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Senhora Diretora,
I.

RELATÓRIO

1.
Em 26 de novembro de 2007, o Laboratório Atalaia Ltda. formulou nesta
Secretaria de Direito Econômico denúncia em desfavor da Unimed Goiânia Cooperativa de
Trabalho Médico (“Unimed Goiânia”) e do CIER-Saúde – Comitê de Integração das
Entidades de Representação dos Médicos e dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde
(“CIER-Saúde”), solicitando providências no sentido de apurar conduta que considera
infringente à ordem econômica, nos termos da Lei nº 8.884/94.
2.

O Representante, em sua peça exordial, às fls. 01/ 17, relata que:


O Laboratório Atalaia atua há 39 anos na prestação de serviços de apoio à
medicina diagnóstica, realizando diversos tipos de exames,
predominantemente nas áreas de análises clínicas e anatomia patológica,
possuindo 12 unidades de atendimento na região metropolitana de Goiânia;



Atende em média 1.400 clientes por dia e realiza 160.000 exames/mês. Na
prestação destes serviços conta com 340 colaboradores, dentre médicos,
biomédicos, bioquímicos, biólogos, laboratoristas, recepcionistas,
digitadores, auxiliares gerais, técnicos e corpo administrativo;



Em 26/10/2006, os controladores do Laboratório Atalaia, pessoas físicas,
celebraram contrato com a Diagnósticos da América S.A. (“DASA”), por
meio do qual cederam a totalidade das suas quotas nesse laboratório a tal
empresa, que é a atual controladora da representante;



A DASA é uma sociedade brasileira, de capital aberto, que também atua na
prestação de serviços de apoio à medicina diagnóstica, e a supracitada
aquisição representou sua entrada na região de Goiânia;
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A Unimed é uma cooperativa líder na oferta de planos de assistência à
saúde no Estado de Goiás;



O CIER-Saúde – Comitê de Integração das Entidades de Representação
dos Médicos e dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde é um comitê
formado pela união de sindicatos, cooperativas, associações e federações
representativos dos prestadores de serviços de saúde em Goiás;



Em 07/08/2007, o CIER-Saúde teria convocado entidades para
participarem de uma reunião extraordinária na Associação dos Hospitais do
Estado de Goiás (AHEG), a ocorrer em 08/08/2007, com a seguinte pauta:
“1. Negociações com a UNIMED Goiânia.
2. Posicionamento em relação aos novos serviços de S.A.D.T que estão
sendo praticados em Goiás – DASA Diagnósticos da América S.A.
A participação dos cooperados é fundamental, pois importantes decisões
deverão ser tomadas em relação à Unimed Goiânia”.



Em 20/08/2007, teria ocorrido nova reunião convocada pelo CIER-Saúde,
para a qual foi expedida a seguinte convocação:
“Tendo em vista a reunião com o Conselho de Administração da Unimed
Goiânia na última sexta-feira, conforme decidido na Assembléia do dia
08/08/2007, vimos pelo presente convocar os prestadores de serviços da
área da saúde, cooperados da Unimed Goiânia, a comparecerem na Casa
dos Hospitais, Alameda Botafogo nº 101 – Centro, na próxima segundafeira, dia 20/08/2007 às 19h30 para informá-los o que foi discutido na
referida reunião e para decidirmos qual será nossa proposta para a
Cooperativa.
A participação dos cooperados é essencial e fundamental, pois unidos
encontraremos soluções para os nossos problemas.”



Grande parte dos concorrentes diretos do Representante são membros do
CIER;



Desde 1988, o Laboratório Atalaia presta serviços de apoio à medicina
diagnóstica aos usuários dos planos de saúde da Unimed Goiânia;



A serviços prestados pelo representante à Unimed Goiânia nunca foram
questionados sob o aspecto qualitativo. Os valores cobrados sempre foram
bastante competitivos em decorrência do volume de serviços prestados à
cooperativa e ao mercado como um todo, que permitia prestar serviços de
forma eficiente, obter economia de escala, o que, por sua vez, propiciava o
repasse de tais benefícios em seus preços;



Entretanto, desde meados de 2007, a Unimed Goiânia passou a exercer
pressão sobre o representante no sentido de descredenciá-lo, caso propostas
de preços mais vantajosos à cooperativa não fossem apresentadas;



Assim, em 06/06/2007, o Representante foi notificado pela Unimed
Goiânia da rescisão contratual. Diante disso, não restou outra alternativa ao
Representante senão a apresentação de novas propostas, em 22/06/2007 e
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04/07/2007, melhorando ainda mais os preços e as condições na prestação
de serviços prestados à cooperativa;

3.



Em 07/07/2007, o Representante foi informado pela Unimed Goiânia da
decisão do Conselho de Administração de rever a rescisão do contrato,
assumindo como condição que os procedimentos realizados seriam
remunerados num CH (Coeficiente de Honorário) no valor de R$ 0,22,
representando uma redução de 21,5% no faturamento do Laboratório
Atalaia com a Unimed Goiânia;



Considerando a importância da Representada sobre o faturamento do
Laboratório Atalaia, não restou outra opção para a manutenção do contrato.
Assim, a partir de 01/08/2007, o Representante passou a adotar os novos
preços impostos pela cooperativa;



Afirma o Representante que, após a aquisição do Laboratório Atalaia pela
DASA, uma série de fatos levaram à inequívoca constatação sobre o
verdadeiro motivo das pressões exercidas pela Unimed Goiânia. Por meio
de uma ação coordenada de concorrentes neste mercado, estes
apresentaram uma proposta uniforme de redução de preços, o CH de R$
0,28 para R$ 0,26, sob a condição de que o Laboratório Atalaia fosse
descredenciado junto à Unimed Goiânia. Tal ação coordenada teria se dado
por meio do CIER-Saúde, cujo coordenador é o Dr. Paulo Luiz Carvalho
Francescantonio, sócio proprietário do Padrão Laboratório Clínico, um dos
principais concorrentes do Representante;



Desta forma, em 01/11/2007, a Unimed Goiânia notificou o Representante
da decisão de descredenciá-lo do seu quadro de prestadores de serviços de
apoio à medicina diagnóstica, em caráter irrevogável, no prazo de 30 dias,
sem qualquer justificativa técnica ou econômica;



Em face disso, o Laboratório Atalaia contra-notificou a Unimed Goiânia
com vistas a reverter a situação, ressaltando o enorme prejuízo, não só ao
laboratório, mas também ao mercado e aos consumidores de tais serviços.
Em 12/11/2007, a Unimed Goiânia informou que seu Conselho de
Administração mantinha a decisão de rescindir o contrato celebrado;



Salienta o Representante que a Unimed Goiânia é a principal fonte
pagadora do Laboratório Atalaia, respondendo por mais de 30% de sua
receita. Além disso, a Unimed Goiânia deteria 64,7% de participação no
mercado de operadoras de planos de saúde na região metropolitana de
Goiânia;



O referido descredenciamento, já decidido pela Representada, ocorreria,
nos termos da notificação enviada ao Representante, em 30.11.2007, o que
representará sérios prejuízos ao mercado e à coletividade;



Ao final, requerer a instauração de Processo Administrativo com adoção de
Medida Preventiva.

Acompanham a denúncia os documentos constantes às fls. 20/120, dentre eles:
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Alteração e consolidação do contrato social firmado entre Diagnóstico da
América S.A. - DASA - e Laboratório Atalaia Ltda. (fls. 21/24);



Contrato Social do Laboratório Atalaia Ltda. (fls. 24/36);



Alteração e consolidação do Contrato Social do Laboratório Atalaia (fls.
37/61);



Contrato de prestação de serviços auxiliares de diagnóstico, terapia e
clínicas ambulatoriais celebrado entre a Unimed Goiânia e o Laboratório
Atalaia (fls. 62/67);



Aditivos contratuais firmados entre a Unimed Goiânia e o Laboratório
Atalaia (fls. 68/79);



Circular nº 003/2007 CIER-Saúde convocando os prestadores de serviços
da área de saúde, cooperados da Unimed Goiânia, para que tomem ciência
do que foi discutido na reunião do dia 08/08/2007 e para decidirem qual
será a proposta para a Cooperativa (fl. 87);



Notificação da Unimed Goiânia ao Laboratório Atalaia comunicando a
rescisão contratual a ocorrer no dia 30.11.2007 (fl. 88);



Contra-Notificação do Laboratório Atalaia à Unimed Goiânia requerendo a
revisão da decisão de descredenciamento (fls. 89/90);



A CT nº 065/07-DPRE da Unimed Goiânia ao Laboratório Atalaia
comunicando a manutenção da decisão de descredenciamento (fl. 91);



Relação dos principais concorrentes do Laboratório Atalaia em Goiânia
(fls. 92/93);



Quadro demonstrativo da participação de mercado da Unimed em Goiânia
(fl. 95);



Relatório, Voto e Acórdão proferidos pelo CADE no Recurso Voluntário
interposto pela Unimed Goiânia contra a Medida Preventiva adotada por
esta SDE nos autos do PA 08012.003368/2004-34 em trâmite nesta
Secretaria (fls. 97/106); e



Despacho e Nota Técnica desta SDE adotando Medida Preventiva em
desfavor da Unimed Goiânia nos autos supracitados (fls. 105/120).

4.
Em nota técnica, às fls. 121/124, este DPDE, após análise dos fatos relatados
na denúncia e exame dos documentos que a instruíram, propôs: (a) a promoção de
averiguações preliminares em face da Unimed Goiânia e do CIER-Saúde; (b) a notificação
dos Representados para que, no prazo de 48 horas, se manifestassem sobre os fatos
denunciados; e (c) o deferimento da realização de inspeção nas instalações da Unimed
Goiânia e do CIER-Saúde com escopo de obtenção de documentos e/ou dados eletrônicos
relacionados com a conduta denunciada.
5.
Assim, foi instaurada a presente Averiguação Preliminar e deferida a
realização da inspeção, conforme despacho da Secretária de Direito Econômico, acostado à fl.
125.
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6.
Às fls. 126/134, constam os ofícios por meio dos quais os Representados
foram informados do deferimento da inspeção a ser realizada no dia 28/11/2007, observandose o disposto no artigo 35, §2º, da Lei n. 8.884/94.
7.
Às fls. 136/165, constam os ofícios por meio dos quais os Representados
foram notificados da instauração da Averiguação Preliminar, bem como para, (i) no prazo de
quinze dias, apresentarem os esclarecimentos e (ii) no prazo de dois dias, apresentarem
manifestação acerca do pedido de adoção de Medida Preventiva requerida pelo
Representante, e, (iii) no prazo de um dia, apresentassem documentos indicados na
Notificação, necessário à instrução urgente do caso para apreciação do pedido de Medida
Preventiva.
8.
À fl. 173 consta o Despacho n. 898 proferido pela Sra. Secretária de Direito
Econômico que, (i) em razão da decisão proferida pelo Juiz da 9ª Vara Federal da Seção
Judiciária do Distrito Federal no bojo do Mandado de Segurança nº 2007.34.00.041662-5, que
concedeu a liminar pleiteada pela UNIMED Goiânia, com a finalidade de suspender, pelo
prazo de 30 dias, os trabalhos realizados durante a inspeção no escritório da empresa; (ii)
considerando que a finalidade da referida inspeção era coligir com celeridade e diligência os
elementos necessários para a apuração da denúncia encaminhada pelo Laboratório Atalaia a
esta SDE, especialmente para a manifestação tempestiva dessa Secretaria quanto ao pedido de
Medida Preventiva formulado pelo Representante, e, (iii) entendendo que a decisão judicial
frustrava o objetivo da inspeção na UNIMED Goiânia, decidiu, em juízo de conveniência e
oportunidade, revogar, parcialmente, o Despacho de n. 887.
9.
Às fls. 175 a 180 constam novas petições apresentadas pelo Representante,
reiterando o pedido de Medida Preventiva e a existência de fundamentos para a sua
concessão, ressaltando que foi colocado no website da Unimed Goiânia comunicado
informando ao público que, a partir de 1.12.2007, o Laboratório Atalaia não mais atenderá ao
convênio Unimed.
10.
Às fls. 181 a 204 foram juntados os termos de inspeção firmados ao final das
diligências realizadas na UNIMED Goiânia e no CIER-Saúde, bem como os documentos
obtidos no escritório do CIER-Saúde.
11.
Às fls. 205 a 207 consta Nota Técnica e Despacho do DPDE determinando a
remessa de cópia integral dos autos ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor,
para apurar a ocorrência de eventuais prejuízos aos usuários do plano de saúde Unimed em
Goiânia em razão da descontinuidade da prestação de serviços pelo Laboratório Atalaia.
12.
Em 30 de novembro de 2007, atendendo à Notificação nº 428, apresentou o
CIER-Saúde petição ressaltando que:
“3 - Os documentos xerocopiados inspecionados são os mesmos que estão
sendo encaminhados através da presente petição, sendo que no momento da
inspeção foi explicado que não há pautas e atas de reuniões realizadas, uma
vez que esse Comitê realiza suas reuniões informalmente, não havendo
necessidade de elaboração destes documentos – informação prestada pela
funcionária do CIER-Saúde.
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4 - Somente são elaboradas Atas de reuniões quando os acordos são firmados
perante o Ministério Público Federal, e isto só ocorre quando nas reuniões
entre o CIER-Saúde e as Operadoras de Saúde não há um consenso entre as
partes, precisando assim da intermediação do Ministério Público.
5 - Ressaltamos ainda que no ano de 2007 não foi necessária realização de
reuniões com a intermediação do Ministério Público, uma vez que o CIERSaúde juntamente com as operadoras conseguiram acordar os valores
negociados”.
13.
Às fls. 252 a 263 consta petição da Unimed Goiânia encaminhada em atenção
ao Despacho que requereu sua manifestação sobre a Medida Preventiva, na qual aduz, em
síntese:
i. a legitimidade dos mecanismos de negociação de preços dos planos de saúde
com os laboratórios, especialmente diante do regime de regulação de preços
estabelecidos pela ANS, que impede o repasse de preços ao consumidor final
sem a anuência da Agência, tornando essencial à sustentabilidade da
atividade exercida pelas operadoras a negociação junto a seus prestadores;
ii. é equivocada a postura do Representante de que a Unimed está obrigada a
com ele contratar. No mercado de saúde, as empresas procuram os parceiros
que melhor lhe convém, sendo freqüentes contratos e distratos entre
operadores de planos de saúde e prestadores de serviços;
iii. não se pode impor à operadora de seguros a obrigação de manter contratos
com todos os prestadores ou com aqueles cujo faturamento dependa da
operadora, ao argumento de que esta detém posição dominante. Não haveria
um único precedente do CADE obrigando contratação de serviços ou
fornecimento, a não ser em caso de monopólios naturais e infra-estrutura
essencial;
iv. a liberdade das operadoras de organizar e manter suas redes sofre
unicamente a limitação da ANS, diante do interesse dos usuários de planos
de saúde. A regulação da ANS concederia às operadoras plena autonomia
para contratar e distratar seus prestadores de serviços, a fim de garantir a
sustentabilidade de suas redes. O que importa apenas é que o consumidor
não fique desatendido, segundo as normas da ANS que, quanto a esse
quesito, é extremamente exigente e rigorosa;
v. a ANS não se preocupa com os prestadores de serviços laboratoriais, não
obrigando as operadoras a submeter-lhe as rescisões relativas a esses
segmentos, pois reconheceria que se trata de mercado competitivo,
diferentemente do mercado de hospitais;
vi. a Representação trata de questão meramente privada, sobre a qual a SDE não
deveria despender recursos materiais e temporais. O mercado de serviços de
apoio à medicina diagnóstica em Goiânia é pulverizado e quase todos os
laboratórios têm contrato com a Unimed Goiânia, numa demonstração de
que não se trata de questão concorrencial;
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vii. a Medida Preventiva teria como escopo não a prevenção de um dano à
concorrência, mas a proteção do faturamento da empresa representante, o
lucro privado. O objeto do pedido seria a manutenção de receita, para
cumprir as promessas feitas aos acionistas quando da aquisição do
laboratório.
14.

Às fls. 276/289, o CIER presta os esclarecimentos aduzindo que:
• O CIER faz intermediação de negociações com os mais diversos tomadores
de serviços médicos, inclusive ajustando com eles preços e condições em
nome de suas instituidoras, uma vez que o comitê foi criado exclusivamente
para este mister;
• Todo o trabalho desempenhado pelo CIER é pautado no respeito, na
remuneração justa, nas condições adequadas de trabalho e na prestação de
serviços com qualidade. Os prestadores de serviços não fazem qualquer
contrato com o Representado, este somente intermedeia as negociações;
• Dentre as entidades que fazem parte do CIER – Saúde estão o Sindicato dos
Laboratórios de Análises e Bancos de Sangue do Estado de Goiás –
SINDILABS e a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas – Seção Goiás –
SBAC-GO. Estas entidades representam o segmento de laboratórios no
Estado de Goiás e cada uma tem seu representante, que participa das
reuniões do CIER prestando informações a todo o grupo que representam;
• Até 03/07/2007, o Laboratório Atalaia, como parte do segmento de
laboratórios de analises clínicas, também era integrante do CIER-SAÚDE.
Nas negociações feitas com a intermediação do CIER, o Representante
sempre foi informado das decisões, e em momento algum demonstrou
insatisfação com os acordos, pelo contrário, sempre apoiou as decisões
tomadas pelo CIER;
• Concomitantemente à compra do Laboratório Atalaia, a DASA procurou os
donos do Laboratório Padrão demonstrando o desejo em adquiri-lo. A
proposta foi recusada, uma vez que os proprietários do Laboratório Padrão
vislumbraram que o negócio não traria bons lucros, na medida em que a
transação sinalizava um domínio de mercado por parte da DASA,
particularmente na região de Goiânia, pois se o Laboratório Padrão fosse
vendido, a DASA seria dona dos dois maiores laboratórios do Estado de
Goiás;
• Ressalta que não é possível comprovar, por meio de documentos, a tentativa
da transação comercial, uma vez que os donos do Laboratório Padrão
assinaram um termo de compromisso com cláusula de confidencialidade;
• O CIER-SAÚDE não tem conhecimento dos fatos que levaram ao
descredenciamento do Laboratório Atalaia pela Unimed Goiânia, tampouco
do teor do contrato firmado entre as partes;
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• Todo plano de saúde pode credenciar e descredenciar qualquer serviço, a
qualquer tempo, pois há uma previsão para isso nos contratos. Não há
imposição de preços, prazos, limitações e quaisquer outras condições em
detrimento aos interesses dos profissionais médicos;
• As empresas tomadoras de serviços médicos não se encontram obrigadas a
negociarem com o Representado. Caso não lhes convenham negociar com o
CIER-SAÚDE ela têm total liberdade de buscar no mercado outras
alternativas, podendo, inclusive contratar individualmente os profissionais
que necessitam;
• Quando não há consenso sobre os valores dos serviços contratados, a
negociação sempre é feita junto ao Ministério Público Federal. Assim, não
há que se falar em condutas impositivas praticadas pelo CIER-SAÚDE
• O CIER-SAÚDE não tem qualquer ingerência nas decisões tomadas pela
Unimed Goiânia, uma vez que dentre seus representantes nenhum está ligado
ao seu Conselho de Administração, sendo somente médicos cooperados, que
almejam a prosperidade da cooperativa;
• No âmbito da sua atuação, o Representado não prejudica a livre concorrência
ou a livre iniciativa, não influencia adoção de conduta comercial uniforme,
tampouco limita ou impede o acesso de novas empresas ao mercado;
• Ao final, requer o arquivamento da Averiguação Preliminar.
15.
Acompanham os esclarecimentos do Representado os documentos contantes às
fls.290/338, dentre eles:
(i) O OF DIRTEC 018/2007 enviado ao CIER-SAÚDE pelo Laboratório
Atalaia comunicando seu desligamento do comitê (fl. 291);
(ii) Acordo celebrando entre o CIER-SAÚDE e Golden Cross com definições
de preços de procedimentos médicos (fls. 300/308);
(iii) Tabela de Serviços Hospitalares Golden Cross/AHEG-SINDHOESG a
vigorar entre abril e outubro de 2007 (fls..309/314);
(iv) Classificação dos Hospitais eleborada pela Associação dos Hospitais do
Estado de Goiás e pelo Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde
no Estado de Goiás (fls. 315/317);
(v) Acordos celebrados entre o CIER-SAÚDE e a FUSEX e CIER-SAÚDE e
Medial Saúde definindo preços de procedimentos médicos (fls.318/335); e
(vi) Tabela de Serviços Hospitalares Medial Saúde/AHEG-SINDHOESG (fls.
336/338)..
16.
que:

Às fls. 339/361, a Unimed Goiânia apresentou os esclarecimentos aduzindo
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• Não existe constatação de qualquer impacto nos mercados em questão, não
resultando, portanto, em problema concorrencial, mas, tão somente, em lide
de natureza privada, cujo escrutínio deve ser feito pelo Poder Judiciário;
• Posição dominante e adoção de conduta capaz de provocar no mercado
quaisquer dos feitos previstos nos incisos do art. 20 da Lei nº 8.884/94
constituiriam coisas distintas. A aferição da posição dominante é apenas uma
condição não suficiente para a prática de conduta concorrencial. Desta
forma, se a conduta não têm o condão de produzir efeitos nefastos nos
mercado, como é o presente caso, não apresenta os requisitos para que possa
ser reprimida;
• A saída do Representante ou a de mais alguns outros laboratórios não afetará
a ordem desse mercado, uma vez que é um mercado pulverizado. A rescisão
do contrato firmado entre o Representante e a Representada não tem o
condão de aumentar o poder de mercado da Unimed Goiânia, tendo em vista
que não são concorrentes;
• Já no mercado de origem, a Representada e o IPASGO são os maiores
concorrentes no mercado geográfico em questão na disputa por clientes,
pois, embora sob diferentes formas organizacionais, suas atividades são
voltadas para a mesma classe de pessoas, aquelas que buscam assistência de
saúde complementar, por meio de um plano de saúde;
• Pouco importa se o IPASGO é uma entidade de auto-gestão não regulada
pela ANS. O essencial é que ele é um instituto com ampla capilaridade, em
face da flexibilidade de critérios para a admissão de beneficiários, buscando
clientes da mesma forma como fazem as operadoras de planos de saúde;
• Todas as empresas de planos de saúde, concorrentes da Unimed Goiânia,
mantêm credenciamento com o Laboratório Atalaia. O mercado de Goiânia é
aberto a qualquer plano que atua no País, o que demonstra ser o mercado de
planos de saúde extremamente concorrencial;
• A Unimed Goiânia, ao rescindir contrato com qualquer laboratório, não afeta
a concorrência, na medida em que não existem barreiras à entrada no
mercado em análise, como demonstra o número de laboratórios existentes. A
possibilidade de entrada de concorrentes neste mercado é elevada, a alta
lucratividade desse setor é atestada pela DASA em seu site
www.diagnosticodaamerica.com.br;
• Da alegação do Representante de que os reajustes de preços não ocorrem há
anos, pode-se concluir que os preços cobrados por ele estavam muito acima
dos preços razoáveis, uma vez que o mercado teve significativo crescimento,
ato esse reconhecido pelo próprio Representante, cujo grupo econômico teve
um lucro recorde em 2006 (62,6% superior a 2005);
• A negociação de preços entre os planos de saúde e seus prestadores de
serviços é de interesse das partes, cada qual buscando obter na negociação
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vantagens que consideram adequadas para maior lucratividade. Não se pode
responsabilizar um plano de saúde por prejuízos sofridos por seus
contratados. No presente caso, o Laboratório Atalaia faz parte da maior
empresa de diagnósticos laboratoriais da América Latina e é a quinta do
mundo;
• A DASA, desde 1999, vem adotando uma política de expansão direcionada
em aquisições de empresas concorrentes, “cuidadosamente selecionadas e
com marcas bem-posicionadas no mercado”, conforme informado em seu
site;
• Nos últimos 12 anos, a DASA adquiriu grandes laboratórios. Em Brasília
adquiriu dois tradicionais concorrentes, o Pasteur e o Exame. Ela é uma
empresa de apoio a outros laboratórios, realiza exames para cerca de 2.200
laboratórios que têm restrições de custos para a realização de determinados
exames. Com isso, conhece as deficiências dos concorrentes e explora as
vantagens lucrativamente, com bem tem provado as aquisições de
competidores;
• A rescisão de contrato, objeto da presente AP, não afetará a lucratividade do
Representante, na medida em que afirma em seu site que ”a região
metropolitana de Goiânia e Brasília são consideradas um único mercado
para as estratégias da DASA S.A.”, que com seis milhões de habitantes e
crescimento anual de 3,3%, sendo que 36% dessa população encontram-se
assistida pelo sistema privado de assistência à saúde;
• A preocupação da SDE deverá esta focada para a concorrência e não para o
faturamento de um laboratório pertencente à quinta maior empresa do mundo
no mercado de disgnósticos clínicos;
• Ao final, requer o arquivamento da presente Averiguação Preliminar.
17.
Acompanham os esclarecimentos os documentos constantes às fls. 363/381,
representados por impressões colhidas pela Representada no site da DASA, mencionadas em
seus esclarecimentos.
18.

É o relatório.

II.

ANÁLISE

II.1

Do Mercado Relevante

19.
O mercado relevante, para a análise antitruste, é definido como aquele em que
se travam as relações de concorrência. É composto pelas dimensões de produto e geográfica.
20.
Para fins do presente processo, o mercado relevante é definido como o
mercado de “prestação de serviços de apoio à medicina diagnóstica e terapêutica nas
áreas de análises clínicas e anatomia patológica (SADT) na região metropolitana de
Goiânia.”
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21.
Ponto de vista do produto. O mercado relevante do produto compreende
todos os bens / serviços considerados substituíveis entre si pelo consumidor devido às suas
características, preços e utilização. Um mercado relevante do produto pode ser composto por
um certo número de bens / serviços que apresentam características físicas, técnicas ou de
comercialização que recomendem o agrupamento.
22.
Segundo a Representação, do ponto de vista do produto, a prática
denunciada insere-se no mercado relevante de prestação de serviços de apoio à medicina
diagnóstica e terapêutica nas áreas de análises clínicas e anatomia patológica (SADT),
mercado no qual o Laboratório Atalaia realiza suas atividades.
23.
Ponto de vista geográfico. O mercado relevante geográfico compreende a
área em que as empresas ofertam e procuram produtos (bens ou serviços) em condições de
concorrência suficientemente homogêneas em termos de preços, preferências dos
consumidores, características dos produtos. A definição de um mercado relevante geográfico
exige também a identificação dos obstáculos à entrada de produtos ofertados por firmas
situadas fora dessa área. As firmas capazes de iniciar a oferta de produtos na área considerada
após uma pequena mas substancial elevação dos preços praticados fazem parte do mercado
relevante geográfico. Nesse mesmo sentido, fazem parte de um mercado relevante geográfico,
de um modo geral, todas as firmas levadas em conta por ofertantes e demandantes nas
negociações para a fixação dos preços e demais condições comerciais na área considerada.
24.
Para fins do presente processo, o mercado relevante do ponto de vista
geográfico compreende a Região Metropolitana de Goiânia, composta pelos municípios:
Goiânia, Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Goianápolis, Goianira, Guapó,
Hidrolândia, Nerópolis, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Trindade, conforme
definido pelo IBGE1. Tal definição satisfaz a atuação do Representante e Representados2 e é
factível ao deslocamento do consumidor para a realização dos seus exames.3

1

ftp://geoftp.ibge.gov.br/Organizacao/Municipios_por_Regioes_Metropolitanas/Cartogramas/GO-/,
28/11/2007.
2

em

Áreas de atuação:

(i) CIER-Saúde: todo Estado de Goiás;
(ii) Unimed Goiânia: Goiânia, Aparecida de Goiânia, Bonfinópolis, Caldazinha, Caturai, Goianira, Hidrolândia,
Nerópolis, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás, Trindade, Abadia de Goiás, Bela
Vista de Goiás, Brazabrantes, Guapo, Inhumas, Nova Veneza, Santa Bárbara de Goiás, Araçu, Avelinópolis,
Campestre, Itauçu, Leopodo de Bulhões, Anicuns, Cesarina, Nazário, Petrolina de Goiás e Varjão.
(iii) Laboratório Atalaia: região metropolitana de Goiânia
3

Não obstante, entende-se pouco provável que o consumidor saia do seu município de domicílio para realizar
exames em outro município ou na capital, a menos que este não ofereça o serviço.
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II.1.1

Do Mercado de Operadoras de Saúde e do Poder de Mercado da Unimed
Goiânia

25.
Não obstante esteja a prática denunciada circunscrita ao mercado de prestação
de serviços de apoio à medicina diagnóstica e terapêutica nas áreas de análises clínicas e
anatomia patológica, é importante tecer algumas considerações sobre o mercado em que atua
a Representada Unimed Goiânia e sobre a caracterização de poder de mercado.
26.
Para fins de análise desta Averiguação Preliminar, serão utilizados os dados
fornecidos pela ANS4. Segundo o Representante, a conduta denunciada só é possível porque a
Unimed Goiânia possui poder de mercado no segmento de planos de saúde, detendo 64,7%
dos usuários de planos de saúde no Município de Goiânia (fl. 95). Some-se a isso o fato de
que, a receita do mercado de SADT é composta, geralmente, por apenas 10% de clientes
particulares, sendo todos os outros 90% usuários de planos de saúde (fl. 11).

4

É oportuno ressaltar que o entendimento sobre a delimitação do mercado relevante de operadoras de planos de
saúde e a conseqüente caracterização de poder de mercado no segmento de atuação da Unimed está sendo
reavaliado atualmente por esta Secretaria de Direito Econômico. Visto que o trabalho de reavaliação não está
concluído e que não haverá prejuízo à Unimed com a adoção da definição da ANS, procedemos à presente
análise considerando os dados fornecidos pela ANS.
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27.
È necessário, todavia, que o cálculo da participação de mercado da Unimed
Goiânia seja feito considerando toda a região metropolitana de Goiânia, que representa o
mercado relevante geográfico adotado na presente Nota Técnica.
28.
Em resposta ao Ofício nº 6287/CGAJ/DPDE, fls. 979/980, no Processo
Administrativo nº 08012.003368/2004-345, a ANS informou que a Unimed Goiânia possui
159.310 beneficiários de um total de 377.364 beneficiários de planos de saúde na região
metropolitana de Goiânia, fl. 1009, conforme a tabela abaixo:

Beneficiários de planos de saúde, segundo os
municípios da região metropolitana de Goiânia
Município
Abadia de Goiás
Aparecida de Goiânia
Aragoiânia
Goianira
Goianápolis
Goiânia
Hidrolândia
Nerópolis
Santo Antônio de Goiás
Senador Canedo
Trindade
Total

Beneficiários
229
32.432
163
709
181
331.403
637
892
239
3.782
6.697
377.364

Fonte: Sistema de Informações de Beneficiários - ANS/MS - 06/2007

29.
Com base nos dados apresentados acima, a participação da Unimed Goiânia é
de 42,2% no mercado de planos de saúde da região metropolitana de Goiânia.6 Nos termos da
Lei n. 8.884/94, presume-se a detenção de poder de mercado por parte da Unimed Goiânia no
5

Figura como Representante Hospital Samaritano e outros e como Representada Unimed Goiânia. Este Processo
Administrativo encontra-se no presente momento em análise na SDE.
6

De acordo com a Lei nº 8.884/94, art 20, §§ 2º e 3º :

“§ 2º Ocorre posição dominante quando uma empresa ou grupo de empresas controla parcela substancial de
mercado relevante, como fornecedor, intermediário, adquirente ou financiador de um produto, serviço ou
tecnologia a ele relativa.
§ 3º A posição dominante a que se refere o parágrafo anterior é presumida quando a empresa ou grupo de
empresas controla 20% (vinte por cento) de mercado relevante, podendo este percentual ser alterado pelo Cade
para setores específicos da economia” (g.n.).
Há que se notar que a detenção de poder de mercado não é suficiente para caracterizar infração à ordem
econômica, sendo para tanto necessário que se demonstre o abuso deste poder conforme art. 20, incisos II e IV e
§ 1º da Lei nº 8.884/94.
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mercado de planos de saúde da região metropolitana de Goiânia, o que não significa que isso
seja por si só ilegal.
30.
Note que a Unimed Goiânia atua por meio da contratação de uma rede de
prestadores de serviços, que serão colocados à disposição dos beneficiários dos planos de
saúde. Em outras palavras, os consumidores contratam as operadoras, e estas, por sua vez,
contratam os prestadores de serviços para suprir a demanda dos consumidores. Pode-se
afirmar que o mercado de plano de saúde é afetado pela oferta de prestadores de serviços
disponibilizados pelas operadoras de planos de saúde, lhe interessando índices maiores de
concorrência entre os prestadores de serviço.
31.
Destarte, as operadoras de planos de saúde e os prestadores de serviços não são
rivais atuando em um mesmo mercado, em relação de concorrência. Ambas as partes, até
mesmo pela natureza da relação estabelecida, desenvolvem suas atividades para atingir um
objetivo comum, qual seja, a prestação de serviços de saúde ao consumidor final.
32.
Feitas essas considerações acerca do mercado relevante onde atuam a
Representante e a Representada Unimed, passa-se a avaliar os eventuais efeitos
anticompetitivos que o descredenciamento do Laboratório Atalaia junto à Unimed Goiânia
poderia acarretar.
II.2

Da Conduta da Unimed Goiânia e do CIER-Saúde e o descredenciamento do
Laboratório Atalaia

II.2.1

Conduta da Unimed Goiânia

33.
Por parte da Unimed Goiânia, duas possibilidades poderiam explicar o
descredenciamento do Atalaia: (i) decisão empresarial, autônoma e independente, não estando
configurados incentivos por parte da Unimed Goiânia para prejudicar a concorrência no
mercado de SADT com o intuito de favorecer suas próprias atividades; e (ii) decisão tomada
em reação à pressão sofrida em vista da atuação anticompetitiva do CIER-Saúde para
descredenciar o Laboratório Atalaia.
34.
Com relação à primeira possibilidade, ela não constitui ilícito concorrencial a
ser combatido pela Lei n. 8.884/94. Os agentes econômicos são livres, em princípio, para
contratar com quem quer que queiram.
35.
Segundo o Guia Médico constante no site da Unimed Goiânia7, 52 laboratórios
são credenciados à Unimed Goiânia8, incluindo o Laboratório Atalaia9. É legítimo à Unimed
Goiânia tomar decisões independentes e autônomas para descredenciar de sua rede de
prestadores de serviço determinados laboratórios que não sejam mais de seu interesse. Na
ausência de incentivos para o descredenciamento lesivo à concorrência por parte da Unimed
7

http://www.unimedgoiania.com.br/site/conteudo.php?site=atendimento/guiaMedico&titulo=Guia%20Médico&
m=at
8

Inclui hospitais que prestam serviço de análises clínicas e anatomia patológica.

9

Inclui o Hospital Samaritano e o Hospital e Maternidade Jardim América que estão credenciados por força de
Medida Preventiva adota pela Secretaria de Direito Econômico – SDE/MJ, em sede do Processo Administrativo
nº 08012.003368/2004-34.
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Goiânia, não poderia a autoridade de defesa da concorrência pressupor, na falta de qualquer
outro indício que mostraria incentivos diversos, que a Unimed Goiânia quer ela própria
destruir concorrência que lhe favorece.
36.
Dessa forma, não há incentivos para a Unimed Goiânia discriminar prestadores
de SADT com fins lesivos à concorrência considerando que:
(i)

A Unimed Goiânia não está presente no mercado de
prestação de serviços de apoio à medicina diagnóstica e
terapêutica nas áreas de análises clínicas e anatomia
patológica (SADT) (i.e., não há relação de concorrência
entre a Unimed e os prestadores de SADT no mercado
relevante considerado);

(ii)

Nenhum membro do seu Conselho de Administração ou
Diretoria tem interesses societários identificados em
outros prestadores de SADT no mercado relevante
considerado; e

(iii)

A atividade da Unimed Goânia se beneficia da existência
de concorrência entre os prestadores de SADT, que
poderão oferecer preços menores à Unimed Goiânia e
maior diversidade de produtos aos consumidores e
beneficiários dos planos de saúde.

37.
Note, porém, que não se quer negar que a Unimed Goiânia não goze de poder
de barganha frente a seus prestadores de serviços. É sabido que há grande assimetria na
relação contratual entre a Unimed Goiânia e seus laboratórios associados. Contudo, isso não
quer dizer que a Unimed não possa, de forma independente e autônoma, tomar decisão para o
descredenciamento de algum de seus associados (i.e., não é todo descredenciamento por parte
de agente econômico com poder de mercado que configura ilícito concorrencial). Se houve
descumprimento de cláusula contratual ou abuso no cumprimento do contrato, devem as
partes se fazer valer do Poder Judiciário para proteger seus interesses privados.
38.
Restando configurada a primeira possibilidade aventada, aplica-se o disposto
no artigo 12 da Portaria do Ministério da Justiça n. 4/2006:
Art. 12. Não será admitida a instauração de qualquer das espécies de
processos administrativos previstos nesta Portaria para apurar fatos que
constituam lide privada, sem interesse para a coletividade.
39.
Com relação à segunda possibilidade, i.e., se a decisão de descredenciamento
do Laboratório Atalaia foi fruto de decisão tomada pela Unimed Goiânia no contexto da
pressão exercida pelo CIER-Saúde, não é razoável concluir que a Unimed Goiânia tenha que
ser punida pela legislação antitruste por tal conduta. Já ressaltamos que a Unimed Goiânia
não tem qualquer incentivo em reduzir a concorrência no mercado SADT; pelo contrário, de
sua perspectiva, quanto maior a concorrência entre os prestadores de serviço SADT, mais
benefícios ela pode extrair, por meio de preços menores e diversidade de produtos. Assim, se
de fato, o descredenciamento do Atalaia deveu-se à essa segunda hipótese, cumpre analisar a
licititude da conduta do CIER-Saúde, que será feito no item II.3 abaixo.
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40.
Assim, com relação à conduta imputada à Unimed Goiânia, não há que se falar
em indício de prática anticompetitiva, devendo esta averiguação preliminar contra a Unimed
Goiânia ser arquivada, com recurso de ofício ao CADE, nos termos da Lei n. 8.884/94.
II.3

Conduta do CIER - Saúde

41.
Segundo a Representação, o CIER-Saúde é um comitê formado pela união de
sindicatos, cooperativas, associações e federações representativos dos prestadores de serviços
de saúde em Goiás. Conforme extrai-se da “carta de apresentação” do Comitê, em seu
website10:
O CIER-Saúde - Comitê de Integração das Entidades de Representação dos
Médicos e dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, vem trabalhando
ativamente pela melhoria das condições de trabalho e da remuneração dos
prestadores de serviços de saúde goianos. Organização pioneira no País, o
CIER-Saúde foi oficialmente lançado em Goiânia em 26 de junho de 2001 e é
formado pela união de sindicatos, cooperativas, associações e federação
representativos dos prestadores de serviços de saúde, que buscam não apenas
o atendimento das reivindicações de seus associados, mas também garantir
melhor assistência aos usuários dos planos de saúde.
A meta do CIER-Saúde é promover reuniões de negociação com todas as
empresas de planos de saúde que atuam em Goiás. O primeiro contato é
destinado à apresentação do comitê, seus membros, objetivos e pauta de
reivindicações aos compradores de serviços. Cada convidado deixa a Casa
dos Hospitais com um dossiê, contendo todas as informações do CIER-Saúde,
inclusive minutas dos contratos de prestação de serviços e propostas de
valores de serviços.
As negociações entre os prestadores e compradores de serviços de saúde
deverão ser sempre feitas pelo comitê. A medida tem o objetivo de evitar
problemas comuns ocorridos no passado, com os prestadores de serviços de
saúde se tornando reféns das operadoras, que sempre ditaram regras e
preços.
(...)
Acreditamos que através do diálogo entre os compradores de serviços e as
associações, cooperativas, federação e sindicatos que integram o CIERSaúde, será possível construir uma nova relação entre esses segmentos. (...)
42.

10

São membros do CIER-Saúde, segundo informações extraídas de seu site:


Associação Brasileira de Bancos de Sangue - Regional Centro-Oeste;



Associação dos Hospitais do Estado de Goiás;



Associação dos Hospitais de Alta Complexidade do Estado de Goiás;



Associação Médica de Goiás;



Cooperativa Médica do Estado de Goiás;

www.casadoshospitais.com.br/cier/
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Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Estado de Goiás;



Federação dos Hospitais, Laboratórios, Clínicas de
Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de Goiás;



Sociedade Brasileira de Patologia - Seção Goiás;



Sociedade Brasileira de Análises Clínicas - Seção Goiás;



Sindicato dos Médicos do Estado de Goiás;



Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde no
Estado de Goiás;



Sindicato dos Laboratórios de Análises e Bancos de Sangue no Estado de
Goiás;



Sindicato das Clínicas Radiológicas, Ultrassonografia, Ressonância
Magnética, Medicina Nuclear e Radioterapia no Estado de Goiás.

Imagem

e

43.
Em apuração em sede de averiguação preliminar, especialmente em
informações divulgadas no site da entidade, foi possível coligir aos autos outros elementos
que demonstram que o procedimento usual de negociação de valores para remuneração dos
prestadores de serviços de apoio à medicina diagnóstica é feito por intermédio do CIERSaúde:
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44.
Outrossim, verificou-se, em análise preliminar, que houve discussões sobre os
novos procedimentos adotados pela DASA (Laboratório Atalaia), nas reuniões convocadas
pelo CIER-Saúde.
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45.
Assim, em relação ao CIER-Saúde, baseando-se nas notícias veiculadas em
seu próprio site e na Representação apresentada perante a SDE (como será visto mais
detalhadamente abaixo), observa-se, indícios suficientes de prática lesiva à concorrência em
relação à: (i) direcionamento de prática comercial uniforme por parte de seus associados, com
negociação conjunta por parte dos laboratórios associados frente aos planos de saúde; e (ii)
atuação conjunta com o fim de impor obstáculos ou impedir que concorrentes não associados
ao CIER-Saúde associem-se a planos de saúde.
46.
Com relação ao item (i), tal condição de agrupamento de concorrentes pode,
inclusive, aparentar a busca pelo poder compensatório diante de um agente com poder de
mercado, tal qual a Unimed Goiânia. Entretanto, Duclos11 afirma que o first best é sempre a
introdução de competição, embora haja situações nas quais o poder de mercado é preexistente
e não pode ser removido. Nessa linha, Duclos ainda fornece uma trilha de investigação sobre
o poder de compra12 indicando que, sob certas condições, existe a possibilidade de se atingir
11

DUCLOS, Maria Teresa Martins. Atos de Concentração, Poder de Monopsônio e restrições Verticais no
Mercado de Saúde Suplementar. In FIUZA, MOTTA. Métodos Quantitativos em Defesa da Concorrência e
Regulação Econômica. [INCLUIR REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA COMPLETA]
12

(i) identificar corretamente o mercado, (ii) comparar os níveis de concentração, (iii) ponderar o poder de
mercado pela participação do serviço no valor total dos custos da empresa e (iv), clarificar quais são as
condições necessárias para que ou o “monopólio” ou o “oligopólio bilateral” melhore o bem-estar social.
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um preço competitivo e uma quantidade mais próxima da quantidade competitiva, quando na
presença de poder compensatório numa negociação. Reconhecendo sua interdependência
mútua, as partes maximizariam a quantidade de planos de saúde vendidos aos consumidores,
barganhando o resultado final entre si.
47.

Porém, conforme afirma Daniel Goldberg13:
“o problema é que, no contexto do mercado de serviços médicos, é pouco provável
que isso aconteça. (...) Isso significa que permitir a barganha coletiva nesses casos
apenas redistribui renda, sem aumentar a eficiência econômica do mercado.
A questão que se coloca, nessas hipóteses é: na ausência de um incremento de
eficiência decorrente da característica compensatória do poder de mercado, as
autoridades antitruste deveriam permitir a barganha coletiva como instrumento de
transferência de renda para agentes econômicos considerados “vulneráveis” ?
Entendemos – sempre à luz da moldura welfarista construída no início desse trabalho
– que raramente essa será uma boa idéia, por diversas razões.
Em primeiro lugar, como já afirmamos anteriormente, a política antitruste é um
instrumento tremendamente impreciso de distribuição de renda. Quando lidamos com
a suposta distribuição de renda das operadoras de saúde para os médicos, temos de nos
dar conta de que as empresas são apenas intermediárias, um feixe de contratos e
relações jurídicas, e que na verdade representam consumidores, empregados, outros
fornecedores e acionistas. Como garantir que o resultado da redistribuição de renda
seja efetivamente atingido?
Um outro problema associado à autorização da barganha coletiva para a profissão
médica é como garantir que o cartel formado com o intuito de melhorar a
remuneração dos médicos na sua relação com o oligopsônio das operadoras não acabe
gerando conseqüências negativas (spillovers) em outros mercados, competitivos?
Como assegurar, por exemplo, que um tabelamento de preços organizado para uma
negociação com as operadoras não acabe afetando o mercado de negociação direta
com os consumidores finais, que não possuem planos de saúde?
Há um terceiro problema, pouco articulado na literatura antitruste, ao que saibamos.
Operadoras de saúde acabam concentrando determinados mercados em função das
economias de escala e escopo que caracterizam sua atividade. Isso é especialmente
verdadeiro no caso das seguradoras de saúde. Nesses casos, a concentração – natural,
fundada em maior eficiência, e chancelada pela lei – deve ser contraposta a um cartel
organizado sob os auspícios das autoridades de defesa da concorrência? A permissão
da barganha coletiva acaba obstaculizando o desenvolvimento de formas e arranjos
institucionais alternativos e mais eficientes. Por exemplo, o estímulo à formação de
redes financeiramente integradas de médicos e hospitais, ou até mesmo de médicos e
operadoras de saúde diminui se a barganha coletiva da remuneração é permitida. Por
outras palavras, é possível que a autorização para barganha coletiva obstaculize o
progresso tecnológico do setor (o que se viu, nos Estados Unidos, com os boicotes
organizados pelas cooperativas e associações às inovações introduzidas pelo managed
care) .
No caso dos mercados de saúde suplementar, em que os custos aumentam ano a ano,
com a incorporação de novas tecnologias, é especialmente grave impedir que se
desenvolvam formas eficientes de integração de serviços médicos, hospitalares e

13

Daniel Krepel Goldberg, Poder de Compra e Política Antitruste, São Paulo: Singular, 2006, pp. 265-268.

Averiguação Preliminar n.º 08012.013780/2007-13

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO

planos de saúde. Para os que pensam que a negociação contratual forneceria uma
solução equivalente à integração, é importante ressaltar que raramente um arranjo
contratual consegue replicar com perfeição uma integração eficiente. Por mais que as
partes se esforcem em prever todas as contingências de um contrato, maximizando em
conjunto lucros e quantidades do bem ou serviço final vendido, ainda sim o resultado
do monopólio bilateral será, em regra, imperfeito.
Por fim, a alteração dos incentivos decorrente da permissão da barganha coletiva pode
prejudicar substancialmente aumentos de eficiência e produtividade nos mercados
envolvidos. O professor Roger NOLL dá o seguinte exemplo: “Considere o caso dos
romancistas. Milhares de romances são publicados todos os anos, e quase todas
vendem pouquíssimas cópias. Os royalties de alguns dólares por cópia pagos pela
venda de algumas centenas ou milhares de cópias são insuficientes para compensar
um romancista pelo tempo requerido para escrever um livro a um salário de
mercado. Mas alguns romances vendem muito bem, e seus autores recebem milhões
de dólares. Agora imagine que as livrarias pudessem formar um cartel para extrair os
lucros extraordinários dos best-sellers. Nesse exemplo, a possibilidade de extrair um
retorno extraordinário iria desaparecer, assim como o incentivo para que alguém
tentasse escrever um best-seller”.14
Isso tudo aponta para o cuidado que deve pautar a interferência das autoridades
antitruste nos mercados de saúde suplementar: Em primeiro lugar, o contexto dos
mercados deve ser cuidadosamente estudado para que se afira se há poder de
monopsônio, bem como quais as condições de que tal poder seja efetivamente
deletério para a economia.”

48.
Assim, em relação à conduta (i), estão configurados indícios suficientes de
prática anticompetitiva para instauração de processo administrativo, nos termos da Lei n.
8.884/94, para apurar se a negociação coletiva levada a cabo pelos laboratórios por meio do
CIER-Saúde configura efetivamente prática deletéria ao mercado.
49.
Com relação ao item (ii), a Representante afirma que, após a aquisição do
Laboratório Atalaia pela DASA, ocorrida em outubro de 2006, uma conjunção de fatos levou
à inequívoca constatação sobre a real origem das pressões feitas pela Unimed Goiânia: a
suposta ação coordenada de concorrentes no setor de prestação de serviços de apoio à
medicina diagnóstica, que em conjunto teriam apresentado uma proposta uniforme de redução
de preços, sob a condição de que o Laboratório Atalaia fosse descredenciado. E tal ação
coordenada teria se dado por meio do CIER – Saúde que, em 07/08/2007, teria convocado
diretores e administradores de prestadores de serviços da área de saúde, cooperados da
Unimed Goiânia, a participarem de uma reunião extraordinária na Casa dos Hospitais,
marcada para 08/08/2007, com a seguinte pauta:
“1. Negociações com a UNIMED Goiânia
2. Posicionamento em relação aos novos serviços de S.A.D.T que estão sendo
praticados em Goiás – DASA Diagnósticos da América S.A
A participação dos cooperados é fundamental, pois importantes decisões
deverão ser tomadas em relação à Unimed Goiânia.”

14

Vide Roger NOLL, op. cit., p. 609.
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50.
Em 14/08/2007, o CIER – Saúde teria convocado novamente os diretores e
administradores de prestadores de serviços da área de saúde, cooperados da Unimed Goiânia,
a participarem de nova reunião na Casa dos Hospitais em 20/08/2007, cuja pauta seria a
seguinte:
“Tendo em vista a reunião com o Conselho de Administração da Unimed
Goiânia na última sexta-feira, conforme decidido na Assembléia do dia
08/08/2007, vimos pelo presente convocar os prestadores de serviços da área
de saúde, cooperados da Unimed Goiânia, a comparecerem na Casa dos
Hospitais, Alameda Botafogo nº 101 – Centro, na próxima segunda-feira, dia
20/08/2007 às 19h30 para informá-los o que foi discutido na referida reunião
e para decidirmos qual será a nossa proposta para a Cooperativa.
A participação dos cooperados é essencial e fundamental, pois unidos
encontraremos soluções para os nossos problemas.”
51.
Segundo a Representante, rumores na cidade de Goiânia dariam conta de que,
na reunião acima mencionada, teria sido aprovada uma proposta conjunta à Unimed Goiânia,
por meio da qual os laboratórios de análises clínicas e as clínicas radiológicas de Goiânia
concordariam em reduzir seus preços em 7,14%, reduzindo o CH de R$ 0,28 para R$ 0,26,
exigindo, em contrapartida, a rescisão do contrato mantido pela Unimed Goiânia com o
Laboratório Atalaia.
52.
Em 25/10/2007, em razão de tais rumores a respeito do iminente
descredenciamento do Laboratório Atalaia, por iniciativa do Representante, foi realizada
reunião com a Diretoria Executiva da Unimed Goiânia, na qual o Laboratório Atalaia
externou sua preocupação sobre as graves conseqüências que poderiam advir não só para o
prestador, mas igualmente para toda a comunidade, caso se confirmasse o descredenciamento
do Laboratório. Nessa oportunidade, a Unimed Goiânia teria afirmado estar sofrendo grande
pressão dos concorrentes que, agindo coordenadamente, explicitamente manifestaram a
decisão de excluir o concorrente.
53.
Assim, em 01/11/2007, a Unimed Goiânia notificou o Representante a respeito
de sua decisão de descredenciá-lo do seu quadro de prestadores de serviços de apoio à
medicina diagnóstica, em caráter irrevogável. Embora tenha havido a contra-notificação da
Unimed Goiânia, a fim de ser ressaltado o prejuízo ao Representante, à concorrência e aos
consumidores, tal providência quedou inútil, uma vez que, em 12/11/2007, a Unimed Goiânia
informou ao Laboratório que seu Conselho mantivera a decisão de rescindir o contrato
celebrado entre as partes.
54.
Ato contínuo, a Unimed Goiânia teria colocado em seu website a informação
ao público em geral de que, a partir de 1/12/2007, o Laboratório Atalaia não mais atenderá o
convênio UNIMED.
55.
Essa sucessão de fatos, associada ao teor das convocações expedidas pelo
CIER-Saúde, demonstraria indícios de ação coordenada por parte dos associados do CIERSaúde com o intuito de pressionar planos de saúde a excluir ou impor obstáculos à atuação do
Laboratório Atalaia no mercado de prestação de serviços de apoio à medicina diagnóstica.
Das informações coligidas dos autos, o Laboratório Atalaia, o único de grande porte não
associado ao CIER-Saúde, estaria impondo pressão competitiva ao mercado não desejada
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pelos associados do CIER-Saúde, motivo pelo qual eles teriam acordado ações conjuntas que
teriam resultado no descredenciamento do Laboratório Atalaia.
56.
Assim, em relação à conduta (ii), estão configurados indícios suficientes de
prática anticompetitiva para instauração de processo administrativo, nos termos da Lei n.
8.884/94, para apurar se os associados do CIER-Saúde estão agindo conjuntamente com o fim
de impor obstáculos ou impedir que laboratórios concorrentes (SADT) não associados ao
CIER-Saúde associem-se a planos de saúde, tais como Unimed Goiânia.
II.4

Do pedido de Medida Preventiva

57.
Cumpre analisar, na presente Nota Técnica, a viabilidade da aplicação da
Medida Preventiva requerida pela Representante, verificando se estão presentes, in casu, os
requisitos previstos no art. 52, caput, da Lei nº 8.884/94 c.c. art. 17 da Portaria MJ nº
04/2006.
58.
Em qualquer fase do processo administrativo, pode o Secretário da SDE, em
presença de indício ou fundado receio de lesão irreparável ou de difícil reparação ao mercado
ou, ainda, que torne ineficaz o resultado final do processo, adotar Medida Preventiva,
determinando a imediata cessação da prática e, quando materialmente possível, a reversão à
situação anterior (art. 52 da Lei nº 8.884/94).
59.
Caberá, portanto, à autoridade administrativa, na hipótese de aplicação
instrumento cautelar, a identificação de: a) indícios suficientemente fortes da existência
infração (fumus boni iuris); e b) iminência de dano irreparável ou de difícil reparação
mercado, que implique na ineficácia do processo administrativo caso sejam observados
trâmites processuais normais (periculum in mora).
II.4.1

do
de
ao
os

Do fumus boni iuris

60.
Por fumus boni iuris, aplicável no âmbito antitruste em sede de condutas de
que trata a Lei nº 8.884/94, entende-se a aparência do bom direito ou o fundamento relevante
que indique a necessidade de intervenção, in limine, das autoridades de defesa da
concorrência, em razão da presença de indícios suficientes de que uma determinada conduta
esteja causando ou possa vir a causar os efeitos anticompetitivos previstos no referido
diploma legal.
61.
Ou seja, a partir da constatação de que determinadas condutas no mercado
revelem possível limitação, falseamento ou qualquer outra forma de prejuízo à livre
concorrência e à livre iniciativa (art. 20, inc. I), dominação de mercado relevante de bens ou
serviços (art. 20, inc. II), aumento arbitrário dos lucros (art. 20, inc. III) ou exercício abusivo
de posição dominante (art. 20, inc. IV) surge o fumus boni iuris, consistente no direito da
coletividade à intervenção estatal com o fim de protegê-la de tais práticas no mercado.
62.
Para a medida preventiva, pois, é suficiente um juízo de probabilidade, visto
que apenas no curso do processo é que eventualmente pode restar provada de forma concreta
a potencialidade de ocorrência ou ocorrência efetiva dos efeitos anticoncorrenciais
provocados pelos Representados.
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63.
Á luz do que foi exposto nos itens 49 a 56 quanto à atuação do CIER-Saúde
para excluir do mercado concorrentes não associados e, havendo indícios de que houve
discussões específicas nas reuniões do Comitê a respeito da atuação do Laboratório Atalaia –
DASA, entende-se que há fumus boni iuris a justificar a atuação da SDE que coíba a adoção,
pelo CIER-Saúde, de práticas tendentes a impedir ou dificultar a contratação, pelas
operadoras de planos de saúde, de prestadores de serviços não associados ao CIER – Saúde,
II.4.2

Do periculum in mora

64.
O periculum in mora consiste na iminência da produção de um dano
irreparável ou de difícil reparação, em virtude da infração identificada, ameaçando o resultado
útil do processo. No caso, tratando-se de direito difuso, o dano a ser verificado é o dano ao
mercado e à coletividade (artigo 1º, parágrafo único, da Lei 8.884/94).
No feito em análise, verifica-se que o descredenciamento do Representante junto à Unimed
Goiânia, supostamente ocasionado em função de conduta concertada liderada pelo CIERSaúde, passou a produzir efeitos a partir de 01.12.2007, como comprovam informações
constantes do website da Unimed Goiânia. Teme-se ainda que a continuar tal conduta, outros
laboratórios possam ser descredenciados, em prejuízo da concorrência.

II.4.3

Da adoção de medida preventiva e seu escopo

65.
Dessa forma, entende-se demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in
mora, como previsto no artigo 52 da Lei n. 8.884/94. Todavia, tais evidências não podem
servir para justificar a imposição, pela SDE, do recredenciamento do Laboratório Atalaia pela
Unimed Goiânia, uma vez que essa é uma decisão afeita à liberdade de contratar, e, de modo
geral, à liberdade de iniciativa dessa Representada.
66.
A atuação da autoridade antitruste deve ser pautada a fim de garantir a
liberdade de concorrência e de iniciativa, que possibilite a todos os agentes a atuação livre,
inclusive na escolha de seus colaboradores. Não pode a autoridade investir-se no papel do
agente econômico, para obrigá-lo a assumir contratos e compromissos negociais que não
deseja. Vale dizer, se os agentes vêm tolhida sua liberdade de contratar em razão da
existência de prática coordenada ilícita, cumpre à SDE a persecução de tais agentes
participantes do ilícito para restituir a liberdade e autonomia para contratar, livre de pressões
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ou manipulações exercidas por intermédio de práticas anticoncorrenciais. Nessa situação, não
cabe à autoridade a imposição de obrigações aos agentes que resultem na assunção de
negócios jurídicos alheios a sua esfera de liberdade.
67.
Cabe lembrar que pode bem ser que, a despeito das pressões eventualmente
sofridas pela Unimed Goiânia, pode ainda ser que sua decisão de descredenciamento tenha
sido tomada de forma independente e autônoma, motivada por razões de caráter estritamente
comercial.
68.
Por essas razões, entende-se que, não obstante a existência do fumus boni iuris
com relação à conduta atribuída ao CIER-Saúde, não pode essa SDE adotar Medida
Preventiva a fim de garantir o credenciamento do laboratório Atalaia junto à Unimed Goiânia,
mas tão somente adotar medida que vise a garantir que o CIER-Saúde e seus associados se
abstenham de praticar qualquer conduta que tenha por objeto ou efeito criar dificuldades ao
funcionamento de empresas de prestação de serviços de apoio à medicina diagnóstica na
região metropolitana de Goiânia e sua contratação por parte dos planos de saúde, de modo a
criar uma “blindagem” para os planos de saúde decidirem de forma independente e autônoma
em relação à sua lista de laboratórios credenciados, fomentando assim à concorrência.
69.

Sugere-se, assim, que a medida adotada pela SDE deve determinar:
(i) a imediata cessação da prática que lhe é imputada, abstendo-se de adotar
quaisquer medidas que visem a impedir ou dificultar a contratação, pelas
operadoras de planos de saúde, de prestadores de serviços não associados ao
CIER – Saúde, em especial o Laboratório Atalaia Ltda., ou qualquer outra
conduta que tenha por objeto ou efeito criar dificuldades ao funcionamento de
empresas de prestação de serviços de apoio à medicina diagnóstica na região
metropolitana de Goiânia;
(ii) que comunique, imediatamente e por escrito, a todos os planos de saúde
com os quais negocia que o CIER – Saúde e seus associados não se opõem e
não obstam a contratação, pelos planos de saúde, de laboratórios ou entidades
de análises clínicas não associadas ao CIER – Saúde, deixando clara a
possibilidade de contratação de quaisquer prestadores, sem que isso importe,
para os planos de saúde, qualquer sanção, discriminação ou dificuldade de
negociação com o CIER – Saúde e seus associados;
(iii) que encaminhe a esta SDE cópia da comunicação aos planos de saúde
referida no item (ii) acima no prazo de 10 (dez) dias; e
(iv) que faça publicar, em pelo menos um jornal de grande circulação na região
metropolitana de Goiânia, o teor desta Medida Preventiva, juntando cópia da
referida publicação no prazo de 10 (dez) dias.
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III.

CONCLUSÃO

70.
Por todo o exposto, conclui-se (a) pelo arquivamento da presente Averiguação
Preliminar com relação à Representada Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico,
por entender pela ausência de indícios suficientes de prática de infração à ordem econômica,
devendo-se recorrer de ofício ao CADE, nos termos do art. 31 da Lei nº 8.884, de 11 de junho
de 1994, e do art. 50 da Portaria MJ nº 4/2006; (b) pela instauração de Processo
Administrativo em desfavor do CIER – Saúde (Comitê de Integração das Entidades de
Representação dos Médicos e dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde), com fulcro no §
2º do art. 30 c/c art. 32, ambos da Lei n. 8.884/94, e no art. 52 da Portaria MJ nº 4/2006, com
o fim de que seja apurada a existência de conduta(s) infringente(s) à ordem econômica
passível de enquadramento no art. 20, inciso I, c/c art. 21, incisos II e V, ambos da Lei n.
8.884/94, consistentes em obter ou influenciar a adoção de conduta comercial uniforme ou
concertada entre concorrentes; e ainda criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou
ao desenvolvimento de empresa concorrente ou de fornecedor, adquirente ou financiador de
bens ou serviços.
71.
Sugere-se, ainda, a adoção de Medida Preventiva, nos termos do artigo 52 da
Lei nº 8.884/94, para o fim de determinar a este Representado: (i) a imediata cessação da
prática que lhe é imputada, abstendo-se de adotar quaisquer medidas que visem a impedir ou
dificultar a contratação, pelas operadoras de planos de saúde, de prestadores de serviços não
associados ao CIER – Saúde, em especial o Laboratório Atalaia Ltda., ou qualquer outra
conduta que tenha por objeto ou efeito criar dificuldades ao funcionamento de empresas de
prestação de serviços de apoio à medicina diagnóstica na região metropolitana de Goiânia; (ii)
que comunique, imediatamente e por escrito, a todos os planos de saúde com os quais negocia
que o CIER – Saúde e seus associados não se opõem e não obstam a contratação, pelos planos
de saúde, de laboratórios ou entidades de análises clínicas não associadas ao CIER – Saúde,
deixando clara a possibilidade de contratação de quaisquer prestadores, sem que isso importe,
para os planos de saúde, qualquer sanção, discriminação ou dificuldade de negociação com o
CIER – Saúde e seus associados; (iii) que encaminhe a esta SDE cópia da comunicação aos
planos de saúde referida no item (ii) acima no prazo de 10 (dez) dias; e (iv) que faça publicar,
em pelo menos um jornal de grande circulação na região metropolitana de Goiânia, o teor
desta Medida Preventiva, juntando cópia da referida publicação no prazo de 10 (dez) dias.
72.
Para a hipótese de descumprimento da Medida Preventiva, fica fixada a multa
diária em R$ 21.282,00 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e dois Reais, correspondente a
20.000 UFIRs), com fundamento no artigo 25 da Lei nº 8884/94.
73.
Sugere-se ainda sejam os autos encaminhados ao Setor Processual para que
providencie a extração de cópia integral dos presentes autos para instauração do processo
administrativo, que se iniciará com a presente Nota Técnica, e que deverá ser autuado sob
novo número.
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74.
Sugere-se, finalmente, seja o Representado CIER-Saúde notificado da
instauração do processo administrativo nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 33 da Lei n. 8.884/94
e no art. 52 da Portaria MJ nº 4/2006, para que apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
À consideração superior.
Encaminhe-se à Sra. Diretora do DPDE.
Brasília,
de
de 2007.

CRISTIANE BORDINI FRANCO
Chefe de Divisão

WILMA AMARAL OLIVEIRA
Assistente Técnica

ILUSKA KALTENECKER RETTO DE
QUEIROZ
Gestora Governamental

ANA MARIA MELO NETTO
Coordenadora-Geral da CGAJ

De acordo.
Encaminhe-se à Sra. Secretária de Direito Econômico.
Brasília,
de
de 2007.

ANA PAULA MARTINEZ
Diretora do Departamento de Proteção e Defesa Econômica
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