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Sobre esse ponto, a SG indicou em seu Parecer que "Com efeito, muito
embora a aquisição da Silat por um outro player verticalmente integrado, pudesse, em
tese, representar a melhor opção possível para os fornecedores de sucata da região
Nordeste, tal fato, por si só, não se mostra suficiente para que o Cade impeça a
consumação do Ato de Concentração ora proposto" (§ 343, SEI 0765924). E
complementa:

"Afinal, para que ocorresse o efeito descrito pelo Terceiro Interessado, uma
outra empresa atuante no mercado upstream de tarugos, que não a Gerdau ou
ArcelorMittal, deveria adquirir a Silat e possuir interesse e capacidade financeira para
construir uma aciaria próxima da unidade de laminação para, então produzir tarugos a
partir de sucatas. O simples fato de não ser esse o cenário ocorrido na prática não é
suficiente para impedir a consumação de uma Operação em que, após acurada análise,
não foram constatadas preocupações concorrenciais em nenhum dos mercados
relevantes onde verificada a existência de sobreposições horizontais e integrações
verticais." (§ 344, SEI 0765924).

Por fim, com relação ao eixo (3), observo que nos autos públicos não há
versão pública do Parecer do DEE. Instada pela Simec, a SG afirmou (SEI 0769028) que
o Parecer do DEE trataria apenas de análises de eficiências e se basearia integralmente
em informações sensíveis de interesse apenas das Requerentes e do Cade.

Ademais, ressaltou que (i) as conclusões do Parecer do DEE já constariam da
versão pública da Nota Técnica da SG; e (ii) a análise de eficiências não teria sido
determinante para a conclusão da SG sobre o caso, conforme relatado em sua Nota
Técnica, de modo que a impossibilidade de acesso ao documento completo não traria
prejuízos e tampouco impediria que a Simec pudesse contribuir de forma efetiva com
a análise concorrencial da operação.

A partir da análise descrita para cada um dos pontos trazidos pela Simec,
entendo ser necessário aprofundamento acerca de alguns efeitos potencialmente
decorrentes da Operação, especialmente no que se refere às participações de mercado
e à existência de capacidade ociosa na região Nordeste, bem como à racionalidade da
Operação. Sendo assim, conheço do recurso e determino a realização de instrução
complementar, nos termos do § 1º, inciso II, do art. 65 da Lei nº 12.529/2011.

Sem prejuízo de outras instruções adicionais futuras, determino desde logo o
envio de ofícios às Requerentes, à Simec e a seus concorrentes com o objetivo de,
entre outros pontos, esclarecer: (i) os cenários de participação de mercado na região
Nordeste; (ii) os cenários de capacidade ociosa relativos à região Nordeste; (iii) os
custos logísticos e de fretes incorridos para transporte de insumos ou produtos até a
região Nordeste e sua importância para a competitividade nos mercados relevantes
envolvidos; e (iv) a representatividade da região Nordeste nas vendas nacionais de cada
player.

Determino, também, o envio de ofícios às Requerentes e à Simec para que
tragam aos autos (i) apresentações e documentos que demonstrem a racionalidade
econômica da operação; (ii) informações adicionais sobre fábricas da Gerdau desativadas
na região Nordeste, visando compreender sua existência frente ao racional da Operação;
e (iii) documentos que comprovem o histórico de negociações da Simec e da Gerdau
para aquisição da Silat [ACESSO RESTITO AO CADE E ÀS REQUERENTES].

Por fim, solicito ao DEE que proceda à elaboração e à juntada de versão
pública de seu Parecer nos autos do presente Ato de Concentração, com o objetivo de
completude da documentação da tramitação processual, assegurando-lhe a faculdade de
tarjar e restringir o acesso a informações concorrencial e comercialmente sensíveis, em
seus diferentes níveis.

Ficam as Requerentes intimadas da presente decisão para que, querendo,
manifestem-se no prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do § 2º do art. 65 da Lei
nº 12.529/2011.

É o despacho que submeto à homologação.

SÉRGIO COSTA RAVAGNANI
Conselheiro

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

PORTARIA Nº 772, DE 6 DE JULHO DE 2020

Altera a alínea "a" do Anexo II do Regimento Interno
da Fundação Nacional do Índio, que trata da
distribuição dos Cargos em Comissão e das Funções
de Confiança na instituição.

O PRESIDENTE SUBSTITUTO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO, no uso das
atribuições que lhe foram conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto nº 9.010, de 23
de março de 2017, resolve:

Art. 1º Anular a Portaria nº 686/PRES, de 1º de junho de 2020, publicada no
Diário Oficial da União nº 105, Seção 1, folhas 490, de 03 de junho de 2020, em razão da
decisão proferida na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA Nº 2732 - DF
(2020/0128284-5), que suspende os efeitos da decisão do Desembargador Federal Souza
Prudente, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no Agravo de Instrumento n.
1014527-71.2020.4.01.0000.

Art. 2º Revogar a Portaria nº 723/PRES, de 12 de junho de 2020, publicada no
Diário Oficial da União nº 112, Seção 1, folhas 133, de 15 de junho de 2020.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALCIR AMARAL TEIXEIRA

Ministério do Meio Ambiente

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

PORTARIA Nº 1.546, DE 8 DE JULHO DE 2020

Altera o Regimento Interno do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis, Portaria nº 14, de 29 de junho de
2017.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (Ibama), nomeado pelo Decreto de 9 de janeiro de
2019, publicado no Diário Oficial da União do mesmo dia, no uso das atribuições que
lhe conferem o inciso V do art. 23 do Anexo I do Decreto nº 8.973, de 24 de janeiro
de 2017, que aprovou a Estrutura Regimental do Ibama, publicado no Diário Oficial da
União de 25 de janeiro de 2017, e o inciso VI do art. 130 do Regimento Interno do
Ibama, aprovado pela Portaria nº 14, de 29 de junho de 2017, publicada no Diário
Oficial da União de 30 de junho de 2017, e

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 02027.108374/2017-
56, resolve:

Art. 1º O art. 127 da Portaria nº 14, de 29 de junho de 2017, passa a
vigorar com a seguinte alteração:

"Art. 127. ..........................................
..........................................................
§ 1º ..................................................
§ 2º Às unidades técnicas localizadas nos aeroportos compete executar as

atividades de fiscalização das importações e exportações nos terminais de cargas, nos
concourses e no terminal de passageiros dos respectivos aeroportos." (NR)

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO FORTUNATO BIM

Ministério de Minas e Energia

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 9.005, DE 30 DE JUNHO DE 2020

O DIRETOR-GERAL DA ANEEL, com base no art. 16, IV, do Regimento Interno da
ANEEL, resolve:

Processo: 48500.003468/2020-01. Interessada: Copel Distribuição S.A. Objeto:
declara de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da
Interessada, a área de terra necessária à passagem do trecho de linha de distribuição que
perfaz o seccionamento da Linha de Distribuição 138 kV União da Vitória - Bituruna, na
Subestação União da Vitória Norte, localizada no estado do Paraná. A íntegra desta
Resolução e seu Anexo constam dos autos e estão disponíveis em
www.aneel.gov.br/biblioteca.

ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA

RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 9.045, DE 7 DE JULHO DE 2020

O DIRETOR-GERAL DA ANEEL, com base no art. 16, IV, do Regimento Interno da
ANEEL, resolve:

Processo n° 48500.002992/2003-58. Interessada: Companhia de Geração e
Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil - Eletrobras CGT Eletrosul. Objeto: Revogar
a REA n° 3.534/2012, referente à PCH Coxilha Rica, PCH.PH.SC.030981-8.01, outorgada com
18.000 kW de potência instalada, localizada no município de Lages, estado de Santa
Catarina. A íntegra desta Resolução consta dos autos e estará disponível em
www.aneel.gov.br/biblioteca.

ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA

RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 9.046, DE 7 DE JULHO DE 2020

O DIRETOR-GERAL DA ANEEL, com base no art. 16, IV, do Regimento Interno da
ANEEL, resolve:

Processo n° 48500.002991/2003-95. Interessada: Companhia de Geração e
Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil - Eletrobras CGT Eletrosul. Objeto: Revogar
a REA n° 3.533/2012, referente à PCH Santo Cristo, PCH.PH.SC.030982-6.01, outorgada com
19.500 kW de potência instalada, localizada no município de Lages, estado de Santa
Catarina. A íntegra desta Resolução consta dos autos e estará disponível em
www.aneel.gov.br/biblioteca.

ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA

RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 9.048, DE 7 DE JULHO DE 2020

O DIRETOR-GERAL DA ANEEL, com base no art. 16, IV, do Regimento Interno da
ANEEL, resolve:

Processo: 48500.001853/2020-14. Interessada: Companhia Paulista de Força e
Luz - CPFL Paulista Objeto: Declarar de utilidade pública, para desapropriação, em favor da
Interessada, a área de terra necessária à implantação da Subestação 138/13,8 kV Bady
Bassit, localizada no município de Bady Bassitt, estado de São Paulo. A íntegra desta
Resolução e seu Anexo constam dos autos e estão disponíveis em
www.aneel.gov.br/biblioteca.

ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA

RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 9.051, DE 7 DE JULHO DE 2020

O DIRETOR-GERAL DA ANEEL, com base no art. 16, IV, do Regimento Interno da
ANEEL, resolve:

Processo: 48500.005355/2012-22. Interessada: Transmissora de Energia Sul
Brasil Ltda. - TESB. Objeto: (i) declarar de utilidade pública, em favor da Interessada, para
instituição de servidão administrativa, a área de terra necessária à passagem da Linha de
Transmissão 230 kV Campo Bom - Taquara, localizada no estado do Rio Grande do Sul. A
íntegra desta Resolução e seu Anexo constam dos autos e estão disponíveis em
www.aneel.gov.br/biblioteca.

ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA

RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 9.056, DE 7 DE JULHO DE 2020

O DIRETOR-GERAL DA ANEEL, com base no art. 16, IV, do Regimento Interno da
ANEEL, resolve:

Processo: 48500.003481/2020-52. Interessada: Tucano F1 Geração de Energias
Ltda., Tucano F2 Geração de Energias Ltda., Tucano F3 Geração de Energias Ltda., Tucano
F4 Geração de Energias Ltda., Tucano F5 Geração de Energias Ltda., Tucano F6 Geração de
Energias SPE S.A.; Tucano F7 Geração de Energias SPE S.A.; e Tucano F8 Geração de
Energias SPE S.A. Objeto: Declarar de utilidade pública, para instituição de servidão
administrativa, em favor da Tucano F1 Geração de Energias Ltda., Tucano F2 Geração de
Energias Ltda., Tucano F3 Geração de Energias Ltda., Tucano F4 Geração de Energias Ltda.,
Tucano F5 Geração de Energias Ltda., Tucano F6 Geração de Energias SPE S.A.; Tucano F7
Geração de Energias SPE S.A.; e Tucano F8 Geração de Energias SPE S.A., a área de terra
necessária à passagem da Linha de Transmissão 500 kV Tucano - Olindina, localizada no
estado da Bahia. A íntegra desta Resolução e seu Anexo constam dos autos e estão
disponíveis em www.aneel.gov.br/biblioteca.

ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA

RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 9.058, DE 7 DE JULHO DE 2020

O DIRETOR-GERAL DA ANEEL, com base no art. 16, IV, do Regimento Interno da
ANEEL, resolve:

Processo: 48500.003484/2020-96. Interessada: Lightsource Bom Lugar IX
Geração de Energia Ltda. Objeto: declarar de utilidade pública, em favor da Interessada,
para instituição de servidão administrativa, a área de terra necessária à passagem da Linha
de Transmissão 230 kV SE Bom Lugar Norte - SE, que interligará a Subestação coletora Bom
Lugar Norte à Subestação Icó, localizada no município de Icó, estado do Ceará. A íntegra
desta Resolução e seu Anexo constam dos autos e estão disponíveis em
www.aneel.gov.br/biblioteca.

ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA

RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 9.059, DE 7 DE JULHO DE 2020

O DIRETOR-GERAL DA ANEEL, com base no art. 16, IV, do Regimento Interno da
ANEEL, resolve:

Processo: 48500.003502/2020-30. Interessada: Copel Distribuição S.A. Objeto:
Declarar de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da
Copel Distribuição S.A., a área de terra necessária à passagem do trecho de linha de
distribuição que perfaz o seccionamento da Linha de Distribuição 138 kV Castro - Iguaçu
Celulose, na Subestação Castro Norte, localizada no estado do Paraná. A íntegra desta
Resolução e seu Anexo constam dos autos e estão disponíveis em
www.aneel.gov.br/biblioteca.

ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA
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