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RELATÓRIO 

O Sr. Juiz Federal CÉSAR AUGUSTO BEARSI (Relator convocado): 

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO BCN S/A e 
pelo BANCO BRADESCO S/A (fls. 572/577) em face de acórdão desta Quinta 
Turma que, por maioria, deu provimento ao apelo do CADE e à remessa oficial, 
tida por interposta, para, reconhecendo a competência daquela autarquia para o 
exame da operação que resultou na aquisição do controle acionário do BCN pelo 
Bradesco, sob a ótica da Lei Antitruste (Lei 8.884/94), reformou a sentença que 
concedera a segurança pleiteada pelos ora Embargantes, declarando ser do 
Banco Central do Brasil a competência exclusiva para examinar o referido ato de 
concentração. 

O aresto em questão recebeu a seguinte ementa: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA PARA 
APRECIAR ATOS DE CONCENTRAÇÃO DE INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS. ATRIBUIÇÕES JURÍDICAS CONFERIDAS AO BACEN E 
AO CADE, RESPECTIVAMENTE, PELAS LEIS 4.595/64 E 8.884/94, QUE 
HÃO DE SER EXERCIDAS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA 
COMPLEMENTARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FORÇA VINCULANTE NO 
PARECER DA AGU, QUE SUBMETA O CADE A LHE DAR FIEL 
OBSERVÂNCIA NO QUE CONCERNE, ESPECIFICAMENTE, AO 
CONTEÚDO DE SEUS JULGAMENTOS E À SUA COMPETÊNCIA 
PREVISTA NA LEI ANTITRUSTE.  

1. Exclusivamente, os preceitos inscritos na Lei 4.595/64, que tratam do 
Sistema Financeiro Nacional, foram recepcionados pela atual Constituição 
da República com o status de lei complementar (art. 192, CF). As normas 
do citado diploma legislativo que cuidam de matéria concorrencial têm 
natureza de lei ordinária, pois o art. 173, § 4º, da Carta Política é 
desprovido de referência à lei complementar. 

2. A atribuição de autorizar as instituições financeiras a ser transformadas, 
fundidas, incorporadas ou encampadas, outorgada ao BACEN pelo art. 10, 
X, 'c', da Lei 4.595/64, não exclui nem substitui a competência deferida ao 
CADE pela Lei 8.884/64 para apurar e decidir soberanamente sobre os 
atos de concentração.  

3. A Lei Bancária e a Lei Antitruste devem ser aplicadas tendo presente a 
regra da complementaridade. Com efeito, dessa idéia matriz extrai-se a 
possibilidade de coexistência da Lei 4.595/64 com a Lei 8.884/94, uma vez 
que a primeira fica limitada ao exame da questão concorrencial como 
instrumento necessário à defesa do equilíbrio do sistema financeiro, ao 
passo que a segunda versa especificamente sobre a tutela da 
concorrência, refletindo com mais propriedade e nitidez os princípios que 
presidem a ordem econômica e financeira e, no particular, a preocupação 
do legislador constituinte com a defesa da concorrência e do consumidor, 
em situação mui diversa do que sucedia na época da edição da Lei 
4.595/64. Isso sem contar que a autarquia antitruste é dotada de longa 
experiência e de estrutura técnico-jurídica especializada que garantem ao 
Estado maior eficiência na proteção contra os abusos do Poder 
Econômico. 

4. Os pareceres da Advocacia-Geral da União, por força do § 1º do art. 40 
da LC 73/93, quando aprovados pelo Presidente da República, têm o 
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poder de vincular a Administração Federal. Os pareceres da AGU, 
contudo, não são de observância obrigatória pelo CADE, quer no tocante à 
interpretação e aplicação das normas da legislação de defesa da 
concorrência, quer no que diz respeito à delimitação de sua esfera de 
atribuições jurídicas. Se assim não fosse, a autarquia antitruste estaria na 
contingência de sofrer abalos - no que tange à necessária e imprescindível 
autonomia e independência de seus julgamentos -, que, eventualmente, 
possam advir de uma indevida ingerência do Poder Executivo.  

5. Apelação do CADE e remessa oficial, tida por interposta, providas. 

(AMS 2002.34.00.033475-0/DF, Rel. Desembargadora Federal Selene 
Maria de Almeida, Rel. para o acórdão Desembargador Federal Fagundes 
de Deus, Quinta Turma, julgado em 29/08/2007, DJ de 05/10/2007, p. 70.) 

Sustentam os Embargantes, em síntese, que os votos vencedores do 
acórdão embargado deixaram de se manifestar sobre: 

a) a regra estabelecida no art. 2º, § 2º, da Lei de Introdução ao Código 
Civil, segundo a qual “a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a 
par das já existentes, não revoga nem modifica lei anterior”; e 

b) o princípio da segurança jurídica, previsto no art. 5º, XXXVI, da CF, 
e no art. 2º, parágrafo único, e art. 69 da Lei 9.784/99. 

Apontam, ainda, obscuridade derivada do fato de que o aresto 
embargado não teria esclarecido “qual seria o limite da competência do CADE na 
análise dos casos de concentração de instituições financeiras“ (fls. 576) ou “em 
que ela poderia ser complementar à do Banco Central que examina a mesma 
questão, no mesmo mercado relevante” (fls. 577). 

Em resposta ao recurso (fls. 579/580), o CADE defende a inexistência 
de vícios no acórdão que, a seu ver, “expressamente declinou e esclareceu a 
divisão de funções entre o CADE e o BACEN”, e pede a sua rejeição por visar a 
concessão de efeito infringente ao julgado fora das hipóteses em que isso é 
admitido. 

É o relatório. 
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VOTO 

O Sr. Juiz Federal CÉSAR AUGUSTO BEARSI (Relator convocado): 

Quanto à primeira das omissões apontadas, os próprios Embargantes 
demonstram sua inexistência quando afirmam que “Concluíram os votos 
vencedores do v. acórdão embargado que haveria a possibilidade de uma 
‘aplicação harmônica’ entre a Lei nº 4.595/64 e a Lei nº 8.884/94, por meio do que 
se chamou de ‘princípio da complementaridade’, por meio de uma ponderação de 
valores” (fls. 576). 

Ora, se os votos vencedores afirmaram que ambas as leis podem e 
devem ser aplicadas na medida da competência nelas definida para cada uma das 
autarquias às quais cabe examinar os atos de concentração de instituições 
financeiras, parece óbvio que entenderam ser inaplicável ao caso concreto o 
disposto no art. 2º, § 2º, da LICC, por não haver especialidade entre as referidas 
leis que justifique o prevalecimento da competência exclusiva de qualquer dos dois 
órgãos para o julgamento dos atos em questão. 

Tal entendimento ficou claro no seguinte trecho do voto do 
Desembargador Fagundes de Deus que assim se expressou: 

Na esteira do raciocínio desenvolvido pelo eminente Desembargador 
Federal João Batista Gomes Moreira, no voto oral que proferiu durante a 
sessão de 15/08/2007, entretanto, entendo, também, que a aludida Lei 
Bancária não se sobrepõe à Lei 8.884/94, nem a substitui no tocante à 
matéria de competência legal do CADE. (fls. 557) 

Quanto ao segundo ponto, alegam os embargantes que os votos 
vencedores não se manifestaram sobre a questão posta nos autos sob a ótica da 
segurança jurídica, uma vez que não teriam atentado para o fato de que o art. 69 
da Lei 8.884/94 proíbe, expressamente, a aplicação retroativa de nova 
interpretação nos processos administrativos. 

Também não existe a suposta omissão, vez que o que se discute no 
feito é se os atos de concentração de instituições devem ser submetidos a prévia 
aprovação do CADE e do BACEN ou apenas desta última autarquia. Não se 
cogitou, em momento algum, de aplicar retroativamente uma nova interpretação a 
fato já decidido pela Administração, pois a decisão proferida nestes autos não 
modifica em nada o julgamento do ato de concentração já elaborado pelo BACEN 
em 20/01/1998. Assim sendo não há como se imputar omissão do acórdão 
embargado em relação ao disposto no art. 69 da Lei 8.884/94. 

De outro lado, se os Embargantes realmente entendem, como 
disseram nas razões dos declaratórios, que, “Ao acolher a pretensão do CADE, o 
v. aresto embargado violou, indubitavelmente, o princípio da razoabilidade” (fls. 
575) devem pleitear a sua reforma por meio do recurso cabível, e não buscar a 
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração fora das hipóteses 
em que isso é cabível, todas elas pressupondo a constatação de algum dos 
defeitos previstos no art. 535 do CPC.  
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Por fim, também não merece guarida a alegação de que o acórdão 
seria contraditório e obscuro na parte referente aos limites entre a competência do 
CADE e a do BACEN. 

Sobre o assunto, o voto vencedor do insigne Desembargador Federal 
Fagundes de Deus assim se manifestou: 

De tudo quanto ficou registrado, extrai-se a possibilidade de coexistência 
da Lei 4.595/64 com a Lei 8.884/94, sendo elas aplicadas de forma 
complementar, uma vez que a primeira fica limitada ao exame da questão 
concorrencial como instrumento necessário à defesa do equilíbrio do 
sistema financeiro, enquanto a segunda cuidaria especificamente da tutela 
da concorrência. (fls. 561) 

Na verdade, o que se vê das alegações dos Embargantes, quando 
afirmam que, na realidade, a atuação do CADE apenas repetirá o exame já 
realizado pelo Banco Central, é, ainda mais uma vez, sua tentativa de obter 
reforma do aresto embargado por meio de via inadequada. 

De mais a mais, o que efetivamente parece contraditório é o 
argumento utilizado pelos embargantes, pois, se a atuação do CADE efetivamente 
se limitasse a reexaminar apenas os mesmos aspectos já analisados pelo BACEN, 
dúvida não haveria da regularidade da fusão entre o BCN e o Bradesco, sendo 
certa a aprovação do negócio jurídico. 

Se paira incerteza quanto à manifestação do CADE é porque outros 
serão os aspectos examinados e todos ligados às atribuições da autarquia 
previstas em lei, atribuições essas que não se confundem com as do BACEN. 

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 

É o meu voto. 

  


