
O Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) já está
se preparando para uma iminen-
te — e profunda — reforma na es-
trutura do sistema antitruste bra-
sileiro, antes mesmo da aprova-
ção final da nova lei de defesa da
concorrência que pode ocorrer
no Legislativo nesta semana. A
principal mudança é a exigência
da “notificação prévia”, sob a
qual fusões e aquisições de em-
presas de médio e grande porte
precisam do aval do Cade antes
de serem consumadas.

Pela legislação atual, em ca-
sos como o da Brasil Foods
(BRF) é assinado um acordo de
preservação de reversibilida-
de. O instrumento, porém, não
evita que atividades das empre-
sas sejam compartilhadas, difi-
cultando que o negócio seja des-
feito sem prejuízo em caso de
negativa do Cade.

As mudanças com a nova lei
devem representar mais funcio-
nários e tempo de mandato aos

conselheiros, além de maior or-
çamento ao Cade, disse o presi-
dente do órgão, Fernando de
Magalhães Furlan.

Segundo ele, foram criados
cinco grupos de trabalho volta-
dos à transição do Cade para a
nova lei, com a função de pre-
parar o órgão para ser mais “cé-
lere e completo” nas avalia-
ções e conseguir lidar com o
grande volume de trabalho. O
Cade também começou a me-
lhorar o diálogo junto às empre-
sas a fim de evitar impasses fu-
turos, que podem terminar em
litígios prolongados.

“Temos investido muito nas
negociações de acordos para evi-
tar que as empresas recorram à
Justiça e as transações fiquem
suspensas”, afirmou Furlan.

A nova lei pode instaurar al-
go ainda incomum no Brasil:
as conversas prévias entre ór-
gão antitruste e companhias.
Esse tipo de consulta “infor-
mal” é usual nos Estados Uni-

dos e na Europa e evita atrasos
na apresentação de documen-
tos e cumprimento de exigên-
cias, segundo Furlan.

Dúvidas
Apesar do esforço do Cade em
se preparar para a nova legisla-
ção, advogados especialistas
em direito concorrencial não
estão certos de que o órgão con-
seguirá, num primeiro momen-
to, cumprir os cronogramas pa-
ra avaliar fusões.

“A grande dúvida é se o siste-
ma vai estar pronto pra cum-
prir prazos”, avaliou o advoga-
do Pedro Zanotta, sócio da Albi-
no Advogados.

Pelo novo regime, de notifi-
cação prévia, o Cade terá que
avaliar e emitir um parecer so-
bre uma transação em, no má-
ximo, 330 dias (considerando a
previsão mais longa). Tal prazo
é considerado um desafio para
um órgão que demorou, por
exemplo, dois anos para julgar

o caso da BRF, resultante da
união de Perdigão e Sadia
anunciada em maio de 2009.

“Até que ponto o órgão esta-
rá preparado para tomar deci-
sões principalmente em casos
mais complexos, em um prazo
bem mais curto do que atual-
mente?”, questionou a advoga-
da Fabiola Cammarota, sócia do
escritório Souza Cescon.

O projeto de lei prevê 200 no-
vas vagas administrativas no Ca-
de para auxiliar nas avaliações e
uma fusão com a Secretaria de
Direito Econômico (SDE), do
Ministério da Justiça, o que da-
ria mais musculatura ao órgão
antitruste. O presidente do Ca-
de defende que ao menos 25%
das novas posições sejam preen-
chidas antecipadamente. “Pre-
tendemos ter o apoio do Minis-
tério do Planejamento para tra-
zer 50 novos técnicos nesses
seis primeiros meses (após a
aprovação da lei)”, disse Fur-
lan. ■ Reuters
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Presidente do órgão, Fernando Furlan, acredita que haverá mais funcionários; tempo de mandato será ampliado
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capacidade de o Cade
cumprir cronogramas
para avaliar fusões
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