
Pouco usual, a decisão do Minis-
tério Público Federal (MPF) de
pedir vistas de um processo ao
Conselho Administrativo de De-
fesa Econômica (Cade) às véspe-
ras de sua votação gerou estra-
nhamento tanto no conselho co-
mo entre especialistas. “Nunca
houve este tipo de manifesta-
ção do MPF, de um pedido de
vista durante a votação. Não sei
o que o MPF quer com isso”, diz
Gilvandro Araújo, procurador-
geral do Cade.

Ele explica que o MP pode pe-
dir cópia do processo, mesmo
que esteja tramitando em cará-
ter confidencial, e analisá-lo ao
mesmo tempo que o conselhei-
ro-relator. “Estranhei o fato de
o MP ter feito um pedido de vis-
ta justamente porque tem aces-
so aos processos”.

De acordo com a Procurado-
ria Regional da República (1º Re-
gião), o pedido de vista geral-
mente é feito após as análises da
Secretaria de Acompanhamen-
to Econômico (Seae), do Minis-
tério da Fazenda, e da Secreta-
ria de Direito Econômico (SDE),
do Ministério da Justiça, mas
sempre algum tempo antes da
votação pelo Cade e não na últi-
ma hora, como aconteceu no ca-
so desse julgamento da BR Foo-
ds. De acordo com o órgão, este
atraso ocorreu porque o procu-
rador Luiz Augusto Santos Lima
está há pouco tempo na institui-
ção e não acompanhava o caso
da BR Foods. Assim, o pedido
de vistas foi feito somente na úl-
tima sexta-feira.

Araújo prevê que durante a
sessão de hoje os conselheiros
ainda poderão analisar “se have-
rá ou não a suspensão do julga-
mento”. Ele antecipou que repe-
tirá na plenária os pontos que
defendeu em seu parecer. Deve
defender posição similar ao pa-
recer da ProCade (veja mais na
página 8). “No entanto, posso
até mudar de opinião na hora,
se algum conselheiro ou o pró-
prio relator trouxer alguma in-
formação nova”, afirma.

Segundo o procurador-geral
do Cade, se o julgamento for leva-
do a cabo, pode ser por acordo
ou por medida unilateral - o pro-
curador participou de todas as
reuniões entre a empresa e o ór-
gão de defesa da concorrência.

Para especialistas, é possível
que o Ministério Público Fede-
ral tenha sido provocado por
empresas concorrentes da BR
Foods a se manifestar. Isso por-
que o órgão geralmente se mani-
festa apenas em casos de grande

repercussão e que envolvam
prejuízos à competitividade.

Por lei, o MPF pode ingressar
nas atividades de análise da fu-
são em qualquer momento do
processo. O que tem causado es-
tranhamento para os especialis-
tas é o momento em que o órgão
optou por participar. De acordo
com ele, caso o MPF dê um pare-
cer negativo neste caso, dificil-
mente o Cade aprovará a opera-
ção de fusão.

Parecer do MPF
O sub-procurador-geral da Re-
pública, Luis Augusto Santos Li-
ma, fará hoje um pronunciamen-
to para explicar seu pedido de
vista ao ato de concentração en-
tre Sadia e Perdigão, antes do jul-
gamento na plenária do Cade.
No seu entender, o pedido de vis-
tas ocorreu por se tratar de um
processo considerado muito
complexo. De fato, o negócio en-

volve em torno de 30 mercados,
que vão desde laticínios e carnes
até pratos congelados.

De acordo com a legislação
em vigor, o conselheiro do Ca-
de não é obrigado a acatar a so-
licitação do procurador Lima,
que tem assento no Cade, mas
sem direito a voto. O regimen-
to interno do Cade não prevê es-
se tipo de pedido de vistas,
após o processo entrar na pauta
de uma sessão de julgamento.
No entanto, de acordo com o
MPF, há um histórico de con-
cessão de vistas pelos conse-
lheiros neste caso.

Segundo a análise de um inte-
grante do Sistema Brasileiro de
Defesa da Concorrência, é mui-
to difícil o Cade negar o pedido
de um procurador-geral por
questões regimentais, pois sua
autoridade é superior ao regi-
mento de uma autarquia. ■
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● O pedido de vistas
normalmente é feito após
análises da Secretaria de
Acompanhamento Econômico
(Seae) e da Secretaria de Direito
Econômico (SDE).

● Especialistas acreditam que o
procurador-geral do Cade foi
provocado por empresas
concorrentes da aBR Fodds, já
que o órgão só se manifesta
apenas em casos de grande
repercussão.

Tanto o Cade quanto especialistas da área não compreenderam o pedido de vista às vésperas da votação
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Análise do Sistema
Brasileiro de Defesa da
Concorrência
considera pouco
provável que Cade
negue vista ao MPF
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 junho 2011, Primeiro Caderno, p. 6.
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