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2. Da primeira solicitação
Os interesses patrimoniais da requerente derivam do seu direito de propriedade das quotas da Telccom Entity, constitucionalmente garantido. A manutenção da integridade do valor da" quotas
resulta. portanto, de direito legftimo.
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Ministério da Justiça
CONSELHO ADMINISTRATIVO
DEFESAECONÔMICA

DE

DESPACHO DA CONSELHEIRA·RELATORA
Em 2 de fevereiro de 2000
N" 8~Ato de Concentração n: 53500.005134/99
Requerentes: MCI Worldcom Inc., Sprint Corporatíon
lecom
Relatora: Conselheira Lucia Helena Salgado

Ficou demonstrado, ouuossim que existe risco de dano a
cstes interesses. casos as demais quoti-tuv, únicas udministradorus
remanescentes. procedam à dih..içao du \ alor das quotas. atravév de
uma contratação com longo prazo de .llllllrtilação. por exemplo.

1. Do Relatório
Em 24.01.2000, a requerente Sprint Corporation submeteu,
nos termos do item "h" do Despacho LHS n. 03/2000 ("Do cumprimento da medida cautelar"), pedido de esclarecimentos sobre o
cumprimento das providências acautelatõrias determinadas.
Em particular, a requerente Sprint solicita a autorização deste
Conselho para confiar seus direitos de administração na Telecom
Entity a um trustee, até final decisão do CADE sobre a fusão apresentada (primeira solicitação).
Em suas razões, a requerente afirma que, nos termos da
decisão cautelar, a sua exclusão plena da administração da Telecom
Entity poderá causar prejuízos irrecuperáveis ao valor de suas quotas
(por exemplo, assumindo as quotistas remanescentes plano de investimento na Intelig com amortização a longo prazo), bem como
poderá inviabilizar o processo de venda destas quotas.
A requerente pleiteia, também, a permanência de um conjunto de executivos, advogados e representantes de banco de investimentos, contratados pela requerente para proceder às diligências
necessárias à futura venda das quotas da Telecom Entity, de sua
propriedade (segunda solicitação) ..
Afirma a requerente que, para exercer o seu direito de venda,
é necessário a existência de um corpo mínimo de funcionários e
mandatários, conlratados pela requerente para auxiliar a venda, com
informações sobre a empresa e estimativas sobre o justo preço de
venda.

Dcv eni, ainda. os termos do contrato de ce-são de direito de
uso e gozo das quotas observar as scguínt cs prcscriçõ •..•
s:

Por outro lado. o atustonu-nto d•• Sprint, cm rda,i1.) a ud1lJinislr~I~·ã
o, gcsliilJ I' nC'g,íl'ios d.i Tclccom Elllil~. .1YC() l' Illlch;! lal
-c nClcs"írio. a fim de evitar J,m," irrcpaniv cis ii dd\:,,\ d..• concorrência nu setor de tclccornunicuçõc-.

(aI o agente atuanl de forma independente. devendo administrar '" negócios da Tclecorn Eutity, da J"CO c da. Intchg no
Intcrc-se dcsu«, limirando-ve a agir \J"mJo salvaguardar n valor
patrimonial das quotas pertencentes 11Splinl. podcnd«, para I'sl,' mister exercer II direito de votu ~h.\.:on\.~nh:da ...QlhI1I.h" norne.ir dit" Tore;>.
Ja Iclccom Lnruy . .1\'CO " lf"dif' ~ettl CUIII,' .",j,lir e particip,u da-s
rcunioc-, de l\uolisras da Tclccoru Entity, lia J\ru c da Intdil!:

Nestes termos, huxcundu de um lado atender o intcrcv-c
privado legitimo I' privilegiando. é,' ourr», a -upremucia do inkn:ss,·
publico. CONSIDERO que cxi-tcm
fundamentos rde\ ,mies. [H.re
cederes de j1colhinu:ntn por este Conselho.

(h) não poderá cOllstituir-se '-0111" agente para este fim pes'oa fl,ica ou jurídica que dctcnh.i [I,ll"rc'''': na Sprint, ou que -eja
Ji.-,[.l \.tJutr"lt.tdu.
l':\-\,:ontr;ILIUtt
uu l'imitp_<l' .• r.ccndcutc, dc-ccndentc
nU colatcrul
tk·'k· ....ar~ 3f'l ~I au:
...

Prcliminnrmcntc.tporém.
tI •..•vo un ncionur que" iu-tiruto 1"ndico do rruste Uni 'O. inwl',,,in pd,t requerente. tI qual 'lIl'cr~ ii
nomeação de trustcc, não evi-te em nosso onl enumcnt« jundico, fI"S
limites e contornos que lhe confere o direito anglo-arncricano.
Como ensina Oscar Barreto Filho:
"De modo c-qucmãtico, II 'trust' pod c ser dc-,crito corno uma
relação jurídica na qual uma pessoa. denominada 'sculor' (o Iiduciantc), separa do próprio patrimõnio uma coisa c transfere sua propriedade a outrem. nomeado 'trustee" (o fiduciãriu), para que este, por
sua vez. a guarde e administre em benefício ou para uso de terceiro,
chamado benefíciãrío ou 'ce-rui que trusi'. Corresponde. na", suas
grand c, linhas. ao Iideicomis-,o dos direitos de tipo romanístic«. atcnta a peculiaridade da distinção entre 'common la••••
' e 'cquíty'." (Filho, Oscar Barreto. Regime Jurídico das Sociedade •• II.: Invc-tlmcntos
("Investment Trustx"}, pág. 66. Ma x Limonad, 1<JS61
Adiante. o autor compara o instituto unglo-umcrícuno do
truste com institutos jurídico, de base romanista, em especial os
institutos jurídicos da comissão mercantil. do mandato mercantil e do
fidcicomisso, nos termos em foram delineados pelo ordenamento jurídico pátrio, para ao final concluir que:
"Não nos parece necessária. nem ao menos possível, sob o
estrito ponto de vista jurídico, a adoção do instituto do 'trust' nos
direitos de base romanista.

e France Te-

DE. justiflcadamentc, para exame."). DETERMINO que a requerente
Sprint Coo transfira os direitos de uso e gozo das quotas de sua
propriedade. referente ao capital social da Teleeom Entity, a agente
indcp •...
ndentc, a ser escolhido pela requerente e submetido ao C'ADE
para aprov ação, mediante assinatura de termo de responsabilidade,

Como vimos, o 'trust' funda-se. historicamente, no reconhecimento da existência de duas ordens paralelas, o 'cornmon law' e
a 'equity', peculiares 'ao direito anglo-amerícano. Não passa o 'trust' ,
em última análise, de um desdobramento do direito de propriedade.
para atribuir ao 'trustee' a propriedade legal e ao beneficiário a
propriedade em 'equíty'. (Filho, Oscar Barreto. Op. Cit., pág 143)
Como, portanto, em direitos como o nosso, que não reconhecem a coexistência de dois títulos simultâneos de propriedade
plena sobre a mesma coisa, admitir a possibilidade de instituição do
trust? (....)"( ••Regra expressa no brocardo: duorum in solidum dominium esse non potest.")

É .certo, porém, que a Lei de Sociedade por Ações (Lei n,"
6.404n6), como bem esclarece em sua exposição de motivos: "regulou o instituto do 'agente fiduciário dos dcbenturistas' (artigos 66 a
70), tomando por modelo o 'truste' do direito anglo-saxão, e adaptando-o à nossa técnica jurídica."
Nestes termos, determinadas adaptações são necessárias a
fim de separar os direitos de uso e gozo das quotas de propriedade da
Sprínt, de modo .a garantir, de um lado. a ausência de dano à concorrência, e, de outro, a adequação ao nosso ordenamento, da forma
jurídica a ser adotada.
Sugiro, portanto, a celebração de contrato oneroso, respeitando-se os requisitos de validade do ato jurídico previstos no C6digo
Civil (art, 82. A validade do ato jurídico requer agente capaz, objeto
lícito e forma prescrita ou não defesa em lei.), recebendo o cessionãrio os direitos de liSO e gozo das quotas, em troca de remuneração fixada no conlrato.
Sendo assim, e nos termos do item "h" do Despacho que
adotou providências acautelatórias ("Casos que exijam tratamento específico, no âmbito desta medida. deverão ser apresentados ao CA-

te)
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(dI o ,'gentc responsabilizar-, c ·á -olrdariamcnte com a Sprint
Cu pela troca de informuções de curárer concorrencial. conforme a
wda":,,, constante do, itens "a", "h" c "c" do Despacho LHS n.
03/2000:
(e) o agente ficará autorizado a comunicar-se com a Sprint
Corpnration, sempre na forma escrita. desde qu c a informação verse
sobre. (i) esclarecimento do escopo dos serviços prestados pelo agente. bem corno evclarecirncnto sobre a forma de sua remuneração; (ii)
Interpretação de direitos estabelecidos cm acordo de quotistax; (iii)
informações referentes à venda das quotas pela Sprint: (iv) Informol~iles financeiras referentes 11Intclig, nccesxirius ao atendimento.
pela Sprint, d c exigências leguis referentes a rclatôrio-, de natureza
contábíl, fiscal ou mobilitíria, e (v) previsão de valores a serem
realizados pela Sprint, periodicamente, a título de investimento de
cupltal, cm conformidade com o, orçamentos aprovados;

°

(f) poderá
contrato ser rescindido: (il na hipótese de venda
dus quotas, desde o momento da assinatura do contrato definitivo; (ii)
se o plano e acordo de fusão entre MCI e Sprint for rescindido; (iii)
na hipótese de descumprimento dôs termos do acordo, pelo agente ou
pela Sprint, devendo, em todos os casos, ser os termos da rescisão
submetida ao CADE, em até 72 (setenta e duas) horas, para apreciação.
3. Da segunda solicitação
Quanto à segunda solicitação da requerente, qual seja, a
autorização para a permanência de um conjunto de. executivos. advogados e representantes de banco de investimentos, contratados pela
requerente para proceder às diligências necessárias à futura venda de
suas quotas na Telecom Entity, devo mencionar, preliminarmente, que
.IS prov idências
acautelatórias determinadas no Despacho LHS n."
03/2000 cm momento algum mencionam, ou sugerem a venda das
quotas de propriedade da Sprint.
A medida cautelar não antecipou, em qualquer de suas determinações, juízo sobre a decisão final do ato de concentração.
.
Entretanto, a requerente solicita, visando unicamente viabilizar o exercício do seu direito de propriedade, qual seja, o de
proceder à alienação das, quotas, que lhe seja autorizado a permanência de mandatários seus nas ativídades da Intelig.
Quanto a este aspecto, estendo possível a compatibilização
do interesse público com o legítimo interesse privado da proprietária,
desde que os mandatários, abaixo relacionados, firmem perante o
Conselho termo individual de responsabilidade, assumindo compromisso solidário ao das requerentes em cumprir as providências acautelatórias determinadas no Despacho LHS n. 03/20<!0:
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