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Após ter obtido uma liminar favorável à compra da Garoto na última segunda-feira, a Nestlé vai 
enfrentar agora uma nova batalha para manter a propriedade da empresa, já que o Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (Cade) vai entrar hoje na Justiça Federal para tentar cassar a 
liminar. 
 
A medida foi concedida pela 4ª Vara da Justiça Federal em Brasília, que aceitou o pedido de 
mandado de segurança apresentado pelos Ministério Público Federal e Ministério Público do 
Espírito Santo nesta segunda-feira, que pedem o afastamento da Procuradora- Geral, Maria Paula 
Dallari Bucci, sob o argumento de que o fato de ser sobrinha de um dos consultores contratados 
pela Nestlé para dar parecer, Adilson Abreu Dallari, teria comprometido sua isenção. 
 
A Procuradora diz que o seu grau de parentesco, de terceiro grau, não impede, de acordo com o 
Código de Processo Civil, que ela atue no caso. Ela afirma também que o seu parecer e o de seu 
tio tiveram opiniões contrárias. 
 
Maria Paula, no entanto, garante que a lei tem dois incisos tratando do tema. "O terceiro grau 
vale no caso de juízes. Para advogados, vale o parentesco de segundo grau. Então, não se aplica 
porque tio é terceiro grau", afirma. "Além disso, meu tio deu parecer favorável à Nestlé e eu fui 
contra", defendeu. 
 
Maria Paula diz, ainda, que o parecer da Procuradoria é meramente opinativo dentro dos 
processos que são apreciados pelo Cade e que, por vezes, o que é defendido pela Procuradoria 
nem sempre é seguido pelos conselheiros.  
 
Outro problema apontado pela procuradora é que o Cade não foi ouvido pela juíza que expediu a 
liminar. 
 
Na prática, a liminar anula todos os pareceres emitidos pela Procuradoria- Geral do Cade e, 
portanto, abre uma brecha para questionamento da decisão que anulou a transação Nestlé-
Garoto. Como se trata de liminar, a medida ainda está sujeita a uma decisão definitiva e tem 
caráter temporário. 
 
A polêmica em torno da operação teve início em fevereiro deste ano, quase dois anos após o 
anúncio da fusão, quando o Cade vetou a compra pela primeira vez com a justificativa de que ela 
causaria elevada concentração de mercado. Um dos segmentos mais afetados seria o de 
coberturas líquidas de chocolate. 
 
O Cade negou os pedidos de reconsideração da multinacional suíça, que entrou com recurso no 
próprio conselho e no Ministério Público Federal. Ela chegou a apresentar um plano no qual se 
comprometia a vender 10% de sua participação no mercado de chocolates, contando a Garoto, 
mas o Cade não aceitou. Em outubro deste ano, o conselho rejeitou o pedido de anulação do 
julgamento ocorrido no início do mês, quando o Conselho manteve a decisão da Nestlé se 
desfazer da Garoto. 
Negócios  
 
Segundo o diretor de assuntos corporativos da Nestlé, Carlos Faccina, desde sua aquisição pela 
Nestlé, em fevereiro de 2002, a Garoto teve uma grande melhora em seu desempenho, 
ampliando seu número de funcionários de 2500 para 3501.  
 
As vendas tiveram crescimento de 60% e foram feitos investimentos de R$ 100 milhões em 
marca, publicidade, recursos humanos e tecnologia. Segundo ele, a Nestlé exporta atualmente 
para 62 países, enquanto em 2002 eram apenas 37 países.  



"A Garoto deixou de ser uma empresa pré-falimentar e tornou-se sadia", diz. Outro destaque foi a 
exportação do primeiro contêiner de chocolates para a China há três semanas. "Temos boas 
perspectivas nesse mercado", afirma Faccina.  
 
Ele diz que a multinacional não cogita da perda da Garoto porque o processo do Cade tem falhas 
de forma, de rito processual e análise. Faccini afirma que a Nestlé vai continuar investindo na 
empresa, mesmo tendo algumas amarras, como o Apro, Acordo de Preservação de Reversibilidade 
da Operação assinado pela Nestlé no Cade em março de 2002, que a impede de fazer 
modificações na Garoto.  
 
"Vamos continuar investindo e ampliando, sempre dentro das normas", afirma o executivo. Ele diz 
que a Nestlé irá à Justiça para questionar a decisão do Cade assim que o acórdão do último veto 
for publicado pela entidade, confimando afirmações de Ivan Zurita, presidente da Nestlé.  
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