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Ministérios
Ministério da Justiça_]

AisII Se concretizada a operação objeto da notificação prévia, as requerentes deverão informá-la
ao CADE, apresentando-lhe a documentação pertinente.
Ali 12 As requerentes, mediante pedido específico e fundamentado, poderão requerer o sigilo de
informação e/ou documento apresentado, devendo, o Conselheiro-Relator, uma vez deferido o pedido,
determinar a autuação em apartado da informação e/ou documento.
Capítulo II
Dos Documentos

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA
Plenário

REVOGADO

RESOLUÇÃO N°5, DE 28 DE AGOSTO DE 1996

Disciplina as formalidades e os procedimentos, no CADE, relativos aos atos de que trata o ais 54 da Lei
n°8884. de II dejunho de 1994
O Plenano do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o disposto no inciso XIX do artigo 7° da Lei n° 8 884194. resolve
Capítulo 1
Do Requerimento
Art 1° Nos requerimentos para autorização dos atou previstos no ais 54 da Lei n° 8 884, de II de
junho de 1994, a via que se destinar ao CADE será acompanhada dos documentos e das informações
relacionadas nos artigos 13 e 14 deusa Resolução
Parágrafo único Do requerimento constarão a descrição resumida da operação e a forma adotada
Em relaào às partes envolvidas, serão fornecidos
1 a participação relativa de cada unia no mercado, os respectivos faturamentos brutos, de acordo
com o último balanço anual, discriminando-se o percentual de cada produto ou linha de produto no
faturamento global;
II - o faturamento anual no Brasil, no Mercosul e mundial, nos últimos 3 (três) anos;
111 - os financiamentos e demais suportes financeiros da operação, informando-se as condições e
prazos.
IV - os mercados envolvidos
V exposição detalhada de cada uma das condições e eficiências enumeradas nos § 1° e 2° do art
54 da Lei n° 8884, de 1994, que as requerentes pretendem alcançar, os prazos de sua implementação e as
razões que tornam a transação indispensável aos objetivos visados
Art 2° Poderão as requerentes, tendo em vista a natureza, as especificidades e o grau de
complexidade do ato, apresentar requerimento simplificado, dispensado o atendimento exaustivo dos
documentos e das informações constantes dos artigos 13 e 14, respectivamente
Parágrafo único Do requerimento simplificado constarão, sem prejuízo de outros documentos e
informações que as requerentes entendam como necessários, aqueles abaixo relacionados, os quais,
excetuando-se os constantes da alínea a), poderão ser apresentados nos formulários anexos a cata
Resolução
a) documento que formalizar o ato objeto do pedido, se o mesmo já tiver sido realizado ou
indicação do documento pelo qual pretendem formalizar o ato, com descrição dos elementos principais já
acordados petas partes,
b) descrição ressmida da operação, forma adotada, objeto, valor, data da realização e justificativas
das requerentes,
e) informações sobre o perfil das, requerentes, relacionando a denominação comercial e social,
setores e ou atividades em que atuam, grupo ao qual estão vinculadas, acionistas com mais de 5°/e do
capital votante, Outras empresas ligadas ao grupo e operações em andamento e realizadas no Pais e no
MERCOSUL nos últimos 5 anos,
d) descrição do mercado relevante, caracterização do produto, área geográfica, empresas que nele
operam . suas participações, quantidades produzidas, comercializadas e faturamentcss obtidos nos últimos
(três) anos bem como as perspectivas desse mercado;
e) informações sobre importações e exportações realizadas pelo mercado, custo de internação do
produto e comportamento das tarifas nos últimos 3 (três) anos,
0 identificação das principais materias-primas, peças, partes e componentes do produto final,
indicando os respectivos fornepedores e sua localização,
g identificação dos principais clientes (vendas acima de 3%) de cada produto, sus localização e
respectiva destinação,
hI identificação dos fatores e condições que favorecem ou dificultam o ingresso de novas empresas
no mercado. relacionando aquelas empresas que entraram ou sairam do mercado nos ultimos 5 (cinco)
anos.
1 demonstração sucinta do conjunto de eficiências objetivadas eont a operação.
Ali 3° O Conselheiro-Relator podera solicitar, a qualquer ntomcnto, outras informações que são
aquelas mencionadas nos artigos 1 1 e 2°, assinando prazo para a sus apresentação
Ais 4° Qualquer alteração posterior, doa dados constantes do pedido inicial, devera ser de
imediato iethrmatts ao Conselheiro-Relator
'\rt 5° O requerimento sera apresentado em conjunto pelas requerentes, sejam elas pessoas tísicas
lis juridicas
Ais b° Na impossibilidade de requerimento conjunto, a requerente deverá prestar todas as
"a 5 \. pirlacntcs a outra parte. indkandis, ainda, o nome, qualificação, endereço e numero do fa
dos respectivos representantes
ii do,,umcntus e trifeinia,,ões deverão ser apresentados em lingua portuguesa, sendo
,lus ' f's,s, se cm diurna estr.snveiro. traduzidos por tradutor jsrarnentado
\ 1'i.i.nt.i 5 31' de,cia sei apresentada cm rigorosa obediência a sequência nurnerica desta
Resolução. de modo que cada bloco de informações citado no respectivo inciso componha uni anexo
\" 5' \.' tin.il di.' requerimento. hcrii uniu ao de toda e qualquer petição ao CADE, deserào as
c°'i..Jcdar,ir. i.'h as pendi da lei. creia icrdadeiras as informações prestadas e autênticos os
di'cuirreat,i'. t'iirnecidos
IM,,.,i. ai requerentes dos er3u dej,irai o tirrssc propósito de realizar
a operação

Ali 13 As requerentes deverão apresentar os documentos abaixo relacionados, no original ou em
cópia
1 - estatuto ou contrato social atualizado das requerentes, de suas subsidiárias, controladas e
controladoras,
II - relação doa sécios ou acionistas (pessoas físicas ou jurídicas) que detenham mais de 5% (cinco
por cento) das ações com direito a voto, das requerentes e de suas controlsdoraa, com as respectivas
participações, devendo ser agregados os dados referentes aos cônjuges e aos filhos menores, quando
sócios ou acionistas; no caso de sócios ou acionistas estrangeiros, indicar o representante no Brasil com
poderes expressos para receber citações, informações ou notificações;
III - relação de todas as pessoas jurídicas nas quais as requerentes, seus acionistas e controladores.
a) detenham colas ou ações com direito a voto, que representem 5% (cinco por cento) ou mais do
capital votante, indicando a respectiva participação,
b) disponham do poder de indicar diretores, gerentes ou administradores; ou
e) aufiram 50% (cinqüenta por cento) ou mais doa lucros da empresa;
IV - atas das assembléias gerais relativas aos três últimos exercícios, inclusive aquelas realizadas até
a data do requerimento, ainda que não levadas a registro;
V - atos sob qualquer forma manifestados nos últimos 5 (cinco) anos, entre empresas ou acionistas,
realizados no Brasil ou no exterior, ainda que não registrados, se não realizados os atos, as requerentes
apresentarão a minuta daquele que pretendem concretizar,
VI - no caso de fissão ou incorporação:
a) o protocolo,
b) as atas das assembléias que deliberaram sobre a fissão ou incorporação,
e) o laudo de avaliação do patrimônio liquido das sociedades, especialmente elaborado para a
operação;
VII - declaração sobre possíveis pendências ou contingências passivas com credores da empresa
adquirida;
VIII . certidão de arquivamento do ato na Junta Comercial, ou a cópia do recibo do protocolo do
respectivo pedido;
IX - publicação do ato;
X - as seguintes demonstrações financeiras das requerentes, dos 3 (três) últimos exercícios sociais,
acompanhadas das notas explicativas, aprovadas pela assembléia geral.
a) balanço patrimonial;
b) demonstração de lucros ou prejuízos acumulados;
e) demonstração do resultado do exercício;
d) demonstração das origens e aplicações doa recursos;
e) relatório da administração, no caso de sociedade anônima de capital aberto, conforme publicado,
Xl - relação de todos os administradores das requerentes, suas controladoras, controladas e
subsidiárias, com indicação dos respectivos cargos, informando-se, ainda, aqueles eventualmente ocupados
pelos referidos administradores em outras empresas, órgãos públicos, empresas públicas ou sociedades de
economia mista;
Capitulo III
Das Informações
Ais. 14 As informações abaixo serão prestadas pelas requerentes, com indicação das respectivas
fontes.
- mercados locais e regionais onde atuam, no Brasil e no âmbito do Merconul, discriminando os
produtos, as quantidades vendidas e os preços praticados, mês a mês, nos últimos 3 (três) anos. Estas
informações deverão abranger, além das requerentes, todas as empresas de que tratam os incisos II e III do.
ali. 13°;
II - descrição de cada produto fabricado pelas requerentes, contendo sua utilização (como bem de
consumo, bem de capital ou bem instituo), sus composição e processo produtivo (matérias primas e
processo de fabricação), seu grau de desenvolvimento tecnológico (as a tecnologia utilizada encontra-se
em estado inicial de desenvolvimento ou não), bem como sua perspectiva de vendas (se é um mercado em
expansão, maduro ou cm dechinio);
III - indicação dos produtos existentes no mercado que podem ter utilizados pelos consumidores
conto substitutos ou alternativos aos produtos da indústria ou setor de atuação das requerentes,
IV - principais matérias priman, peças, partes e componentes do produto final, indicando-se os
respectivos fornecedores e sus localização, com discriminação do preço pago e das quantidades adquiridas
de cada um, nos últimos 3 (três) anos;
V - quantidades de matérias primas e produtos intermediários importados pelo mercado, nos
últimos 3 (três) anos, respectivos preços, participação no preço final do produto e shiquotan de
isrportação,
VI . a produção e as capacidades instalada e ociosa das requerentes, nos últimos 3 (três) anos, por
produto.
VII . relação das concorrentes em cada produto, a oferta do mercado interno (produção menos
expsrtação), a participação relativa das requerentes nessa oferta, as quantidades importadas e, sempre que
possisel. a participação relativa das concorrentes, por produto, essas informações abrangerão os últimos 3
(três) anos,
\'lll . o consumo aparente (produção mais importação menos exportação) do produto, nos últimos
3 (três) anos, e a avaliação das possibilidades de expansão ou retração, nos próximos 5 (cinco) anos,
IX - identificação dos compradores de cada produto, sus localização, quantidades adquiridas e a
respectiva destinação (matérias-primas, produtos intermediários e produtos finais), quando não pulverizada
a denranda, assim entendida aquela que se situar acima dos 3% (três por cento) das vendas;
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X exportações do produto realizadas nos últimos 3 (três) anos, relacionando os compradores e as
quantidades adquiridas,
Xl - os preços próprios e, sempre que possível, os das concorrentes, relativos a cada produto,
praticados nos mercados interno e externo, mês a mês, nos últimos 3 (três) anos,
XII descrião do sistema de distribuição utilizado pelas requerentes, indicando-se a relação dos
distribuidores e a respectiva área de atuação, quando representarem mais de 3 o (três por cesto) das
vendas totais, bem como as quantidades que cada um destes tenha vendido nos últimos 3 (três) anos;
XIII - descrição das práticas usuais do mercado relativas a transporte, distribuição e condições de
senda, tais como descontos e prazos para pagamento ou entrega, informando aquelas adotadas pelas
requerentes,
XIV - despesas com publicidade e promoção do produto, nos últimos 3 (três) anos,
XV - relação dos investimentos realizados nos últimos 3 (três) anos, destacando-se aqueles
efetuados em desenvolvimento tecnológico, de processo e de produto, expansão ou modernização das
instalações, ampliação das linhas de produção e aquisição de máquinas e equipamentos.
XVI - relação dos investimentos programados para o próximo qüinqüênio, discriminados ano a
ano, por produto, destacando aqueles destinados à capacitação tecnológica, à expansão ou à modernização
das linhas de produção ou à aquisição de máquinas e equipamentos;
XVIT - os gastos realizados pelas requerentes em pesquisa e desenvolvimento, nos últimos 5
(cinco) anos, bem assim aqueles projetados para os próximos 5 (cinco) anos, proporção doa respectivos
valores com o f'aturamesto e, se possível, os mesmos dados em relação ao mercado como um todo;

°'

XVIII - os principais fabricantes mundiais dos produtos fabricados pelas requerentes, explicitando
as respectivas participações no mercado mundial;
XIX - descrição das principais tecnologias utilizadas nos mercados interno e externo, nos últimos 5
(cinco) anos, seus introdutores e a situação das requerentes em relação sessas tecnologias;
XX - a relação de marcas, patentes e outros direitos de propriedade industrial de que as
requerentes, suas controladoras, controladas ou subsidiárias sejam titulares ou beneficiárias, descrevendo
os termos e condições de licenciamento desses direitos;
XXI - o grau de concentração, no contexto mundial, do setor econômico em que atuam as
requerentes, descrevendo-se a participação respectiva nesse contexto.
XXII - o ingresso eu salda de concorrestes ao mercado relevante, nos últimos 5 (cinco) anos,
XXIII - os fatores ou condições que favoreçam ou são o ingresso de novos participantes no
mercado, principalmente quanto ao montante de investimentos, acesso a matérias-primas e tecnologias,
expectativa de expansão da demanda, grau de utilização, potencial de acumulação, alteração de hábitos de
consumo, esclarecendo, ainda, a existência de eventuais barreiras comerciais, tarifárias e não-tarifárias,
XXVII - a necessidade de concessões, autorizações ou permissões para atuar no mercado e as
condições favoráveis ou são pura obtê-las,
XXIV - os subsídios eventualmente recebidos, inclusive linhas de crédito mais vantajosas do que as
normalmente adotadas no mercado financeiro, abertas por instituições oficiais que as requerentes tenham
recebido, descrevendo as condições respectivas;
XXV - contratos de média ou longa duração, ou de exclusividade, para a aquisição de matérias
primas, serviços ou produtos intermediários, que as requerentes mantenham com ou seus fornecedores, no
mercado interno e externo;
XXVI - condições de infraestrutura ou medidas de caráter administrativo, fiscal, monetário,
financeiro, cambial ou de qualquer outra natureza, que possam impedir ou dificultar a importação do
produto ou de suas matérias primas,
XXVII - acesso a importações sob o regime de "draw back", que assegurem o suprimento de
matérias primas e manutenção de preços competitivos para os produtos a exportar,
Art 15 As informações requeridas em relação ao produto relevante deverão ser apresentadas
quando se tratar de serviço

Art 25 Publicada a pauta, toda a documentação pertinente ao ato ficará à disposição dos membros
do Colegiado para consulta.
Au. 26 O pedido de vista findado em instrução insuficiente indicará as informações o'i
documentos a serem apresentados pelas requerentes, que serão notificadas, ficando suspenso o prazo de
que dispõe o CADE para autorizar ou não a operação, nos termos do § 8° do art 54, da Lei a° 8 884, de
1994
Art 27 O CADE poderá reapreciar, uma única vez, o ato Dão aprovado, desde que, mediante
pedido do interessado findado em fato novo, a reapreciação se restrinja a alterações relativas às condições
estabelecidas nos § 1° e2°, do art. 54, da Lei n°8.884, de 1994.
Ari 28 O pedido de reapreciação será dirigido no Conselheiro-Relator que proferiu o voto
condutor da decisão do Colegiado, nos seguintes prazos contados da publicação do acórdão
- eás 60 (sessenta) dias, quando se tratar de ato ou contrato ainda não realizado,
II - no período estipulado para a desconstituição do ato.
Parágrafo único, Na hipótese prevista no inciso II, não se aplica o disposto no § 7°, "is fine" do art.
54 da Lei n° 8,884, de 1994.
Art. 29 Requerida a reapreciação, o Conselheiro-Relator prorrogará o prazo concedido as
requerentes na decisão anterior, "ad referendum" do Colegiado, pelo tempo necessário ao exame do
pedido
Art. 30 O Conselheiro-Relator solicitará parecer à Procuradoria, que terá o prazo de 15 (quinze),
dias para manifestar-se
Art. 31 O Conselheiro-Relator pedirá a inscrição na pauta para a sessão que decidirá sobre o
pedido, reescaminhando soa pares e ao Procurador-Geral o seu relatório e minuta de voto, no prazo
mínimo, sempre que possível, com antecedência dei (sete) dias corridos
Ars 32 A unidade monetária a ser utilizada nas informações solicitadas nesta Resolução será o
dólar norte-americano (IJS$) até 30 de junho de 1994, utilizando-se o Real (R$) a partir de então
Art 33 Esta Resolução entrará em vigoras data dessa publicação.
Art 34 Fica revogada a Resolução n ° 1, sem prejuíço dos procedimentos de análise e de tramitação
daqueles requerimentos formulados anteriormente à publicação da presente Resolução

GESNER OLIVEIRA
Presidente do Conselho

FORMULÁRIO DE ENQUADRAMENTO DE ATOS DE QUE TRATA O ART. 54 DA LEI 8.884194
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Capítulo IV
Do Procedimento
Art. 16 Recebida da SDE a via do requerimento instruído na forma prevista no art. 10 ou no art. 20,
conforme a opção das requerestes, será procedida à distribuição do processo, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas a contar da data em que foi protocolizado no CADE, suado, em igual prazo, concluso ao
Conselheiro-Relator
Art. 17 O Conselheiro-Relator, a convite da SDE ou da SEAE, poderá participar de audiências
iniciais de instrução sediadas por essas Secretarias, sempre que considerá-las oportunas para o seu melhor
entendimento da operação.
Parágrafo único Da audiência também poderão participar a Procuradoria do CADE e o Presidente
da Autarquia ou Assessor por ele indicado.
Art 18 Realizada a audiência, e em havendo consenso por parte doa órgãos participantes quanto à
adequação da operação à forma de requerimento escolhida pelas requerentes, o Conselheiro-Relator, se
entender necessário, estabelecerá pontos que ainda possam ser esclarecidos pelas requerentes, além de
documentos que entenda serem imprescindíveis ao exame do requerimento, e sugerirá aspectos da
operação que possam ser objeto de pesquisa e análise pela SEAE e ou SDE
Parágrafo único Não havendo consenso, o Conselheiro-Relator adotará as diligências necessárias
com vistas à formação de seu convencimento,
ArL 19 Entendendo o Conselheiro-Relator como incompletas as informações e ou documentação
oferecidas, determinará ás requerentes que, no prazo 10 (dez) dias úteis, procedam ao aditamento do
requerimento
Art 20 O Conselheiro-Relator, a qualquer momento, poderá convocar audiência, á qual
comparecerão as requerentes, convidando para dela também participar os representantes da SDE e da
SEAE.
Art, 21 Recebido o processo devidamente instruído, o Conselheiro-Relator poderá promover
reunião com representantes da SEAE e da SDE, oportunidade em que referidas Secretarias poderão
sustentar as razões de seus pareceres.
Parágrafo único Caso o Conselheiro-Relator entenda que Outros aspectos devam ser objeto de
averiguação e análise, promoverá as diligências indispensáveis à formação de sua convicção.
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Ais, 24 O Conselheiro-Relator pedirá a inscrição au pauta, encaminhando, sempre que possível, seu
relatório e minuta de voto aos demais Conselheiros, ao Presidente e ao Procurador-Geral, com
antecedência de 7 (sete) dias corridos.
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Art. 22 O Conselheiro-Relator poderá elaborar análise preliminar sobre a operação, com base na
documentação entregue, da qual dará vistas aos demais Conselheiros, ao Procurador-Geral e ás
requerentes, podendo estas se manifestar no prazo que lhes for assinalado.
Art. 23 Concluída a instrução, na forma da lei, será ouvida a Procuradoria, que se manifestará no
prazo de20 (vinte) dias, encaminhando ao Presidente e aos demais Conselheiros cópia do parecer.
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Processo Administrativo n° 160194
Representaste: DPDE "Ex -officio"
Representado: Laboratório de Pausteur de Patologia Clinica S.A
Advogado: Marco Antônio Bilibio Carvalho
Processo Administrativo n° 161194
Representaste: DPDE "Ex - olficio"
Representado: Laboratório Pio X Ltda.
Advogado: Marco Antônio Bilibio Carvalho
Processo Administrativo n° 163194
Representante: DPDE "Ex - officio"
Representado: Laboratório Snbin Análises Clinica Lula.
Advogado: Marco Antônio Bilibio Carvalho Processo Administrativo n° 166194
Representante: DPDE "Ex - ofilcio"
Representado: Laboratório Chiará de Análises Clínicas Ltda.
Advogado:Marco Antônio Bilibio Carvalho
Processo Administrativo n° 167194
Representante: DPDE "Ex - officio"
Representado: Laboratório Santa Cruz Ltda
Advogado: Marco Antônio Bulibio Carvalho
Processo Administrativo n° 168194
Representante: DPDE "Ex - offlcio"
Representado: Laboratório de Análises Clínicas Carlos Chagas Ltda.
Advogado:Marco Antônio Bilibio Carvalho
Processo Administrativo n° 169194
Representante: DPDE "Ex - officio"
Representado: Laboratório Bandeirante de Análise e Pesquisas Clínicas Ltda.
Advogado: Marco Antônio Bilibio Carvalho
Processo Administrativo n° 170194
Representante: DPDE "Ex - officio"
Representado: Laboratório Imuno Ltda.
Advogado: Marco Antônio Bilibio Carvalho
IS. Inlonnações conptemenhares julgada, relevantes pelas Interessada,

Processo Administrativo n° 171194
Representante: DPDE "Ex - oflicio"
Representado: Laboratório Universal - Pesquisas e Análises Clínicas Ltda.
Advogado: Marco Antônio Bilibio Carvalho
Processo Administrativo n° 172194
Representante: DPDE "Ex - officio"
Representado: Laboratório Brasiliense Ltda.
Advogado: Marco Antônio Bilibio Carvalho

[9n Cem 18

GESNER OLIVEIRA
Presidente do Conselho

ATA DA 10v, SF,FSAO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 1996
19. Representante legal
191 Nome

192 Endereço

29. Pessoa responsável pelo lornecinoento das tntonnrações
201 Nome completo eodnrnçn, doto e osninolura

Presidente Gesner José de Oliveira Filho
Procuradora-Geral: Manias Vasconcelos Freire
Secretária adlq Évelin de Almeida Celso Neto
Às 14h00mis, presentes os Conselheiros Antonio Carlos Fonseca da Silva, Renault de Freitas Castro,
Lana Helena Salgado e Silva e Paulo Dyrceu Pinheiro, foi aberta a sessão. Ausentes, justificadamente, os
Conselheiros Edison Rodrigues-Chaves e Leônidas Rangel Xsusa.
Lida e não impugnada, a ata da sessão anterior foi aprovada.
Julgamento
Ato de Concentração n° 18194
Relator: Conselheiro Antonio Carlos Fonseca da Silva
Requerentes. Ficap S.A. e Alcan Alumínio do Brasil S.A.
Advogado- Tércio Sampaio Ferraz Júnior
Decisão o Plenário, por unanimidade, aprovou o ato de concentração sob condições que, se aceitas no
prazo de 15 dias, constarão de compromisso, nos termos do voto do Relator A Conselheira Lúcia
Helena, entre outras considerações, defendeu que o conceito geográfico de mercado relevaste podia
exceder os limites do território nacional. Usaram da palavra a Procuradora-Geral e o Advogado.

(Of. n9 65b/95)

SESSÃO ADMINISTRATIVA
REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 1996

Relatórios

Aos dezenove dias do mês de junho de mil novecentos e noventa e seis, às onze horas, em sua sede no
anexo II do Ministério da Justiça, 2 0 andar, reuniu-se em Sessão Administrativa o Conselho
Administrativo de Defesa Econômica - CADE, sob a Presidência do Dr. Gesner Oliveira, presentes os
Conselheiros Edison Rodrigues-Chaves, Leônidas Rangel Xausa, Antonio Carlos Fonseca da Silva,
Renault de Freitas Castro, Lucia Helena Salgado e Silva, Paulo Dyrceu Pinheiro Por proposta do
Presidente, além dos assuntos de natureza administrativa objeto de deliberação, decidiu excepcionalmente
o Colegiado do CADE, considerando a necessidade de agilização do julgamento de processos na presente
fase de reestruturação do Conselho, dar publicidade à decisão de redistsibuição à Conselheira Lucia
Helena Salgado e Silva dos seguintes processos contra Laboratórios de Análises Clínicas.

Fundo de Defesa dos Direitos Difusos
Relator: Conselheiro Renault de Freitas Castro
Relatório da 8° Reunião do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos - CFDD,
realizada no dia 3 de julho de 1996.
Decisão, aprovado por unanimidade
Grupo de Trabalho sobre Defesa da Concorrência, no ãmbito da ALCA - Ares de Livre Comércio das
Américas
Relator: Presidente Gesner José de Oliveira Filho
Relatório da 2' Reunião do Grupo de Trabalho, realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 196.
Decisão: aprovado por unanimidade

Processo Administrativo n° 159194
Representante: DPDE "Ex-officio"
Representado: Exame Laboratório de Patologia Clínica Ltda.
Advogado: Marco Antônio Bilibio Carvalho

Assunto' preferência na apreciação prévia de atos de concentração.
Proposta apresentada e relatada pelo Presidente.

Proposta de Resolução

