
Cade pedirá a bancos informações sobre fusões 
Renata Veríssimo 
 
Atos que envolvem instituições financeiras passam a ser julgados pelo Conselho 
 
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) decidiu ontem que vai encaminhar aos 
bancos um comunicado, chamado de carta alerta, informando sobre a necessidade de as 
instituições financeiras apresentarem ao Cade a documentação sobre todas as fusões e 
incorporações ocorridas no sistema financeiro. Ao apresentar a sua proposta, o conselheiro 
Ronaldo Macedo citou decisão da Justiça de primeira instância, do ano passado, na qual o juiz 
federal Osmane Antonio dos Santos concluiu pela competência do Cade no julgamento de atos 
envolvendo instituições financeiras.  
 
A proposta aprovada pelo Cade recebeu apenas um voto contrário - do seu presidente, João 
Grandino Rodas. No entendimento do juiz, a atribuição do Banco Central e do Cade são 
complementares e não excludentes. No mesmo processo, no entanto, o juiz decidiu suspender 
multa aplicada pelo Conselho aos bancos Brascan e Mello por entender que não houve a recusa 
dos bancos de apresentarem a operação ao Conselho após terem sido notificados.  
 
Ronaldo Macedo disse que a intenção da carta alerta é instruir o mercado sobre o que deve ser 
feito. "É apenas um comunicado ratificando os posicionamentos anteriores do Cade", disse. O 
texto da carta e a data de remessa aos bancos ainda não foram definidos.  
 
O governo deverá aproveitar os "contornos gerais" do projeto, em tramitação no Congresso, que 
define as competências do Banco Central e do sistema brasileiro de defesa da concorrência na 
aprovação dos atos de concentração no sistema financeiro.  
 
Desde meados de 2001, essa questão causou uma discussão entre o Conselho e o BC. Ao dar a 
informação, o secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça, Daniel Goldberg, disse que 
deverão ser feitas algumas alterações técnicas no projeto.  
 
Ontem, o projeto foi discutido em uma reunião entre o presidente do Banco Central, Henrique 
Meirelles, os conselheiros do Cade, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Bernardo 
Appy, e o secretário Daniel Goldberg. O presidente do Conselho disse que o texto enviado pelo 
governo anterior deverá ser aproveitado.  
 
Ao reforçar que tanto o Banco Central quanto os órgãos de defesa da concorrência concordaram 
com os contornos gerais do projeto, mas pretendem fazer algumas alterações técnicas, Daniel 
Goldberg disse que ainda não há uma decisão sobre a forma como serão feitas as alterações.  
 
O projeto determina que caberá ao Banco Central julgar os processos em que haja o chamado 
risco sistêmico. As demais operações seriam encaminhadas ao Cade. O projeto estabelece que as 
fusões e incorporações ocorridas até a aprovação do projeto serão aprovadas exclusivamente pelo 
Banco Central.  
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