ATA DA 105ª SESSÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 02 DE DEZEMBRO DE 1998
Presidente: Gesner Oliveira
Procuradora Geral: Marusa Freire
Secretária: Sílvia Fernandes
Data: 02.12.98
Às 14h00min, constatada a existência de quorum, o Presidente declarou aberta a sessão. Participaram os
Conselheiros Lucia Helena Salgado, Arthur Barrionuevo, Mércio Felsky, Ruy Santacruz e Marcelo Calliari.
Presente a ProcuradoraGeral, Marusa Vasconcelos Freire.
O Presidente comunicou a todos a presença, nesta Sessão de Julgamento, do Deputado Fábio Feldman, o qual
fez uso da palavra, transcrita a seguir, em síntese: “Prezados Senhores Membros do Plenário, Prezados
Senhores Presentes, advogados militantes, nós estávamos comentando no almoço, que no Brasil é preciso que
se crie a cultura da concorrência, e a ausência da cultura da concorrência levou a muita incompreensão durante
todo o processo de tramitação da Lei, e mesmo depois que a Lei foi sancionada, a dificuldade da sociedade
brasileira, de uma maneira geral, de entender a Lei, inclusive, à época, de entender que não se tratava de uma
Lei de controle de preço, que foi na verdade, a grande discussão que ocorreu, e nós comentamos. Eu acho que,
numa sociedade altamente complexa como a nossa, nesse processo altamente veloz de globalização, essa
questão da concorrência, ela é absolutamente vital para um conceito de cidadania contemporânea. E portanto,
eu acho que há muito o que se fazer, eu acho que a gestão do Gesner tem sido muito dinâmica aqui, eu estava
dizendo que eu estou disposto a retomar essa discussão, inclusive no campo da sociedade civil, quer dizer, das
organizações nãogovernamentais, das ONG’s, das quais eu faço parte, porque realmente eu acho inclusive que
tem que haver um enorme apoio ao trabalho do CADE e o reconhecimento de que este trabalho é fundamental
para o Brasil, e para a cidadania contemporânea. A Lei de Abuso de Poder Econômico foi uma Lei que mudou
muito o Brasil no sentido de ser um instrumento de pedagogia para o cidadão brasileiro e para os agentes
econômicos. Eu queria parabenizar aqui todos os Membros e Conselheiros do CADE, e dizer que eu espero que,
a partir inclusive desse encontro, que a gente tenha uma agenda de trabalho, que nós possamos inclusive
aprofundar um pouco a reflexão e com isso fazer com que o Brasil tenha um papel, inclusive na discussão que
tem que se fazer no campo internacional sobre essa matéria; eu estava comentando um pouco que eu acho que,
o caso da Microsoft é muito bom envolvendo o Bill Gates porque colocou para a grande mídia um problema que
eu acho que faz parte do nosso cotidiano, e nós não temos a capacidade, enquanto cidadãos, individualmente,
de perceber a conexão que existe em atos comuns, corriqueiros de nossa vida, e esta questão complicada que é
a defesa da concorrência. Então Gesner, eu queria agradecer, parabenizar o trabalho de vocês, e a todos os que
estão na mesa e os que estão fora, poder contar com a colaboração voluntária de todos vocês.”
O Presidente Gesner Oliveira retomou a palavra, parabenizando o Deputado Fábio Feldman, Relator da Lei
8884/94, e informou que também está sendo aguardado para comparecimento a esta Sessão de Julgamento o
ExMembro da Federal Trade Commission, Dr. Terry Calvani.
Preliminares
Ata da 104ª Sessão Ordinária
Aprovada por unanimidade.
Julgamentos
01. Ato de Concentração nº 08000.013759/9798
Requerentes: Echlin do Brasil Indústria e Comércio e Indústria e Comércio Brosol Ltda.
Advogado: Túlio do Egito Coelho e outros
Relator: Conselheiro Arthur Barrrionuevo
O Relator indicou o adiamento do julgamento do presente ato de concentração.
02. Ato de Concentração nº 08000.019363/9619 (AC 88/96)
Requerentes: Bayer S/A, Globo S/A Tintas e Pigmentos e Sherwin  Williams Company
Advogados: José Del Chiaro Ferreira da Rosa, Daniela Pinella Arbex, José Augusto Caleiro Regazzini, Patrícia
Campos e outros
Relator: Conselheiro Arthur Barrrionuevo
O Conselheiro Ruy Santacruz declarouse impedido.
Decisão: O Plenário, por unanimidade, aprovou o ato de concentração, sem restrições.
03. Ato de Concentração n° 08012.004166/9891

Requerentes: Companhia Siderúrgica NacionalCSN e ThyssenKrupp Stahl AG
Advogado(S): Tércio Sampaio Ferraz Júnior e outros
Relator: Conselheiro Ruy Santacruz
Após o voto do Relator, pela aprovação do ato sem restrições, bem como pela aplicação da multa com base nos
artigos 26 e 27 da Lei 8884/94, no valor de R$ 448.000,00, acompanhado pelos Conselheiros Marcelo Calliari,
Lucia Helena Salgado e Arthur Barrionuevo, o Conselheiro Mércio Felsky pediu vista dos autos, solicitando,
ainda, diligência às requerentes, a qual foi referendada pelo Plenário, no sentido de que estas apresentem, no
prazo de 5 (cinco) justificativa sobre a omissão do preenchimento do item 13 do Formulário de Enquadramento
da Resolução CADE 05/96, referente à participação da Thyssen Parmaf Trading na Dufer. O Presidente aguarda
o retorno dos autos à mesa para proferir o seu voto.
04. Ato de Concentração nº 08012.005786/9810
Requerentes: Radicinovacips Spa, Petronyl Ind. e Com. de Poliamida Ltda. e ICP do Brasil Indústria de
Termoplásticos Ltda.
Advogados: Fernando A. Albino de Oliveira e Rabih Nasser
Relatora: Conselheira Lucia Helena Salgado
O Presidente Gesner Oliveira declarouse impedido, passando os trabalhos da Presidência da Sessão à
Conselheira Lucia Helena Salgado, tão somente para o julgamentos deste ato de concentração.
Decisão: O Plenário, por unanimidade, aprovou o ato de concentração, sem restrições.
05. Ato de Concentração nº 08012.004593/9842
Requerentes: Henkel S/A Indústrias Químicas e Tirreno Ind. e Com. de Derivados Plásticos Ltda
Advogado: Mario Roberto Villanova Nogueira
Relatora: Conselheira Lucia Helena Salgado
Decisão: O Plenário, por unanimidade, aprovou o ato de concentração, sem restrições.
06. Ato de Concentração nº 08012.006582/9805
Requerentes: Henkel Kgaa e Indústria Cosmética Coper Ltda
Advogados: Lauro Celidônio Gomes Dos Reis Neto, Patrícia Avigni e outros
Relator: Conselheiro Mércio Felsky
Decisão: O Plenário, por unanimidade, aprovou o ato de concentração, sem restrições.
07. Ato de Concentração nº 163/97
Requerentes: Praxair Comércio e Participações Ltda. e Rolmaster Indústria Ltda.
Advogados: José Inácio Gonzaga Franceschini e outros
Relator: Conselheiro Marcelo Calliari
A Conselheira Lucia Helena Salgado declarouse impedida
Decisão: O Plenário, por unanimidade, aprovou o ato de concentração, determinando que, no prazo de 30 (trinta)
dias contados da publicação do acórdão da presente decisão, as requerentes comprovem junto ao CADE a
efetiva alteração da cláusula de não concorrência, reduzindo seu prazo de duração de 10 (dez) para 5 (cinco)
anos.
O Presidente Gesner Oliveira, antes de iniciar o julgamento do processo constante no ponto de pauta seguinte,
registrou a presença do Prof. Terry Calvani, ExMembro da Federal Trade Commission.
08. Ato de Concentração nº 08000003.675/9773 (124/97)
Requerentes: CibaGeigy Química S.A e Sandoz S.A
Advogados: Edison Gomes e outros
Relator: Conselheiro Marcelo Calliari
Decisão: O Plenário, por unanimidade, aprovou o ato de concentração, sem restrições.
09. Ato de Concentração nº 17/94
Requerente: Moinho Fluminense S.A Indústrias Gerais, Moinho Santista Alimentos S.A, Moinho Recife S.A
Empreendimentos e Participações e S.A. Moinho Santista Indústrias Gerais.
Advogado: não consta nos autos
Relator: Conselheiro Ruy Santacruz
Decisão: O Plenário conheceu da consulta para, no mérito, decidir pela desnecessidade da apresentação da
operação, nos termos do artigo 54 da Lei 8884/94.
O Presidente Gesner Oliveira conferiu a palavra ao Dr. Terry Calvani: “Obrigado, Sr. Gesner. Este é a minha
lembrança franca do meu mandato no Governo dos Estados Unidos, nove anos atrás. Os membros da Federal
Trade Commission sentavamse ao redor da mesa de forma bastante similar ao Plenário do CADE; os
Conselheiros sentavamse nos mesmos lugares, de forma que eu me sinto voltando à minha casa novamente. A
apresentação dos casos era bastante similar, e nos Estados Unidos cada Conselheiro apresentava uma questão

específica, e o Conselheiro, então, tomaria a recomendação da assessoria, e iniciava, assim, a sua
apresentação aos colegas conselheiros, e fazia suas observações, formulando texto que era distribuído aos
outros Conselheiros e ao Presidente, de forma que é bastante similar ao procedimento que os Srs, possuem
aqui. Há, porém, uma distinção importante, é a de que o Conselheiro do CADE possui um papel mais ativo na
condução da investigação, e nos Estados Unidos, a assessoria de fato conduz a investigação, estando o
Conselheiro removido da investigação; o Conselheiro do CADE está mais diretamente envolvido com a
investigação, e, como eu estou dizendo, o procedimento de investigação do CADE causa mais atração a mim,
eu não estou preparado para dizer se nós devemos alterar o nosso processo, e seguir a forma do CADE, mas eu
acho que em muito isto seria desejável, e há muitas propostas para reformas nos Estados Unidos para que nós
adotemos o que chamo de “modelo brasileiro”. Obrigado por me convidarem. Eu ficarei satisfeito em responder
às questões referentes ao seminário de amanhã.
Despachos/Outros
10. O Plenário, por unanimidade, referendou os termos dos Ofícios/Gab. LHS nº 73/98, do Assistente
Processual Alexandre Gheventer, por ordem da Conselheira Lucia Helena Salgado, referente a pedido de
informações sobre o Ato de Concentração nº 08012.007154/9738
11. O Plenário, por unanimidade, referendou os termos do Ofício/Gab. LHS nº 74/98, da Conselheira Lucia
Helena Salgado, referente a pedido de informações sobre o Ato de Concentração nº 174/97.
12. O Plenário, por unanimidade, referendou os termos do Ofício/CADE nº 2130/98, do Conselheiro Mércio
Felsky, referente a pedido de informações sobre o Ato de Concentração nº 78/96.
13. O Plenário, por unanimidade, referendou os termos do Ofício/CADE nº 2128/98, do Conselheiro Arthur
Barrionuevo, referente a pedido de informações sobre o Ato de Concentração nº 08012.002901/9831, em que
são requerentes Dana Parish Produtos Estruturais S/A e Nakata S/A Indústria e Comércio.
14. O Presidente Gesner Oliveira, informou ao Plenário de que o Calendário de Cumprimento das Decisões,
elaborado pelo CAD/CADE e distribuído na Sessão anterior, está à disposição dos membros do Plenário para
revisão.
15. O Presidente Gesner Oliveira solicitou ao Plenário e à Procuradoria do CADE que observassem o Calendário
do CADE para 1999, para que se procedesse à conferência da precisão das informações constantes do
Calendário.
16. O Presidente Gesner Oliveira levou ao conhecimento do Plenário do CADE o resultado proferido pela
Comissão do Destaque do Trimestre e Destaque do Ano. A Servidora Nildes Oliveira foi eleita o Destaque do 4º
Trimestre de 1998 e o Servidor Marcelo Nishimoto foi eleito o Destaque do Ano de 1998.
A Sessão encerrouse às 16h16min.
Brasília, 02 de dezembro de 1998.
Gesner Oliveira
Presidente do CADE
Sílvia Fernandes
Secretária

