ATA DA 82ª SESSÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 1998
(Publicada no Diário Oficial da União 26 de junho de 1998, n.º 120, seção 1, página 65)

Presidente: Gesner José de Oliveira Filho
ProcuradoraGeral: Marusa Vasconcelos Freire
Secretária: Sílvia Helena Santos Damasceno Fernandes
Data: 17.06.98
Às 14h12min, constatada a existência de quórum, o Presidente declarou aberta a sessão. Participaram os
Conselheiros Lucia Helena Salgado e Silva, Arthur Barrionuevo Filho, Mércio Felsky, Ruy Afonso de Santacruz
Lima e Marcelo Procópio Calliari. Presente também a ProcuradoraGeral, Marusa Vasconcelos Freire.
Preliminares
Ata da 15ª Sessão Extraordinária.
Aprovada por unanimidade.
Julgamentos
01.Ato de Concentração nº 73/96
Requerentes: Alcoa Alumínio S/A E Alcan Alumínio do Brasil S/A
Advogado: José Del Chiaro da Rosa e outros
Relator: Conselheiro Ruy Afonso de Santacruz Lima
Decisão: O Plenário, por unanimidade, aprovou o ato sem restrições. Em caráter excepcional transcrevese um
importante ponto do voto vencedor proferido pelo ConselheiroRelator exarado no último parágrafo do seu voto
refletindo posição de consenso do Plenário: “Na ausência de qualquer risco à concorrência, a operação deve
ser aprovada incondicionalmente de forma a não introduzir, na firma e no mercado, ineficiência decorrente da
intervenção desnecessária. O controle das estruturas dos mercados visa a prevenção do abuso do poder e
mercado. Se a operação não criou nem reforçou a possibilidade de abuso do poder de mercado, não há o que
prevenir, nem compensação a ser exigida para a sua aprovação.”
02.Ato de Concentração nº 0800.000053/9757
Requerentes: Companhia de Aços Especiais Itabira Acesita e Companhia Siderúrgica de Tubarão  CST
Advogado: José Del Chiaro da Rosa e outros
Relator: Conselheiro Ruy Afonso de Santacruz Lima
Decisão: O Plenário, por unanimidade, aprovou o ato sem restrições.
Outros
03.O Plenário, por unanimidade, referendou o despacho nº18 Presidente do CADE baseado na nota técnica
nº001/98 CAD/CADE referente ao acompanhamento do cumprimento do Compromisso de Desempenho do Ato
de Concentração nº 47/95.
04. O Presidente encaminhou para o conhecimento dos demais membros o relatório de sua participação na
“74ª Reunião do Comitê sobre Legislação e Política da Concorrência da OCDE” promovido pela OCDE em
ParisFrança entre os dias 10 a 13 de junho de 1998 (incluindo o trânsito). Ressaltese que a reunião foi de
extema importância para a atual discussão brasileira, destacandose: a relação entre as agências regulatórias e
os órgãos de defesa da concorrência, ações de cartel em licitações, discussão de relatórios anuais de
diferentes agências e formulários uniformes de notificação de atos de concentração. A delegação brasileira
também contou com a presença do representante da SEAE, Senhor Bolívar Moura Rocha, e de mais três
representantes da ANATEL e um da ANEEL.
A Sessão encerrouse às 15h10 min.
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Sílvia Helena Santos Damasceno Fernandes
Secretária
.OF/CADE nº.

/98)

Gesner José Oliveira Filho
Presidente do Conselho
19.06.9814h50min “ATA 82”

