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Sergipe 26 153.228.70
Minas Ger.us 256 1.260.98591
Governador Validares 59 392.431.21

27 88.05191Juiz de Fora
Uberava 25 283.994.79
Varginha 28 104.010.43
Uberlândia 43 235.636.87
Rio de Janeiro 348 2.315.141.84
Campos 39 119.334.86
Nitenb 31 242.723.39
Noa Iguaçu 51 233.438.41
Volta Redonda 34 131.794.54
Nova Friburgo 4 25.68636
Itabordi 13 54.888,04
Resende 6 48.274.29
PrinSisolis 24 109.107.00
São Pedro da Aldeia '4 14.691,62
Espirito Santo 117 839.222,89
São Paulo 316 6.051.682.58
Campinas 47 121.383,13
Guaulhos 52 476.231.88
Santo André 72 354.394.53
Santos 46 168302,49
Sorocaba 62 232.540.70
Taubaté 67 203.813.37
Piracicaba 36 161.452,71
Araçaiulsa 38 192.133.34
Ribeirão Preto 53 177.734.38
Nana 16 48.764,16
OW,C0 7 28.544,23
SãO José do Rio Preto 14 45.80 I .47
Residente Prudente 13 53.768-52
Franca 25 84.366,76
São José dos Campos 41 191.53831
Manha 14 72.455,10
Paraná 244 1.572551.36
Londrina 27 241.826.02
Foz do Iguaçu 26 139.356.91
Santa Catarina 432 2.060. I 50.07
TOTALGERAL 5.083 31.896367.50

QUADRO RESUMO (POR ESTADO)
PFSUPSFN Total de Parcela- Valor Total Per-

neemos criado
Rio Grande do Sul 309 1697.595.16
Distrito Federal 208 1.304.515.71
Godo 137 556.768,23
Mato Grumo 110 477.733.36
Mato Grosso do Sul 139 785.084,26
Tucanuns 41 169.128,94
Pará 130 878383.56
Ansuonas 142 980.618.41
Acre 39 123.658,66
Amapá 90 318.212.80
Rondónia 66 278.189,79
Roraima 27 60.211,80
Ceará 166 640.045.74
Isladaliao 134 956549.84
Piauí 40 263.781.61
Pernambuco 64 520.738.22
Rio Grande do Norte 70 304.038,83
Paraíba 82 620.988.92
Alagoas 86 379.332,86
Bahia 180 1.049.454,66
Sergipe 26 153.228.70
Minas Gerais 438 2.365.112.12
Rio de Janeiro 374 3.295.080.35
Espírito Santo 117 839.222.89
Sao Paulo 919 8.665.007.72
Parad 297 1.953.534.29
Santa Catarina 432 2.060.150.07
TOTALGERAL 5.083 31196.567.50

(Of. El. n* 2)3/2001)

SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO
ECONÔMICO

PORTARIA CONJUNTA NP 50. DE I* DE AGOSTO DE 2001

O Secretário de Acompanhamento Económico do Ministério
da Fazenda e o Secretário de Direito Económico do Ministério da
Justiça, no uso de suas atribuições decorrentes. respectivamente, dos
ais. 18 cc. 39. "capur, do Anexo Ido Decreto e 3.698. de 21 de
dezembro de 2000 e dos ens. IQ II, "a'. e 33, "capo". do Anexo I,
do Decerto ri• 3.782, de 5 de abril de 2001 e considerando o disposto
nos §§ 4" e 6' do art. 54 da Lei n• 8.884. de II de junho de 1994:e
a necessidade de serem estabelecidos princípios comuns, para a sis-
tematização e o aprofundamento da análise de atos Oe concentração
económica horizontal, de forma a proporcionar maior segurança ju-
rídica aos agentes privados, bem como transparência e celeridade aos
respectivos procedimentos administrativos, resolvem:

An. 1 Expedir o GUIA PARA ANÁLISE ECONÓMICA
DE ATOS DE CONCENTRAÇÃO HORIZONTAL anexo a esta
Portaria.

Art. ? Revoga-se a Portaria SEAE a• 39. de 29 de junho de
1999.

An. 3' Esta Portaria entra em vigor apeie desgarrados quinze
dias de sua publicação

CLAUDIO MONTEIRO CONSIDERA
Secretário de Acompanhamento Econômico

PAULO DE TARSO RAMOS RIBEIRO
Secretário de Direito Económico

ANEXO

Guia para Análise Econômica de Atos de Concentração horizontal

Parte Introdução
1.0 Direito brasileiro consagra um sistema de controle de

atoe de concentração económica por meio da Lei a" 11.884/94 (lei de
defesa da concorrencia). Segundo o §4" do sai. 34 desta Lei, tais atos
deverão ser apresentado' para exame, previamente ou no prazo de
máximo de (Will/g dias úteis de sua realização. mediante o enca-
minhamento da documentação pertinente à Secretaria de Direito Eco-
nómico do Ministério da Justiça (SOE). Conforme o W desse mesmo
artigo. cabe à Secretaria de Acompanhamento Económico do Mi-
nistério da Fazenda (SEAE). inicialmente. emitir um Pareces Técnico
sobre os Atos de Concentração (Parecer) em até trinta dias. Após o
recebimento do Parecer da SFAE. a SDE deve manifestar-se em igual
prazo, e em seguida encaminhar o processo devidamente iestruklo ao
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), que decidirá
no prazo de sessenta dias.

2.0 do art. 54 da Lei e 8.884/94 estanciem o princípio
da razoabilidade, ou a regra da razão, como princípio fundamental de
controle dos atos de concentração.

3.0 objetivo do presente Guia para Análise Econômica de
Atos de Concentração Horizontal (Guia) é apresentar os procedi-
mentos e os princípios que a SEAE e a SDE adotam na análise desses
atos. Estes procedimentos e princípios articulam as principais etapas
da análise uai:time c procuram ser, na prática um instrumento de
aplicação da regra da razão.

4.0 Guia refere-se exclusivamente a atos de concentração
horizontal. não se aplicando a outros atos ou contratos que tenham
enquadramento no capta do art. 54 da Lei e' 8.884/94, como, por
exemplo:

- Acordos explícitos ou tácitos, entre concorrentes do mesmo
mercado, referentes a preços, quotas de produção e distribuição, dis-
mbuiçâo geográfica de mercado ou à uniformização das condições de
concorréncia:

- Joint-ventures (que não impliquem a constituição de so-
ciedade sob controle comum);

- Aturda; ou contratos de distribuição exclusiva; restrição
territorial ou fixação de preços de revenda;

- Outros acordos ou contratos horizontais que não se clas-
sifiquem como concentração econômica, no sentido da definição
apresentada adiante neste Guia.

- as rcestruturações societárias efetuadas dentro de um mes-
mo grupo económico, de fato ou de direito, não se verificando al-
teração do controle acionário; e

- as situações em que a empresa adquirente ou seu grupo do
panicipavam, antes do ato, do mercado relevante definido, dos mer-
cados acima ou abaixo daquele na cadeia produtiva e, tampouco, de
outros mercados no qual atuavam a adquirida ou seu grupa

5.0 procedimento apresentado neste documento tem por fi-
nalidade servir de mecanismo de transparencia administrativa, cons-
tituindo mera descrição dos critérios e etapas cras análises efetuadas
pela SEAE e SDE no desempenho de suas respxtival atribuições
derisadaa da lei de defesa da concorrência. Por ser orientação para a
análise, o procedimento aqui apresentado não possui caráter vin-
eulante. Por questão de economia processual. a" Secretarias poderão
não aplicar o Guia nas operações que, a critério das mesmas, não
tragam impacto real sobre a concorrência, aplicando-se nesses casos
um rito sumário de análise.

6.0s procedimentos apresentados neste documento são apli-
cáveis as integrações horizontais de empresas, isto é, concentrações
que envolvam provedores de bens ou serviços que sejam compe-
tidores entre si. Não obstante, os princípios lógicos reunidos nesses
Procedimentos podem ser utilizados, com a devida adaptação, tam-
bém em casos de concentração que envolvem agentes económicos
consumidores de um mesmo bem eu serviço. Nestes casos, os quatro
cegarias. uma vez devidamente adaptados, deverão continuar a Der
utilizados como referencia básica para as conclusões do parecer.

PARTE II: PROCEDIMENTOS PARA A ANÁLISE ECO-
NÓMICA DOS AIOS DE CONCENTRAÇÃO HORIZONTAL

/Nesta segunda parte. estão resumidos 4 cenários básicos
em termos dos efeitos de um ato de concentração sobre o bem-estai'
econômico. Tres deles são cenários em que os atos de concentração
não reduzem o bem-estar e devem, por isso, obter um parecer fa-
vorável da SEAE e da SDE. No quarto cenário, o ato de concentração
reduz o bem-estar económico e deve obter das Secretarias um parecer
desfavorável à sua aprovação ou favorável com algum condicionan-
te.

&À medida que seja possível, os pareceres emitidos pela
SEAE e SDE deverão apresentar uma conclusão correspondente a
algum destes quatro cenários. Em particular. os pareceres desfavo-
ráveis decertes indicar que os efeitos sobre o bem-estar econômico do

'ato de concentração analisado não encontram correspondência com
nenhum doe outros três cenários considerado'. Quando a conclusão
apresentada aio corresponder a nenhum dos quatro cenários, os pa-
receres explicitarão as rareies para tal especificidade.

9.A próxima seção *ementa uma Visão Geral do proce-
• diminto de análise dos atos de concentração horizontal, sendo des-

critas as cinco etapas principais: Etapa I - Definição do Mercado
Relevante; Etapa II Determinação da Parcela de Mercado: Etapa III -
Exame da Probabilidade de Exercício de Poder de Mercado: Etapa

IV • Exame das Eficiências Económicas Geradas pelo Ato; Etapa V
• Avaliação dos Efeitos Líquidos do Ato.

Visão Geral
10.A defesa da concorrência não é um fim em si. mas um

meio para se criar uma economia eficiente e preservar o bem-estar
económico da sociedade. Em ema economia eficiente os consumi-
dores dispõem da maior variedade de produtos pelos menores preços
possíveis. Em tal contexto, os indivíduos desfrutam de um nível
máximo de bem-estar económico.

11.0s atos de concentração rim empresas podem produzir
efeitos positivos e negativos sobre o bem-estar económico. As con-
centrações podem, ao diminuir o número de participantes no mercada

-facilitar .0 adoçai, de condutas anticompetitivas (aumento de preços,
redução da qualidade, diminuição da variedade ou redução das ino-
vaçóes). Entretanto, os atos de concentração, na medida em que
proporcionem vantagens competitivas para as empresas participantes
(economias de escala, economias de escopo e redução doa CUbtels de
transação, entre outros), podem também aumentar o bem-estar eco-
nómico.

11Nesse contexto, alo é possível definir, em princípio, se
concentrações econômicas afetam positiva ou negativamente o bem-
estar económico. Para se saber qual o efeito de um ato de con-
centração, é necessária a análise específica de cada caso. A com-
preensão de que os atos de concentração envolvem potencialmente
efeitos negativos e positivos e que, por isso, não podem UI per se
aprovadas ou reprovados, encontra-se consagrada na lei de defesa da
concorrência, pela exigência da ponderação das eficiências de cada
ato vis-à-vis seus efeitos negativos, nos termos dos ft l • e 2' do ai.
34.

13.Ctitério Geral. Se. por um lado, o exercício de poder de
mercado reduz o bem-estar econômico, os eventuais incrementos de
produtividade, melhorias na qualidade, maior diversidade de pro-
dutos, entre outros possíveis efeitos da concentração, N ies-sentam um
aumento do bem-estar económico. A SEAE e a SDE estabelecerão
como critério básico para a missão de um parecer favorável à ope-
ração, os atos que tenham um 'efeito líquido não-negativo sobre o
bem-estar económico.

14.Efeito Líquido Não-Negativo. Não reduzem o bem-estar
económico, isto é, geram um efeito líquido nào-negativo, as con-
centrações:

(alque não gerarem o controle de uma parcela substancial de
mercado; ou

(b)que gerarem o controle de parcela substancial de mercado
em um mercado em que seja improvável o exercício do poder de
mercado; ou

(c)que gerarem o controle de parcela substancial de mercado
em um mercado em que titile provável o exercício do poder de
mercado, mas cujos poteachus efeitos negativos, derivados da pos-
sibilidade de exercício do poder de mercado, não sejam superiores
aos potenciais incrementos de bem-estar gerados pela concentração.

15.Exercício do Poder de Mercado. O exercício do poder de
mercado consiste no ato de uma empresa unilateralmente. ou de um
grupo de empresas coorderialamente, aumentar os preços (ou reduzir
quantidades), diminuir a qualidade ou a variedade dos produtos ou
serviços, ou ainda, reduzir o ritmo de inovações com relação aos
níveis que vigorariam sob condições de concorrência irrestrita, por
um período =alcei de tempo, com a finalidade de aumentar seus
lucros.

16,Parcela Substancial de Mercado. Uma vez definido o mer-
cado relevante, pressupõe-se que uma empresa controla uma parcela
substancial desse mercado quando for capaz de, ao restringir as quan-
tidades que oferta, provocar variações nos preços vigentes por um
período razoável de tempo. Em outras palavras: são empresas que
detêm poder de mercado.

17.A Decisão de Exercer o Poder de Mercado. O controle de
uma parcela substancial de mercado é uma condição necessária, mas
não suficiente, para que a nova empresa formada exerça o poder de
mercado de que desfruta. Adicionalmente, é necessário que existam.
no mercado, elementos que tornem lucrativa a restrição das quan-
tidades ofertadas. Se não for verificada casa condição, a adoção de
tais condutas não será economicamente atrativa e a empresa, ainda
que possa desviar suas condutas de seus níveis competitivos, decidirá
não fazê-lo.

18.Variáveis que Afetam a Probabilidade de Exercício de
Poder de Mercado. Para determinar se existem condiçõesi suficientes
para que o poder de mercado seja exercido unilateralmente pela
emproa, ou coordenadrunente por um grupo de empresas. a SEAE e
a SDE procederão à análise de quatro sanáveis principais:

(a) Importações;
(b) Entrada:,
(e) Efetividade da rivalidade; e
(d) Outros fatores que favorecem a coordenação de deci-

sões.
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19.Condições Negativas. A SEAE e a SOE deduzirão que
ido exime a probabilidade do exercício unilateral do poder de ma-
çado. quando pelo menos urna das segiUnies condições estiver pre-
sente:

(a) as impartaçies forem um remédio efetivo contra o exer-
cício do poder de mereacks:

(b) a entrada for 'provável tempestiva e sufaiense% ou
(c) a rivalidade entre as empresas existentes no matado for

deriva.
20.Ao conarário, havendo elevada concentração de mercado,

quando nenhuma dessas medições estiver presente. concluir-Ge-á que
existe a probabilidade de que o poder de mercado seja exercido
unilateralmente.

21.Condiçáo Negativa Adicional. Para que seja provável o
exackio coordenado do poder de mercado. é necessário que ne-
idioma das condições expressas no item 22 seja cumprida e que,
adicionalmente. existam no mercado 'outros fatores que favoreçam a
coordenação de decisões'.

22.Nexo CausaL A SEAE e a SDE buscarão um 'nexo cau-
sal' entre a operação e o controle de parcela substancial de mercado
ou entre a operado e a existência de condições que favoreçam o
exercício de poder de mercado. Apenas nos casos em que se verificar
a presença desse nau, a concentração poderá impliair um efeito
líquido negativo para o bem-estar económico.

23.Efeitos sobre toda a economia. Para avaliar os efeitos
líquidos da concentração, além do mercado em que o ato ocorre, a
SEAE e a SDE poderão considerar os efeitos sobre os demais mer-
cados da economia. E possível. portanto, que as Secretarias concluam
que os efeitos líquidos de uma concentração sejam negativos para a
economia como um todo, ainda que nulos ou positivos no Ambito do
mercado em que efetivamente ocorre.

24.Eficiencias Econômicas. São eficiências econômicas da
concentração as melhorias nas condições de produção, distribuição e
consumo de bens e serviços gerados pelo ato, que não possam ser
obtidos de outra maneira ('eliam-ias específicas' do ato) e que
sejam persistentes a longo prazo.

• 25. O procedimento adotado pela SEAE e SOE mira a aná-
lise dm concentrações constará, de cinco etapas principais:

- Etapa 1: Definição de mercado relevante.
• Etapa Determinação da parcela de mercado sob controle

das empresas requerenierc Os atos que não gerirem o controle de uma
purcela de mercado suficientemente alta obterão parecer favorável das

sendo dispensável a continuação da análise. Os demais
serão objeto de análise nas etapas subseqüentes.

- Etapa III: Exame da probabilidade de exercício de poder de
mercado. Quando não ta provável o exercício do poder de mercado,
a concentração receberá parecer favorável. Quando for provável o
exercício do poder de mercado, a concentração será objeto de in-
vestigado na Etapa IV.

- Etapa IV: Exame das eficiências econômicas gerados pelo
ato.

- Etapa V: Avaliação da relação entre custos e benefícios
derivados da concentração e emissão de perecer final. Quando as
eficiências forem iguais ou superiores aos custos (efeito líquido não-
negativo), as Secretarias emitirão parecer favorável à concentração.
Quando as eficiências forem inferiores aos custos. a concentrado
será proibida ou terá condicionada a sua aprovação A adoção de
medidas consideradas neceadrias.

26.A Figura A ilustra o procedimento completo adorado pe-
las Secretarial. A Figura B ilustra, em maior detalhe, a Etapa 111.

27.0 procedimento para se delimitar o mercado relevante
está explicado nos itens 28 a 33. Os critérios para definir se um aio
de concentração gera parcela substancial de mercado estão definidos
no item 36. lá o procedimento para determinar as condições de
exercício de poder de mercado está detalhado nos itens 39 a 69. Por
último, o procedimento para se determinar as eficiência" econômicas
de uma concentração está detalhado no itens 74 a 88.

(As Figuras mencionadas noa item acima não foram pu-
blicadas neste Diário Oficial da União)

Etapa 1: Definição do Mercado Relevante
28.A definição de um mercado relevante é o processo de

identificação do conjunto de agentes económicos, consumidores e
produtores, que efetivamente limitam as decisões referentes
e quantidades da empresa resultante da operação. Dentro dos preços
de um mercada a reação dos consumidores e produtores a mudanças
nos preços relativos - o grau de substituição entre os produtos ou
fontes de produtores - é maior do que fora destes limites. O teme do
'monopolista hipotético', descrito *cliente, é o instrumental analítico
utilizado para se aferir o grau de substitutibilidade entre bens ou
serviços e, como tal, para a definição do mercado relevante.

29.Definição. O mercado relevante ft determinará em termos
dos produtos dou serviçais (de agora em diante simplesmente pro-
dutos) que o compõem (dimensão do produto) e da área geogrffica
para qual a venda destes produtos é economicamente viável (di-
mensão geográfica). Segundo o teste do 'monopolista hipotético', o
mercado relevante é definido corno o menor grupo de produtos e a
menor área geográfica necessários para que um suposto monopolista
esteja em condições de impor um 'pequeno porém significativo e não
transitório' aumento de preços.

30.Proardimento. O teste do 'monopolista hipotético' con-
siste em se considerar, para uni conjunto de produtos e área es-
pecíficos, cominando com os bens produzidos e vendidos pelas em-
presas participantes da operação, e com a extensão territorial em que
estas empresas atuam, qual saia o ranhado fanal de um 'pequeno
porém significativo e não transitório' aumento dos preços para um
suposto monopolista destes bens nesta área. Se o reauhado for tal que
o suposto monopolista não considere o aumento de preços rentável.
então a SEAE e a SOE acrescentarão à definição original de mercado
relevante o produto que for o mais próximo substituto do produto da

nova empou criada e a região de onde provém a produção que for a
melhor substituta da produção da CMidfdill CM cp_.•olo Eme exercício
deve ser repetido sucesswamarte até que seja Identificado um grupo
de produtos e um conguesa de localidades para os quais seja eco-
norniaunente interessante, para um suposso monopolista, impor um
'pequeno porém significativo e não transitório aumento' dos preço".
O primeiro grupo de produtos c localidades identificado segundo este
procedimento será o menor grupo de produtos e localidades ~CC.
bário para que um suposto monopolista esteja em condições de impor
um 'pequeno porém significativo e não transitório' aumento dos

sendo este o mercado relevante delimitada Em outras pa-
preços, 'o mercado relevante se constituirá do menor espaço eco-
nômico ao qual seja factível a uma empresa, atuando de forma iso-
lada, ou a .am grupo de empresas, agindo de forma coordenada,
exercer o puder de mercada'

3 I.Urn suprem monopolista está em condições de impor um
'pequeno porém significativo e não transitório' aumento de preço
quando os consumidores não puderem desviar uma parcela signi-
ficativa da demanda para bens substitutos ou bens provenientes de
outra região. Os conjuntos de produtos e áreas geográficas que um
hipotético monopolista deve controlar para que possa impor um 'pe-
uenoporém significativo e não transitório aumento' dos preços

determinam, respectivamente, a dimensão do produto e a dimana°
geográfica do mercado relevante.

32.0 efeito de um 'pequeno porém significativo e não Uno-
'ilóg ico aumento' de }Preços para o monopolista laipoético depende da
reação dos consumidores. Esta reação. por sua vez, é dada em função
da propensão com que as consumidores estejam dispostos a desviar
sua demanda para um produto solamos ou a para produto idêntico
oriundo de outra área, como resposta a um 'pequeno porém sig-
nificativo e não transitório aumento de preço. Para examinar
sibilidade de os consumidores desviarem sua demanda a produtos
substitutos de uma mesma região e para produtos idênticos porém de
uma área distinta, a SEAE e a SOE considerarão os seguintes fa
tares:

- caracierístion físicas dos produtos;
- características dos processos produtivos;

I	
comerciais dos produtos;

- CW= preços relativos e das quantidades vendidas;
- tempo e os custos envolvidos na decisão de consumir ou

pmduzir pmdmos substitutos;
- tempo e os custos envolvidos na decisão de consumir ou

produzir produtos idênticos provenientes de outras áreas; e
- evidências de que os consumidores desviarão sua demanda

ou levado em conta a potabilidade de desviá-la em função de mu-
danças nos poços relativos ou em outras variáveis de competição
(comportamento passado doa consumidores).

33Em casos específicos poderão ser ~deados como par-
ticipantes do mercado os produtores potenciais de curto prazo, isto é,
empresas que não produzem atualmente, mas que podem passar a
produzir em resposta a um 'pequeno porém significativo e não tran-
sitório aumento dos preços, em um período não superior a um ano e
sem a necessidade de incorrer em custos significativos de entrada ou
de saída Serão considerados significativos os custos de entrada ou de
saída que não puderem ser cobertos em um período igual ou Inferia
a um ano, a contar do início da oferta do produto.

Etapa 11; Determinação da Parcela de Mercado
34.Unsa condição necessária, embora não suficiente, para

que uma operação tenha impactos negativos sobre o bem-estar do
consumidor e sobre a concorrência é a empresa resultante con-
trole uma parcela substancial do mercado relevante. Em mercados em
que a oferta de cada empresa, ou de um grupo de empresas, é muito
pequena em relação à oferta total da inddstna, nenhuma empresa ou
Immo de empresas tem, unilateral ou coordenadamente, capacidade
de mudar suas condoias (alterar preços, quantidades, qualidade, va-
riedade ou inovação), ou seja, exercer o poder de mercado. Isto
ocorre porque ca consumidores responderão a tal tentativa desviando
a totalidade de suas compras para as empresas rivais.

33 Quando a oferta de uma empresa, ou de um grupo de
empresas, for suficientemente alta em relação à oferta total no mer-
cado estas terão, unilateral ou comdersadamente, a capa-
cidade de mudar suas condutas em relação às que prevaleceriam .sob
condições de concorrência irrestrita, dado que as empresas rivais não
serão capazes de atender parte substantiva da demanda. Nesses casos,
a empresa ou o grupo terão parcela suficientemente alta do mercado
relevante para exara _poder de mercado.

36.Critérios. Os critérios para identificar se a concentração
gera o controle de parcela de mercado suficientemente alta são os
seguintes:

(a) A SEAE e a SOE considerado que uma concentração
gera o controle de parcela de mercado suficientemente alta para
viabilizar o exercício unilateral do poder de mercado sempre que
resultar em uma participação igual ou superior a 20% do mercado
relevante (art. 20, 4126. da Lei n 8.884/94);

(b) A SEAE e a SOE considerado que uma concentração
gera o controle de parcela de mercado suficientemente alta para
viabilizar o exercício coordenado de poder de mercado sempre que:

- a concentração tonar a soma da participação de mercado
das quatro maiores empresas (Cd igual ou superar a 73% ; e

- a participação da nova empresa formada for igual ou su-
perior a 1 do mercado relevante.

37.Procedimento. A participação de mercado Nd calculada
com base em todas as firmas que fazem pane do mercado relevante
definido na Etapa 1. Serão consideradas empresas participantes do
mercado os p~rai atuis, isto é, empresas que efetivamente pro-
duzem ou vendem no mercado relevante. Os dados podem ser re-
ferentes à capacidade produtiva, ao volume de vendas ou ao valor dal
sendas, de acordo com o que seja mais adequado para indicar as
condições de competição no mercado relevante.

38,Nos casos de produtos homogêneos, em que a capacidade
produtiva é uma variável chave de competição, talo utilizados in-
dicarlonn breados na capacidade de produção, lá os indicadores
baseados no valor das vendas tendem a ser mais adequados para
mercados de produtos diferenciados, uma vez que refletem melhor a
fidelidade dos consumidores à marca da empresa e o acesso da
empresa à rede de distribuidores, que são boas indicadores da com-
petição nesses mercados."

Etapa BE Exame da Probabilidade de Exercício de Poder de
Maca%

39.0 fato de ume concentração envolver uma parcela de
mercado suficientemente alta não implica necessariamente que a nova
empresa formada exercerá de forma unilateral seu poder de mercado.
ou que as empresas cooniensrao suas decides. Nesta ação são apre-
sentados os famas que desemiinam se o exercício de poder de mer-
cado é provável.

40.Importações. As importações e a possibilidade de im-
portar são fatores que inibem o exercício do poder de mercado,"
Quanto maior for a participação das importações cher a possibilidade
de importar, menor será a probabilidade de que o poder de mercado
seja exercido: Note-se que um volume reduzido de importações não
bana para se considerar provável o exercício do poder de mercada
Adicionalmente, deve-se considerar a possibilidade de que as im-
portações aumentem, em quantidade e prazo razoáveis, em resposta a
um 'pequeno mas significativo e não transitócio', aumento de preço.

4 I.Nesse ponto, é importante considetár a que preço a oferta
de importados se torna elástica. Se este preço for significativamente
superior ao paço vigente em um mercado competitivo, haverá espaço
para que a nova empresa formada eleve seu preço até o equivalente
ao preço de importação, que pode, por exemplo, es gar incorporando o
casto de transporte e a tarifa de importação. Neste caso, ainda que a
possibilidade de importar seja substantiva, haverá espaço para que a
empresa resultante da operação exerça o poder de mercado ackpri-
rido.

42.Para se verificar a elasticidade das importações, serão
consideradas ai barreiras à entrada na atividade de importação, tais
como: os cudos de distribuição; o grau de dependência da importação
em relação aos produtores locais; a existência de contratos de ex-
clusividade cerre importadores locais e empresas estrangeiras; e a
capacidade dos importadores para acomodar incrementos me
iniciações sem a necessidade de investir em novos ativos físicos.

43.Em princípio, será considerado o período de um ano e
importações equivalentes a pelo menos 30% do valor de comuns°
aparente" como razoáveis indícios de que a disciplina imposta pelas
importações á suficiente para evitar o exercício de poder substancial
de mercada

44.A possibilidade de importar pode ser inferida com base
em:

- informações de que os produtos importados tenham

▪

 exer-
cido uma disciplina efetiva nos preços domésticos:

- as tarifas de importado;
- os custos de internalização dos produtos importados (de

transporte etc.);
- a existência de barreiras aio-tarifárias;
- as preferências dos consumidores:
- os preços internacionais.
45.Entrada. A possibilidade de entrada de novos compe-

tidores no mercado é outro fator que inibe o exacta° de poder de
matado. O exercício do poder de mercado sal considerado im-
provável quando a entrada for 'provável", 'tempestiva' e "suficiente'.
Para a análise das condições de entrada, a SEAE e a SDE levarão em
conta as atitudes que uma empresa hipotética que deseje entrar no
morado deverá adotar. Nesta etapa, do é necessário que seja iden-
tificada uma empresa que tenha intenção real de entrar no mercado.
Entretanto, as Secretarias não se basearão em uma empresa hipotética
que não guarde similaridade com os potenciais encanta. Exemplos
de nova empresai entrando no matado noa últimos 3 anos pedem
ler utilizados como evidência sobre as condições de entrada, desde
que não existam indícios de que o exemplo já não seja representativo
das condições de entrada no momento em que a análise esteja sendo
realizada

46.atrada Provável. A SEAE e a SOE considerado a en-
trada provável quando for economicamente lucrativa a preços pré-
concentração e quando estes preços puderem ser assegurados pelo
possível amante. Os preços não poderio ser assegurados peto pos-
sível amante quando o incremento mínimo da oferta provocado pela
empresa entrance for suficiente para causar uma redução dos preços
do mercado. Em outras palavras, a entrada é provável quando In
escalas mínimas viáveis são inferiores às oportunidades de venda no
mercado a preços Iste-concetursIa".

47£ntrada Tempestiva. A SEAE e a SOE considerado, em
geral, como prato socialmente aceitável para entrada o período de 2
(dois) anos. Neste prazo, incluem-se todas as etapas necessárias à
entrada no mercado, tais como, planejamento, desenho do produto,
estudo de mercado, obtenção de licenças e permissões, construção e
operação da planta, promoção e distribuição do produto.

48 Entrada suficiente. A entrada será considerada suficiente
quando permitir que todas as oportunidades de venda sejam ade-
quadamente exploradas pelos amantes em potencial.

49.0panunidader de Veadas. Oportunidades de veadas são
parcelas de mercado potencialmente disponíveis a os entone". Na
Identificação das oportunidades de vendas devem ser inchadas:

- a restrição da produção, derivada do exercício de poder de
mercado pelai empresas altabelecidas:

- a redução da oferta dm empresas instaladas cano ração à
entrada:

- a capacidade da empresa amante de apropriar-se de parte
do matado das empresas instaladas: e

- a capacidade do amante de capturar uma parcela sig-
nificativa de crescimento de mercado.
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50.EMV. Escalas Mínimas Viáveis (EMV) do o menor nível
de vendas anuais que o arrame potencial deve ober para que seu
capital seja adequadamente remunerado. A remuneração adequada de
capital equivale ã rentabilidade que o volume de feC41(101 invedicke
na entrada poderia obter em unia aplicação correspondente no mer-
cado financeiro, ajustada ao risco do setor em que se válumbra a
entrada. O capital investido no setor equivale ao total de gastos que
uma empresa deve realisar para se igualo no mercado, realizar um
ciclo de produção e estar cm condides de vender seu produto.

51 .Barreiras à Entrada. Quanto mais elesadas as barreiras
entrada. maiores são as F.MV necessárias pare viabilizo a entrada e
menor é a probabilidade de entrada de novas entpresu no mercado
relevante definido."

52.Delinides. Barreiras à entrada podem ser definidas corno
qualquer fator em um mercado que ponha um potencial competidor
efreiente em desvantagem com relação WS agentes económicos es-
uebdecirks. Os semiusta fatores ~Mem importantes barreiras
entrada:

ta) moro irrecuperalveis;
(b) barreiras legais ou regulatóri.is;
(e) recursos de -propriedade exclusiva das empresas ina-

bulas;
lai) economias de escala erou de enrome
(e) o grau de integração da cadeia produtiva;
(I) a fidelidade doi. consumidores às ararem estabelecidas

e
(g) a ameaça de reação dos competidores insta)ados.
53.Custos irrecuperáveis (sunk costa) são custos que não

podem ma recuperados quando a emproa decide sair do mercado. A
extensão dos sunk-costa depende principalmente:

- do grau de especificidade do uso do capital;
- da existência de mercados para máquinas e equipamentos

usados;
- da existèneia de mercado para o aluguel de bens de ca-

pital:
- de volume de investimentos necessários para garantir a

distribuição do produto (gastos com promoção, publicidade e (or-
mação da rede de distribuidores).

54.As barreiras legais e regulatórias são exigências criadas
pelo governo ou pie agências reguladoras para a instalação e fun-
eionamento de uma empresa, raia como as licenças comerciais. per-
missões. autorizações. alvarás, dentre voem As barreiras legais po-
dem representar. na prática, um incremento nos custos irrecuperáveis,
quando sua superação implicar custos elevados ou mesmo excluir a
possibilidade de entrada.

55.0s recursos de propriedade das empresas instaladas po-
dem nu imune* de produção. exclusividade de uso da rede de dis-
tribuidores ou patentes.

56.As economias de escala São economias físicas de instamos
derivadas do aumento do volume de produção final. As economias de
escopo são economias derivadas da produção conjunta de dois ou
mais bens." Os efeitos das economias de escala e escopo sobre as
condições de entrada dependem, entre outros:

- das acaba mínimas eficientes;
- do aumento nus custos associados a escalas subaStimas: e
- do crescimento do mercado.
57.0 grau de integração da cadeia produtiva pode ser unia

barreira à entrada na medida em que aumenta os custas irrecuperáveis
das entrames potenciais ou exija que a entrada ocorra em dois mer-
cados ao mesmo tempo.

58.A fidelidade dos Consumidores a marcas estabelecidos
tende a ser maior em mercados em que as estratégias de diferenciado
do produto são unta das principais VafiáVtin de competição. Para
gerar fidelidade a selai produtos. a empresa entrante deve realizar
gastos em publicidade que se convertem em custos irrecuperáveis do
inv estamento.

59.A ameaça de reação por pane das empresas instaladas é
uma barreira à entrada na medida em que estas empresas sejam
capazes de baixar mo preços, e manta-los por no mínimo um ano, a
níveis inferiores aos vigentes anta da concentração.

60.Efetividade da rivalidade. Ainda que as importações não
sejam expressivas e a entrada não seja provável. tempestiva e su-
ficiente. a efetiviskale da competição entre a empresa resultante da
operação e as demais emanam instaladas (seus rivais) pude sornar
pouco provável o exercício do poder de mercado adquirido. Ela
situação é provável em ~remoa em que empresas estabelecidas
tendenain a adotar condutas agressivas para aumentar sua partici-
pação de mercado como reação ao exercício do poder de mercado
pela empresa resultante da operação. Os parágrafos seguintes iden-
titicaun três das maneiras por meio das quais uma concentração pode
reduzir a efetividade da rivalidade entre empresas instaladas em um
mercado.

61.Em mercados de produtos homogéneos, a probabilidade
de o puder de mercado ser exercido unilateralmente aumenta à me-
dida que uma parcela significativa de seus consumidores não possa
daviar suas compras para provedores concorrentes. Isso ocorrerá, por
exemplo, quando as empresas remanescentes no mercado não pu-
derem aumentar suficientemente asa quantidades ofertadas em um pra-
zo de tempo razoável. A SEAE e a SDE considerado que as em-
presas remanescentes não poderão expandir suficientemente a oferta,
em um prazo de tempo razoável, quando (a) operarem a plena ca-
pacidade e do for economicamente viável expandir a produção em
um prazo não sumia a dois anos ou (b) quando a operação da
capacidade ociosa existente implicar custos maiores que a operação
do nível de ocupação existente.

62.Ens mercado', de mixhisoa'difetencirdos. a mobabilidade
de o poder de mercado ser exercido unilateralmente aumenta à me-
dida que uma parcela significativa de mais consumidores não prosam
desviar suas compras para os provedores de produtos substitutos. Isto
ocorrerá quando parcela expressasse dos consumidores considerar os
produtos ofertados pelas empresas concentradas como Omara e se-
gunda escolhas e quando as opções seguintes alio forem substitutos
máximo& O grau de substituição é menor quando as características
técnicas doa produto; são bastante rígidas, quando a marca do mo-
dero ó o principal fator de decisão do consumidor, ou quando as
informações sobre as distinta combinações de preço e qualidade
disponfseis no mercado do de difícil compreensão. "

63.0utras condições para o exercício coordenado do poder
de mercado. Além dm aspectos mencionada nos itens 45 a 62,
eximem outros fartem que afetam a probabilidade de que as empresar
exerçam coordenadarnente o puder dc enerada Estes fatores me-
lhoram as condições de coariam:ma° dc condutas e de supervisão de
regras, favorecendo a imposição de sanções para os que se desviarem
dos amerke estabelecidos entre as empresas.

64.As condições para a coonlenado de decisões entre alma-
ta participantes são maiores quando:

(s)abil= poucas empresas no mercado:
(Nos produtos dou as empresas são homogéneos:
(e) informo;óes relevantes sobre os competidores estão dis-

poníveis:
(d) existem condutas empresariais que, ainda que embora

não necessariamente ilegais. ratringem a rivalidade das empresas.
65.As condições para a coordenação explícita de decisacs

são maiores em MO% em que as empresa já se envolveram nesta
classe de conduta ou já estiveram subordirrolas a políticas públicas nu
passado recente que incentivem este tipo de comportamento como,
por exemplo. o ~Ide de propa la A aquisição de um onnmetidor
que anteriormente adotava condutas agremias de competição pelos
SCUS rivais também facilita a coordenação de decisões.

66.A possibilidade de supervisão das condutas convencio-
nadas por um grupo de empresas é maior quando as condições de
demanda e de produção são atáveis, quando informações sobre as
práticas comerciam entre competidores asilo disponíveis e quando as
empresas envolvidas têm pouco incentivo para desviar-se do acordo
estabelecido. A estabilidade das condições da oferta e da demanda
tornam mais visíveis os desvios de conduta dos membros do atatda,
enquanto a disponibilidade de informações torna menus viável a rea-
lização de transações secretas que se desviem do acordo conven-
cionado. As empresas têm pouco incentivo para desviar-se do acordo
estabelecido quando os custos marginais são relativamente inelásticos.
os custos fixos não relativamente baixos e ai transações mais fre-
qüentes da empresa são na fonna de pequenas quantidades.

67.Estruturas verticalizadas. especialmente quando envolvem
cerno controle de canais de distribui 	 e a simplificação do mondo-

ramento dos preços de venda, 	 facilitar a supervisão do cum-
primento do acordo por parte • 	 produtoras.

68.As condições de sanção dui participantes que não cum-
prem o acordo dependem das mesmos variáveis expressas no item
63.

69.0 afrummento societário, na medida em que lacaios o
intereambio de informada. aumenta as condições de sem:raia° da
causais.

Etapa IV: Eficiências Econômicas
70.0 fato de a probabilidade do exercício de poder de mer-

cado não ser 'praticamente nula' não implica que a concentração
reduza o bem-alar da economia brasileira. Para avaliar o efeito lí-
quido da concentração sobre a economia é necessário comparar os
custos econômicos com as possíveis eficiências econômicas derivadas
do ato. Nesta seção apresentam-se on fatores que podem ser con-
sideradas eficiências econômica' derivadas do ato de concentração.

71.E.ficiancias Econômicas do ato. São consideradas aleito
elas econômicas das concentrações os incrementos do bem-estar eco-
nómico gerados pelo mo e que min podem ser gerada de outra forma
(eficiências especificas da concentração). Não serão consideradas efi
ciências específicas da concentração aquelas que podem ser alcan-
çadas, em um período inferior a 2 (dois) anos, por meio de al-
ternativa; factíveis. que envolvem menores riscos para a concor-
rência.

72.Vcrilicaçáo. Os incrementos de eficiência são difíceis de
se aerificar e quantificar. em parte porque as informações necessárias
se referem a eventos futuros. Em particular. incrementos de eficiência
projetados, ainda que com razoável boa fé, podem não se concretizar.
Por isso, aedo consideradas como eficiências específicas da con-
=tração aquelas cuja magnitude e possibilidade de ocorrência pos-
sam ser verificadas por meios razoáveis, e para as miais as causas.
(como) e o momento em que sedo obtidas (quando) estejam ra-
zoavelmente especificados As eficiências alegadas mão serão con-
sideradas  quando forem estabelecidas vagamente, quando forem es-
peculativas ou quando alo puderem ser verificadas por meios ra-
zoáveis.

73.Exclusão. Não serão considerados eficiências os ganhos
pecuniários decorrentes de aumento de parcela de mercado ou de
qualquer ato que represente apenas uma transferência de receitas entre
agentes económicos.

74.As eficiências específicas à concenuado económica bo-
rla:mal podem st dar sob a fuma de amorna% de mala. de escopo.
da introdução dc uma tecnologia mais produtiva, da apropriação de
mentalidades positivas ou eliminação de extemalidades negativas e
da geração de um puder de mercado compensatório.

75.Econotnias de Escala. As economias de escala são re-
dudes nos custos Médios Uivadas da expansão da quantidade pro- .
duzida, dados os preços dos insurnos. Os custos médios podem di-
minuir. entre outros hena, porque:

(a)os custos lisos sio uma parcela substantiva dos custos

(b) a produtividade do trabalho aumenta:
(e) a produtividade do capital aurneota; e
(4) as propriedades físicas do equipamento ou propriedades

dos mucama produtivos podem gerar economias.
76.Custos fixas são custos que não dependem da quantidade

produzida, tais como custos de inicializado (start up costa). Quando
a produção aumenta, os custos fixos médios diminuem, reduzindo os
custos médios de produção. Quando os custos lixos são uma pane
significativa dos custos médios, a concentração da produção pode
proporcionar importantes reduções nos custos fixos médios da em-
presa resultante da operação.

77.A produtividade do trabalho é a relação entre a quan-
tidade final de produto gerada e a quantidade de trabalho necessária
para gerá-la. A produtividade do trabalho pude aumentar, por exem-
plo. quando o aumento da produção numa empresa permitir a es-
pecialização de uma linha de produção ou a ocorrência de economias
de aprendizagem (letirning economia).

78.F.conomias de Escopo. As economias de escopo são re-
duções nos custos maios derivadas da produção conjunta de bens
distintos, dados as paços dos rosemos. Os custos médios podem
diminuir, entre outros fatora, porque:

(a) irisemos comuns aos distintos bens são melhor apro-
veitados por uma 96 empresa do que por várias;

(b)recursos de distribuição e comercializado (venda e mer-
cado) são melhor aproveitados por uma só empresa que por várias.

79.Introdução de uma nova tecnologia. A introdução de una
nova tecnologia pode implicar diferentes formas de geração de efi-
ciências. Por exemplo, tornar viável o lançamento de um novo pro-
duto (introdução de tuna nova tecnologia de produto) pude ha con-
siderado um incremento de eficiência específico da concentrado.
Igualmente, tornar viável • introdução de tecnologias de produção
com maiores rifaria de produtividade, e que requerem escalas mí-
nimas mais elevadas, pode ser considerado um incremento de ell-
ciéncia económica específico da concentrado.

80:Também pode ser considerada melhoria tecnológica es-
pecifica à concentração, a aquisição de uma empou que envolva a
substituição de urna equipe de administradores ineficazes por outra
capaz de viabilizar o aumento da produtividade nesta empresa.

81.Extemalidades. As externalidades são efeitos sobre uma
terceira pane. derivadas de uma transação econômica, sobre a qual
essa terceira parte não tem controle. As externalidada positivas au-
mentam o bem-estar dessa terceira parte (por exemplo, reduzindo os
cumes de produção), enquanto externalidada negativas reduzem o
bem-estar (por exemplo, aumenrarolo os custos de produção). A ge-
ração de extemalidades positivas, a eliminação dc externalidades ne-
gativas e a apropriado de externalidada podem ser consideradas
eficiências específicas da concentração.

82.A apropriado de comandada positivas aumenta a efi-
ciência dos mercados. Sio exemplos de efeitos deste tipo:

(a)a apropriação de spill-overs tecnológicos;
(b)a racionalização da oferta cio setores caracterizado' por

problemas de excesso de capacidade instalada: e
(e) a chspohibilização de mais e melhores informadea para

Os consumidores, de modo a subsidiar o processo de tomada de
decisões.

113.Ainda que as externalidada negativas rejam bastante fre-
qüentes, é importante considerar que diferentes opções de políticas
públicas estão disponíveis para ratar do terna e que. ponom& a
autorização de uma fusão não necessariamente é a melhor forma de
eliminá-las do ponto de vista do bem-estar económico. Por imo, ao
considerar o argumento de que a eliminação de extemalidades ne-
gativas é um incremento de eficiência específica da concentração. a
SEAE e a SOE estarão particularmente atentas à possibilidade de
obter o mesmo efeito por meio de outras políticas; públicas. Somente
nos casos em que rolo existam medidas de políticas públicas al-
ternativas para tratar o tema se considerará que a eliminação de
extemalidada negativas é em incremento de eficiência específico da
concentração.

84.Poder de mercado compensatório. Se o aumento da ca-
pacidade de exercício de poder de mercado da empresa concentrada
contribuir pan reduzir a capacidade de exercício de poder de mercado
no mercado de inumas (deslocando, por exemplo, os preços dos
instamos, que antes da concentração estivessem distorcidos, até seus
níveis competitivos), a SEAE e a SOE considerado ate evento uma
eficiência específica do ato.

Etapa V: Avaliação do Efeito do Ato sobre a Eficiência
Econômica

85.Para que um ato que implique controle de parcela suba-
lancis] de mercado (Etapa II) em um mercado em que existam con-
dições de exercício de poder de mercado (Etapa III) seja aprovado
com bine nas eficiências que gera (Etapa IV), é necessário que o
efeito !Neide da operação sobre o bem-estar económico da sociedade
seja não-negativo, e que sejam observados os limites estritamente
necessários para atingir os objetivas visados (art. 54, ar, IV).

Só.A SEAE e a SDE procurarão basear sua avaliação sobre
os efeitos líquidos do ato de concentração em estimações quanti-
tativas, quando estas forem disponíveis ou factíveis, dentro dos li-
mites de recamos próprios à começa° de suas atribuições legais.
Qemasatimaçaes quantitativa' Mo amem disponíveisou não forem
factívena as Secretarias apresentado suas conclusões com base em
uma avaliação qualitativa dessa efeitos s '1‘ 	 a'	 I' •

uai&
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87.A lei de defesa da conecerencia estabelece como requisito
fomial de aprovação dos atos de concentração que os benefícios
decorrentes sejam "distribuídos rollitativamente • entre os seus per-
dcipanten. de um lado, e os consumidores ou usuários finais. de outro
(art. 54. I'. fis Mesmo nos cama em que os &gine de defesa de
concorrencia reputarem a operação 'necessária por motivo
demole da economia nacional e do bem COMU111% veda o legi=ra
aprovação do ato caso se verifique a pnasihilklade de "prejulzo • ao
consumidor ou usuário rum! (art. 54. ir). Eurfamo, nesses casos emparticular. as Secretarias procurarão analisar se os efeitos da operação
se IVICTICIII all benefício do ainsumidor em período de tempo A-
mável.

'18 Recomendações. Tendo em vista que o papel da política
antitnote não é controlar ou intervir disaicionmiun -~ em estruturas
de mercado existentes. mas garantir condições para seu livre fun-
cionamento e para a livre iniciativa dos agentes económicos e que o
papel do controle de concentrações é avaliar os efeitos económicos da
operação. impedindo a comecução dos atua que ligfell prejuízos à
eficiencia económica dou 30 bem-estar social. a SEAE e a SDE
poderão fazer ires tipos de recomendações:

ai aprovar um ato, quando este não diminuir o bem-estar do
consumidor e a diciencia económica

Li) aprovar um ato com restrições. impedindo que este di-
minua o bem-ditar do consumidor ou a eficiencia econômica e

c) reprove: um ato, quando a alternativo anterior não for
pip,M.% Cl:

89.Medidas Estruiumis. Nos casos em que seja sugerida a
apros ação do ato com restrições (alternativa 'bi. as recomendações da
SEAE e da SDE buscara() "prefaencialmente. criando ceendições
para a consolidação de um ambiente competitivo, aditar medidas
estruturais nos menliakis envolsidos

90.Medidas estruturais são aquelas que visam resrabelecer a
dinâmica concorrencial nos mercados relesantes definidos. elinanan-
do a necessidade de controles futuros. São exemplos deste tipo de
medida a alienação de ativos de empresas, tais como a senda de
marcas ou de fábricas e a quebra de patentes.

91.Quanslo as restrições envolverem a alienação de ativos
das empresas, a, recomendações da SEAE e da SDE. a fim de
.unirem o efeito desejado. devem conter, entre outras, as seguintes
Vaacta(sticas:

a) envolver a alienação de todos os ativos relacionados a um
determinado negócio, de mine a garantir sua viabilidade econômica:

Li) estabelecer O menor praro possível pare que as reque-
rentes cumpram com a obrigação de alienação; e

c) evitar que a aquisição seja feita por empresas (ou pessoas)
que não selam (ou que ao tenham condições de se tornarem) com-
petidores efetivos nos mercados relevantes onde houve a redução da
concorrência.

92.Na elaboração e aplicação de recomendações de cunho
não-estrutural, deve-se buscar que álk cláusulas propostas gerem efe-
tivamente ganhos de eficiencia que não seriam amidos cano as chim
aulas não fossem estipuladas. Ademais, é importante atentar para
alguns cuidados fundamentais;

a)a análise antitruste se baseia nas condições de conca-
rencia efetivamente vigentes e não em hipóteses sabre padrões (umo),
de competição. Neste sentido. é importante mbar alusão a conduta:.
amicompaitivas, cuja condenação ji esteja estipulada em lei e

i	
:

b) as cláusulas de compromisso implicam custas de mo.
nituremento a saem considerados. Portanto, devem ser elaboradas de
forma clara e pontual. evitando-se castos excessivos para a autoridade
e interferencias desnecessárias nas estratégias das empresas.

(Of. El. n9 160•801/2001)

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Comitê Gestor do Programa de Recuperação Fiscal

PORTARIA N 9 4. DE 14 DE AGOSTO DE 2001

Exclui pesam jurídica do Relia

O COMITÉ GESTOR IX) PROGRAMA DE RECUPERA-
ÇÃO FISCAL, consiituído pela Portaria Intemnnisterial MF/MPAS
21. de 31 de janeiro de 2000. no uso da competencia estabelecida co
11 I' do art. 	 da Lei n' 9.964. de 10 de abril de 2000 e no inciso IV
do art. 2' do Decreto n• 3.431. de 24 dc abril de 20(X), tendo em vista
o disposto nas Resoluções CCJRefis e 9. de 12 de janeiro de 2001,
c considerando que foi concedida liminar em Medida Cautela Fiscal
movida pela União contra a empresa Kaissara Engenharia e Cons-
truções Ltda. CNPJ 87.138.590M001-00, conforme processo judicial
n' 2001.71.05.000937-8 da Primeira Vara Federal da Circunscrição de
Santo Angelo/RS, e considerando que este fato configura hipótese de
exclusão do Refis, nos termos do inciso VI do art. 5'; da Lei
9.964/2000. resolve:

Art. I'. Excluir do Programa de Recuperação Fiscal- Relia a
pessoa jurídica Kaissara Engenharia e Construções Ltda, CNPJ
87.131090/0001-00.

An. 2'. A exclusão de que trata esta Portaria produz efeitos
a partir de 1 de abril de 2001. nos termos do inciso Ilido g 2' do art.
15 do Decreto 1431/20(J0.

An. 3', Esta Portaria entra em vigor na data da sua pu-
blicação.

RICARDO JOSÉ DE SOUZA PINHEIRO
Secretário da Receita Federal

Em exercício

ALMIR MARTINS BASTOS
Procurador-Geral da Fazenda Nacional

FRANCISCO FERNANDO FONTANA
Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social

(Of. El. ne 785/2001)	 .

Coordenação•Geral do Sistema de Tributação
SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA N' 9. DE 6 DE AGOSTO DE 2001

ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
EMENTA: Realcem' para o exterior. Rendimento" de serviços pres-
tados em atividades culturais.Sujeium-se ao imposto de renda na
fonte, à alíquota de 23 96, os rendimentos de trabalho e os de pres-
tação de serviços decorrentes de atividade cultural remetido: a re-
sidentes ou domiciliados no exterior.
DISPOSITIVOS LEGAIS: CO/BillINUÇãO Federal de 1988. art. 150. 11
6': Lei n"5.172. de 25 de outubro de 1966. an.97; Lei n'8.313, de 21
de dezembro de 1991, ano. 4'e 19; Lei n'9.779. de 19 de janeiro&
1999, ais. Decreto n'3.000. de 26 de março de 1999, ant. 682. I;
685. II, 'a' e 690, XL

ANA MARIA RIBEIRO DOS REIS
Coordeaadora-Geral

Substituta

SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA N 9 10, DE 14 DE AGOSTO DE 3101

ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IMF
EMENTA: Remessas para o exterior. Rendimentos de serviços pres-
tados em atividades culturals.Sujeitam-se ao imposto de renda na
fonte. à &Numa de 233. os rendimentos de trabalho e os de pres-
tação de serviços decorrentes de atividade cultural remetidas a re-
"Unges ou domiciliado' no exterior.
DISPOSMVOS LEGAIS: Constituição Federal de 1988. ali. 150. I
6"; Lei n'5.172. dc 25 de outubro de 1966. aut97; Lei tr8.3 I 3. de 21
de dezembro de 1991 ais. 4'e 19; Lei n'9.779. de 19 de jancirode
1999, art. 7"; Decreto a'3.000. de 26 de março de 1999. ais. 682. I;
685, II. 'a' e 690. XI.

ANA MARIA RIBEIRO DOS REIS
Coordenadora-Geral

Substituta

(Of. El. n9 787/2001)

Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Belém

DECISÃO N9 431, DE 4 DE JULHO DE 2001

ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: LANÇAMENTO DE OFICIO. DÉBITOS CONFESSA-
DOS. DESNECESSIDADE.É desnecessário lançar de oficio créditos
líquidos c casos confessados pelo sujeito passivo cm declaração de
rendimentos regularmente apresentada
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1997 A 31/12/1998
RESULTADO DO JULGAMENTO: Lançamento Improcedente

AUSBF.RTO PALHA MENWES
Delegado
Substituto

DECISÃO NI 432, DE 5 DE JULHO DE WOI

ASSUNTO. Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
- Cotins
EMENTA: LANÇAMENTO DE OFICIO. DÉBITOS CONFESSA-
DOS DESNF.CESSIDADE.É desnecessário lançar de oficio créditos
líquidos e certos confessados pelo sujeito passivo em declaração de
rendimentos regularmente apresentada.
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1997 A 31/12/1998
RESULTADO DO JULGAMENTO: Lançamento Improcedente

AUSBERTO PALHA MENEZES
Delegado
Substituto

DECISÃO N9 433. DE S DE JULHO DE 2001

ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Penca Física - IRPF
EMENTA: GLOSA DE DEDUÇÃO. LIVRO CAIXA.Mantém-se a
glosa de dedução com livro Caixa procedida pelo Fisco, quando o
sujeito passivo deixar de comprovar com documentação hábil e idô-
nea a efetiva realização e/ou a dedutibilidade das despesas escri-
turadas.
EXERCÍCIO: 1994
ASSUNTO: Processo Administrativo Focal
EMENTA: PEDIDOS DE DILIGENCIA E PEFtICIA.Consideram-se
não formulados os pedidos de diligencia e perícia que deixem de
atenda aos requisitos previstos no inciso IV do ais. 16 do Decreto n.•
70.235, de 6 de março de 1972.

•EXERCÍCIO: 1994
RESULTADO DO JULGAMENTO: Lançamento Procedente em Par-
te

AUSBERTO PALHA MENEZES
,	 Delegado

Substituto.

DECISÃO N9 434. DE S DE JULHO DE 2001

ASSUNTO: Outros Tributos ou Contribuições
EMENTA: RESTTTLIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO PSS.bilio lo-
grando o contribuinte comprovar que os valores recolhido' a título de
contribuição previdencieria incidiram sobro proventos de aposenta--
daria, é de "e denegar o direito à restituição.
EXERCÍCIO: 1992
RESULTADO DO JULGAMENTO: Solicitação Indeferida

AUSBERTO PALHA MENE7PS
Delegado
Substituto

DECISÃO N9 433, DE 5 DE JULHO DE 2001

ASSUNTO: Obrigações Acessórias
EMENTA: DECADÊNCIA. O prazo previsto para a constituição da
multa por atraso na entrega da DIRPF é de cinco anos, mi gados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento po-
deria ter sido efetuado.
EXERCÍCIO: 1995
RESULTADO DO JULGAMENTO: Lançamento Improcedente

AUSBERTO PALHA MENEZES
Delegado
Substituto

DECISÃO N9 436. DE 10 DE JULHO DE 2001

ASSUNTO: Imposto sobre Produtos Industrializados - !PI
EMENTA: CREDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO.A lei
instituidora do incentivo especifica que compõe a base de cálculo o
total das aquisições de matérias-primas, produto' intermediários e
material de embalagem que sofreram a incidencia de PIS e COFINS.
devendo ser observado os conceitos estabelecidos pela legislação re-
guladora do Imposto "obre Pmdutos Industrializadoei, o que exclui o
campino de outros insumos ou materiais diversos desses conceitos.
EXERCÍCIO: 1995, 1996. 1997. 1998
RESULTADO DO JULGAMENTO: Solicitação Indeferida

AUSBERTO PALHA MENEZES
Delegado
Substituto

DECISÃO NI 437, DE 12 DE JULHO DE 2001

ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário
EMENTA: RNSOCIAL RESTITUIÇÃO.° prazo para o sujeito pas-
sivo pleitear restituição de indébito esgota-te após cinco anos da
extinção do crédito tributário, a qual, no caso do lançamento por
homologação, ocorre na data em que foi efetuado o pagamento an-
lecipado.
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/0911989 A 31/03/1992
RESULTADO DO JULGAMENTO: SOLICITAÇÃO INDEFERIDA

AUSBERTO PALHA MENEZES
Delegado
Substituto

DECISÃO NI 438. DE 18 DE JULHO DE 2001

ASSUNTO: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Con-
tribuições das Microempresas e das Empresas de Pequena Pune -
Simples
EMENTA: REGULARIDADE. CERTIDÃO NEGATIVA.Apurando-
se a regularidade da sociedade interessada perante à Procuradoria da
Fazenda Nacional, cancela-ee sua exclusão do SIMPLES.
EXERCÍCIO: 2000
RESULTADO DO JULGAMENTO: Solicitação Deferida

AUSBERTO PALHA MENEZES
Delegado
Substituto

DECISÃO N 9 439. DE 18 DE JULHO DE 2001

ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
EMENTA: FORMULÁRIO SIMPLIFICADO. DEDUÇÃO EXCLU-
SIVA.Independentemente do montante dos rendimentos tributáveis
auferidos durante um dado ano-calendário, o contribuinte poderá
apresentar declaração de ajuste anual em modelo simplificado, uti-
lizando a dedução única de vinte por cento desses rendimento', com
limitação a oito mil reais.
EXERCÍCIO: 1998. 1999
RESULTADO DO JULGAMENTO: Lançamento Procederam

AUSBERTO PALHA MENEZES
' Delegado-


