concorrência - é, no mínimo, ingênuo. Seria o m s
oficializar uma inconstitucional isenção antitruste.

,pÃq
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Se, com certo esforço interpretativo, é possível afirmar que os dispositivos
da Lei 4.595 foram recepcionados pelo artigo 192 da Constituição de 1988, não é
possível dizer que tenham eles o status de veicular, além do tema financeiro, a
matéria de adjudicação da concorrência. Isto é, se admitido que tal Lei esteja em
vigor pela técnica da recepção, traduzindo-se em autêntico procedimento de
economia legislativa, não é possível interpretá-la de forma a ampliar seu sentido o qual não pode ser o mesmo daquele desejado pelo constituinte com relação a
livre concorrência, insculpido nos artigos 170, IV e 173, § 40. O Sistema Brasileirô
de Defesa da Concorrência só se aperfeiçoou a partir da edição da Lei 8.158/91,
vindo a se consolidar com a atual Lei da Concorrência - Lei 8.884/94 - que
instaurou o regime do controle preventivo - antes inexistente no direito antitrusté
pátrio - ao lado do controle repressivo já existente nas leis anteriores. Digno de
realce, que antes do advento do moderno sistema de defesa da concorrência,
vigorava a política de defesa da economia popular que não permitia um controle
concorrencial efetivo. A defesa da concorrência só ganhou corpo com o marco
constitucional de 1988. 10 Do prisma histórico é improvável que o legislador de
1964 tenha atribuído à tutela concorrencial o moderno figurino reclamado pela
Carta de 1988.

L]

Não há exagero nas afirmações aqui feitas. Pergunto: qual o registro, na
jurisprudência, na literatura jurídica ou na prática bancária, desde 1964, de análise
antitruste de atos de concentração no sistema financeiro feita'pelo BACEN, ou de
controle de condutas anticoncorrenciais? A resposta é seca e direta: nenhum!
Pelo menos que tenha sido oferecido ao debate público, não há um único caso de
atividade repressiva ou preventiva, na área antitruste, do BACEN. Se é verdade
que um mínimo de eficácia é condição de validade das normas jurídicas, para citar
a polêmica passagem de Kelsen, as disposições antitruste da Lei 4.595/64 podem
ser vistas de dois modos: ou o sistema financeiro, sempre e invariavelmente,
cumpre as disposições antitruste da Lei 4.595/64 ou dela derivadas (que, registrese. não se sabe auais são. e. assim. a existência dessas no
sena
desnecessária; ou, então, os responsáveis pela sua aplicação nunca faN
essas disposições são absolutamente ineficazes. O direito não de com raz com
nenhuma dessas hipóteses. Não seria crível, numa economia que ainda minha
na direção da verdadeira concorrência, como a brasileira, que o antitruste 'vesse
eficácia máxima ou nenhuma eficácia. Aliás, isso seria surreal tanto no direi da
10

Gesner de Oliveira destaca que 74% das decisões do CADE, no período e 19 a
2000, foram tomadas entre 1996 e 2000, ou seja, nos últimos quatro anos. Conc ên i Panorama no Brasil e no Mundo, São Paulo, Saraiva, 2001, p. 09.

7
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concorrência ou quanto em qualquer outro ramo do direito. Tudo reforça a tese de
que os âmbitos de competência do BACEN e do CADE estão interconectados por
elementos de complementação e de polaridade. Mais do que compreensível,
consideradas essas circunstâncias, que o próprio "site" do BACEN na internet,
quando arrola os objetivos do órgão, não diga uma única palavra sobre o controle
antitruste.

.

Quando se trata de bancos, as expectativas garantidas pelo direito são de
duas ordens: uma em relação ao sistema financeiro; outra, muito diversa, em
relação à concorrência. Evitar o "risco sistêmico" é o mesmo que oferecer
garantias jurídicas de liquidez, solidez e higidez do sistema financeiro. Não é essa
a tarefa do direito antitruste. Assegurar a competição entre os agentes financeiros
- com os benefícios daí decorrentes ao consumidor, v. g, serviços com melhores
patamares de eficiência, produtividade e qualidade, e, além disso, com preços
mais baixos - é função do direito da concorrência. Não existe nada de
incompatível na garantia jurídica, ao longo do tempo, dessas duas expectativàs
distintas e complementares: regulação prudencial e defesa da concorrência.
Ambas tutelam o interesse coletivo. O risco é uma característica inerente à
atividade financeira. Há quem diga que, no direito moderno, foram exatamente os
contratos de seguro e de mútuo dos banqueiros do Renascimento que
condensaram o conteúdo semântico atual da expressão "risco". Por isso,
parafraseando a fina ironia reflexiva de um especialista nó tema, seria muito
arriscado eliminar o risco da atividade bancária ou, como de resto, da própria
atividade econômica
A regulação prudencial pode e deve minimizar o risco
sistêmico, mas não é capaz de eliminá-lo por completo. Seria absolutamente
inconstitucional e ofensivo à ordem econômica capitalista pretender, a pretexto de
mitigar o "risco sistêmico", abolir a concorrência e os riscos a ela inerentes. Pior
ainda seria, na apologia de um sistema bancário supostamente sem riscos,
deslocar para plano secundário os riscos - de conseqüências. não menos nefastas
para a comunidade - decorrentes do abuso do poder econômico. A vida
econômica não comporta simplificações e reducionismos desse porte.
Não se deve esquecer, quando se trata de "risco", das virtudeda caute
e da duplicação de instâncias no processo decisório. Ninguém cogita de"sprimir a
competência regulatória do BACEN e nem ignora que, sem dúvidâ essa

Cf. Raffaele De Giorgi, Direito, Democracia e Risco. Vínculos com o F
Alegre, Sergio Fabris, 1998, especialmente o capítulo "O Risco na
Contemporânea" e o apêndice sobre o "Centro de Estudos do Risco".
93
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competência possui efeitos que vão além da mera regulação. Do mesmo modo, a
tarefa adjudicatória do CADE também não deixa de ser, em algum sentido, uma
forma de regulação. Por que, então, duplicar tarefas? Justamente porque o
processo decisório, em condições de elevada incerteza - como são aquelas da:
atuação do sistema bancário, que, segundo Luhmann, é especializado na
transformação do risco em negócio 12 -, encontra na redundância de esferas
decisórias um padrão aconselhável e cauteloso no manuseio de situações de alto
risco, grande contingência e forte instabilidade 13

e

Repita-se: não se deve minimizar o "risco sistêmico" nem questionar a
competência exclusiva do BACEN para evitá-lo. Entretanto, como sublinha toda a
literatura sobre o risco na sociedade complexa - o exame de novas tecnologias e
a análise ambiental são prenhes de exemplos -, não é possível isolar nem
maximizar as causas e conseqüências de um único tipo de risco. Paralelamente
aos riscos de instabilidade no sistema financeiro, existem outros riscos inerentes à
atividade bancária, dentre os quais, evidentemente, aqueles de abuso do poder
econômico. É natural que o BACEN seja reticente e temeroso em admitir - mais
por razões históricas e políticas do que teóricas e jurídicas - que a atribuição da
adjudicação concorrencial seja do CADE. A passagem de uma estrutura
caracterizada exclusivamente por intervenções administrativas diretas e
centralizadas para um modelo de compartilhamento de responsabilidades sobre
riscos distintos, com controles indiretos e orientados pelo mercado, talvez ainda
não seja bem compreendida como capaz de satisfazer às necessidades de um
sistema bancário mais eficiente e competitivo. O que deve ficar claro, porém, é
que, para usar a expressão dramática de Guido Rossi, "imolar os valores da
concorrência sobre o altar de valores diversos" tem se mostrado um erro grave.14
Por isso, cauteloso que os riscos - sistêmicos ou de abuso do poder econômico
sejam manipulados e tratados por instâncias diversas e interligadas.
A economia pode ser considerada uma enorme zona de transferência de
riscos: riscos de investimento, riscos de crédito, riscos de prejuízo. ,
z por
isso, o risco da perda de mercado seja, freqüentemente, uma conseq "ncia qu e

12

Cf. Niklas Luhmann, Sociologia dei Rischio, Milano, Bruno Mondadon, 1996, p.
Cf. Martin Shapiro, The United States, in The Global Expansion of Judicia
C.Neal Tate and Torbjôm Vailinder organízadores, New York, New York Univers
1995, p. 62.
14
Cf Guido Rossi," li conflito di obiettivi neli' espenenza decisionale delle Autorità
p.45
13
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certa da aversão aos riscos 15 mercado bancário redistribui riscos em dWerentes
esferas: o Banco Central regula alguns desses riscos; o mercado interbancário
outros; e os bancos comerciais, nas relações com seus clientes, gerem ainda
outros tipos de riscos. Mas os perigos do sistema bancário não residem apenas
nas questões de solvibilidade. Os riscos também são enormes no campo dos
abusos do poder econômico - notadamente se considerada a posição central que
os bancos ocupam no interior do sistema capitalista. Qual seria a razão, jurídica
ou econômica, para, em nome do "rISCO sistêmico", franquear espaços aos riscos
de abuso do poder econômico? Nem a Constituição nem o mercado autorizam
esse cálculo pouco prudencial, para usar a linguagem da regulação bancária, e
nada razoável, para mencionar a racionalidade do antitruste.
Além disso, a distribuição dos riscos do sistema financeiro não pode ser
adequadamente examinada de forma hierárquica, como se o Banco Central, à
moda de uma economia planificada, pudesse gerenciar, com exclusividade, todos
os riscos do mercado. Mas, como diz Luhmann, esta é apenas uma tentativa de
reação a riscos que são inevitáveis. Nessas condições, o envolvimento de outras
esferas decisórias, com o beneplácito e a co-responsabilidade daí advindas,
apresenta-se como uma das principais estratégias de tratamento dos riscos. Um
modelo heterárquico, sem que ninguém assuma a pretensão de gestor do sistema
global, com a fragmentação da decisão numa pluralidade seqüencial de decisões
que considerem as posições anteriores, parece ser a melhor modelagem para à
regulação de setor tão importante.
Na verdade, a distinção entre "risco sistêmico" e "outros riscos" desdobra,
com efeitos perversos e como se fossem binômios rigidamente desconectados, as
diferenças entre hierarquias e mercados; planejamento e concorrência; unidade de
comando e competição controlada. Um sistema bancário moderno, competitivo e
eficiente não pode sobreviver nem extrair sua unidade de uma só fonte deliberanté
ento
e que ocupe o vértice de uma estratificação hierárquica. O c p0
s merca s
burocrático é extremamente avesso aos riscos e às surpresas.
competitivos, ao contrário, convivem e dependem das duas coisa Mais um
razão para se afastar qualquer conflito entre regulação prudencial e a udicação
concorrencial.
der
O Executivo e, no seu interior, as agências independentes reúne
normativo e poder de provimentos quase-judiciais. Mas o exercício d es
15

Cf. Niklas Luhmann, Sociologia dei Rischio, op.cit., p. 201 e 203.
lo
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poderes está vinculado à observância das normas legislativas. As matérias e
relações protegidas por reserva constitucional de lei - e é assim tanto com a
concorrência quanto com o sistema financeiro - não podem ser objeto de
modificação informal, como se tivesse ocorrido delegação do legislador. Matéria
objeto de reserva de lei não é disponível por parte do legislador e, menos ainda,
por parte da Administração16. Competência, assim, não se renuncia, não se
transfere e não se presume. Como inexiste disposição de lei que afaste da
competência do CADE qualquer setor de mercado, não há que se cogitar da
competência de outros órgãos sem incidir em gritante inconstitucionalidade17. Isso
ficou demonstrado, fartamente, nos votos dos Conselheiros Pféiffer e Macedo Jr.

fl

Algumas palavras devem ser dirigidas (i) àqueles que imaginam que este
CADE não estaria aparelhado de meios e nem integrado por quadros que
pudessem levar adiante a defesa da concorrência no setor bancário; (ii) àqueles
que alegam que a rapidez e o sigilo decisórios exigidos pelo sistema financeiro'
seriam incompatíveis com o trâmite dos procedimentos do CADE. Antes de mais,
registre-se que o argumento não é jurídico. Ainda que essas insinuações fossem
verdadeiras, nada disso justificaria o descumprimento da Lei n° 8.884/94. Ora, se
faltassem meios e quadros, bastante seria conferi-los ao CADE. Quanto à rapidez
e ao sigilo das análises, além das suficientes disposições em vigor, na Lei e nas
Resoluções do CADE, nada impediria, até mesmo por simples edição de nova
resolução interna, a elaboração de normas de procedimento e organização de
serviços (art. 7°. XIX, da Lei n° 8.884/94) que resolveriam a questão com muita
facilidade. A propalada "assimetria de informações" sobre o mercado também
seria facilmente eliminada não apenas com a introdução de mecanismos de
cooperação entre o BACEN e o CADE, como também pelas instruções
promovidas pelo CADE e a oitiva dos concorrentes.
Muitos, ainda, temem o indesejável efeito retroativo que ,o en1endmnto
aqui adotado, desde que majoritário, possa ter. Tratar-se-ia do prim*o acólko
posterior ao parecer do AGU, reafirmando a competência do CADE p o exame
de fusões bancárias. A insegurança jurídica gerada pela situação afe a todos.
BACEN, CADE, AGU, outras AGÊNCIAS REGULADORAS e, principal ente, os
administrados, ficam perplexos com a indefinição. Isso é o suficiente par que se
16

Cf. Silvano Labriola. "Le Autorità indipendenti", in Lê Autorità indipenderti. Da
evolutivi ad elementi della transizione nel dintto pubblico italiano, op cit., p.16.\
17
Não é demais lembrar precedente, do Supremo Tribunal Federal,, de admissibuli
ação de inconstitucionalidade de ato análogo ao Pareceres Normativos da AGU.
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reconheça o caráter particularíssimo e excepcional da situação. Efetivamente, a
inauguração de nova e inédita interpretação normativa - no caso, posterior ao
entendimento da própria Administração, consubstanciado no Parecer Normativo
da AGU - nos limites definidos pela Lei n° 9.784/99, me parece, em princípio, que
não poderá ter efeitos retroativos.
Era o que cumpria aditar ao voto.

Brasília, 28 de novembro de 2001.

Conselheiro do CADE

11
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Ato de Concentração n O 08012.006762/2000-09
Requerentes:
Banco Finasa de Investimento S/A, Brasmetal Indústria SIA, Zurich
Participações e Representações.
Advogados:
Lauro Celidonio Neto, Patrícia Avigni, Helena Maria Neves Puggina
Ferraz e outros.
Conselheira-Relatora: Hebe Teixeira Romano

o

Ementa: Ato de Concentração. Inexistência de conflito de competência entre o Banco
Central do Brasil e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Competência do
CADE para apreciar atos envolvendo instituições financeiras e bancárias. Desvinculação
do CADE ao Parecer n° GM - 020 da Advocacia Geral da União. Aquisição, pela Zurich
Brasil Seguros S/A, de 26% do total das ações emitidas e em circulação do capital social da
Brasmetal Industrial S/A, empresa holding do Grupo Finasa. Mercado nacional de seguros.
Concentração horizontal. Com a efetivação da operação, as Requerentes passarão a deter
1,2% do mercado relevante. Mercado competitivo e pulverizado. Inexistência de aumento de
poder de mercado. Presença de competidores de grande porte. Apresentação tempestiva.
Aprovação sem restrições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, na conformidade dos votos e das notas
eletrônicas, acordam o Presidente e os Conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica - CADE, por maioria, aprovar a operação, sem restrições. Vencidos a
Conselheira Relatora e o Presidente João Grandino Rodas, que consideraram o CADE
incompetente para apreciar a matéria. Participaram do julgamento o Presidente João
Grandino Rodas e os Conselheiros Thompson de Almeida Andrade, Celso Fernandes
Campilongo, Afonso Arinos de Mello Franco Neto, Roberto Augusto Castelhanos Pfeiffer e
Ronaldo Porto Macedo Júnior. Presente o Procurador-Geral Fernando de Magalhães Furlan.
Brasília, 28 de novembo 2001 (data do julgamento).
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Consel/re-ir edator do acórdão
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Presidente do Conselho
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Encaminhem-se os presentes autos ao setor de apoio ao
Plenário (SEAP), tendo em vista ajuntada do respectivo Acórdão.
Solicito que, após a publicação do Acórdão, sejam tomadas
as providências para o devido ARQUIVAMENTO dos autos.

.de 2003-
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com redução da dármaJa de não-concorrnca para, no máximo, 05
cmcol anos.
rm
do voto do Relator.
4. Ato de Concentração n 08012.043649/01-44
Requntmaes ERA - Franco Brasileira S/A Açúcar e Álcool e
Univalem S/A Acticar e Ajrstol.
Mvogãoo Jenn Fsançois Teisaerre. ...
Rélartg Cotjo Afonso Aijnos de Meio Franco Neto
Decisão: O Tribemil por unanimidade, aprovou o operação
-cri, reslflcõe. :c_-_. - ... ico cs...' ,:: P, 63.S-Urlrij. cri, razão
cnlempestivIn
na asxra icaçfao ou operação, tios termos do voto ao
Relator,
5. Pedido de Impugnação ao Auto de Infração n° 0052/01
Reqeraer E°camo LidaAdvoz~ Rrxk,Iptto de Oliveira Franco Pratasio. Eduardo
Migliora Z.obaean Raial Fabbri D'as-da e outros.
Relator Corimai,, RonaJdo Porro Macedo Júnior.
processo. O Reluzir mourao o adiamento no julgamento do referido
06. Ato de Cc'ertnução o' 08012.043375/200193
Requerentes: TIar Goverrror and lhe Company of Scotland e
Halifas Group Pie.
Adyogado, GeeJdo Roberto Leforise, Guilherme Farhat de
São Paulo Ferraz, Ecraurciçi Humbert. Dalcamim, Guilherme Favarri,
Ribas. Erik dos An,o Corvo e olmos.
Relator- Conseibersi,, Thompson Andiade
Manifestou-se o Ptrmirador-Gersj,
Decisão: O Tri±rmzal_ por unanimidade. aprovou a operação
sem rmruiçdes.
7. Ato de Concentração ri' 08012.00772F200.11
Requerentes: lreer,'er S/A E Dlsrrrvet S/A
Advogados: Fremaido de Oliveira Marques e Vicente Bag.
noui
Relate: Co,trim Celso Fernandes Campioogo
Majdfestou-se o Procurador-(Jeral
Marques, Feita momasa. oral pelo advogado Fernando de Oliveira
Votação Parmeir O Relator votou pela aprovação da operação
sem restrições, fixaixad tocha pela imempestividade na apresentação
da operação no valor de RS 63.846.00. deterrnmando, ainda, o imediato recolhimento co 0~complementar
de R$ 5.000180. acrescidos dos luras e muna cc mora, previstos no art. 6°. §9 I e 2° da Lei
e' 9.781/99. sendo arnhado pelo Conselheiro Afonso Armes. O
Conselheiro Rolmoo Pelffa pediu insta. aguardam os demais,
8. Ato de Concesunrição o' 08012.042458100.12
Requer'erues: iaeooi Metal Plástico Lida e Schmalbch.Lu.
beca Plastir Costumem ao Brasil Lida,
Adyogs: José lgnácio Gonzaga Ftrinceschmnj, Macio
Grimberg. Canada Cunma, Girardi e outros.
Relator. Conseliteiro Celso Fernandes Campiongo
Manifestou-se o Prnamrstlor-Qaal.
Decisão: O TriatocL por unanimidade, aprovou a operação
sem restrições. fixando moita no valor de 11.5 191.538.00. em razão da
rntempesuvidade cor soa asnresenração, nos termos do voto do Relator.
9. Ato de Coticernuação n° 04012.043972/00-37,
Reqtos Lvre S.A. e Construniega - Megacenter da
Construção Lida.
Advogados: Termo Sanipaio Ferraz Junior. Ari Marcelo Solon. Marra da Graça Remo Garcia e outros,
Relator Conse,tstzco Celso Fernandes Campiongo
Manifc.se o ?meuuamjor.Gemaj,
Decisão: O TrJ, por unanimidade, aprovou a operação
sem restrições. fixando .idin no valor de RS 127.692.00. em razão da
tntempestmvidade em 5= ur,vmerrraçao. nos retinas do voto do Re10. Ato de Crração ri- 08012.0069811M35
Rcquerarxes S~ Cruz S/A. Companhia de Bebidas das
Américas - ÁraBes' e Aegenm
Advogadoar Cios Fruociami de Magalhães, Téucio Sampato
.ran Junior. Tbomo Gecege Macrander e ouruos.
Relator Coctseinezro Afonso Arinos de Mello Franco Neto
Manifestou-se o Frrxruraelor-GemL
Feita stinaão oral pelo advogado Carlos Francisco de
Magalhães,
Votação Pardáiz O Relator votou pela aprovação da operação
sem restrições. O Crunseuneno Celso Campiiongo pediu vista, aguardara os demais.
II. Aro de Caxirentração e' 080121807698/00-1I.
Requeimara: Autraxe Indusmnes AIS e Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
Advogados: Atriamiro Boscoli. Rogério Cruz Tltemudo Lessa. Jorge Fernando Kaatn Lapes. Andréa 1-alda Nazário Vilares e
C.a_rmenr 1 ze Ccclix, Mugacier, e nunou,
Relator. Comeio Celso Fenriandes Campilongo
Manifestou-se o Proctonmdoc.(jepaj
Decisão: O Tr,ual, por rman,m,dade, aprovou a operação
com a condição de n~ da cláusula de não.coiteorrdncia para
curou anos, nos untoos or, voto do Relatas.
12. Ato de Cotxtoiimção o' 08012.00296f21)ol.21
Requerentes: .LP Moegan [aLio America Capital Patinem
L.P. 3.?. Morpun Lada Anatrica Oftsbore Capital Patinem L.P. E
Moegan Capital L.R. [coma Amemicas Ice, e ounis
Advogados: Paulo Cezaí Aragão. Pedro Latina Ribeiro. Paulo Ricardo Ferram Sa
e outros.
Relator. Cosimecirim Celso Fernandes Campiotigo
Manifestou-se o Pmcuraclor4JgraJ.
Decisão: O Tri
ff~ por unanimidade, aprovou a operação
sem restrições.
13. Ato de Cuxrução o' 080I2.002I60-21

Reqrantnres: Diubold fncorporated, Gerroniot NV e Buli

5/A

Advogados: Carlos Augusto da Silveira Lobo, Hugo Ibeas.
Pedro Paulo Salles Cirrismofaro. Lide Eugenio Araújo Mulher Filho e

ccc "os.
seio

Ref. Caatselãofro Afonso Mimori de Mclk, Franco Neto
Manifestou-se o Procurador-Geral.
Feira sustentação oral pelo advogado Rafael de Moura RanDecisão: O Tribunal, por unanimidade, aprovou a operação

14. Azo de Concentração n' 08012.003784J2Oo.17
Reqrrmrrsres: Woco Holcjhng B.V. e Fzcutimberg Bereili.
gungsgesekksIif Mb Beschrmikier Haflug.
Advogados: José Martitis Pinheiro Neto. Rodrigo M. Carneiro de Oliveira.. Wilson Carlos Pereira No e outros.
Relator. Conselheiro Celso Fernandes Catnpilcetgo
Manifestou-se o ProcurudorQeraj
Decisão: O Tribunaj, por unanimidade, aprovou a operação
sem restrições, fixando multa por intempestividade no valor de 11.5
19I,538,0() rios ierrtros do voto do Relator.
IS. Ato de Concentração ti' 08012.002218p041,61
Reotarverites: lntel-prihlic_Publicidade e Pesquisas Sociedade
Lida,. lnterpubmic Groap of Compartias Inc. e Troe Sortir Comumniramiorns Inc.
Advogados: Walter Duarte Peixoto. Pedro Jorge da Cinta
Cury. Demo Guiana Colombioi, Lida Vicente de Carvalho, Rubens
Duifies Mastins, Marina Weinsclrenker , Paulo Cmur dos Reis e
angus.
Relator Conselheiro Roberto Pfeiffer
Ma mie ou-se o Procrtrador..G ,1j
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, aprovou a operação
sem restrições.
16. Ato de Concentração o' 53500.004I82f,n
('Global Requerentes: lxnet.Inr. ('Ixirei') e Global Curassing L,&

')

IS3W 1676.2339
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08011002381,2001.23) e 195/01 e 199/01 (AC 08012,000296/2001211- os quais foram referendados por unanimidade.
O Conselheiro Afonso Armas submeteu ao Plenário os termas ao despacho t/a (AC 0801104309912110/)38) e dos oficiou de a'
3352/01 (AC
08012.003649,Jt01.44)
3383/01 (AC
08012.002665J200153) 3384101 (AC 0801218)023912001.41),
3385/01
(AC
08012,00116312001..7l)
3393/01
(Ai.
osol2,cwgs54p0flJ7g 3394/01 (AC (18012.003009/200031c,
33YI( , \C 080I2.003066/2O4Jl.1
3-1-16/111
3.U7/l(l
08012.003598..44 e 3470/01 (AC 080l2.004363/2(x»ejj, O.
quam foram relitiendados por unanirnitbtle,
O Cortuclj-,ejro Roberto Pfeiffer submeteu ah Plenário os
teerrxm dos oficias de o' 3367/01 (AC 08012.0017391200109).
3377/01 a 3381/01 (PA. 08000.000236/97.26). 3382/01 (AC
08012,00l977J200183l 3391/01 (AC 08012.0052061200198u,
3427/01
(AC 08012.00448912000.70l 3431/01 (AC
08012.012223/99.40 3434/01 (AC 08012.0007O5/2000..19 e
3438/01
(AC 08012.042341,20011l os quais loram reterendados
P r unanmuudade.
O Conselheiro Roaaldo Macedo submeteu ao Plenário os
torrem dos ofícios de n' 3398/01 (AC 53500.004308/200
II e 3432/01
(AC 08011005454/700139). os quais lorotu referendados
por unan'

Apreciação da Ata desta smuão.

O Tribunal, por unanimidade, aprovou esta Aia da 226' Seusão Oriuii ária,
As 18b45min o Presidente do CADE. João Grandino Rodas,

declarou encerrada a sessão.
Brasilia, 21 de novembro de 2001.
SILVIA FERNANDES JOÃO GRt,fl'4o
RODAS

Secretária Substituta do Plenário Presidente do
CADE
ATA DA 227° SESSÃO ORDINÁRIA

Data.: 28,11,01

Advogados: Rodblpho de Oliveira Franco Prosio, Edurrnlo
Miglioria Zixolian. Elscor Cnstõfam Comais, Rafael Fabirri DAvila e
Às l4hl5mino Presidente do CADE, João Gsandino Rodas.
outros.
declxou aberta a sessão. Pamiiciparamn os Conselheiros Tborupson de
Relator Conselheiro Thompson Almeida Andrade.
Alnimda Andrnde. Celso Fernandes ~longo. Afonso Ariaos de
Manifestou-se o Procrmrador-Geral.
Mello Franco Neto. Roberto Augusto Castelilanos Pfeiifer. Ronaldo
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, aprovou a operação
Porto Macedo .liimrior'e o Pmcur4)cJ Fctnando de Magaibães
Furiansem restrições, fixando multa por intcinpestivj,ja,je no valor de RS
63.846,00, nos termos do voto do Relator,
Julrumentos
17. Ato de Concentração n° 08012.003387/2001.18
01. Ato de Concentração o '08012,006762/20049
Requerentes: Ondeo Nalco Coin.pany ('Nalco't e Na]~Requerentes: Banco Finasa de Investimento S/A. Brasrnetal
soa Energv Chernicais, L.P. (NEEC LI")
lndiisttia S/A. Zurirh Participaçõese Representações.
Advogados: Antônio Carlos Gonçalves, João Benvhmans
Advogados: Lacro Celidiarjo Neto. Patrícia Avigtri. Helena
Correia Serra, Leonarsio Feres da Rocha e Silva. Krvsia Aparecida
Maria Neves Puggina Ferraz e oulrog.
Ávila e José Alexandre Buaiz Neto.
Relatora Conselheira Bebe Teixcira Romano
Relator Conselheiro Thonipson Almeida Andirele.
Decisão: O Tribuna). por maioria, aprovou a operação sem
Manifestou-se o procurador-Geral.
ronnções: vencidos a Conselheira Hebe Romano e o Presidente iodo
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, aprovou a operaçã o
Grandmno Rodas, que -tinham o CADE por incompetente. Redigirá o
sem restrições,
acordado Conselheiro Celso Campiloego.
18. Ato de Corarenuação n' 08012.006712/o().1J5
3IiI) 02. Pedido do Reconaideração ao Auto de Infração o'
Requerentes: lhromson-CSF e RecaI Eletronica FLC,
Advogados: João GemIdo Piquet Carneiro, Mahel Lima Teu,Requerente: Usiminas Sidntrbgicas de Minas Gerais S/A 13
rombo. Arthur Lima Guedes, Lide Custódio de Lima Battxtsa, Guinar
Velhoso Tognolo e outros,
Advogados: José Inácio Gonzaga Fzamreeschizrj. Culódio da
Relator Conselheira Ronaldo Porto Macedo Júnior
Piedade, Ubaldino Miranda, Gianni Nutres de Araújo e outros.
Manifestou-se o Procurador-Geral.
Relator. Conselheira Celso Fernindes Campiorrgo
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, aprovou a operação
O Conselheiro Ronaldo Mo Irani seu voto-vera na prósem restrições.
anua
19.Processo Adininistredvo ri* 08000.007201/97-09
3. Ato de Corcertoação e 08012.00772J2001.I1
Representante: Comitê de Integração de Entidades Fechadas
Reqamantes: Inrezvet 5/A e Distrivei 5/A
de Assistência à Saúde - CIAS
Advogados: Fernando de Oliveira Marques e Vicente BagAdvogado: Luis Fernando Mtxairx
noli
Reprmouadu Associação Médica Brasileira - AMB
Relator Conselheiro Celso Fernindeo Campilorigo
Advogados: Fernando Acayal,a de Toledo e Alconirdio pie_
O
Conselheiro
Roberto
Pfeiffa
uirã seu voto-vista na paicolo Acavaba de Toledo.
uma s.
Relator Conselheiro llrornpsoo Almeida Andratlr,,
4. Ato de Concentração n° 08012.006980/04-35
Manifestou-se o Procurador-Gemi
Requerentes: Souza Cruz S/A, Companhia de Bebidas das
Votação Parcial: O Relator considerou incurso a RepresenAirs - AmBcv e Agregn.cotn
tada nos anuros 20. Inciso IV e, artigo 21. inciso II. ambos da Lei e'
Advogados: Carlos Francisco de Magulhrães. Téremo Sampaio
8.884/94, aplicando multa no valor de R$ 12.768.04. além de outras
Ferras iunrot Tltomas Geonge Macrandcr e outros.
commações nos lermos do seu voto. O Conselheiro Celso Cam.
Relator Conselheiro Afonso Antros de Mello Franco Neto
pilongo pediu vista. aeuarrlam os demais.
Decisão: O Tribunal, por unanm,i,Iade, aprovou a operação
DespncltosiOficjos/Oulros
sem lesmçoes, nos termos do vaio do Relator.
O Presidente João Grandino Rodas submeteu ao Plenário os
(IS. Processo Administrativo n' 08000.017M1197-09
lermos dos despachos de n' 276/01 (AC 24105) e 1350/01 (PA
Representante: Comitê de Integração de Entidades Fechadas
08000.023281/97,81) e dos oficies de n' 3439/01 e 3440/01 (AC
de Assistência à Saúde - CIEFAS
02/94). 3441/01 (PÁ 08012.006459/9831) e 3442101 (AC 62/96), os
Advogado: Luis Fernando Moreira
quasn furam referendados por unanimidade,
Repreuenrada Associação Médica Brasileira - AME
O Cooseilrerro lhiompson Andrade submeteu no Plenário os
Advogados:
Fernando Acayaba de Toledo e Álesoandio Pielermos do desoclro de a' 20/01 (AC
080I100637QP2t.x)1.12. AC
colo AcusaDa de Toledo.
08012.006619/I, 90
AC - 080Il006509/2041' e AC
Relator Consclbeito Iliotripson Almeida Andrade.
08012,(J0668gf71J01) e dos oficias de n' 3371/01 (PA
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, considerou incursa a
J9890) e 3400/01
08012,008506
(AC 08012.004668JiJ015) os
Repimmimada nos artigos 20. inciso [V e. irrigo 21, inciso II. ambos
quais foram irimendamim por imunirni.44,.
da Lei 9'8.884194. aplicando multa no valor de R$ 12.768.00, além
O Coonelbeiro Celso Canrpilcngo nubmeteu ao Plenário os
de outras cominações. nos teimei do voto do Rdaa,.s
termos do despacho de n' 23/0I (AC 08012.001I55/200133) e dos
6. Pedido de Impugnação no Atiro de 'Infração o' 0052/01
oficias de o' 177/01 (AC 08012.003081/99-86) 178/01 (AC
Requerente: Pirpari LIda,
08012.008782108.67), 180/01 e 201/01 (AC 08012.004921/2000..23)
Advogados: Rodolpho de Oliveira Franco Proiasio. Eduardo
181/01 e 1~1 (AC 08012.043784/0040.17)
182/01 (AC
Migliora Zobaran. Rafael Fabbri D'avila e outros.
08012.006899/99.141 183101 e 202/01 (AC 08012.002757/00010),
Relator Conselheiro Ronaldo Porto Macedo Júnior.
184/01 (AC 08012.042458/200012) 185/01 (AC 08011006899/99.
O Relauor indicou o adiamento do julgamento do referido
4). 186/01 (AC 08012.00077212001.11) 187/01 a 189/01 (PA
promoo.
08012,000208j99.79) 190101 a 192101 (AC 08012,003003/2l)lyJ96)
7.
Inipugirução ao Acto de Inflação n' 004112001
193/01
(AC
08012.004510/2{l0115)
194/01
(AC
Requerentes: Pihlsbimry Brasil Lida,

ice
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Advogados- Kitia Cxistina Antunes Silva, Mário Roberto
Dccis: O Tribunal, por unanimidade, apmvu a operação
Vilianova Nogueira. AhaflhilD Boali e owros.
Decisão: O Tribunal, por unimidic, aprovou a opaação
sem res*riç
Relatc COnhcãD Ronaldo Porto Macedo Júnior.
sem restrições.
.
16. Aio
Concentração n 080I2iX16IO2Jl0ij.10.
. DchoOffdo/Øj
o Relator iiidka.i o adiamento do julgamento do referido
Requentes: Peugeot S/A: Somme Allii e Fauria
processo.
O Presidente João Grandino Rodas submeteu ao Plenário os
S/A.
08. Consulta n
termos do despacho de 0 278/01 (AC 134) e dos ofícios de n
812iX1l.
Advogados: João Caio Goulart Penteado. F1sio lervolino.
Consuientes; 1GB - Indú stria Gráfica Brasileira SIA. RNR 3480/0! e 3481/01 (PA 08000.01152GJ94-40). 3482/01 (PA
Geraldo. Eduardo Humberto Dalcaznjm.
08000.020849/96-18(
3483/0I(AC
Negócios e Repeeseeaçs Lida e Produtos Alimentícios Pilar Li541951.
3522/01
(PÁ
Relator. Conselheiro Celso Fernandes Caznteiooeo
da.
08000.011517194-35) e 3519 (AC 155/971. os quais foram referesHouve a expressa concordância do advosax, das RequeAdvosados: Ronaldo Camargo Veirano, Djenane Lima Coudados
por
unanimidade.
rentes,
Eduardo
Humberto
Daicanwn.
em
que
o
~te
processo
Linho. Fábio Amami Fimrara e nonm
o Conselheiro Thompson Andrade submeteu ao Plenário os
fosse julgado nesta sessda.
Relator CouneA1irn T1Xnpson Andrrrde
Lermos do despacho de no 21/01 (AC 080121067752001-51. AC
Munifmtou-sc o Prswador-Geral.
o Relator hxhaxr o adianrro do julgamento do referido
08012.00676ÁJ,nI
AC
08012.00340st2001-03,
AC
Decido:
O Tribunal, Por unanimidade, apeosr a operação
processo. a pedido
Ccuisui1mrx&
O8O12.001872J2IJ76.
AC
080I200525V20)-17
e
sem restrições.
AC
09 Ato de Ca:rrruçdo n 080I2.006996JJ-48
08012.003575/20oI..4) e do oficio de no 3512101 (AC
17. Aro de Concenrrda no 08012.001I29ij-I6.
Requmcnres JPM Invesrors e inrecom lnternanoual. LtsL
080I2.004578r200I..5) os quais foram referendados por unanimiRequerentes: VIAG AkieeseIIschaft e VERA AlctiengeAdvogados: La^Celidánio
o
Gomes dos Reis Neto. Helena
sellschaft
Marra Neves Puggma Fmrar. Pairicra Avigni, Rosa Maria MoIta Broo Conselheiro Celso Campilongo submeteu ao Plenário os
Advogados:
José
Manins
Pinheiro
Neto.
(Jbiealan
Matos.
chado e outros,
termos dos ofícios de n° 19701 (AC 0801Z008782/98.47), 198/01
José Mexajrnie Beata Neto.
Relator Conselheiro Afonso Arinos de Mello Pratico Neto
(AC 08012.0240019j) 20Q11 (CO 77I2001), 203/01 (AC
Relator
Conselheiro
Coisa
Fernandes
Canrijco
Apesar da
publicação da pauta no Diário Oficial por
08012.002757r2001-cj8). 204/01 (AC 08012000772/2001-11), 205/01
Houve a expressa concordância do advogado das Requeproblemas ocon-i&s an Imprensa Nacional. houve a expressa coe(AC 08012.004168/20o156) 206/01 (AC 08012.007250/07-21)
rentes. José Aleaandxc Buaiz Neto. em que o presenre processo fosse
cordãncia da advogada das Requerentes. Alessandra Barbosa, em que
207/01
(AC
08012.0069801200035).
julgado nesta sessão.
208/0!
(AC
o presente processo fosse julgado cesta sessão.
O8O12.0061o2t20fJlo) 209/01 (AC 08012001l29/20/yj16) 210/01
Manifestou-se o Procurador-Gemi.
Manifestou-se o Pmcuiadce-Geral.
(AC 08012.0071001200(348) 211/01 (AC 08012.001166/200113) e
Ferra susrenração oral pelo advogado José Azandre Buaiz
Decisão: O Tribunal, pce unanimidade, aprovou a operação
212i01 (AC 08012.004749t2fJ0l98), os quais foram referendados por
Neto.
sem resrriçõe&
imidade
Votação Parcial: O Relator votou pela apms
da operação
10. Aio de Coocentração u 08012007100f2OO..48.
O Conselheiro Afonso Afinas subrrrteu ao Plenário os tersem restrrçôes, impondo multa por intempestividade ou valor de R$
Requerentes fl°X Equities Incorporareii, Fania Fábrica Namos
dos ofícios de n° 3475/01 (AC 08012003866(2001-34) 3476/01
190.000.00. O Conselheiro Roberto Pfeiffer pediu to
aguardam °5
ciorral de lnstrurraiuts Para Aurovejcumos Lida, e TeIef3ex do Brasil
(AC 08012.002299/2000-18). 3477/01 (AC 08012.007759199-91),
demais.
S/A.
3478/01
(AC
08012.003592J98.44)
3479/01
18. Aro de Concentração n' 08012.003312/20/31-37
(AC
Advogados: Fias-lo Belliboni. António Carlos Gonçalves, lo08012.003098/200038), 3484/01 (AC 08012.003781/2001-56)
Requerentes: Grupo Industrial Trébol S.A de CV, ('Trébol')
sé Alexandre Buaiz tinto e orrmi5,
3499/01
(AC
e Atofma Chetnicais, Inc. (Atofina)
08012.003920/2001..41),
3500101
(AC
Relator. Conselheiro Celso Fernandes Campilongo
08012.001163f200171), 3501/01 (AC 08012.0069961200048),
Advogados: Luiz António DAxace Vergueiro. Trllio Freitas
Houve a eamessa osncceõancia do advogado das Reque3502/01
(AC
08012,003066J2001-l3),
do Egito Coelho. Cana Lobão Barroso de Souza, Bruno de Souza
3515/01
(AC
rentes, José Alexandre Buaiz Neto, em que o presente processo fosse
08012.0036941200107),
3516/01 (AC 08012.00055412001.79),
Vichr. Francisco Ribeiro Todomv. Luciano Costa, A1ndro Manus
julgado nesta se são.
3517/01
Oliveira M
(AC
sM~
08012.00266I-53).
8/200
e outros.
Oi
3523/01
(AC
Manifestou-se o Ptsssrradoc-GeraJ.
08012.00309812000-38) e 3524/0v (AC 080121107759199-91), os
Relator Conselheiro Thompson Almeida
ui1e
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, aprovou a operação.
quais foram referendados por unanimidade,
Houve a expressa concordância do nilvogarbe das Requesem restrições.
O Conselheiro Roberto Pfeiffer submeteu ao Plenário os
rentes. Francisco Ribeiro Todorov. cru que o presente ceocesso fosse
lI. Aro de Concentração n' 08012.00466812000.15
termos dos ofícios de n° 3510101 (AC 08012.004864/2000.81),
julgado nesta sessão.
Requerentes: PPLC Aatmnisauion Corporanon. Chemfab Cor3511/01
(AC
08012.00l37412(J01-12)
Manifestou-se o Procurador-Geral.
e
3518/01
(PA
poration e Chemfab do Brasil Ltda.
0so12.009991/9882), os quais foram tefereralados por unanirnidaDecisão: O Tribunal, por unanimidade, apros'nis a operação
Advogados: Carlos Francisco de Magalhães. Tércio Sampaio
sem resurções.
de.
Ferraz Jumor. Eduardo Caio da Silva Prado, Batuira Rogério Me19. Ato de Concentração n°08012,001163/01-71
(3 Conselheiro Ronaldo Macedo submeteu ao Plenário os
neghesso Lmo. Jayme Paisa Berma, Fábio Nusdeo, Orozrrtsbo Loutermos dos ofícios de n° 3504/01 (AI 0052(1001). 3506/01 (AC
Requerentes: BANIF - Banco Inrernarional do Funchal S/A e
miro Costa. José Carlos Guimardes Leite e outros.
Econofmance SIA.
08012.007121(2000.63). 3506/01 (AC 08012.005596/2001-64) e
Relnror Cotssclheiro Thompson Almeida Andrade,
3507/01 (AI 0041(2001), os quais foram referendados por unaniAdvoeados: José Martins Pinheiro Neto. Ren8 Guilherme da
O Relator ualamu a retirada de pauta do referido processo.
Silva Medrado. Rodrigo M. Carneiro de Oliveira, FIãvio Lemos Bel12. Ato de Coocermuação rt 08012.005596/01-64.
Iihoni e
Apreciação da Ara desta sessão.
Requerentes: COOP - Cooperativa de Consumo e SuperO Tribunal, por unanimidade, aprovou este Atada 227 SesRelator Conselheiro Afonso Arinos de Mello Franco Neto
mercado lia Lida
Otsária,
Houve
a
expressa
concordância
do
advonarão
das
RequeAdvogados: Antonio Carlos Gonçalves, João Berchrtxans
rentes, José Alexandre Buaiz Neto, em que o presente eroceaso fosse
As 18h 30 ruia o Presidente do CADE, João Grandino RoCorreia, José Alexandre Buaiz Neto e outros.
julgado nesta sessão.
das, declarou encerrada a sessão.
Relator Conselheiro Ronaldo Porto Macedo Júntot
Manifestou-se o' Procurador-Gaal.
Brasília. 28 de novembro de 2001.
Houve a expressa coocreQáncia do advogado das RequeDecida: O Tribunal, por unanimidade, atxovorm a operação
SILVIA FERNANDES ASSJOÃO GRANDINO
rentes. José Alexandre Buaiz Neto, em que o presente processo fosse
sem restrições.
RODAS
julgado nesta sessão.
20. Aio de Concentração n° 08012.00712 1W-63
Secretária
Substituta do Plenário CARPresidenre
Manifestou-se o Pmamrudcr-GeroJ.
Requerentes:
Texgrafia
N'o
Marcos
Weureicbs
Alexandre
Ri.
do
CADE
Decisão: O Trllxinai, por unanimidade, aprovou a operação
benboim, Edelvicio Amor de Souza Júnior, Latinim±s Capital S.A..
sem mestrtções.
MLBAS.A.
ATA DA 22 SESSÃO ORÁRIA
13. Ato de Coocemtoação o' 080121104762(5001-47,
Advocados: Marcelo Santos Barbosa, Viviane Nunes Araújo
Requerentes: Hrxffs- Corponanon e SchwinnlGT Corp.
Lima, Ana Tcreza Marques Parente. Ana Paula de Carvalho Reis.
,
Data. 05.12.01
Advogados: Podto'A. A. Outra. Eduardo Camsnatj Anders e
Patrícia
Regina
Pinheiro Sampaso. Caio Machado Filiar. Suzana DoJuhana Ferrer TeixeiraMedeiros. Augusto César Barbosa de Souza. Ana Luiza
Às I5hl5mjno Presidente do CADE, João Grandino Rodas,
Relator Conselheiro Thomson Andrade
Mondaini da Costa.
declarou aberta a Sessão. Participaram os Conselheiros Thompson de
Houve a expressa concoruãncia do advogado das Reque.
Relator. Conselheiro Ronaldo Porto Macedo júnior.
Almeida Andrade. Celso Fernandes Campiloago, Afonso Atinos de
rentes, através da reslxasa ao oficio no mtimação, em que o presente
Houve a expressa concordância do advogara, das RequeMello Franco Neto, Roberto Augusto Castelilanos Pfeifi'er. Ronaldo
processo fosse julgado ra sessão,
rentes. Francisco Ribeiro Todosov. em que o presente processo fosse
Porto
Macedo Júnior e o Procurador-GeraJ Fernando de Magalhães
Manifestou-se o Procnrradtx-GeeaJ,
julgado nesta sessão.
Fnrlan.
Decisão: O Tt-irxutal. por imanrtrudade. determinou o arqul.
Manifestou-se
o
Procurador-Geral.
Comunicado
do processo t
perda de ooieto. sem a devolução das taxas
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, aptovou a operação
Foi informado pelo Presidente que, em virtude de realização
smenro
ucessuass panas pelas kequerenres.
sem restrições.
de
Seminário
Internacional. patrocinado pelo CADE, nos dias 17 a 19
•
14. Ato de Coocerttnação e' 08012,003066/01-13
21. Aro de Concentração no 08012.003920/20/31..41
de dezembro. em São Paulo, não haverá sessão ordinária no dia 19.
Requerentes: Total Flua Gás and Power do Brazil. TransRequerentes:
General
Electnic
Company
e
que
será
substituída
por sessão extraordinária, convocada para às 10
Barris
Corporacanada Pipelines Limiuecl. 't'CPL Internacional lloldsngs Ltd e TCPL
rios
horas de 13 de dezembro.
Project Ltd
Advogados: Tulio Freiras do Eeito Coelho. Carla Lobão BarJulgamentos
Advogados: Tiilio Freiras do Egito Coelho. Fábio de Soam
roso de Souza. Francisco Ribeiro Todorov, limito de Souza Vichi.
1. Pedido de Reconsideração ao Auto de Infração o'
Coutinlso. Carla Lobão Barroso de Souza, Francisco Ribeiro Todorov
Luciano Costa, Alessandro Marias Oliveira Martins. Rodrigo Ziu31100
e outros,
gales 011er do Nascimento, Ana Maria Sales Loureiro, Alessandra
Requerente: Usimmnas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A Relator Conselheiro Afonso Arinos de Mello Frasco Neto
Moscareili. Daniela de Vicq Carvalho. Cesar Costa Alves de Manos
Usiminas
Houve a expressa concordância do advogado das Reque.
e outros.
Advogados: José Inácio Gonzaga Franeeschini. Custódio da
rentes, através do oficio n 3502. em que o presente processo fosse
Relator.
Conselheiro
Afonso
Asinos
de
Mello
Piedade,
Ubald'uio Miranda, Gianni Nunes de Araújo e outros.
Franco
Neto
julgado neste sessão.
Houve a expressa concordância do advogado das RequeRelator. Conselheiro Celso Fernandes Campilongo
Manifestou-se o Procurador-Geral.
rentes. Francisco Ribeiro Todomv, em que o presente processo fosse
Aprovado
pelo Plenário o adIamento do julgamento por uma
Votação ParciaL O Relator sorna pela aprovação da operação
julgado nesta sessão,
semana adicional.
sem restrições, sendo woramnilado pel os Conselheiros Roberto FfeifManifestou-se
o
Procurador-Geral.
2.
Aro
de
Concentração o' 08012.00772J200t.11
ler. Ronaldo Macedo. Tlmompson Andrade. O Conselheiro Celso
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, aptos-ou s operação
Requerentes: Interver 5/A e Disnivei 5/A
Campilongo pediu viun auuarda o Presidente João Grandino Rissem restrições.
Advog
ad
os:
Fernando de Oliveira Marques e Vicente Bagdas.
22. Aio de Concentração ix' 08012.001I66/143.
rtoli
15. Aro de Conceunação e' 0I012.004749/2001.98.
Requerentes:
Norténe
Plásticos
Lida,
e
lpiranea
Peu'oquiRelator.
Conselheiro
Celso Fcrnandes Campilongo
Requerentes: Souza Cruz 5/A e JT International S/A
mica S/A
.
Aprovado pelo Plenário o adiamento do julgamento por uma
Advogados: Eruani de Almeida Machado. António Correu
Representantes legais: Baia Negrin, Alfredo Nastas, Paulo
semana adicional.
Mever. Eugênio da Costa e Silva. Gabriela Waison e outros.
Roberto Peixoto de Magalhães. Haiti Dieter Kw-z
03. Ato de Concentração n° 01012.00112912000-16
Relator Conselheiro Celso Fernandes Campilongo
Relator. Conselheiro Celso Fernandes Campilongo
Requerentes: VIAG Aktiugesellschafr e VEBA AlcsiengeHous'e a expressa roncoruancia do advogado das RequeHouve a expressa concordância do advoxario das Reque.
sellscbaft
rentes. flto Asnaral de Atanada, em que o presente processofosse
rentes, através da resposta ao ofício n°211/01, em 4w o presente
julgadoaresra sessão.
Advogados: José Mairinu PhrheiruNuto.sUbiraran Matos.
.
processo fosse julgado nesta sessão.
José Alexandre tlivaic,Ne(oc L
',
/ " LoC 1
Manifestou-se o Psociiradoc-Geral.
'Manifestou-se o Procurador-Gerei, -Relator. Conselheiro Celso Feritarideo Campilon'gb
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da masifesração favorável do Ministério do Trabalho e Emprego,
passando da empresa UNILEVER Brasil Ltda. para RMB Ltda.
Processo n' 08000-0I7354/200I-94 - Ramiro Andres Sandava] Hernandez e Ana Mana Devis Ocarripo

Nos termos da manifestação contrária do Ministério do Trabalho e Emprego. INDEFIRO pedido de prorrogação do prazo de
estada no País, por ter ocorrido mudança de empregador não autorizada por este Ministério.
Processo n' 08000-020170/2000-21 - Rodolfo Walter Garcia
Arizmendi
INDEFIRO o presente pedido, por falta do comprimento de
exigência junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.
Processo N 08485.003987/99-61 - Fustina Sarlat de Acevedo
À vista dos elementos constantes dos autos, INDEFIRO o
pedido de reconsideração, mantendo o despacho denegatário publicado no Diário Oficial da União de 11/0912000, por ter decorrido
prazo superior ao da estada solicitada..
Processo N° 08505.013934199-19 - Hoon Mo Yang, Kyung
Shin Yang Kang e Soo Jung Yang
À vista dos elementos constantes dos autos. INDEFIRO o
pedido de reconsideração, mantendo o despacho indeferirório publicado no Diário Oficial da União de 08/08/2001. por não terem sido
apresentados elementos de fato ou de direito que justifiquem a revisão da decisão udoLada,
Processo a' 08505-031096198-66 - Jorge Alberto Escobar

Barbriza. Marta Beatriz Rodriguez de
cobardrigureEmaooAri1obarRodrig5ica .Andrea
MARIA DA CONCEIÇÃO CHAVES ESCOBAR
BRUSSI
Diretora Substituta

Ribeiro Pinto Gonçalves

Determino o arquivamento do presente pedido de republiração, vez que o referido processo foi indeferido e publicado no
DOU.
Processo a' 08500-009426/94-07 - Giocchino LÁ) Cascio
CARLIONE ABREU BARBOSA COSTA
Chefe de Divisão
(Or. El. n' 23312001-DE)

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA
ECONÔMiCA
GA,BINETE

zos de estada.

4
md

Processo 14' 08505.001278/99-75 - he Guiying
Processo N' 08255.000150/00-15 - Uru Hugo Schmidiger
Determino o arquivamento do(s) presente(s) processo(s), por
ter(em) o(s) estrangeiro(s) retornado ao País de origem.
Processo N' 08364.000862/99-83 - Rafael Alherrb Dei Carmen

Determino o arquivamento, rendo em vista não haver tntetesse da requerente em permanecer no Território Nacional.
Processo n' 08280-008798/99-45 - Lucia da Conceição Caseiro Vieira
Determino o arquivamento, tendo em vista que o requerente
obteve a permanência jorna ao Consulado do Brasil em Barcelona.
1 alui
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Magalhães 4/uD
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Brasília. 2 de novcãW d6 2001 (data do jul-
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RODAS
Presidente do
Conselho
THOMPSON
ANDRADE

ATO DE CONCENTRAÇÃO P4' 0801200338712001-18
Requerentes: Ondeo Nulco Compauy ('Nalco) e Nalco/Esxon Encrgy Chemicals, L.P. (P4ezc LI")
Advogados: António Carlos Gonçalves, João Bems±mnans
Correia Serra, Leonardo Feres da Rocha e Silva, Krysia Aparecida
Avila e José Alexandre Buaiz Neto.
Relator Conselheiro Tbompson Almeida Andrade.
Ementa: Ato de Concentração. Desconstatmiição de joinm venurre. Aquisição pela Nalco de 40% das ações da Necc LP. Operação
enquadrada nos termos da Lei n.' 8.884/94. art. 54, § 3'. Apresentação tempestiva, Mercado brasileiro de especialidades químicas e
serviços; associados ao consumidor para resolver problemas operacionats nas indústrias petroquimicas, de petróleo e de gás, bem como
a venda de aditivos para gasclina, diesel e outros derivados. Aprovação sem restrições.

Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, na
conformidade dos votos e das notas eletrônicas, acorriam o Presidente
e os Conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
- CADE, por unanimidade, aprovar a operação sem restrições. Participaram do julgamento o Presidente João Grandino Rodas e os
Conselheiros Thompson Andrade. Celso Campilongo, Afonso Arusos
de Mello Franco Neto, Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer e Ronaldo Porto Macedo Júnior. Presente o Procurador-Geral Pensando de
Magalhães Furlan, Brasília, 21 de novembro de 2001 (data do julgamento).

ACORDAOS

Processo P4' 08460.069493(2000-03 - Harold Oswaldo Paz
Matabanchoy, até lI10It2002
Processo 14' 08000.020728(2001-59 - Hans Perer Beckmann
e Marion Chrisrirse Wibmer Beckmann. até 11/0112003
Processo N' 08000.02072912001-01 - Sabine Betti Oltmann
Wrlfrird Oltmann, até 2510112003
Processo 14' 08000.020730(2001-28 - Maria Strulsler. até
18101/2003
Processo N'08000.02073112001-72 - Birgit Elisabeth HarImeyer. até 2210112003
Processo P4' 08000.020832r200143 - Ronald George Audersoa. até 13/12/2002
INDEFIRO o presente pedido, tendo em vista que o requerente qpós intimado. não compareceu junto ao Departaçncuro de
Polícia Federal, prejudicando o andamento do processo.
Processo n' 08505-030429/98-11 - Matilde Noemi Colman
Santana
-.
INDEFIRO o presente pedido, tendo em vista que o (s)
estrangeiro (si encontra (m) fora do pais
Processo N' 08485.002803/99-91 - Ramos de Jesus Lopez
Suarez
INDEFIRO o presente pedido, tendo em vista a falta de
umpri mento da exigência formulada por esta Divisão.
Processo a' 08505-016611/97-24 - Young Soo Yoo. Ea Já
- oo Kim,SeoEunYooeSuhHecyoo
Determino o arquivamento do(s) presente(s) processo(s), tendo em vista o falecimento do(s) requerente(s).
Processo 14" 08485.000004/98-36 - Eloisa Maria suarez Ay-
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Processo n° 08444-000484/99-20 - Silvestre Poch Olive
Determino o arquivamento, tendo em vista que o interessado
readquiriu a nacionalidade brasileira.
Processo n° 08495-000019/99-93 - Hans Thomos Gota
INDEFIRO os pedidos de REPUBLICAÇAO, pois os estrangeiros não foram localizados nos endereços fornecidos.
Processo N° 08505.009802/95-41 - Cnstian Gabriel Yvanoff
Processo 14' 08505.003455/99-97 - Stelia Plorencia Torres
Face as diligências procedidas pelo Departamento de Polícia
Federal. INDEFIRO o presente pedido de republicação , tendo em
vista que o estrangeiro se encontra-se fora do País.
Processo N' 08460.007831/93-70 - Cluisrian Luder
Face as diligências procedidas pelo Departamento de Policia
Federal. DEFIRO o presente processo de permanência nos termos
solicitados. salientando, que o aro persisrirr enquanto for detentor (a)
da condição que lhe deu origem.
Processo P4' 08505.0030241200I-31 - Yuko Igaki Feder
Nos termos do Parecer Ci a' 066/85, constante do Processo
MJ n 021339/83. determino a republicação do despacho deferitório,
para que surtam seus jurídicos e legais efeitos Processo N° 08505.005111199-00 - Luis pedra de Freitas

-DESPACHOS DA CHEFE
Face as diligências procedidas pelo Departamento de Policia
Federal. INDEFIRO os presentes pedidos, tendo em vista, que os
estrangeiros não foram localizados nos endereços fornecidos nos auos. resundo prejudicada a instrução dos processos.
processo P4' 08444.000983196-47 - Ana Maria Borrea de
Mora
Processo N' 08444.010297/96-66 - Emilio Femandez de Ia
Vega Vives
Processo N' 08444.008922/97-27 - Rui Alberto de Jesus
Monteiro Gomas
Processo 14' 08389.007704/99-30 - Se Yeun Kim e l-lyo
Youirg Yoon
Processo P4' 08460.001904/99-14 - Perer Eronner
Processo P4' 08509.000538/99-91 - Ahrnad Haidar Mourtraia
Processo P4' 08505.007670100-70 - Nora Edith Duran Lascarro
DEFIRO o(s) presente(s) pedido(s) de prorrogação dos pra-
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JOÃO GRANDINO
RODAS
Presidente do
Conselho

AIO DE CONCENTRAÇÃO N°08012.003375(2001-93
Requerentes: Thu Governar and TIre Company of Scotland e
Halifax Group Pie

Advogados: Geraldo Roberto Lofosse, Guilherme Farlrat de
São Fastio Ferrar, Eduardo Humberto Dalcamnim, Guilherme l'avaro
Ribas. Erik dos Anjos Corro e outros.

Relator. Conselheiro 'lliompson Andrade
Ementa: Ato de Concentração. Fusão entre o Banir of ScoIland e Halifax Group Pie. Operação enquadrada nos termos do §3'.
are, 54 da Lei 8.884/94 pelo critério do faturarnento. Requerentes não
operam no setor financeiro nacional. Inaplicabilidade do parecer da
AGU. Bank of Scotland controla empresa de investimentos (Glamis
Parricipações Lida) que possui participação de 63.3% no capital da
Empreendimentos Hoteleiros S/A que opera o Internacional Rio Hotel, na cidade do Rio de Janeiro. Halifax Group não possui atividades
no Brasil. Operação não acarretou impactos de concentração horizontal ou de integração vertical. Ausência de impactos anticoncorrenciais. Aprovação sem restrições,
Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, na
conformidade dos votos e das notas eletrônicas, acordam o Presidente
e os Conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa Económica
- CADE, por unanimidade, aprovar a operação sem
restrições. Participaram do julgamento o Presidente João Gruidino Rodas e as
Conselheiros Thompson Andrade. Celso Cantpilongo, Afonso Arinos
de Mello Franco Neto. Roberto Augusto Casrellanos Pfeiffer e Ronaldo Porto Macedo Júnior, Presente o Procurador-Geral Fernando de
Magalhães Furtan. Brasilia, 21 de novembro de 2001 (data do julgamento).
-'
JOÃO GRANDINO
RODAS
Presidente do

Conselho

THOMPSON
ANDRADE
Cormselheiro-Relator
ATO DE CONCENTRAÇÃO P4' 08012.003312/2001-37
Requerentes: Grupo Industrial Trébol SA de c.v. ('Trébol'
e Amofina Cliemicals, Inc. ('Aloflna)
Advogados: Luiz António D'Arace Vergueiro. Tálio Freira
do Egito Coelho, Cada Lobão Barroso de Souza. Bruno de Some
'Tichi, Francisco Ribeiro Todorov, Luciano Costa, Alessandro Mariu:
Oliveira Marrins e outros.
Relator, Conselheiro Tbompson Almeida Amhade.
Ementa; Ato de concentração. Operação de aquisição dou
ativos localizados no Brasil e nos Estados Unidos dos negócios de
areia de zircõnio da Alofina Chemicals. Inc. pelo Grupo Industrial
Trébol S.A. de C.V. Hipótese prevista no §3' do artigo 54 da Lei
8.884/94, em razão do faturamento da Atofina Chernicals superar R$
400 milhões. Apresentação tempestiva, Ausência de mercado relevante afetado. Inexistência de potenciais e prováveis danos ao ambiente concorrencial. Aprovação sem a imposição de restrições.
Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, na
conformidade dos votos e das notas eletrônicas, ac-aredam o Presidente
e os Conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
- CADE, por unanimidade, aprovar a operação sem restrições. Participaram do julgamento o Presidente João Grandino Rodas e os
Conselheiros Thompson Andrade, Celso Casnpiongo. Afonso Arinos
de Mello Franco Neto, Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer e Ronaldo Porto Macedo Júnior. Presente o Procurador-Geral Fernando de
Magalhães Furlan, Brasília, 28 de novembro de 2001 (data do julgamento).

THOMPSON
ANDRADE
Conselheiro-Relator

JOÃO GRANDINO
RODAS
Presidente do

ATO DE CONCENTRAÇÃO N° 53500,00418212000
Requerentes: Isnet.lnc.e Global Crossing Ltd.
Advogados: Rodolpho de Oliveira Franco Prorásio. Eduardo
Migliora Zoroban. Elinor Cristófaro Cotais, Rafael Fabbri DAvila e
outros.
Relator: Conselheiro Thompson Andrade.
Ementa: Ato de concentração. Ingresso da empresa Global
Crosstng Ltd. no grupo lxncr,lnc. Operação mundial com reflexos no
Brasil. Hipótese prevista no §3' do artigo 54 da Lei 8.884/94. Apresentação tntempesuva. Inexistência de efeitos de concentração horizontal ou de integração vertical. Operação não gera efeitos anttconcormenctais. Aplicação de multa por inlcmpestividade. Aprovação
sem restrições.
Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, na
conformidade dos votos e das noras eletrônicas, acordam o Presidente
e os Conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
- CADE, por unanimidade. aprovar a operação sem restrições. lixando multa por intempestividade no valor de R$ 63.846.00. Partrctparam do julgamento o Presidente João Grandino Rodas e os
Conselheiros Thompson Andrade. Celso Campilongo, Afonso Arinos
de Mello Franco Neto, Roberto Augusto Castellanos Pfeiffcr e Ronaldo Porto Macedo Jénior. Presente o Procurador-GersJ Fernando de
1
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Conselho
THOMPSON
ANDRADE
Conselheiro-Relator
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 08000.007201/97-09
Reprcseuraate:Comitê de Integração de Entidades Fechadas
do Assistência à Saúde - CIEFAS
Advogado: Leis Fernando Moreira

Representada: Associação Médica Brasileira - AME
Advogados: Fernando Acayaba de Toledo e Alessarrdeo Picolo Acayaba de Toledo.
Ementa: Processo Administrativo. Denúncia de prática - -cartelização na prestação de serviços médicos promovida pela A
sociação Médica Brasileira - AME. Infração prevista no artigo 20, IV
c/c artigo 21. II da Lei 8.884/94. Conduta configurada e comprovada.
Reincidência. Reafirmação da jurisprudência já assentada no CADE.
Cessação das práticas. Aplicação de multa.
Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, na
conformidade dos votos e das nona eletrônicas, acorriam o Presidente
e os Conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa Económica
110 ?
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JOÃO GRANDINO
RODAS
Presidente do
Conselho

,

THOMPSON
ANDRADE
Conselheiro-Relator

ATO DE CONCENTRAÇÃO N' 08012.004762/0001-47
Requerentes: Httffy Corporation e Schwtittt/GT Corp.
Advogados: Pedro A. A. Outra, Eduardo Caminali Andem e
Ferrer Teixeira.
Relator Conselheiro Thompson Andrade
Ementa: Ato de Concentração. Aquisição, pela Huffy Corporation, de ativos. pertencentes ao grupo Schwinn. relacionados com
o desenvolvimento de projeto, comercialização e distribuição de bicicletas, partes e acessórios, inclusive o inventário de bicicletas, contas a receber e modas as suas marcas registradas. Operação enquadrada
no §3' do art. 54 devido ao fato do faturamento global dos grupos
Requerentes superar R$ 400 milhões. Apresentação tempestiva. Operação não se concretizou. Ocorre o fato gerador da Taxa Processual
na apresentação do Ato. Não cabe devolução da taxa processual.
Arquivado por perda de objeto.
Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, na
conformidade dos votos e das notas eletrônicas, acordam o Presidente
e os Conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa Econõnuca
- CADE, por unanimidade, determinar o arquivamento do processo.
por perda de objeto, sem a devolução das taxas processuais pagas
pelas Requerentes. Participaram do julgamento o Presidente João
Grandino Rodas e os Cooadheiros lltompson Andrade, Celso Caropilongo, Afonso Anona de Meio Franco Neto, Roberto Augusto
Casteilanos Pfeiffer e Rmiuldo Porto Macedo Júnior. Presente o Procuradoe'Geral Fernando de Magalhães Fwlan. Brasilia, 28 de novembro de 2001 (data do julgamento).
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JOÃO GRANDINO
RODAS
Presidente do
Conselho

THOMPSON
ANDRADE
Conselheiro-Relator

ATO DE CONCENTRAÇÃO N' 53500.002734/2001
Requerentes: Victoei Telecomunicações S/A e Tcicrrim Te-

lecomunicações SIA.
Advogados: Oswaldo Murgel Corrêa e Castro. Fernando dos
rs,,i.4 . s.,, i,.,., Mrttn r
de 4nttsnds Rafael Herdas Alvarea, Lauro Cclidonio Neto e outros
Relator Conselheiro Celso Fernandes Campilongo
Ementa: Ato de Concentração. Conversão das ações ordinárias pertencentes à Globopar Comunicações e Participações 5/A e
Bmadesco Previdência e Seguro S/A, no total de 572.956, em ações
preferenciais e o seu poslmion' resgate à conta da reserva de lucros da
Telecrim, A Teleoiin presta o Serviço Especial de Radiochamada SER e comercializa receptores móveis-Mercado relevante de serviço
de Radiochamada - SER. A operação não alteras estrutura
de oferta do mercado identificado. Mercado geográfico nacional. mexiilEdefaeõobEdeBÇã5 1sõrizbfltãY' P&flcal. Apresentaâb tem-- pestiva. Operação aprovada sem restrições.

.
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- CADE, por unanimidade, conhecer do recurso de oficio, para decidir pela coafiguração da infração prevista no artigo 20. IV c/c artigo
21, li da Lei ri' 8.8~ caracterizando a prática de promover a
uniformização de conduta comercial enue seus filiados atrases da
elaboração e divulgação da Lista de Procedimentos Médicos, como
lesiva à ordem econômica, determinando à Representada: (a) a cessação das praticas objeto da presente Representação; (b) o pagamento
de multa no valor de R.S 12368.00; (e) a publicação de Nota Pública
contendo a inteiro teor desta decisão nos dois jornais de maior circulação nacional, nos termos do art. 24 da lei 8.884/94;(d) a comunicação aos profissionais a elas associados e às suas entidades
filiadas, associadas e conveniadas, o inteiro teor da decisão do CADE; (d) demonstração ao CADE do cumprimento das deliberações
acima, dentro de 30 dias, a contar da publicação da decisão no Diário
Oficial da União. Determinando ainda o pagamento de multa diária
de R$ 10.640,00 pelo descumpximento do inteiro teor desta decisão
pelas Representadas. Participaram do julgamento o Presidente João
Grandino Rodas e os Conselheiros Thompson Andrade, Celso Carapilongo, Afonso Arinos de Mello Franco Neto, Roberto Augusto
Castellanos Pfeiffer e Ronaldo Porto Macedo Júnior. Presente o Procurador-Gemi Fernando de Magalhães Furlan. Brasilia,. 28 de no-vembro de 2001 (data do julgamento).
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Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, na
conformidade dos votos e das cotas eletrônicas. acordam o Presidente
e os Conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
- CADE, por unanimidade, aprovar a operação, sem restrições. Participaram do julgamento o Presidente João Grandino Rodas e os
Conselheiros Thompson Andrade, Celso Campilongo, Afonso Arinos
de Mello Franco Neto. Roberto Augusto Casiellanos Pfeiffer e Ronaldo Porto Macedo Júnior. Presente o Procurador-Geral Fernando
Furlan. Brasília. 14 de novembro de 2001 (data do julgamento).
JOÃO GRANDINO RODAS
Presidente do Conselho
CELSO FERNANDES
CAMPILONGO
Conselheiro-Relator
ATO DE CONCENTRAÇÃO N' 08012.003509f200t-76
Requerentes: Módulo Security Solutions. Módulo Sectrrity
Solutions EIA, NTV Módulo lnvestors. L.P.. Alimenta Participações e
Serviços 8/A, Merryl Lynch Golbal Emerging Markets Partners. L.P.,
Enreust Tecbnologies Limited, Intel Capital Corporation, Webstar
Ventures Corporation e Latintrcls Panamerican Inc.
Advogados: Fabiana Lopes Srarting. Augusto César Barbosa
de Souza. Alessandra Barbosa dos Santos, Daniel Oliveira Aedreoli,
Flávio Lemos Belliboni e outros
Relator Conselheiro Celso Fernandes Campilongo
Ementa: Ato de Concentração.Subscnição. pelas Requerentes
tu de ações preNTV, Intel. MLGEMP. Latintech e Webstar Venres.
ferenciais equivalentes a 33.24% do Capital da Módulo SS. e na
subscrição, pela Requerente Alimenta, de ações ordinárias equivalentes a 8,18% do capital social da Módulo SA. Alteração da composição societária das Requerentes, sem modificação do controle.
Inalterada a estrutura do mercado. Reestruturação do capital social da
Módulo SS e da Módulo AS. Mercado relevante de serviços de
consultoria em segurança da informação. Apresentação tempestiva.
Operação aprovada sem restrições.
Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, na
conformidade dos votos e das notas eletrônicas. acordam o Presidente
e os Conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa Económica
- CADE, por unanimidade, aprovar a operação, sem restrições. Participaram do julgamento o Presidente João Grandino Rodas e os
Conselheiros Thompson Andracle, Celso Campilongo. Afonso Arinos
de Meio Franco Neto. Roberto Augusto Caslellanos Pfeiffer e Ronaldo Porto Macedo Júnior. Presente o Procurador-Geral Fernando
Furlan. Brasília. 14 de novembro de 2001 (data do julgamento).
JOÃO GRANDINO RODAS
Presidente do Conselho

às
lor de RS 191.538.00. Mercado
indústrias de calçados. assentos de automóveis, móveis e estofados e
ai-tipos de couro. Concentração horizontal pequena, correspondente a
menos de 6% do mercado. Não caracterizado poder de mercado.
Inexistência de integração vertical. Operação aprovada sem restopões.
Acórdão; Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, na
conformidade dos votos e das cotas eletrónicas, acordam o Presidente
e os Conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa Económica
- CADE, por unanimidade, aprovar a operação sem restrições, fixando multa no valor de R$191.538.00 em razão da intempestividade
na apresentação da operação. Participaram do julgamento o Presidente João Grandino Rodas e os Conselheiros Thompson de Almeida
Andrade. Celso Fernandes Campilongo. Afonso Arinos de Mello
Franco Neto. Roberto Augusto Casrellanos Pfeiffer e Ronaldo Porto
Macedo Júnior. Presente o Procurador-Geral Fernando de Magalhães
Furlan. Brasilia. 14 de novembro de 2001 (data do julgamento).
JOÃO GRANDINO RODAS
Presidente do Conselho
CELSO FERNANDES
CAMPILONGO
Conselheiro-Relatar
ATO DE CONCENTRAÇÃO N' 08012.006658/00-14
Requerentes: Konlnklijke Philips Elelronics NV e Agilent
Technologies, Inc.
Advogados: Tercio Sampaio Feri-az Junlor, Ari Marcelo Soou, Fabio Francisco Beealdl e outros.
Relator. Conselheiro Celso Fernandes Campilongo
Ementa: Ato de Concentração. Aquisição. pela Philips, dos
ativos correspondentes ao negócio denominado 'l-lelthcare Solutions
Group - HSG, de propriedade da Agilent. Mercado relevante mundial de fabricação e comercialização de 'equipamentos para ultrasonografia. Grau de concentração do mercado nacional de 17%. Não
caracterização de podei de mercado. Presença de ofertantes de grande
porte. Inexistência de integração vertical. Apresentação tempestiva.
Aprovação sem restrições.
Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, na
conformidade dos vetos e das noras eletrônicas, acordam o Presidente
e os Conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa Económica
- CADE. por unanimidade, aprovar o ato de concentração. sem restrições. Participaram do julgamento o Presidente João Grattdino Rodas e os Conselheiros Thompson de Almeida Andrade. Celso Fernandes Campilongo. Afonso' Arinos de Mello Franco. Roberto Asgosto Castellanos Pfeiffer e Ronaldo Porto Macedo Júnior. Presente o
Procurador-Geral Fernando de Magallsães Furlan. Brasília. 14 de novembro de 2001 (data do julgamento).
JOÃO GRANDINO RODAS
Presidente do Conselho

CELSO FERNANDES
CAMPILONGO
Conselheiro-Relator
ATO DE CONCENTRAÇÃO N' 08012.006478/2000-24
Requerentes: Iscar Ltd. Ingersoll Cutling Tool Company. Itt'
gersol Werkzeuge GMBH e Ingersol Internatronal INC.
Advogados: Flávio Lemos Beiliboni. Antonio Carlos Gonçalves. José Mastins Pinheiro Neto. Celso Cintra Mori e outros.
Relator, Conselheiro Celso Fernandes Campilongo
Ementa: Ato de Concentração. Aquisição, pelo Grupo Iscar,
dos negócios de ferramentas de corte do Grupo Ingersoll. Apresentação da operação tempestiva. Mercado nacional de ferramentas
para usinagem de metais. Pequeno grau de concentração, acarretando
aumento de 0.3% na participação no mercado. Não caracrerrzação de
poder de mercado. Presença de forres concorrentes. Mercado pulverizado. Aprovação da operação condicionada à redução do período
da cláusula de não concorrência pata 5 (cinco) anos.
Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, na
conformidade dos votos e das notas eletrônicas, acordam oPreuldente
e os Conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
- CADE. por unanimidade, aprovar o ato de concentração com a
condição de redução da cláusula de não concorrência pata 5 (cinco)
anos. determinando, ainda, que a comprovação da alteração, perante o

CADE, ocorra no prazo de 30 dias, contados da publicação do acórdão, sob pena de multa diária no valor de ES 5.000,00 (cinco mil
reais). Participaram do julgamento o Presidente João Grandino Rodas
e os Conselheiros Thompson de Almeida Andrade, Celso Fernandes
Campilongo, Afonso Arinos de Medo Franco Neto, Roberto Augusto
Castellnnos Pfeiffer e Ronaldo Porto Macedo Júnior. Presente o Procurador-Geral Fernando de Magalhães Furlan, Brasília, 14 de novembro de 2001 (data do julgamento).
JOÃO

GRANDINO RODAS
.i.r,..,.ti-
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CELSO FERNANDES
CAMPILONGO
Conselheiro-Relator
-

Coata

ATO DE CONCENTRAÇÃO N' 08012.006147t2000.94
Requerentes: Coata Vtyella PIe.. Hlcldng Pentecost Plc.,

Corrente LIda,

Representante Legal: Gilmar Varela Nabanete.
Relators Conselheiro Celso Fernandes Campilongo
Ementa: Ato de Concentração. Aquisição, pelo Grupo Coata
Viyella Plc., da totalidade de ações orsiináeias da Empresa Hicking
- i'enrecost PIe. Operação apresentada por detertnsnação do CADE. de
forma intempestiva. Aplicação de multa por intempestividade no va-

CELSO FERNANDES
CAMPILONGO
Conselheiro-Relator
ATO DE CONCENTRAÇÃO N' 08012.00029612001-21
Requerentes: J.P. Morgan Latin America Capital Partners
L.P., J.P. Morgan Latin America Offshore Capital Paroters LP.. P.
Morgan Capital L.P., Lurnina Amerieas Inc. e outras
Advogados: Paulo Cezar Amplio, Pedro Lauta Ribeiro, Paulo Ricardo Ferrari Sabino e outros.
Relator Conselheiro Celso Fernandes Canspilongo
Ementa Aio de Concentração. Aquisição, pelo grupo de
Investidores JP. Morgarr, de ações preferenciais da classe B. correspondente à 21.9% do total do capital social da Lumina Ainéricas
Inc. Apresentação tempestiva da operação. Mercado nacional de web
produdlng; e'consulting: comunicação e publicidade on-line: Mercado
em estruturação. Inexistência de concentração horizontal. Integração
vertical irrelevante, verificada, apenas, cm virtude de pequena participação do Grupo JP Morgan em empresas verticalmente integradas
ao mercado. Não caracterização de poder de mercado. Operação aprovada Sem restrições.
Acórdão: Vistos. relatados e discutidos os presentes autos, na
conformidade dos votos e das noras eletrônicas, acordam o Presidente
e os Conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa Económica
- CADE, por unanimidade, aprovar o ato de concentração sem restrições. Participaram do julgamento o Presidente João Geandino Rodas e os Conselheiros Thompson de Almeida Andeade, Celso Fernandes Campilongo, Afonso Arinos de Mello Franco Neto. Roberto
Augusto Casteilanos Pfeiffer e Ronaldo Porto Macedo Júnior. Presente o Procurador-Geral Fernando de Magalhães Furlan. Brasilia. 21
de novembro de 2001 (data do julgamento).
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JOÃO GRANDINO
RODAS
Presidente do

Conselho
FERNANDES

CAMPILONGO
Conselheiro-Relator
ATO DE CONCENTRAÇÃO N' 08012.007698/00-11
Heavy ln- - Requerentes: Aalborg Industries A/S e Mitsubishç
dusrt'ies Ltd.
Advogados: Altamiro Boscoli. Rogério Cruz Themedo Les-
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vs, Jorge Fernando Kousy Lopes, Andréa Lúcia Nazário "TilIntes e
Cartum Laize CoeoMro,c outros
Relator: Ccmselhcim Celso Pernandes Campilongo
Aquisição. pela Aalborg. li
duotrres AiS, de 9774% do capital social da Ata Combustão Técrtic a
S.A Pertencentes Mlmubi Heavy Industries
Apresenraçã
tempestiva da operação. Mercado nacional de caldeiras a vapor
aqdorm de fluído .tftmico Peunanéncia da Mitsubishi, no me
cede relevante idcntificado por meio da empresa líder, CBC Indusuia
Pesada S.A. !nexistãncia de integração vertical. Concentração hc
ri
Penda verificada do 20% do mercado. Não caracterizado poder d
mercado, Aproveção da opeiação condicionada à redução do peníodO
da cláuuula de não co
ncia. relativa à reenologia de prualução dr
caldeiras fogo-tubuleen, paraS (cinco) naco.
Acdedãrc Vistos, relatados e discutidos ou presentes autos, aa
conkrmidade ifos votos e duo notas eletrônicas, acordam o Presidem
e os Ccautclhnjyos do.Qsaselho Administrativo de Defesa Ecots&nkt
- CADE, por nnanindd.4e;aprovar o aio de concentração com
condição de redução da cláusula de não concorrência para 5 (cinco
anos, determinando, ainda, que a comprovação da alteração ocorra cc
prazo de 30 dias, contados da publicação do accirdão, sob pena de
multa diária no valor de ES 5.000,00 (cinco mil reais). Participaram
do julgamento o Presidente João Gissndino Rodas e os Conselheiros
Thnmpaon de Almeida Andramie, Celso Fernandes Campilongo, Afon.
co Arinos de Meio Festamo Neto; Roberto Augusta Casteilanos Pfeif.
ter e Ronaldo Porto Macedo Júnior. Presente o Prucurador.(JeraJ
Fernando de Magalhãea Fttrlan, Brasilia. 21 de novembro de 2001
(s5 sta do julgamento).

-

'

• : . . . ,,."
joÃo GRANDINO RODAS
Presidente do Conselho
........... .-_.,..
..
cELSO FERNANDES

Conselheiro-Relator
ATO DE-CONCENTRAÇÃO N 080l2.003972O.37
ReqntrenreaLapre SÀ. e Consrmmega - Megaccnme da
5irtii
Construção Lttla,
.
Advogadd
' Se-npaio Ferraz Junlor: Au Marcelo Solon, Maria da Graça- finIto Gcta e outros'
Relator: Conselbdirt( Celso Ferrtanàes Caznpllong&Ementa: Ato de Concentração. Aquisição, pela Lapeyre, de
60% das quotas do capital social da Consnumegu. Mercados relcvuntes: (1) lixas (nacioáal); (ii) argamassas (regional): (iii) caixas
&loss de fibrocunento (regional); -(iv) caixas dágua de polietileno e
poliéster com fibra de vidro (regional): (v) telhas (regional): e (vi)
cialização de nrslamain de construção (rmmicipal). Mercado pa'aliznç, d -mstmmaJ de construção pulverizado, iate.
vertical, Não há indícios de criação de canal exclusivo de
di5 .ibsiçáo. inexisténcra de alteração de poder de mercado das requerentes. Não há alteração substancial da eroutstra dos mercados
analisados tneaisrs,s4n ,I.- ','.,,.,,,s,,

o
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Relator: Conselheiro Roberto
Ementa: Ato de Concentração - Aquisição pela lnterpsblic
Group of Companies. Inc. da totalidade do capital racial da Troe
North Communicarjon, Inc Mercado relevante de produto é publicidade e propaganda. lneslstãncia de prejuízos à concoménda. Hipótese enqaa&ável nos critérios de admissibilidade prevista no § 3'
do srI. 54, da Lei n' 8.884/94. Famuiamenro dos grupos das Requerentes superior a ES 400 milhões. Apresentação tempestiva. Aprovação sem intuições.
.Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, na
conformidade dos votos e das notas eletrônicas, acordam o Presidente
e os Conselheiros do Conselho Adrtmintisrrativo de Defesa Econômica
- CADE, por unaninsidade, aprovar a operação sem restrições. Participaram do julgamento o Presidente João Gratidino Rodas, os Conselheiros Thompson Andrude. Celso Campilongo. Afonso A . de
Metro Franco Neto, Roberto Augusto Casteilanos Pfciffer e Ronaldo
Macedo. Presente o Procurador-Geral Fernando Purlan. Brasília, 21
de novembro de 2001 (data do julgamento).
--

.

- -,

ioÂo GRANDINO RODAS

-

Presidente- do Conselho

CELSO FERNANDES'
CAMPILONGO
Conselheiro Redator do
Acdrdão
AJO DE CONCENTRAÇÃO N' 08012.Oo386óJ2001
Requerentes: Norske Skogindusu'ier ASA e UPM-Kymmene
Corporation
Advogados: Flávio (atritos Belliboni, Paola R. PeOoxeieilo,
Cristiantre Saccab Zar-zur e outros.
Relator: Conselheiro Afonso Ambos de Metro Franco Neto
Ementa: Ato de concentração que unta da aquisição pela
Nor-tia Skogindusuier ASA, da totalidade das
ações representativas
do capital social das fábricas de papel Pamrrtco e Walsum, anteriormente Pertencentes à UPM-Kytnrrcene Corporatiori. O mtecado
relevante do produto identificado é o de papel imprensa e revista, pois
não lia possibilidade de substitmtição entre tais produtos pelo lado da
demanda micra pelo
da oferta. O mercado relevante geográfico é umternacionai. dado que o papel imprensa e revista não estão sujeitos ao
paganuoto de imposto de iosporração. Ademais, 58.7% da demanda
interna de papel imprensa e 49% da demanda interna de papel revista
foram supridas por importaçôea no ano anterior ao da operação. A
participação do Grupo Norske no mercado mundial de papel imprensa
elevou-se de 13,8% para 14,8% com a operação. No mercado mimadial de papel revista a operação gerou uma elevação de 5,9% para
8.2% na participação da Norxke. As participações não alcançaram
patamar suficiente Pala representar risco de dominação de mercado.
Apresentação do aro deu-te tempestivamente. Aprovação da oanaçéo
sem restrições, já que não é passível de provocar danos à coocorrôncia, nos termos do artigo 54 da Lei o' 8.884194.
Acórdão: Vistas, relatados e discutidos os presentes autos, na
conforrntdd dos votos e das notas eletrônicas, acordam o Presidente
e os Consetireiros do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
- CADE, por unanimidade. aprovar o presente ato. sem restrições.
Participaram do julgamento o Presidente João Geandino Rodas e os
Comelhciros flmompson Almeida Andrade, Celso Fernandes Carap'tlongo. Afonso A. de - Mello Franco Neto, Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer e Ronaldo Porto Macedo. Presente o ProcuradorGemi do CADE. Fernando Farlan. Brasília, 05 de dezembro de 2001
(data do julgarrantro).
-
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ROBERTO
PFEIFFER
- Ccnsellreiro-Rclaaor

-

Advogados:Can W. Coelho Monteiro, Allattsjro Boscoli, Rogério Cruz 'flscmudo, e outros.
Relator: Conselheiro Roberto Pfeiffer

Ementa: Ato-de Concentração. Aquisição, pela Deaison Brasil Publicidade Lula., empresa brasileira pertencente ao WPP Groap
PLC. da totalidade das quotas da Usyna Comunicação S.C. Lida, e da
Yellowbajl Comunicação Digitai Lida,, ambas de Maurício Marcos
Queiroz, Art. 54 § 3'. da Lei o. 8.884/94, Mercado relevante de
- produto: publicidade e propaganda. Mercado relevante geográfico:
nacional. Ocotréncia de integração horizontal, porém sem prejuízo à
concorrência, Redução do prazo de duração do acordo de não-cuncoerência a cinco anos da data da sua assinara= e limitação à duração
do contrato de trabalho quanto à impossibilidade do exercício da
profissão, sob pena de multa diária equivalentes ES 5.300,00. Aprovação. - -- - -- "-- .
Acórdão: Vistos. relatados e discutidos os presentes autos, na
conformidade dos votos e das noras eletrônicas, acordam o Presidente
e os Conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
- CADE, por unanimidade, aprovar a operação, com inalação do
acordo de não-concorrência para, no máximo, 05 (cinco) anos, nos
termos do voto do Relator. Participaram do julgamento o Presidente
João Giandlno Rodas, os Conselheiros 'flmompson Andmade, Celso
Campiiosgo, Afonso A. de Metro Franco Neto. Roberto Pfeiffer,
Ronaldo Macedo e o Procurador-Gerai Fernando FarIam. Brasília. 21
de novembro de 2001 (data do julgamento).
JOÃO GRANDINO
RODAS
Presidente do
Conselho

-

- -

ROBERTO
PFEFER
Conselheiro-Relator

-

ATO DE CONCENTRAÇÃO N.'080l2.0067l2/OOs
Requerentes: Thomson-CSF e Racal Eletronim P1.C.
Advogados: João Cos,,tdn 01,,,,., (',.,..
...

-,-----osamaii Lima tottrinho, Aitlsur Lima Guedes, Luis Custódio de Listra Barbosa, Osttsar
Velloso Tognolo e outros.,
Relator: Conselheiro Ronaido Porto Macedo JúniorEnt Ato de Coocencução. Aquisição. onde o dit
Saisse Fuxr Boston recomendou, em nome da Tlsomson, urna oferta
de rompeu mmi dinheiro da totalidade das ações da Racal. Operação de
âmbito internacional, com reflexos no Brasil. Mercado relevante
quanto ao produto do de produtos e serviços de eletrônica de defesa,
eletrônica industrial e serviços para transporte. Mercado geográfico
definido como sendo o mundial. Apresentação tempestiva. Operação
__yaÇLO
eqg()adnada no § 3'. do Ari. 54. da LeI 8884/94.
restrições.
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2.154

JOÃO GRANDINO
RODAS
Presidente do
Conselho

ATO DE CONCENTRAÇÃO N' 08012.00173912001 -09
Requerentes: Denison- Brasil Publicidade Lida, e Maurício

478
O
478

2.154
o

-

.

-

o

727
727

005.

. . . .
CAMPILONGO
Conselheiro-Relatar
ATO DE CONCENTRAÇÃO N • OSOl2.006762t21J9
Requerentes: Banco Fusasa de Investimento S/A. Brasmetal
Iitdústrla S/A, Ztaich Participações e Representações..
Advogados: Lauto Celidonio Neto, Patrícia Avigni, Helena
Maria Neves Puggioa Ferraz e outros.
Relatora: Conselheira Hebe Teixeira Romano
Ementa: Ato de Concentração lnexisténcia de conflito de
rompetés'.cia entre o Banco Central do Brasil e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Competência do CADE para apre.
mar atos envolvendo instituições financeiras e bancárias. Desvincutação do CADE ao Parecer n' GM - 020 da Advocacia Geral da
União. Aquisição, pela Ztuich Brasil Seguros S/A, de 26% do total
das ações emitidas e em circulação
do capital social da Brasmetaj
Industrial S/A, empresa holding do Gntpo Ftnasa, Mertado nacional
de seguros. Concentração horizontaL Com a efetivação da operação,
as Requerentes passaria a deter 1,2% do mercado relevante. Mercado
competitivo e pulverizado. Inexistência de aumenta de poder de mercado. Presença de competidores de grande porte. Apresentação tempestiva. Aprovação sem restrições,.,
Acórdão: Vistos, relatados e discutidot os presentes autos, na
conformidade dos votos e das notas eletrônicas, acordam o Presidente
e os Conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
- CADE, por maioria, aprovar a operação, sem restrições. Vencidas a
Conselheira Relatora e o Presidente João Grandino Rodas, que. consideraram o CADE incompetente para apreciar a - matéria, Particbporem do julgamento o Presidente João Grandino Rodas e os Cooselhetros Thompson de Almeida Andrade, Celso Fernandes Cempiongo. Afonso Atinou de Mello Franco Neto, Roberto Augusto
Casteffianos Pfeiffer e Ronaldo Porto 'Mudo júnior. Presente o Procsuador-GeroJ Fernando de Magalhães Furlan, Brasília, 28 de novembro de 2001 (data do julgamento),

sprnscrrraçao is- .
tempesttva.
de multa equivalentes ES 127.692,00 (cento e
vi e sete- Aplicação
vime
mil
JOÃO GRANDINO RODAS
, " seiscentos e noventa e dois reais). Aprovação
Presidente do Conselho
Acórdão: Vistos, relatados
e
discutidos
os
presentes
autos,
na
conformnimlazte dos votos e- das notas eletrônicas, acordam o aditenre
AFl)NSO ARINOS DE MELLO
e os Conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
FRANCO NETO
- CADE, por unanimidade, aprovar o ato de concentração, sem em- -CoaSelIieirO-RelaER
trições, lixando multa no valor de ES127.692,00. em razão da umATO DE CONCENTRAÇÃO N' 08012.0022218t200I.6I
tempesrivimlaule na apresentação da operação. participaram do julRequerentes: lnterpabljc.pblicitla e Pesquisas Sociedade
gamnento o Presidente João Grandrrto Rodas e os Conselheiros
Lida., Ittterpablic Gsoup of Comparries me. e True North CommuTbomrtpso..m de Almeida Andrade, Celta Fcrnandes Canupiongo. Aios- nicarions
- soArmnosdeMello
to fiu
anosFernando
fçijiere -Ads,o:WalEcj
ROmildoTortoedoJdmer Piitsente o Procurador.CjcrsJ
Jorge. daRubens
Costa
r'l5écio Gaiano Colombinj. Luis Vicente Pedro
de Carvalho.

O

' ufl1cs Martins, Marina Weinscb

di

JOÃO GRANDINO RODAS
Presidente do Conselho

JOÃO GRANDINO RODAS
Pecaidente do Conselho

CSO FERNANDES
CADNGO
Conselhetm-Rejacor
ATO DE CONCENTRAÇÃO N' 080l2.003784f2000.17
Requerentes: WodaRolding B.V. e Freudenberg Beteii.
gungsgesckksltfl MiL Eeachrankter Hafrug.
Advogados: icisá Mattina Pinheiro Neto. Rodrigo M. Carocirode OliveirV(alaon Carlos Pereira.lvo e outros. .,,Rçlator Conselheiro Celso Fernanden Campilongo
Ementa: Ato deConcenimação, Cocatituiçãode 'Joint Ven.
denominada Vsbracouuric do Brasil LIda. Mercado nacional de
sina. Concentração horizonxai de 5.19% do -mercado. lnexisténcia
de tntegração verticaL Mercado em expansão. Apresentação lotem.
peseiva, Aplicação de multa equivalente a R5191.538,00 (cento e
noventa e um mil quinhentos e trinta e oiro reais). Aprovação sem
restrições.
Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, na
conforrrrjdacte dos votos e das notas eletrônicas, acordam o Presidente
e os Conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
CADE, por unanimidade, aprovar o ato de concentração, sem restnçiles, fixando multa no valor de 1(5191.538,00, em razão da iatempesvidade na rpsenesmtação da operação. Participaram do julgamento o Presidente. João Grandino Rodas e os Conselhei
ros
fltàmpson de Alnadda Andrade, Celta Fernandes Campilongo, Afonso Minas dMcllo F',.Robaso Augusto Caslellasos Pfeiifer e
Ronaldo Porto Macedo Xtnioc Presente o Procursmdor.GeraJ Fernando
de Magailtãcá ltrtrlan. Briailta. 21 de noverrtbto de 2001 (data do
julgamento),
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de Magalhães Fuclan. Brasília. 21 de novembro de 2001 (data
Julgamento)... .....
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Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, na
conformidade dos votos e das noras eletrônicas, acordam o Presidente
e os Conselheiros rio Conselho Administrativo de Defesa Económica
- CADE, por unanimidade, aprovar o ato de concentração, sem restrições. Participaram do julgamento o Presidente João Grandino Rodas, os Conselheiros. Thompsorr Andrade. Celso Campilongo, Afonso
A. de Meão Franco Neto, Roberto Augusto Castelhanos Pfeifíer.
Ronaldo Porto Macedo Júnior. Presente o Procurador-Geral Fernando
Furlan. Brasília, 21 de novembro de 2001 (data do julgamento),
JOÃO GRANDINO RODAS
Presidente do Conselho
RONALDO PORTO MACEDO
JUNIOR
Conselheiro-Relator
ATO DE CONCENTRAÇÃO N' 08012.005596/01-64
Requerentes: Coop - Cooperativa de Consumo e Supermercado Ita Lida.
Advogados: Antonio Carlos Gonçalves, João Berohmans
Correia, José Alexandre Buaiz Neto e outros.
Relator Conselheiro Ronaldo Porto Macedo Júnior.
Eesr,,ia Ato de Concentração. Operação na qual a Cooperativa de Consumo adquiriu o Supermercado lia Brasil Ltda. Mercado relevante quanto ao produto é o mercado varejista de bens de
consumo duráveis e não-duráveis. Mercado
configurado
como sendo o da cidade de Taiuí. Operaçãogeográfico
apresentada tempestivamente. Submissão ao CADE tendo em vista o faturamento do
Grupo COOP. ter sido superior a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos
milhões de reais) enquadrando-se, portanto, no § 3', do ao. 54. da Lei
8.884/94. Pela aprovação sem restrições.
Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, na
conformidade dos votos e das noras eletrônicas, acordam o Presidente
João Grandino Rodas e os Conselheiros do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica - CADE, por unanimidade, aprovar o ato de
concentração, sem restrições. Participaram do julgamento o Presidente João Grandino Rodas e os Conselheiros Tlsompson de Almeida
Andrade, Celso Fernandes Campilongo, Afonso Arinos de Mello
Franco Neto. Roberto augusto Caurellanos Pfeitfer. Ronaldo Porto
Macedo Júnior. Presente o Procurador-Geral Fernando de Magalhães
urtan. lar-asma, au ar novembro au 2001 (data ao Julgamento).
JOÃO GRANDINO RODAS
Presidente do Conselho
RONALDO PORTO MACEDO
JÚNIOR
Conselheiro-Relator
ATO DE CONCENTRAÇÃO N° 08012.007121~53
Requerentes: Texgrafra NV. Marcos Wettreich. Alexandre Ribenboim, Edelvício Amor de Soara Júnior. Latintecft Capital S.A..
MLab S.A.
Advogados: Marcelo Santos Barbosa. Viviane Nunes Araújo
Lima, Ana Tereza Marques Parente. Ana Paula de Carvalho Reis,
Patrícia Regina Pinheiro Sampaio, Calo Machado Filho. Sacana Domingues Medeiros, augusto César Barbosa de Soara, Ana Laica Mondaini da Costa,
Relator. Conselheiro Ronaldo Porto Macedo Jtinior.
Ementa: Ato de Concentração. Operação na qual a Cemes
através de sua subsidiária L,atinr.net adquiriu o controle acionaria da
empresa brasileira MLab. Mercado da produto é o de serviços de
consultoria em Internet e serviços profissionais digitais (e'business).
Mercado geográfico configurado como o nacional. Operação enquadrável no ao. 54. § 2°, da Lei n' 8.884/94. Operação apresentada
tempestivamente. Pela aprovação.
Acórdão; V'istos, relaxados e discutidos os presentes autos, na
conformidade dos votos e das notas eletrônicas, acordam o Presidente
João Grandino Rodas e os Conselheiros do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica - CADE, por unanimidade, aprovar o ato de
concentração, sem restrições. Participaram do julgamento o Presidente João Grandino Rodas e os Cuttselheiros.Thompson de Almeida
Andrade. Celso Fernandes Campilongo. Afonso Arinos de Mello
Franco Nero, Roberto Augusto Castelianos Pfeiffer. Ronaldo Porto
Macedo Júnior. Presente o Procurador-Geral Ferrando de Magalhães
FarIas. Brasília, 28 de novembro de 2001 (data do julgamento).
JOÃO GRANDINO RODAS
Presidente do Conselho
RONALDO PORTO MACEDO
JIJINIOR
Conselheiro-Relator
(Of. EI. N° 3.713/2001)
(Of. El. n' 3714)

CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO
DELIBERAÇÃO N. 029, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001
Dispõe sobre requisitos técnicos mínimos
para fiscalização da velocidade de veículos
automotores, elétricos, reboques e semi-reboques, conforme o Código de Trânsito
Brasileiro.
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE TRÃN-

SITO - CONTRAN. no uso das atribuições que lhe confere o art.6°.
inciso IX do Regimento Interno do Conselho Nacional de Trânsito, e
conforme o Decreto a' 2.327. de 23 de setembro de 1997, que trata da
coordenação do Sistema Nacional de Trânsito, e à vista do disposto
no ao. 280 § 2° da Lei n° 9.503. de 23 de setembro de 1997, que
instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, e.
Considerando a necessidade de definir o instrumento ou
equipamento hábil para medição de velocidade de veículos automotores. elétricos, reboques e semi-reboques:
Considerando a necessidade de padronizar os procedimentos
referentes a fiscalização eletrônica de velocidade:
Considerando a necessidade de definir os requisitos básicos
parir atender às especificações técnicas para medição de velocidade de
veículos automotores, elétricos, reboques e semi-reboques:
Considerando a necessidade de uniformização da utilização
dos medidores de velocidade era todo território nacional, resolve:
TRA14'Ad referendum' do Conselho Nacional de Trânsito - CON,

Ao, 1' A medição de velocidade de veículos automotores.
elétricos, reboques e semi-reboques, deve ser feita por meio de instrumento ou equipamento que registre ou indique a velocidade medida. com ou sem dispositivo registrador de imagem, podendo ser dos
seguintes tipos:
- Fixo: medidor de velocidade instalado em local definido
e em caráter permanente:
II - Estático: medidor de velocidade instalado em um veículo
parado ou em um suporte apropriado;
III - Móvel: medidor de velocidade instalado em um veículo
cm movimento, que procede a medição ao longo da via;
IV - Portátil: medidor de velocidade direcionado manualmente pana o veiculo alvo.
§ lo
Entende-se por medidor de velocidade, o instrumento ou
equipamento. inclusive o correspondente ao denominado radar portátil. destinado à medição de velocidade de veículos
§ 20 Quando o instrumento ou equipamento for dotado de
dispositivo registrador de imagem, esta deve permitir a identificação
da marca do veículo e conter,
Placa do veículo:
Velocidade regulamentada para o local da via e para o tipo
de veículo, quando os limites forem diferenciados, em km/h;
Velocidade medida do veículo, em kmn/h;
Identificação do local da via:
Dura e hora da infração;
Identificação do instrumento ou equipamento utilizado pelo
seu número de série estabelecido pelo fabricante, ou quando não
existir, pela numeração estabelecida pelo órgão de trânsito.
deve: Ar!. 2° Para operar, o medidor de velocidade de veículos.
1 - estar com seu modelo aprovado pelo Instituto Nacional de
Metrologia. Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO. atendendo a legislação metrológica em vigor e uns requisitos esrabelecidos nesta Deliberação;
11 - estar aprovado na verificação metrológica realizada pelo
INME'FRO ou por entidade por ele delegada;
ifi - ser verificado Pelo ~0 ou entidade por ele
delegada obrigatoriamente cnn, ,s'dMiriawle n,.in,,, a ti (d,.,,.i
meses,
IV . atender aos erros máximos admitidos para medição,
conforme determina legislação metrológica em vigor.
Ao. 3' Cabe à autoridade de trânsito competente com circunscrição sobre a via, ou a seus agentes, determinarem a localização.
instalação r a operação dos instrumentos ou equipamentos medidores de velocidade.
Parágrafo único. Pica dispensada a presença da autoridade ou
do agente da autoridade de trânsito, no local da infração, quando
utilizado o medidor de velocidade fixo, com dispositivo registrador de
imagem.
Ar!. 0 A notificação da autuação/penalidade deve conter,
além do disposto no AO. 280 do C'l'B. Deliberação n' 001/98 CONTRAN e Portaria n' 001/98 - DENATR.AN, a velocidade medida, a velocidade regulamentada para a via e a velocidade considerada para a aplicação de penalidade. todas expressas em krn/tt.
1' A velocidade considerada para efeito de aplicação de
penalidade, é a diferença entre a velocidade medida e o valor correspondente ao seu erro máximo admitido, todas expressas em km/h.
conforme critérios a serem estabelecidos pelo órgão máximo esccauso de transito da União.
2' O erro máximo admitido deve respeitar a legislação
metrológica em vigor.
Ao. 5' - A. fiscalização de velocidade só deve ocorrer cri
vias com sinalização de regulamentação de velocidade ri 'mima portnitida (placa R.19).
§ 1' A sinalização deve ser colocada ao longo da via liscalizada, do lado direito do sentido de trânsito ou suspensa sobre a
pista, observados os critérios da engenharia de tráfego, de forma a
garantir a segurança viária e informar adequadamente aos condutores
dos veículos a velocidade máxima permitida para o local.
§ 2° Em pistas com sentido único de circulação, coto três ou
mais faixas de trânsito, a sinalização deve ser colocada preferen.
cialmenleem ambos os lados.
§ 3'
A fiscalização de velocidade com medidor do tipo
móvel só pode ocorrer em estradas, rodovias e vias urbanas de tránsito rápido sinalizadas com a placa de regulamentação R-19. conforme legislação em vigor e onde não ocorra variação de velocidade
em trechos menores que 5 (cinco) Km.
§ 4' A fiscalização de velocidade em vias onde ocorre redução de velocidade, só pode ser executada, por medidores de velocidade fixos ou estáticos. se a sinalização de regulamentação de
velocidade mor implantada com reduções a intervalos máximos de 20
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(vtnte) km/h. até atingir a doei
e gu amen
ara o local onde
está instalado o equipamen
§ 5' Para a fiscalizaça
dor de velocidade fixo.
estático ou portátil deve ser observada ama distância entre a placa de
regulamentação de velocidade máxima permitida e o medidor de
velocidade. conforme tabela do Anexo 1 desta Deliberação, facultada
a repetição da mesma à distâncias menores.
§ 6' Na fiscalização de velocidade com medidor estático ou
portátil é facultado o uso de placa de regulamentação R-19. do tipo
removível, para o cumprimento das distâncias estabelecidas no § 5°.
§ 7° A fiscalização de velocidade em vias não sinalizadas
com regulamentação de velocidade máxima permitida somente pode
ocorrer com medidor estático os portátil, sendo obrigatória a instalação de piam R-19 do tipo removível. regulamentando a velocidade máxima com o mesmo limite estabelecido no §10 do AO. 61
do CTB.
§ 8° É facultada à autoridade de trânsito a utilização da
sinalização vertical de indicação educativa, prevista no Anexo II do
C'I'B, com fundo branco, orla e legendas pretas. informando a existência de fiscalização eletrônica, bem como a associação desta informação à placa R-19.
Ao. 6' Ficam convalidadas rodas as penalidades impostas
por infrações detectadas por instrumentos ou equipamentos, aplicadas
até a entrada em vigor desta Deliberação.
70
Ao.
A informação da velocidade considerada para aplicação de penalidade constante da notificação, prevista no capar do
ao. 4'. somente será exigida após 180 dias contados a partir da
publicação desta Deliberação.
Aet.8' A adequação da sinalização às distâncias estabelecidas
no Anexo desta Deliberação tem prazo de 90 dias contados a partir da
publicação desta Deliberação.
Ar!. 90 Picam revogadas as Resoluções o° 795/95. 801/96.
820/96, 23/98, Ao. lO da 79/98, 86/99 e 117/00.
Au. lO. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua
publicação.
ALOYSIO NUNES FERREIRA FILHO
Presidente do CONTRAN

ANEXO
Velocidade Regulamentada
(km/h)

Distância Mínima
(ml

110
300

100
90
70

100
60

50
50

40

DELIBERAÇÃO N' 30, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001
Estabelecer a obrigatoriedade de utilização
de dispositivo de segurança para prover
mclhnrs', condições de visibilidade diurna
noturna em veículos de transporte de carga
em circulação
O Presidente do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN. no uso das atribuições que lhe são conferidas polo inciso IX
do ao. 61 do Regimento Interno do CONTRAN. e
Considerando os estudos técnicos realizados a pedido deste
Conselho, pela Câmara Temática de Assuntos Veiculares, pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IP'F/SP em conjunto com o Instituto de Pesquisas Rodoviárias - IPR. e por último os estudos elaborados sob a coordenação do Ministério de Ciência e Tecnologia.
todos complementados por testes práticos em campo de prova coacluirumn pela necessidade de tambemn tomar obrigatório à utilização do
dispositivo de segurança previsto na Resolução 128/2001 para os
veículos em circulação:
Considerando que os estudos comprovaram a possibilidade

de redução da área de aplicação das películas refletivas, visando a
redução de custos, sem prejuízo da segurança de trânsito:
Considerando a solicitação dos ~portadores para que a
medida fosse implantada de forma escalonada obedecendo ao final
das placas dos veículos; resolve:
'Ad referendam' do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN. baixar as seguintes normas:
Ar!, lo Os veículos de transporte de carga em circulação.
com Peso Bruto Total - PBT superior a 4.536 Kg. fabricados até 29
de abril de 2001, somente poderão ser registrados, licenciados e
renovada a licença anua) quando possuírem dispositivo de segurança
afinado de acordo com as disposições constantes do anexo desta
deliberação.
Parágrafo único. Ficam vedados o registro e o licenciamento
dos veículos mencionados no capta que não atenderem ao disposto
nesta deliberação.
Ao. 20 Os proprietários e condutores, cujos veículos circularem nas vias publicas desprovidos dos requisitas estabelecidos
nesta Deliberação ficam sujeitos às penalidades constantes no art, 23))

inciso IX do Código de Trânsito Brasileiro, constituindo uma infração
graves não observância destes requisitos.
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Senhor Presidente,
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Informo a Vossa Senhoria, em complementação aos Ofícios CADE
discriminados, e nos termos do art. 60, Parágrafo único, da, Resolução CADE no 15, de
19.08.98, que, conforme decisão plenária durante a realização da 2271 Sessão Ordinária
deste Colegiado, em 28.11.01, os Atos de Concentração a seguir relacionados foram
aprovados sem restrições.
PROCESSO N°

EMPRESAS

08012.007100/200048

) TFX Equities Incorporated

08012.006102/200040

Fama Fábrica Nacional de Instrumentos para
Autovelculos Ltda.
» Teleflex do Brasil S/A
) Peugeot S/A
Sommer Allibert
Faurecia S/A

08012.004749/2001-98
08012.006762/2000-09

08012.001163/2001-71

> Souza Cruz S/A
) JT International S/A
> Banco Finasa de Investimento S/A
> Brasmetal Industria S/A
) Zurich Participações e Representações
> Banif - Banco International do Funchal S/A
Econofinance S/A

A Sua Senhoria o Senhor
Doutor TASSO DUARTE DE MELLO
Presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo
Rua Barra Funda, n° 836,3° andar
CEP 01520-000

Of. CADE DATA
09.02.01
347/01

3.497/00

23.11.00

2.531/01

20.08.01

311/01

09.02.01

1.048/01

30.03.01
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PROCESSO N°

EMPRESAS

08012.006996/200048

> JPM Jnvestors
> Intecom International Ltd.
08012.003920/200141 > General Electric Company
» Harris Corporation
08012.006980/200035 > Souza Cruz 5/A
) Companhia de Bebidas das Américas - AinBev
Agnga.com

Atenciosamente,

•1

AD

..-2

s
\?

São Paulo/SP

1

S

JOÃO GRANDINO RODAS
Presidente do CADE

Of. CADE DATA
328/01

09.02.01

2.089/01

10.07.01

326/01

09.02.01
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Ofício CADE

O

\ 6 /02
Brasília, o3 de janeiro de 2002-

Senhor Presidente,
Informo a Vossa Senhoria, em complementação aos Ofícios CADE
discriminados, e nos termos do art. 61, Parágrafo único, da Resolução CADE no 15, de
19.08.98, que, conforme decisão plenária durante a realização da 2271 Sessão Ordinária
deste Colegiado, em 28.11.01, os Atos de Concentração a seguir relacionados foram
aprovados sem restrições.
PROCESSO N°
08012.006762/2000-09

08012.006980/2000-35

08012.006996/2000-48

o

08012.007100/2000-48

Of. CADE DATA

EMPRESAS

> Banco Finasa de Investimento S/A
> Bras-metal Industria 5/A
> Zurich Participações e Representações
> Souza Cruz 5/A
> Companhia de Bebidas das Américas - AinBev
> Agrega.com
> JPM investors
Intecom Internatiorial Ltd.
) TFX Equities Incorporated
> Fama Fábrica Nacional de
Autovefculos Ltda.
) Teleflex do Brasil 5/A

Instrumentos para

A Sua Senhoria o Senhor
Doutor JOSÉ LUIZ OSÓRIO DE ALMEIDA FILHO
Presidente da Comissão de Valores Mobiliários - CVM
SQN Q. 02- Bloco A - Ed. Corporate Financial Center -4° andar
CEP 70710-500
Brasília/DF

33/01

09.02.01

390/01

09.02.01

392/01

09.02.01

412/01

09.02.01

V'
-

. Ministério da Justiçã

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÕMIC
Setor Comercial Norte SCN, Quadra 2. Projeção "C" - CEP 70754-510 Brasíli
TeL (61) 426-8405 Fax (61) 328-5523

PROCESSO N°
08012.004749/2001-98
08012.006102/200040

08012.001163/2001-71
08012.003920/200141

EMPRESAS

> Souza Cruz S/A
> JT International 5/A
) Peugeot S/A
) Sommer Allibert
) Faurecia S/A
) Banif - Banco International do Funchal S/A
> Econofinance S/A
> General Electric Company
> Harris Corporation

Atenciosamente,

JOÃO GRJNDINO RODAS
Presidente do CADE

Of. CADE DATA
2.532/01 20.08.01
3.484/00

23.11.00

1.029/01

30.03.01

2.090/01

10.07.01

Mimsteno da justiça
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONO MICA

N.

TERMO DE ENCERRAMENTO DE AUTOS PROCESSUAIS

DECLARO, tendo em vista o teor do Despacho do Conselheiro CELSO
FERNANDES CAMPILONGO, acostado às fis. 379 dos autos, encerrado o Processo n08012.00676212000-09, contendo 2 (dois) volumes com um total de 390 (trezentas e noventa)
folhas, 1 (um) volume contendo documentos enviados pela Secretaria de Acompanhamento
Econômico do Ministério da Fazenda e 1 (um) volume cópia.
Arquivem-se os presentes autos.

Brasília, 23 de janeiro de 2002.

o
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EVELIN DE A. CELSO NETO
Assessora Processual do CADE
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Gabinete do Conselheiro Ronaldo Porto Macedo Jinfor

de Concentração n 08012.00676212000-09
Requerentes: Banco Finasa de Investimentos SIA; Bras metal

inaústna S/A e Zutich Participação de Representações.
Relatora: Conselheira Hebe Romano

COMPLEMENT AÇÃO DO VOTO DE VISTA DO CONSELHEIRO
RONALDO PORTO MACEDO JÚNIOR

Tomei a decisão de também apresentar aditamento ao
meu voto de vista após ter ouvido a leitura dos votos e aditamentos
dos demais conselheiros que compõem este plenário
Antes de mais, quero reafirmar todos os termos de meu
voto anterior.
Quero também reportar-me a dois novos argumentos
que, ao meu ver, corroboram a tese sustentada em meu voto.
Um dos novos argumentos refere-se à natureza da
função exercida pelo CADE. Entendo que CADE exerce uma função
judicante administrativa, que não se confunde com a função
administrativa "stricto sensu". Em recente voto proferido no Pedido
de Reconsideração na Impugnação ao Auto de Infração n°:
008012000 elaborei aguias distinções que torno a liberdade de
agora repetir. Neste voto afirmei o quanto segue:
"A doutrina brasileira já há tempo vem insistindo na importância
desta distinção conceitual. Miguel Seabra Fagundes, é atento a elaao afirmar que:
"O Estado, uma vez constituído, realiza os seus fins por
meio de três funções em que se reparte a sua atividade:
legislação, administração e jurisdição. A função legislativa
liga-se aos fenômenos de formação do Direito, enquanto
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as outras duas, administrativa ejurisdicionat; se prendem, à
fase de sua realização. Legislar (editar o direito positivo),
administrar (aplicar a lei de ofício) e julgar (aplicar a lei
contenciosamente) são três fases da atividade estatal, que
se completam e que a esgotam em extensão. O exercício
dessas funções é distribuído pelos órgãos denominados
Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder judiciário. E de
notar, porém, que cada um desses órgãos não exerce, de
modo exclusivo, a função que nominalmente lhe
corresponde, e sim tem nela a sua competência principal
ou predominante".'
Também Oswaldo Aranha Bandeira de Meio, em obra pioneira
chamava a atenção para tal distinção, indo mais além, ao afirmar
que a função jurisdicional se exclui do âmbito administrativo.
"Exclui-se do Direito Administrativo qualquer função
jutisdicional, isto é, de dizer o direito das partes em
controvérsia, mesmo quando uma delas seja o Estadopoder. Portanto, os Tribunais Administrativos; com
jurisdição final em controvérsia entre o Estado e seus
órgãos ou os particulares, criados para colocá-los fora da
jurisdição comum dos Tribunais Ordinários, constituindo
cortes especiais para julgamento dos casos em que é
parte litigante, são estranhos ao Direito Administrativo e se
deve ter como equívoca a posição dos juristas do
continente europeu incluindo o estado desses tribunais, o
exercício dessa jurisdição, como dentro do seu âmbito. A
organização delas e as suas atividades se enquadram no
Direito Judiciário".2

•

Em que pese as considerações terem sido feitas num contexto
diverso daquele instaurado pela Constituição de 1988, as palavras
do doutnnador já deixavam claro a manifesta afinidade entre a
atividade judicante realizada pela administração e o próprio direito
aplicável.

1
2

o Controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciáiio, 6° edição revista e atuarizadai 1984, pág. 2-3.
Princípios Gerais do Direito Administrativo, volume 1, 2° edição, Forense, 1979, +Pg. 36.
2

Ø
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Mais modernamente, Clarissa Sampaio Silva3 retorna esta distinçã
conceitual ao esclarecer que, diferentemente da função judicante,
marcada pela imparcialidade, função administrativa possui como
notas distintivas a parcialidade, uma vez competir-lhe a realização
do interesse público". A função judicante compromete-se com o
objetivo da administração de uma justiça.irnparcial4
Na doutrina estrangeira, Agustín A. GordHlo5 também chega à
mesma conclusão ao apontar para a natureza complexa das
atividades estatais.
"Todo seda sencillo si Ias funciones legislativa,
administrativa y jurisdiccional estuvieran respectiva y
exclusivamente a cargo de tos árganos legislativo
(Cong reso), administrativos (órganos dependientes dei
Poder Ejecutivo), y judiciales (órganos independientes).
Pero las dificultades surgen de que elo no es as!; de que
cada órgano no se limita únicamente a Ia función que le
corresponde, y que, por lo tanto, Ia separaclón de
funciones en cuanto atnbución de éstas a órganos
diferenciados, se realiza tan sólo imperfectamente. De allí
también Ia dificultad en hailar Ia noclón que identifique
plenamente a cada una de Ias funciones estatales. En
efecto, Ia práctica y Ia doctrina han ido elaborando
soluciones para casos concretos, antes que lineamientos
generales convincentes, y es pro ello que si en algunos

•

3 Limftes

à Invalidação dos Atos Administrativos, Editora Max Umonad —2001., pags. 21, 22,23.
D.J. Gailigan, Due Process and Fair Procedures, Clarendon Press, Oxford, 1996
Pág 246 - 247: uisly suggeslion is that the value which gives the adjudicative process an identity and
sigriificance is the fair treatment of the person whose interest are at stake; the value, in other words, of
individualized justice. Fair treatment in such contexts consists in treatment according to auttioitative
startdards, and adjudication connotes a mode of- processespeciafly suited ta thatond.. It does not dictate
the precise procedures, for even within the adjudicative framework different procedures might serve
equally'wefl. But the dose match with fair treatment is borne out in lhe standard conception of adjudication
which has the followingfeaturei an issueto be resoived, which includes but is not confined to a dispute
between two ar more parties and which iay concem lhe affairs of anly one; where in order to apply the
standards, an inquiry must be mude into the relevant facts; and where the party or partes will usuafly be
able to present their cases. The force and coherence of this conceptiorr of adjudicatiair derivesr from the
importance of dealing with the party ar parlies fairly according to authoritativestandards. Adjudication is
functionally effective in determining particular cases according to autharitative standards while it is
norrnatively wnpeJIing in thereby dalng justice in each casa lnrnakirig øa standerds concrete. in; .the
particular case,-the 'person'ssituation niust be inquire loto, not as a 'tbing 'to be administered where error is
merely a social cost, but in order to determine what rights are at issue and what treatment should be
meted out. This special concem for individualized justice is the haffmark of the adjudicative procesa."
Teoria General Dei Derecho Administrativo Instituto de Estudios de Administracion. Local.— Madrid. 1984, pags.,85.
4 Cfr.

•

3

•.

NS

Ministério da Justiça
CONSELHOÂDMINISTRAT1VODE DEFESA ECONÔMICA - CADE
Gabinete do Conselheiro Ronaldo Porto Macedo Júnior

tnsjLL_\ "

I

casos puede afirmarse pragmatcamente con certeza de
que tipo de funclón se trata, en [os más ta duda es
inevftable y permanente."
Também DJ.Galligan, Professor da Universidade de Oxford, acaba
por chegar a estas mesmas conclusões ao reconhecer que há uma
importante distinção a ser feita entre administração burocrática
(bureaucratic aclrninistration) e justiça administrativa (administrative
justice). A primeira visa a administração de uma atividade através
de alocação, regulação ou imposição, efetiva e eficientemente dos,
recursos disponíveis. O objetivo é o bem comum. Já na modela da
justiça administrativa, o objetivo é tratar as pessoas com justiça,
através da aplicação de regras e standards.6 A esta última se
identifica a atividade administrativa. judicante.

•
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Cumpre lembrar que é a própria Lei 8.884/94 que afirma em seu
artigo 20: "O Conselho Administrativo de Defesa Econômica CADE, órão judicante, com jurisdição em todo território nacional,
criado pela Lei no. 4.137, de 10 de setembro de 1962,.. passa a se
constituir..."
Cabe agora apreciarum outro argumento. O CADE, ao aplicar a lei
8884/94 em atos de concentração desempenha função judicante e
não função administrativa. É certo, pois, que a sua função muito
mais se assemelha com a função judicante jurisdicional stncto
senso (ou judicial), exercida com exclusividade pelo Poder
Judiciário, do que com a função administrativa própria, mas não
exclusiva, do Poder Executivo. Cabe então perguntar: Consagra-se
no âmbito judicante judicial (ou jurisdicional) a regra que veda que o
órgão judicante possa rever ou reconsiderar integralmente suas
decisões .de mérito? Entendo que sim. Um juiz ao proferir uma
sentença não pode reconsidera-Ia no momento em que é interposto
6

- D.J. Gailigan, op. cit., pag. 237: Whin this; midde ground, of tndMdualized, adjudicative decisions,
two modeis of how decisions ought te be made compete wfth-each olher. One we-may caU bureaucratic
admInistration, the other administrative justice. The flrst looks pnmanly to lhe need to administer an
arca- aclivity, whether lhrough aliacation, regulalion, ar imposition, effectively and efficiently within lhe
scope -of available resources. ThegoaIis- to maximize lhe common good as expressed through lhe
-statutory scheme a matterto be achieved by an aggregaté of accuraté and proper decision-making.
Individual cases are signhllcant oniy as elements in achieving acceptable aggregatés. The second model,
the administrative justice model, shares some ofthese features but has a different emphasis. Hem the
main concem is to treat each- pe,sorr ybyupoIding the, stadsrdsbesides those-relatingtoaccurati
and proper application of outcome-based staridards. Although there is muctr commorr graup betweerr the
two modeis, eechmvbes

4
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um recurso de apelação. A mesma regra vale para os tribunais
até mesmo para o Supremo Tribunal Federal. Qual seria o motivo
para que o sistema Judicial assim funcione? Acredito que a razão
fundamental reside no fato de que tal vedação visa prestigiar os
•princípios da segurança jurídica e independência e autonomia• da
função judicante7 , aliviando-a de pressões ameaças: de retaliação
ou intimidações a que poderia estar sujeito o órgão julgador caso
pudesse rever o mérito de suas decisões já tornadas públicas. Esta,
aliás, é também a razão para as inúmeras garantias de
independência do CADE. ( ... ) O que define a função judicante não é
o mero pertencimento a um dos Poderes do Estado, mas a
essência da própria atividade de julga?. Este é o motivo que leva a
que se apliquem os princípios do direito do processual.
administrativo, sempre de maneira conjugada, por vezes
:subordinada, aos princípios que regem a atividade judicante. Como
o conjunto dos princípios processuais da atividade judicante está
fixado nas normas que regulam a atividade jurisdicionat (judicante._
judicial), e a estes os princípios e regras a que devemos recorrer na
interpretação sistemática do direito. E este o claro objetivo do artigo
83 da lei 8.884/94 que estabelece que: "aplicam-se
subsidiariamente aos processos administrativos e judicial, previstos.
nessa Lei, as disposições do Código de Processc. Civil, edas Lei: no..
7.347, de 24 de julho de 19859 e número 8.078, de 11 de setembro
de 1990b0. ()

- Esta também a posição de — D.J. Gailigan, op. CL, Pág. 243. uMolher attempt te catch the
distinctiveness of adjudication is based cri the independence of the dec sIort-maker lha argumertt iv
that adjudication requires a body, typically a caurt ar tribunal, which is able te judge lhe matter from a
-position of detadiment and impartiabty....rélafion-to both the palites and the issues. In lhe admínliLrative
corttext this -means thata tribunal to which an appeal fies acts in an adjudicative manner, but that lhe
primary decision-maker does not, atleast'not when fie is an official within a government department ar
administrative body."
8 - Agostin Gordillo critica com propriedade o critério de identificação da fúnção: administrativa ria sua
dimensão orgânica. Cfr., op. CL. paga. 95: "En Lo que respectaa aflrnciúrrjurisdiccionai eLproblema se
repite en sus partes esencíales, desde ei punto de vista matériat a sustancial, podemos consideraria como
Ia "decisióncon heiza da verdad legal de una conlroversie tente- partes". De acuerda- csn- este primar
concepto objetivo, que aliende ai contenido de ia función, pariria parecer a primem vista que eila puede
en ciertoscasos -ser ejercida también por ei Poder Ejecutivo o por ei Poder Legislativo. Eu efecto, en
ciertos casos ei Poder Ejecufivo está facultado por Ia ley para decidir con fueiza de verdad legal algunas
controversías entre particulares o entre elia misma ti los particulares;, paro advertimos ínmedlatamento
que lo que aUl ocurre es sólo que ia actividad desarroliada pra ei Poder Ejecutivo es semejante,
matérialmente, a la actividad jurisdiccional siri tener en cambio iguat régimen jurídico que ésta: El régimen
jurídico propio de Ia funón jurisdiccional es que Ia decislón pueda ser definitiva y, además. que sea
rodudda precisamente por um órgano imparcial e independiente."
- Lei da Acao Civil Pública
lO - Código de Defesa do Consumidor
LII
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O CADE, vale insistir, ao decidir sobre questões de
competência. exerce função de natureza judicante (quase
judicial) e i&o "urna 'função administrativa st,icto 'senso. Portal
motivo, 'no desempenho de tal função não se deve aplicar de
lei, de
maneira automática todos os dispositivos previstos...
processo administrativo. Por outro lado, é também de se consignar
que a mesma lei agora referida também se aplica aos processos
administrativos no âmbito dos Poderes Legislativo e judiciário. Ë o
que afirma o artigo lo. caput parágrafo 1 que impõe a observância
da lei pela "administração Federal direta e indireta0, assim como

pelos "órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União,
quando no desempenha da função' ac*ninistiU". Neste sentida é'
'a lição de Carlos Ari Sundfeld: "Portanto, o que determina a
incidência da Lei é o exercício da função administrativa.- vate dizer,
a atividade de administração - não exatamente o Poder, ente ou
órgão envolvido"". Deste modo, quando o CADE exerce função
administrativa, aplica-se integralmente a Lei de Processo
Administrativo. 'Contudo, quando a sua função é de órgão judicante,
tal aplicação deve ser condicionada a incidência de outros
princípios peculiares desta atividade" (final da transcrição do voto'
anterior).
Nestas considerações entendo ter deixado clara que, a. natureza
judicante da função exercida pelo CADE, a qual não autoriza a
aplicação pura e simples dos critérios de controle da administração. A
função judicante é a atividade-fim do CADE, que em respeito à
própria idéia de imparcialidade e autonomia necessária à função de
julgar, não permite a subordinação» hierárquica administrativa 'ao
parecer da AGU objeto do presente julgamento.
Insisto também que a função judicante (administrativa) exercida pelo
CADE confere a este órgão a natureza de desempenho de política de
Estado e não de governo, consoante já mencionado em meu voto. E
justamente em razão destes fatos que a Lei que institui o CADE
conferiu-lhe poderes específicos e ampliou sua autonomia Esta'
especificidade, inclusive, é o .que lhe garante a natureza de autarquia

especial, não se lhe aplicando, mecanicamente os princípios gerais.
11 - "Processo e procedimento administrativo no Brasil" (Carlos M Sundfeld e Guiilerma Mdrés Munozcoordenadores), pág. 28129, in As 'leis de processo administrativo, Malheiros, São Paulo, 2000.
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incidentes na administração direta.
Um segundo argumento merece ser eferida A leitura
literal do artigo 18 da Lei n.° 4.595164, que trata do sistema
financeiro nacional define as competências do. Banco- Central pode.,
nos levar a manifestos equívocos se não for, interpretada
sistematicamente. Repito o que merece destaque: "Art. 18 - As
instituições financeiras somente poderão funcionar no País
mediante prévia autorização do Banco Central do Brasil ou decreto
do Poder Executivo, quando forem estrangeiras".. § 21 O Banco
Central do Brasil, no exercício da fiscalização que lhe compete,
regulará as condições de concorrências- entre' instituições'
financeiras., coibindo-lhes os abusos com a aplicação da pena
(Vetado) nos termos desta. LeL"(grito..meu)..
A letra fria da lei poderia sugerir que sempre que houver um ato de
concentração que envolva uma instituição financeira, devena o
BACEN regular suas condições de concorrência.
Mais ainda, a conclusão do parecer da AGU parece caminhar na
mesma direção ao afirmar em sua ementa: "Conclusão pela,
competência piivativa :do Banco Central do' 8~ para analisar e
aprovar patos de concentração de instituições integrantes do
sistema financeiro nacionai, bem como
concorrência entre instituições financeiras e aplicar-lhes as
penalidades cabíveis".
A interpretação literal da conclusão do parecer não faz a ressalva
no sentido de que as conclusões se aplicariam- somente- quando.
atividade econômica em questão fosse relativa ao mercado
financeiro. No entanto, conclusão em sentido' cfria levaria' a
resultado estapafúrdio'2. Afinal, bastaria a existência de um banco
num dos pólos de um ato de concentração, ainda que. na condição
de sócio minoritário, para que, segundo o contestado parecer da.
AGU, devesse o ato de concentração ser apresentado lunto. ao
BACEN e não perante o CADE.

Cfr. Também os votos do Conselheiro Relator Afonso Atlnos de Mello Franco Neto, nos AC

08012.006996100-48 e AC 08012.001163101-71.
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O absurdo da conclusão aqui se • presta para enfatizar\anecessidade de interpretação, sistemática, tanto da lei, coma
próprio parecer da AGLJ. O que se pretendeu mostrar no Voto; é que
a, melhor maneira de se interpretar a lei (e também o próprio
parecer da AGU) é aquela que permite evitar contradiçõess e
incongruências geradas pelo reconhecimento da existência de um
conflito real de normas, onde ele é apenas aparente.

É o meu aditamento ao voto já proferido.

Brasília, 28 de novembro de 2001.

RONALDO PORTO MAC,EbO JUNIOR
Conselheiro dOCADE
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Requerentes: Banco Finasa de Investimentos S/A, Brasmetal Indústria S/A, Zurich
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Advogados: Lauro Celidônio Neto, Patrícia Avigni, Helena Maria Neves Puggina
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Ferraz e outros.
Relatora: Conselheira Hebe Romano

VOTO VOGAL
1. Os votos dos conselheiros que me precederam na sua manifestação já
examinaram exaustivamente a questão da vinculação ou não do CADE ao
parecer da AGU do ponto de vista jurídico. Minha análise, diferentemente, se
concentrará no exame econômico se é adequado que um órgão da
administração pública como o CADE tenha a incumbência de examinar todos
os atos de concentração, aí incluídos os referentes ao setor financeiro (atos de

I

concentração bancária), ou se deve haver uma responsabilidade compartilhada
entre o Banco Central e o CADE.
2. A descentralização administrativa como forma de uma organização setorial do
Governo pode ser interpretada do ponto de vista econômico como resultante
de uma avaliação positiva das vantagens ou ganhos que a divisão do trabalho
traz para a administração e a sociedade.
3. Do ponto de vista econômico, a divisão do trabalho e o seu corolário de
especialização estão associados nos primórdios da história do pensamento
econômico ao autor de A Riqueza das Nações, Adam Smith, o fundador da
moderna Ciência Econômica. Smith relata neste trabalho os ganhos de
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produtividade da mão de obra em uma fábrica, ganhos estes gerados pelo fato
dos trabalhadores tornarem-se mais eficientes em decorrência da sua
especialização produtiva.'
4. A divisão do trabalho é uma forma de produção na qual o trabalhador é

.

alocado naquela atividade na qual ele é mais produtivo, isto é, na qual ele
possa fazer o melhor uso das suas habilidades. Como resultado, ninguém
executa todas as tarefas na produção, mas cada um se incumbe daquela para
a qual o trabalhador mostra ter uma vantagem comparativa vis-a-vis aos
demais, se especializando na execução de uma determinada tarefa.
S. A especialização, então, propicia uma maior eficiência produtiva basicamente
por duas razões :2
i)

As habilidades individuais diferem e a especialização permite que
cada um faça aquilo que o indivíduo pode relativamente fazer
melhor, deixando para os outros as demais tarefas que devem ser
feitas;

ii)

Mudanças positivas nas habilidades pessoais ocorrem justamente
porque as pessoas se especializam. Uma pessoa que se concentra
em uma atividade torna-se mais eficiente em decorrência do
processo do "learning by doing".

6. A especialização resulta e ao mesmo tempo é permitida por uma vantagem
natural ou adquirida pelo trabalhador, seja em termos pessoais ou em termos
da dotação de recursos à sua disposição, gerando ganhos produtivos
superiores àqueles que seriam efetivados por uma organização produtiva que
não apresentasse este tipo de característica. Em outras palavras, como a
especialização propicia ganhos de produtividade em cada atividade, a
eficiência total (qual seja, a relativa ao conjunto de atividades) é a maior
possível.

'Smith, Adam, The Wealth'ofNations (New York: Random HouseModern Library Edition, 1937), p. 5
Lipsey, Richard G. and Chrystal, K. Alec An Introduction To Positive Economics (New Yor: Oxford
University Press, 1995), p. 14
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7. Os serviços prestados pelo governo podem ser considerados do ponto de vista
agregado como produzidos por uma unidade que usa um conjunto de
processos e os insumos requeridos pelos mesmos. Em uma organização
estatal setorializada, o conjunto de processos produtivos se distribui por
entidades ou agentes governamentais (ministérios, departamentos, autarquias
e demais órgãos) com notória especialização produtiva, cabendo-lhes produzir
os serviços específicos da sua especialização.
8. A especialização governamental neste caso supostamente produz os ganhos
de produção propiciados pela divisão de trabalho. A suposição se baseia na
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analogia com a especialização produtiva na indústria e nos demais setores da
economia, para os quais a alocação do trabalho segundo as suas vantagens
comparativas é mais eficiente que qualquer outra forma de produção.
9. Assim, do ponto de vista produtivo, uma organização governamental
setorializada em órgãos que cuidem separadamente das questões de saúde,
de transportes, de educação, de finanças, etc., supostamente se beneficia dos
ganhos de produtividade gerados pela especialização na produção dos
serviços que devem ser prestados.
10.No caso concreto em exame, a organização governamental federal brasileira
dispõe de um Banco Central que tem por objetivo regular o setor financeiro
nacional com a finalidade de prestar serviços que conjuntamente protejam a
moeda nacional, o sistema de crédito, as relações cambiais, a higidez
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financeira e a segurança do sistema financeiro a ele associado. Como
regulador, os serviços prestadores pelo Banco Central se assemelham aos
prestados por outros Órgãos reguladores, como a ANATEL, a ANEEL, a
ANVISA, etc., os quais ambicionam regular a oferta de um determinado serviço
(estabelecendo normas para a entrada neste mercado), condicionando as
empresas reguladas a operar de uma dada forma que proteja o equilíbrio
financeiro das mesmas, a segurança do sistema e o bem estar dos usuários.
Ao Banco Central cabe proteger as empresas do sistema financeiro,
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estabelecer normas e fiscalizar a sua observância, visando dar segurançaJ
usuários deste sistema (empresas, depositantes e o próprio Governo).
11.A lei que determina as atribuições do Banco Central, diferentemente das que
criaram as demais agências regulatórias, consignou-lhe uma tarefa adicional,
qual seja, a de cuidar da questão da concentração e de conduta
anticoncorrencial no setor bancário. Entretanto, deve-se levar em conta que o
próprio Governo também estabeleceu um órgão com competência
especializada para o exame da concentração e de condutas anticompetitivas
em todos os setores produtivos, sem distinção. O objeto da atual polêmica é,
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portanto, a quem cabe afinal a competência de examinar e julgar casos de
concentração e de conduta no setor financeiro, o Banco Central ou o CADE?.
12.É o parágrafo 22 do artigo 18 da Lei n. 4.595/64 que estabelece que "O Banco
Central do Brasil, no exercício da fiscalização que lhe compete, regulará as
condições de concorrência entre instituições financeiras, coibindo-lhes os
abusos com a aplicação da pena (vetado) nos termos da Lei." Os artigos 2°.,
150. e 540. da Lei 8.884/94 atribui ao CADE a defesa da concorrência em
qualquer setor econômico.
13.Abro um parêntese aqui para registrar que a citada polêmica está longe de se
manifestar quando alguém consulta a home-page do Banco Central com o
objetivo de verificar quais são as suas funções. Esta home-page lista que estas
funções são:3 "a) formulação, execução e acompanhamento da política
monetária; b) controle das operações de crédito em todas as suas formas; c)
formulação,execução e acompanhamento da política cambial e de relações
financeiras com o exterior; d) organização, disciplinamento e fiscalização do
Sistema Financeiro Nacional e ordenamento do mercado financeiro; e)
emissão de papel-moeda e de moeda metálica e execução dos serviços do
meio circulante." Indo direto à seção que especifica o que o Banco central faz
em relação ao item d, (Supervisão do Sistema Financeiro Nacional), não há
sequer uma linha que mencione a preocupação legal de defesa da
http://www.bcb.gov.br/htms/sobre/funcoes.shtm
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concorrência, ou seja, com o controle das estruturas e das condutanticompetitivas das empresas deste setor. Praticamente toda a seção se
dedica a explicitar as atividades de fiscalização direta e indireta do modo
operacional de cada uma das milhares de instituições existentes, fazendo um
monitoramento de acompanhamento das mesmas no tocante a anormalidades
e irregularidades no seu funcionamento e tudo o mais que contrarie as normas
reguladoras do Banco Central relativas ao funcionamento de cada Banco. Não
há no texto qualquer manifestação ou referência relativa a uma atuação
preventiva ou repressiva do Banco Central ou a qualquer instrumento voltado
.

para impedir que haja neste mercado condições para um comportamento
anticoncorrencial.
14. Os casos de concentração no setor bancário decorrem de dois tipos básicos de
eventos. Um decorrente do interesse econômico comum que possa haver entre
duas ou mais empresas bancárias se fundirem, criar uma "joint-venture", fazer
uma reorganização societária e demais atos que representem alguma
modificação nas empresas que operam neste setor. Estes eventos em tudo se
parecem com aqueles que ocorrem rotineiramente nos demais setores
produtivos, como na indústria, no comércio, nos serviços não-bancários, etc.
Outro tipo de eventos que ocorrem no setor bancário se deve a reestruturações empresariais comandadas pelo Banco Central visando proteger
o sistema dos riscos de iliquidez, implicando em fusões e liquidações extrajudiciais. São intervenções feitas no mercado bancários objetivando protegê-lo
do chamado "risco sistêmico", qual seja, a de que a iliquidez de uma dada
empresa bancária se propague para as demais empresas deste setor e dos
demais setores, o que provocaria efeitos danosos para a população e as
atividades econômicas pela multiplicação de falências, gerando um custo
social que em muito supera os custos privados.
15.A preocupação com o risco sistêmico também determina uma ação prudencial
do Banco Central pelo estabelecimento de normas que condicionam a entrada
de empresas, impondo barreiras à entrada no mercado de intermediários
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financeiros que não apresentem, por exemplo, um capital mínimo e
condições necessárias para garantir a segurança do sistema financeiro. Esta
preocupação se materializa com o estabelecimento de normas inerentes à
função regulatória do Banco Central deste mercado, as quais devem ser
observadas em qualquer ato que envolva agentes deste setor.
16.Também no caso dos demais setores produtivos, a iliquidez de uma dada
empresa tem uma tendência a se propagar para outras, principalmente às
fornecedoras de insumos, mas em um nível imensamente menor do que pode
ocorrer no setor bancário, já que neste os efeitos nocivos seriam generalizados
na economia de um país. A quebra de confiança no sistema bancário é um
fenômeno muito mais sério, pois potencializa os riscos dos bancos não
suportarem uma corrida aos seus caixas feita por depositantes inseguros
quanto à possibilidade de monetizar os seus créditos e inviabiliza
compromissos de financiamentos feitos pelos bancos.
17.A apreciação do presente processo enseja primeiramente o exame da seguinte
questão: Há uma justificativa econômica (vantagem comparativa) para que a
análise da concentração no setor bancário seja um serviço prestado pelo
Banco Central e não pelo CADE ? Ignorando inicialmente os dois tipos de
eventos listados no parágrafo anterior, poder-se-ia responder que não, se a
justificativa da resposta estiver centrada simplesmente no fato do Banco
Central ter a competência de tratar do sistema bancário. Se esta fosse a razão,
então a análise da concentração no setor de telecomunicações seria da
ANATEL, no setor de energia elétrica a ANEEL e assim por diante, por
analogia. Isto significaria que a vantagem comparativa que justificaria deixar a
análise da concentração no órgão regulador do setor decorreria, por hipótese,
da especialização setorial daquele órgão. Esta interpretação não nos parece
apropriada porque, estendendo-a ao extremo, ela nos levaria a considerar que
as questões da legislação trabalhista no setor bancário deveriam ser tratadas
também pelo Banco Central e não pelos órgãos do Ministério do Trabalho, por
exemplo. Ou seja, teríamos que admitir que qualquer questão que envolva
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agentes do setor bancário teria de ser apreciada pelo Banco Central, o que
parece um contra-senso.
18. A pergunta que se deve fazer do ponto de vista econômico é a seguinte: quem
apresenta vantagem comparativa para apreciar concentração bancária, um
órgão governamental especializado em bancos ou um órgão especializado em
análises de concentração?
19. A resposta a esta questão nos obriga a voltar àquela distinção feita quanto aos
tipos básicos de reestruturações no setor bancário, aquelas que ocorrem em
razão do risco sistêmico e as demais, estas semelhantes em tudo ao que
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ocorre em qualquer outro setor da economia de um país. Não parece haver
dúvida que no que toca às relativas ao risco sistêmico (ou seja, associadas a
fusões e liquidações comandadas pelo Banco Central) a vantagem
comparativa é do Banco Central, sendo mais eficiente deixar a este a
incumbência de considerar a possibilidade de mitigar os efeitos perniciosos
que possam causar danos ao sistema econômico, mas também levar em conta
aspectos da concentração produtiva no setor bancário. Que ponderação dar a
estes dois objetivos (quais sejam, minimizar o risco sistêmico e impedir uma
concentração bancária que propicie uma limitação na competição) na função
objetivo é algo que deve ser definido pelo próprio Banco Central, caso a caso,
mas é inegável que o peso a ser dado ao primeiro objetivo tenderá a ser o
predominante na decisão de implementar a reestruturação requerida.
20.Por que o Banco Central tem vantagem comparativa maior que o CADE para
apreciar os casos de risco sistêmico quando ocorrem fusões ou liquidações
extrajudiciais ? A resposta parece extremamente clara: as reestruturações
provocadas pelo risco sistêmico (patrocinadas na verdade pelo Banco Central)
têm um peso maior e necessariamente preponderante a ser dado ao objetivo
de minimizar ou eliminar os danos que podem ser provocados pela propagação
da iliquidez. Quem conhece a situação financeira conjuntural daquele banco
em particular e dos demais bancos do sistema é o Banco Central. Assim,
primeiramente, a vantagem comparativa neste caso reside em uma questão
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informacional no que tange ao objetivo primordial para a reestruturação
bancária.
21.Outro elemento que reforça a vantagem comparativa do Banco Central para
deixar estes casos ao exame exclusivo destes casos resulta da necessidade
de presteza da intervenção da ação governamental para os mesmos e do
menor trânsito possível das informações para que não ocorram vazamentos,
os quais potencializariam o risco sistêmico que se pretende evitar.
22.Para os demais casos de reestruturações bancárias, quais sejam, aquelas que
decorrem de oportunidades comerciais naturalmente observadas em qualquer
setor da economia, não parece haver uma vantagem comparativa inegável do
Banco Central para preservar para si o exame da concentração no setor. É
bem verdade que do ponto de vista da atividade bancária, o Banco Central
certamente terá todas as informações que possam retratar a situação de um
determinado banco ou grupo de bancos neste mercado. Entretanto, uma
análise de concentração implica em ter um retrato mais amplo, englobando não
apenas a do setor bancário, mas de todas as empresas de diversos grupos
econômicos, muitas vezes compreendendo diversos setores produtivos. Assim,
análises de concentração, mesmo aquelas ocorridas no setor bancário, podem
exigir informações referentes a diferentes setores, seja para fazer análises de
concentração horizontal, ou de concentração vertical. Uma fusão bancária ou
mesmo uma reestruturação societária pode implicar em alterações
significativas em empresas subsidiárias no mesmo setor, mas mais
comumente em setores outros, eventualmente aumentando o poder de
mercado de uma empresa ou empresas que não são do setor bancário. A
vantagem informacional do Banco Central nestes casos não é relevante, pois
ela se refere apenas ao setor bancário.
23.Deve-se observar que para os casos de reestruturação não comandada pelo
Banco Central, a função objetiva não contém o interesse em diminuir ou
eliminar o risco sistêmico, por definição, inexistente uma vez satisfeitas as
normas prudenciais reguladas pelo Banco Central. Portanto, as análises de
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concentração horizontal e vertical dependem muito menos da análise dr'
dinâmica conjuntural da liquidez das empresas bancárias e mais de
informações estruturais de diversos mercados, alguns mesmo fora da área
financeira, envolvendo muitas vezes atividades primárias, secundárias e
terciárias não-bancárias. Nestes casos, a vantagem informacional é dos órgãos
instrutores do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e do CADE, os
quais não apenas têm uma larga experiência em acessar as bases de dados e

os estudos que caracterizam os diversos setores econômicos do país, como
também desenvolveram ao longo do tempo um know-how analítico adequado à
defesa da concorrência no país. A experiência e o know-how são justamente
os elementos produtivos que caracterizam a maior produtividade (portanto, a
eficiência) que justifica a divisão de trabalho e a especialização produtiva, à
semelhança das análises feitas por Adam Smith em 1776. Sob este aspecto,
casos como estes devem ficar por conta de órgãos de defesa da concorrência.
Em termos de alocação ótima de recursos, faz sentido que o CADE, ladeado
pelos órgãos instrutores, um órgão especializado em defesa da concorrência,
se incumba dos mesmos em nome da sua maior produtividade.
24.Deve-se ressaltar, em adição, que estes casos de reestruturação nãocomandada pelo Banco Central (ou seja, aqueles que não se caracterizam
como resultante de risco sistêmico) não apresentam uma urgência e um sigilo
no trato para evitar vazamentos de informações. Recorde-se que estas
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características reforçavam a vantagem comparativa do Banco Central para
tratar os casos de risco sistêmico. Conforme mencionado anteriormente, os
casos de reestruturação bancária que não se originam de análises de risco
sistêmico são rotineiros quando comparados com atos de concentração nos
demais setores da economia, embora podendo ser complexos ou não, como
pode ser a situação de qualquer ato de qualquer outro setor. Portanto, não
apresentam qualquer novidade do ponto de vista analítico.
25.É claro que não se pode ignorar o fato de que o Banco Central possivelmente
possui recursos humanos e materiais que podem ser alocados à tarefa de
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examinar todos os processos que envolvam modificações na estrutu"concorrencial ou condutas anticompetitivas no setor financeiro. Entretanto,
deve-se considerar que esta alocação implicaria em o Banco Central ter um
departamento ou setor adicional na sua organização, com pessoal qualificado

.

e treinado para analisar estes processos, ou, ainda, reunir ocasionalmente o
pessoal técnico que pudesse dar um parecer sobre o processo em exame. Em
qualquer uma das situações, isto implicaria, no primeiro caso, a retirar
permanentemente pessoal técnico das suas funções mais típicas de Banco
Central e no segundo caso, desviá-lo ocasionalmente destas funções. É nítido
o desperdício que isto implica, pois, enquanto o Banco Central necessitaria ter
que retirar pessoas das suas funções, haveria uma estrutura organizacional no.
CADE à disposição para ser usada. Em outras palavras, haveria redundância
e, por definição, sub-emprego dos fatores de produção. Alocativamente,
haveria ineficiência produtiva
26.Até este momento esta análise ainda não tratou das condutas anticompetitivas
no setor bancário, limitando-se à questão das mudanças na estrutura do setor.
Isto foi feito assim com a convicção de que as práticas contra a concorrência
rio setor bancário nada têm de significativamente especial que as distingam
das que ocorrem em qualquer setor da economia. Deste modo, o Sistema
Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) pode muito bem cuidar desta
questão, pois possui os instrumentos para investigar a questão e tem uma
prática que pode ser estendida aos casos de conduta anticoncorrencial, sem
qualquer perda de eficiência produtiva na prestação do serviço e
possivelmente com algum ganho, dada a experiência do SBDC. As
informações que serão necessárias para a análise destes casos podem ser
perfeitamente transferidas para o CADE, como ocorre normalmente com
condutas em qualquer setor. A necessidade ou não no sigilo das informações é
algo que o SBDC já está acostumado a lidar e a proteger, em obediência aos
dispositivos da Lei 8.884/94.
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27.Finalmente, deve-se considerar que o Banco Central do Brasil,.
Banco Central de qualquer país, tem como tarefas principais as de controle da
oferta monetária, defesa do valor da moeda nacional e de regulação dos
agentes deste mercado. A prática tem mostrado, quer seja no Brasil, quer em
alguns outros países, que o Banco Central tem sido chamado a exercer
funções adicionais na administração pública quando historicamente chamado a
dar uma contribuição na solução de algum problema na economia do país. Por
isto, não é incomum encontrar entre as atribuições do Banco Central funções
que restariam melhor delegadas a outros órgãos do Governo, uma ação que
esvaziaria o conjunto de atribuições estranhas as funções mais pertinentes a
este Banco. No caso específico em exame, à exceção dos casos de
reestruturação decorrente de situações de risco sistêmico, o Banco Central
nada tem a ganhar do ponto de vista das suas atribuições tradicionais e mais
pertinentes aos seus objetivos principais ao envolver pessoal e recursos para
executar tarefas de controle de concorrência que podem ser desenvolvidas por
um órgão especializado como o CADE. Ao fazê-lo, estaria alocando
inadequadamente os seus recursos às suas finalidades de Banco Central e
contribuindo para uma menor eficiência agregada dos serviços prestados pelo
Governo.
28.Acreditar que no exercício da sua função em defesa da concorrência o CADE
possa vir a contestar e derrubar normas prudenciais adotadas pelo Banco
Central, de competência exclusiva deste agente regulador, para lidar com
situações de risco sistêmico é imaginar que seja impossível encontrar uma
forma legal que reconheça os limites de atuação de ambos os órgãos. Da
mesma forma que o CADE não contesta normas regulatórias estabelecidas
pelas demais agências reguladoras, as suas relações com estas agências se
fazem de forma cooperativa, o mesmo podendo ocorrer com o Banco Central.
29.As considerações feitas neste voto levam-nos, portanto, a considerar que
deveria haver uma responsabilidade compartilhada entre o Banco Central e o
CADE no que concerne à defesa da concorrência. Portanto, deve haver uma
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compatibilidade entre a visão econômica, a qual recomenda o
compartilhamento da responsabilidade, e o instrumental jurídico que
possibilitaria implementar tal divisão. Os votos dos Conselheiros Celso
Campilongo, Roberto Pfeiffer e Ronaldo Macedo Júnior mostraram que do
ponto de vista legal é perfeitamente possível tal compartilhamento. Por este
motivo, acompanho estes votos e considero que o CADE deve apreciar o
presente processo.
30.Apreciando-o no que toca ao mérito, voto por sua aprovação sem restrições,
pois o nível de concentração horizontal resultante da operação é insignificante
(1,2%) e assim a operação não prejudica ou restringe de forma alguma a
concorrência.

É o meu voto.
Brasília, 28 de novembro de 2001

THOMPSON ANDRADE
Conselheiro do CADE
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Ato de Concentração n° 08012.006762/2000-09
Requerentes: Banco Fmasa de Investimentos S/A; Brasmetal Indústria S/A
e Zurich Participação de Representações.
Relatora: Conselheira Hebe Romano
ADITAMENTO DE VOTO DO CONSELHEIRO ROBERTO PFEIFFER
Diante da destacada relevância da matéria resolvi elaborar um
breve aditamento do voto proferido na sessão plenária do dia 26 de setembro
do corrente ano, reforçando algumas considerações efetivadas, a seguir
numeradas.
1. Quanto ao panorama internacional.

Entendo pertinente mais uma vez ressaltar que, no panorama
internacional, a maioria dos países adota a regra de que, mesmo existindo
órgãos reguladores de setores específicos da economia, os agentes
econômicos pertencentes a tais setores não são excluídos da órbita de
fiscalização preventiva e repressiva do órgão de defesa da concorrência.
Destaco, neste aditamento de voto, as considerações efetivadas a
este respeito pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico - OCDE, em recente trabalho intitulado "Relações entre
autoridades reguladoras e de defesa da concorrência".
Referido documento foi fruto de uma série de discussões efetivadas
ao longo do ano de 1999 entre os países membros da OCDE, sendo as
principais conclusões sintetizadas pela Secretaria do Comitê de legislação e
política da concorrência. 1
Embora o foco das discussões tenha sido o relacionamento entre os
dois órgãos nos setores da economia recentemente privatizados ou que sofrem
um processo de desregulamentação, o próprio documento faz referência a
setores tradicionalmente regulados, dentre os quais o setor financeiro. 2
Salienta o resumo executivo das discussões, elaborado pela referida
Secretaria, quatro tarefas que demandam especial e cuidadosa atenção nos
setores regulados:

Ver, a propósito, no site da OCDE os documentos reunidos sob o título "Relationship between
regulators and competition authorities ".
2
Ver, igualmente, as considerações efetivadas pela mesma OCDE no documento intitulado e já referido
no voto de vista do Conselheiro Ronaldo Porto Macedo, e, por este motivo, não reproduzido no presente
voto, para evitar repetições.
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"Defesa da concorrencia": repressão de condutas anti-com itivas e
controle de fusões;
"regulação de acesso": assegurar acesso não discriminatório a r
ários
imputs, especialmente i nfraestruturas de rede;
3. "regulação econômica": adotar medidas baseadas nos custo a fim de
controlar preços monopolistas;
4. "regulaço técnica": estabelecer e monitorar padrões, a fim deassegurar
compatibilidades e para conferir atenção a preocupações concernentes à
segurança, privacidade e meio ambiente.

.

Preocupa-se, então, o documento da OCDE em estudar qual o
melhor órgão para a alocação destas funções, analisando-se o tema sob três
perspectivas: estática, sinérgica e dinâmica. Em qualquer das três perspectivas
analisadas a conclusão é a de que as tarefas concernentes a regulação técnica
normalmente devem ser atribuídas ao órgão regulador, enquanto as atribuições
relativas à defesa da concorrência devem sempre ser desincumbidas pelo
órgão de proteção da concorrência. Variam as conclusões quanto à atribuição
das outras duas funções.
Para ser sintético, não destacarei todas as perspectivas
analisadas. Apenas ressalto a conclusão relativa à perspectiva dinâmica, pela
qual são adotadas as seguintes conclusões: a) quando houver uma
necessidade transitória de regulação, as quatro tarefas devem ficar a cargo do
órgão de proteção da concorrência; b) quando houver uma necessidade
permanente e contínua de regulação técnica, econômica e de acesso, estas
três tarefas devem ser atribuídas ao órgão regulador. Enfatiza, porém, que a
atividade de proteção da concorrência, assim como no primeiro caso, deverá
ser atribuição da agência geral de concorrência.3
Salienta o documento, ainda, uma série de vantagens
comparativas 4 que demonstram ser as agências de defesa da concorrência as

.

3

Static comparative advantage and synergy considerations should be supplemented with a dynamic view
of a sector. Where the need for both economic and access regulation is expected to be temporary and the
mam task is to introduce competition, it might make sense to confide both access and economic
regulation to the general competition agency. On the other hand, where access and economic regulation
are expected to be permanently required, as with natural monopoly transmission and disiribution
networks, it might be best to confide these tasks to sector-specflc regulators. In either case, responsibility
for competition protection should rest with the general competition agency.
'Whenever the principal task is arguably to manage lhe evolution to ever greater competition, general
competition agencies should enjoy certain advantages over sector-specific. regulators. In particular,
competition agencies should be more: 1. attuned to pursuing static and dynaniic economic efficiency
which are lhe principal reasons for introducing competition; 2. convinced that competition Iruly will
produce significant benefits, and motivated to demonstrate this in as many sectors as possible; 3. familiar
with what constitutes a competitive market and what threatens it; 4. likely to rely on siructural remedies
which would probably prove to be a better instrument for developing competition than dependence on a
set of behavioural prescriptions; 5. willing to wind down both access and economic regulations as and
when competition becomes sufficiently strong (lhe fraction of resources devoted to such regulation of a
specific sector should never be as high in a general competition agency as it would be in a sector-specific
regulator); and 6. able to persuade the private sector, i.e. prospective investors, that the govemment is
committed to making lhe transitioii
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mais aptas a investigar e processar condutas anti-com5petiti
exemplo, os comportamentos cartelizados) e rever fusões.
É, desta maneira, forçosa a conclusão de que a
pela maioria do Plenário está plenamente acorde com a ter
sobre distribuição de atribuições entre os órgãos reguladores e
proteção da concorrência.

2. Da necessária cooperação entre o BACEN e o CADE.

Foi bastante destacado por este Plenário, inclusk
a existência de complementaridade de atribuições entre os dc
como a necessidade de haver cooperação e coordenação
atividades.
Saliento que esta também é uma perspectiva bas
no referido documento da OCDE, sendo que a experiência inte
variadas formas pelas quais atividades conjuntas são desempenfladas, seja
através de cooperação informal, seja em virtude da lei impor consultas mútuas
ou mesmo a submissão da decisão de uma agência pela outra. Destaca o
documento que a cooperação e coordenação é importante para evitar
inconsistências, desnecessárias duplicações, má aplicação de recursos e para
assegurar que a execução das normas de regulação técnica não sejam
utilizadas para distorcer ou restringir a concorrência. 6
Ressalto, ainda, que mesmo na atividade propriamente
reguladora, os órgãos competentes devem, necessariamente, levar em
consideração os aspectos de concorrência. Em outras palavras, as normas
reguladoras devem ser formuladas da maneira que traga a mais ampla
concorrência possível. Tanto isto é verdade que as leis de criação das novas
agências reguladoras - e aqui refiro-me especificamente à ANATEL, ANEEL e
ANP - prevêem a obrigação destas agências, em sua atividade reguladora,
estabelecer as condições mais propícias à concorrência entre os agentes
econômicos submetidos às suas normas reguladoras.

The competition agency probably enjoys an overwhelming comparative advantage in competition
protection, especially in investigating and prosecuting anticompetitive conduct such as cartel behaviour
and reviewing mergers. Such functions should likely always be the responsibility of the competition
agency.
6
Assim, afirma o documento que: "If competition protection is separated from access and economic
regulation, co-operation and co-ordination are vitaily needed to avoid inconsistent, investment
discouraging application of the twosets ofpolicies. Salienta, ainda, que: "Co-.operative links are needed
notjust to avoid resource duplication, but also to ensure that technical regulators take proper account of
the ways in which the adoption and enforcement oftechnical standards can be used to distort or restrict
competition ".
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3. Quanto aos atos de concentração já efetivados e não apresentados ao
SBDC.
Finalmente, no que diz respeito aos atos de concentração
envolvendo instituições financeiras, não efetivados em decorrência da
aplicação da Lei n° 9.447/97 e não apresentados ao SBDC, entendo' pertinente
traçar algumas considerações.
Não há como escapar da constatação de que a interpretação da
necessidade de notificação ao SBDC, pela complexidade dás normas
existentes e pelo refinado exercício de hermenêutica necessário para a
compatibilização de tais regras, sempre foi extremamente controvertida.

'

Ademais, se é verdade, pelos fundamentos adotados pela maioria
do Plenário, que o parecer normativo da AGU não vincula o CADE, em sua
atividade fim, também é forçoso concluir que ele sinalizou, até o presente
momento, uma posição da administração pública. Em outras palavras, é este o
primeiro momento em que o CADE analisa um ato de concentração envolvendo
instituições financeiras e até o presente momento os agentes econômicos e a
comunidade jurídica não sabia como se comportar, diante da sinalização
efetivada pelo citado parecer normativo da AGU.
Creio que é justamente para solucionar situações como estas,
em que há modificações de entendimentos administrativos, que incide a regra
do art. 20, XIII da Lei 9.784, de 1999, que dispõe:
"Art. 20 A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios
da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse
público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, dentre
outros, o critério de:
XIII- interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o
atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de
nova interpretação.
(
À
Por ocasião de votos proferidos no Ato de Concentrâção n°
08012. 00005186/00-74 (Deutsche Telekom AG e Debis Humaitá ltservices
Latin America Ltda) em que apliquei tal regra e no Ato de Concentração n°
08012.005186100-74 em que não a apliquei, deixei expresso os fundamentos
de tal regra, os requisitos para a sua aplicação e a excepcionalidade com que
deve ser aplicado.
Creio que os casos concretos que forem apresentados envolvendo
instituições financeiras permitirão, casos a caso, a verificação da possível
aplicação de tal regra.

TRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE
Roberto Augusto Casteilanos Pfejffer

Diante de todo o exposto, ratifico na íntegra o meu voto proferido na
Sã`o_Pienária
do dia 27 de setembro de 2001, acrescendo-lhe dos presentes
P8P
fundamentos, absolutamente compatíveis e coerentes com o que já havia nele
constado.
Brasília, 28 de nØvemb
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Ato de Concentração n° 08012.006762/2000-09
Termo de Encerramento de Trâmite Físico
Processo: 08012.006762/2000-09
Requerentes: Banco Finasa de Investimentos S.A.; Brasmetal Indústria S.A.; e
Zurich Participações e Representações.
1, O processo em epígrafe foi convertido do suporte físico para o eletrônico
no SEI, em conformidade com o disposto no art. 16 da Resolução n° 11,
de 24 de novembro de 2014, mantendo o mesmo número do processo
físico (NUP) e mesmo interessado.
2. Para fins de registro, o processo originalmente em suporte físico era
composto de:
• Folhas do processo público: 417
• Volume(s): 4 sendo:
• Processo público: 4 volumes
• Mídia(s): O
3. O processo eletrônico resultante da presente conversão ficou composto
da seguinte forma:
• Volume(s) do processo público: 4 volumes
4. Unidade de lotação do servidor responsável pela conversão, signatário
do presente Termo: CGP
5. Data na qual se deu a conclusão do procedimento de conversão:
09/03/2018
6. Após a conversão o processo foi encaminhado à unidade arquivo.
Brasília, 09/03/2018
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