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EDITORIAL

LA CLAVE ES LA COMPETENCIA

El mercado es un instrumento que contribuye inequívocamente a la eficiencia.  La relación entre el interés
individual y el bienestar social es perfectamente demostrable. Pero no debemos caer en la ingenuidad de que el
mercado, por sí mismo, conduce siempre al equilibrio. Los mercados no son perfectos y sus imperfecciones son
evidentes. La estructura oligopolística es la forma dominante de los mercados. Es por eso que la política de
competencia es necesaria. En unos casos para reforzar el papel del mercado; en otros casos para contribuir a
corregir fallos del mercado y asegurar el cumplimiento de los objetivos públicos.

Nuestra obligación como funcionarios de las agencias de competencia en la ordenación del mercado es asegurar
el funcionamiento de la competencia, porque sin ella no hay realmente mercado. Únicamente en mercados
competitivos los empresarios se esforzarán en satisfacer al consumidor en variedad, calidad y precios de sus
productos, se verán obligados a conseguir la máxima eficacia y productividad para sobrevivir la lucha del
mercado y el gran beneficio del sistema.

¿Qué ocurre cuando se implementa la política de competencia y eliminan las prácticas monopolísticas? En
primer lugar, la  competencia florece, los precios se reducen, y mejora la calidad y cantidad de los productos
ofrecidos.  Las pérdidas procedentes del poder monopolístico se reducen  y aumenta el excedente del
consumidor.  Tales resultados deben servir para apoyar la defensa de la competencia, y para impedir conductas
colusorias y abusos de posición de dominio.

Como se ha indicado en innumerables foros donde hemos participado, cuando en una economía subsisten
sectores controlados por oligopolios o existen regulaciones que impiden la entrada de nuevas empresas, la
introducción de la competencia es una tarea prioritaria.  Dicha evidencia pone de relieve que uno de los motivos
que justifican la política de la competencia es el estímulo del crecimiento y el empleo.  La competencia fomenta
una eficaz asignación de recursos y estimula la investigación y el desarrollo, la innovación y la inversión. Es el
mecanismo mediante el cual los recursos y los puestos de empleo se orientan hacia sectores en crecimiento
apartándose de aquellos cuyo futuro es menos prometedor.

La experiencia demuestra que únicamente aquellas empresas acostumbradas a una fuerte competencia podrán
ser exitosas en una economía globalizada. En un estudio realizado en 1996, J. Gwartney, R. Lawson y W. Block,
sobre la base de la información correspondiente a 102 países y un horizonte temporal de 20 años, concluyen que
“la mayor libertad económica se traduce en una mayor tasa de crecimiento y en un mayor nivel de riqueza de los
ciudadanos”. Afirmación rotunda que no debe pasar inadvertida, especialmente por aquellos que critican a las
agencias de competencia por castigar las prácticas monopolísticas e introducir la competencia en los sectores
protegidos de la misma.

Como síntesis podemos sostener que la competencia beneficia a los consumidores porque contribuye a
incrementar el poder adquisitivo de sus salarios al reducir el precio de un determinado bien o servicio. Pero los
efectos de la competencia se extienden al aumento de las posibilidades de elección de estos mismos
consumidores que ven como se amplia la gama de productos y servicios ofrecidos.

La teoría económica predica que cuando se rompe un monopolio y se eliminan las prácticas monopolísticas, la
competencia se impone, los precios se reducen, quizá no de forma inmediata, pero si a mediano plazo, y la
demanda aumenta.  Los consumidores se benefician de la nueva oferta ampliada y lo hacen con un precio
notablemente inferior. Con la competencia todos ganan.

Agradecemos la oportunidad que se nos ha brindado de servir como editores, reiterando el compromiso de
nuestra institución en coadyuvar en la necesidad de tender puentes entre las agencias de competencia,
universidades y estudiosos del tema de la competencia.

Igualmente agradecemos al equipo técnico de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor
(CLICAC) que ha contribuído en esta edición, muy particularmente a los licenciados Luis Chalhoub y Maureen
Rey por su valiosa colaboración en hacer de esta edición una realidad.

Rafael Carles
Comisionado de la CLICAC
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I. Introduction

After the conclusion of the Uruguay Round, some governments (notably the EU) and some scholars have argued
for the development of multilateral rules on competition policy. In fact, previous work  by some international
organizations  –particularly  UNCTAD- had emphasized such a need.

The in-built agenda of the WTO agreements includes some elements relating to competition policies, and a
Working Group to consider the issue has been established by the Singapore Ministerial Conference in 1996. The
extent to which possible future negotiations in a new Round may address the matter is still uncertain.
Considerable divergence of views seems to exist.

This paper considers the prospects of multilateral negotiations on competition policy from the perspective of
developing countries. So far, these countries appear to be insecure about the costs and benefits of new
disciplines in this area, though they have actively supported the idea of applying binding international rules to
curb restrictive business practices.

Section II considers a major difficulty to be faced, in terms of the very different understandings of what a
“competition policy” is and should be. Section III briefly considers the situation of competition laws in
developing countries, and Section IV addresses the complex relationship between liberalization, competition
and development policies. The purpose of  Section V is to summarily review past international initiatives in the
area of competition policy and, in particular, the role and positions of developing countries. In Section VI
current provisions in WTO agreements relating to competition policy issues are referred to, while Section VII

                                                          
1 This article will be published in: Roger Zäch (ed.), Towards WTO Competition Rules – Key Issues and Comments on the WTO

Report (1998) on Trade and Competition, Staempfli Publishers Ltd. Berne 1999/Kluwer Law International The Hague – London
– Boston 1999, 361-393
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dealswith the perceived shortcomings and problems to be faced. Finally, Section VIII, considers possible
options for developing countries.

II. The concept of competition policy

Any proposal to deal with competition policy in possible future negotiations must confront a not trivial
conceptual problem: there is no unique concept of  “competition policy”. It varies across countries and over
time. It is well recognized that varying economic, social and cultural needs and interests influence and separate
national systems of competition law (Ullrich, 1998, p. 12), that “competition policies cannot be identical in
different countries and that each market needs to be assessed in its own context” (Brittan and van Miert, 1996,
Annex, p. 2).

Differences in national competition policies are significant. For instance, current US and European approaches,
despite common elements, considerably differ, particularly with regard to the treatment of  abuses of dominant
position and vertical restraints. The EC system is seen in the United States as more interventionist than US law
(Fox, 1997).

Such differences in national policies often reflect themselves in the goals of competition laws2. In some
countries, for instance, the interests of competition are on a par with those of consumers, like in France (Brault,
1995, p. 13). In South Korea, the aims of the competition law (as amended in 1992) include to stimulate
“business activities and protecting consumers as well as promoting a balanced development of the national
economy” (article 1). In Japan, the purpose of the law is not only to promote free competition but also ensuring
fairness in the competitive process (article 1 of the Antimonopoly Act). In Europe the integration of the various
member nations of the European Union has been a dominant objective of competition law.

The evolution that has taken place in the United States is illustrative of how the approaches to competition law
may also vary over time. In its origin and till the 1970’s the antitrust law was seen in that country as a weapon
against monopolies and oligopolies as well, as a means to protect the weak from exclusion by the powerful
(Merges et al, 1997, p. 1040). This “structuralist approach” -mainly concerned with the government role in
maintaining competitive market structures- substantially changed under the influence of the “Chicago school”,
and was replaced by a “process oriented approach” (Scheyrer, 1992, p. 100).

The “Chicago school” persuasively advocated that the purpose of antitrust is to promote social welfare by
ensuring that markets work freely and without interference. Under “modern antitrust” the objective is to increase
aggregate wealth, not distributing it (Fox, 1996) by promoting efficiency. This approach led, in particular, to a
more lenient attitude towards mergers and other forms of increased concentration. Vertical restraints cause little
if any concern. Market dominance is seen as simply reflecting efficiency and non-objectionable per se, since it
may be welfare reducing to sacrifice its possible benefits for a more ‘competitive’ market structure (Scheyrer,
1992, p. 96).

More recently, a “post-Chicago school” view has emerged, which would seem to justify tougher antitrust
enforcement than under the concepts of that school3. The new approach is substantially  based on the modeling
and econometric analysis of  strategic competition among oligopolists and other practices. This approach has
permitted to demonstrate that in some cases regarded as pro-efficiency under the doctrine of the Chicago School
(such as predation), welfare losses may outweigh other benefits4.

An evolution in thinking on competition law has also occurred in the European Economic Community. In the
early 1980’s the Community redefined its interests and relaxed its policies5, partially in response to the
perceived failure of some member governments’ strategies to build up  “national champions” (Sell, 1998, p.
161).

These differences in the approaches, goals and implementation of competition policies in developed countries,
suggest that national needs and objectives rather than international considerations are decisive in this area. In the
                                                          
2 See Working Group (1998), , para. 48.
3 For an example of the new approach, as applied to franchising, see Grimes, 1996.
4 See The Economist, May 2, 1998.
5 Thus, blanket provisions for horizontal R&D arrangements, including commercialization, were adopted and joint ventures were

exempted from enforcement under Article 85(1) of the Treaty of Rome.
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absence of international binding standards, all countries are free to exercise their sovereign rights in the
regulation of competition.

Developing countries can also choose their own model, though the influence of those applied in developed
countries is generally significant6. It is clear that the models applied in developed countries are suited to the
particular conditions, including institutional capacities, existing in those countries and that they may be more or
less adaptable to development needs. For instance, the pre-Chicago School  antitrust paradigm, as applied in the
United States, and some elements of the EC approach on vertical restraints and abuse of dominant positions,
may minimize differences between competition policy and development interests. In contrast, the “pro-
efficiency” paradigm may leave too much uncontrolled power to global corporations, particularly to apply
vertical restraints and use internal allocation in a manner that make it more difficult for firms in developing
countries to develop (Fox, 1989, p. 1983 and 1987).

In view of the national differences in approach and objectives referred to –not to mention those stemming from
particular provisions and actual enforcement7- it is understandable why the consideration of competition issues
under WTO may mean different things to different people (Khor, 1997, p. 2), and why developing countries, in
particular, have been unsure of how to react to proposals for a competition policy negotiation (Perroni and
Whalley,  1998, p. 502).

Given the different conceptions and objectives with which developed and developing countries may approach
possible negotiations on competition policy, the outcome of the exercise is unpredictable. In the following
sections some issues and proposals under discussion shall be briefly dealt with.

III. Competition laws in developing countries

Currently over 70 countries worldwide have competition laws, half of them in the category of developing
countries (UNCTAD, 1997a, p. 189).

The number of developing countries that has adopted competition laws has increased significantly in the 1990s.
Many Latin American countries (Brazil, Colombia, Peru, Venezuela, Mexico, Costa Rica, Panama) introduced
or amended legislation in that period. The Andean Group countries approved a common regime (Decision 285
of 1991), and a “Protocol” was concluded within MERCOSUR though it is not still in force.

In Asia, some countries (e.g. India) have a considerable tradition in antitrust policies. However, many countries
do not have a competition policy, but legislation to prevent misleading advertising, and to provide for price
control where necessary. They do not have a body of legislation, which addresses anti-competitive practices
(Waverman and Wu, 1996, p.135).

This was also the typical situation in most developing countries before the liberalization process of the 1980’s
and 1990’s. The application of classical antitrust policies were, in practice, replaced by a wide range of State
measures aimed at controlling economic power, such as price control regimes, establishment of State-owned
enterprises, and the prior screening and approval of foreign direct investment and transfer of technology
agreements (UNCTAD, 1978, p. 1).

In particular, restrictive practices in licensing and other technology transfer agreements were controlled in many
developing countries on the basis of specific legislation, first adopted under Decision 24 of the Andean Pact
(1971). In turn, this regulation had been inspired by US antitrust policies as applied during the 1960’s.

The slow adoption of competition laws in developing countries may be attributed, on the one hand, to the lack of
a perceived need therefor to the extent that a similar role could be played, as mentioned, by other forms of State
intervention. On the other, unlike the case of intellectual property rights –an area in which developed countries,
particularly the United States, have exerted strong pressures for the adoption of high standards of protection-
developing countries have not been under coercion by developed countries to adopt competition laws.
                                                          
6 Brault (1995, p. 19 ), for instance, has noted that the Brazilian competition law draws from both the US and EC models. The

Argentine competition law closely followed the US antitrust model until 1980, where it was replaced by a law strongly
influenced by the EC approach.

7 Disparate treatment may stem not only from differences in the literal formulation of legal provisions, but from the interpretation
given to their underlying concepts, such as “markets”, “anticompetitive” and “abuse” (Fox, 1997).
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Developed countries, in effect, seem to have refrained from direct coercion and threats in the area of
competition law; developing countries are rather acting on the basis of “normative persuasion”, that is, they
have learned and accepted the idea of competition laws, and have been able in some cases to tailor them to their
particular conditions (Sell, 1998, p. 198 and 211).

However, countries at different levels of development may differently perceive the need for competition laws. In
particular, it is likely that the least developed countries need to build their industrial endowments, markets, and
institutions before they can effectively use competition as a tool of development policy (Frischtak, Hadjimicharl
and Zachau, 1989, p.5/6).

Like in the case of other legal regimes, it is quite difficult to establish a direct relationship between competition
law and development. Competition law should be seen as a component of a complex set of policies that
influence market behavior and structure. It is not possible to argue that countries with competition laws may be
better off in terms of development prospects than those that lack them. There is no solid theoretical and
empirical8 basis to predicate that competition produces development. Moreover, the mere existence of a law
does not say too much about its likely impact, since its effects will depend on the particular provisions and on
the extent and modalities of its actual enforcement.

The relativity of any argument on the relationship between competition law and development does not prevent
from exploring how the “development dimension” can be addressed in the design and implementation of such
law. Different modalities of competition laws may affect development-related issues in varying forms.

For instance, it may be in the national interest that two firms merge to achieve scale economies, even though as
a result consumer prices might rise (Scherer, 1994, p. 61). Many developed countries’ legislation and practice in
fact give precedence to dynamic efficiency over static efficiency considerations. Thus, under the competition
policy in Canada producers´ surplus from efficiency gains may be considered to allow a merger; if an alliance
among firms is required for R&D or production efficiency, the law such as in Europe, Canada or the US allows
such activities (Waverman and Wu, 1996,p.135/136). The Republic of South Korea also promoted the
development of large conglomerates as a means of achieving economies of scale in mature industries (Unctad,
1997b, p. 12).

Developing countries, in sum, can tailor competition policies, including specific competition laws, to their own
conditions and goals, unrestricted by international rules and so far free from demands or coercion by developed
countries.

IV. Liberalization and competition

The liberalization of the economies that has taken place in most developing countries may accelerate the process
of adoption of competition laws. Most developing countries have dismantled to a large extent interventionist
measures and are growingly exposed to restrictive practices and the abuse of market power by foreign investors
and export suppliers.

Though it is sometimes argued that open investment and trade policies may enhance competition so as to make
it unnecessary the adoption of competition policies,9 liberalization does not necessarily lead to more competitive
markets, as evidenced by the high concentration prevailing in some developing countries after liberalization.
Several factors explain the contradictory role that such policies may play.

First, an important share of economic activity in developing countries relates to non-tradable goods and services,
such as cement, food, electricity, legal, financial and many other services. Since these sectors are not or are only
marginally exposed to international competition, liberalization does not affect market structures and firms’
behavior.

Second, the liberalization process has entailed in many developing countries the displacement and closing down
of many small and medium local enterprises, and led to the market dominance of a few foreign firms.

                                                          
8 For a study on empirical evidence, see Unctad 1997b.
9 See, for instance, Working Group, 1998, para. 37.
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Liberalization may reinforce oligopolistic market power both at the global (UNCTAD, 1993, p. 4) and national
level. International cartels may divide up markets through price fixing or geographic market-sharing
agreements, “and importers and foreign firms may find it more profitable to become parties to domestic anti-
competitive arrangements than to compete” (Khemani, 1996, p. 107).

Third, an increased presence of foreign subsidiaries, including in manufacturing and distribution, may facilitate
the use of inter-firm practices and vertical integration thereby preventing the development of new sources of
inputs or new distribution channels. Thus, foreign firms may prefer to source inputs from other affiliates or
foreign sources even if local supplies at competitive prices are available. This kind of practice provides, in fact,
a strong justification for the application of local content performance requirements. Such requirements,
however, have been prohibited under the TRIMs Agreement.

Fourth, while liberalizing product and services markets, developing countries have expanded and strengthened
(or are in the process of doing so) intellectual property rights, thereby limiting competition to different
degrees10. This process has been the result in many cases of unilateral pressures by developed countries (notably
by the United States) or of the implementation of the TRIPS Agreement.

Market liberalization, hence, does not ensure the creation of competitive markets; on the contrary, it may
facilitate anticompetitive conduct. In the absence of effective competition domestic firms can also raise prices
up to the international price plus transport costs and still keep out imports, and differences in income, tastes, and
culture and in product safety, consumer protection and technical standards may also separate markets (Khemani,
1996 , p. 106).

On the other hand, market regulations and the use of trade barriers as a means to stimulate local development,
are not incompatible per se with a pro-competitive policy. Thus, many industries (clothing, auto components,
food) in less developed countries have been highly competitive and unconcentrated. Regulatory controls,
promotional instruments, and trade restrictions have had in certain cases a significant impact in stimulating the
entry of new firms, as long as they raised the profitability of the industrial sector and attracted resources
(Frischtack, Hadjimicharl and Zachau, 1989, p.5/6).

Under certain conditions, a “competitive protectionism” (whereunder rivalry exists and is enforced but domestic
firms11 are protected from global competition) may be more beneficial to a nation than rivalry with foreign
firms, since in the former case the industry and consumers benefit from competition, while in the latter a whole
local industry may be wiped out by foreign competition (Batra, 1996, p. 171; Unctad, 1997b, p. 13).

In other words, neither liberalization means more competition, nor State regulation and promotion of domestic
industrialization necessarily means lack of competition. The relationship between competition policies and
development are likely to depend on the peculiar circumstances of an economy and, particularly, on market size
and the available industrial endowments.

V. International initiatives

The Havana Charter provided for the obligation of each  member State to take appropriate measures and
cooperate to prevent business practices by private or public commercial enterprises affecting international trade
which restrain competition, limit access to markets or foster monopolistic control, whenever such practices have
harmful effects on the expansion of production or trade and interfere with the achievement of any of the other
objectives set forth in Article 1 of the Charter (article 46).

As the Charter was not adopted, in 1954 efforts were made at the GATT to remedy the absence of rules on
anticompetitive practices, but this did not get far. In November 1958 GATT Contracting Parties recognized that
international cartels might hamper expansion of world trade and economic development of countries and
interfere with the objectives of the GATT. The work of a group of experts convened that year concluded in 1960
with a Decision (November 18) according to which “in present circumstances it would not be practicable for the
Contracting Parties to undertake any form of control of such practices nor to provide for investigation”.

                                                          
10 On the relationship between competition policy and intellectual property rights, see Unctad 1999.
11 Examples of policies that promoted strong domestic rivalry are provided by Japan and Taiwan (Unctad, 1997b, p. 12).
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During the 1970s and in the framework of discussions on “New International Economic Order” developing
countries –unsuccessfully- attempted to lay out rules for transnational corporations’ behavior and transfer of
technology12.

The issue of control of restrictive business practices figured on the Agenda of UNCTAD II (New Delhi 1969).
At UNCTAD-IV (Nairobi, 1976) a decision was made for starting actions at the international level, which led to
negotiations under UNCTAD auspices. In December 1980 the UN General Assembly adopted by Resolution
35/63 a  “Set of Multilaterally Equitable Agreed Principles and Rules for the Control of Restrictive Business
Practices”.

The Set is applicable to all transactions in goods and services and to all enterprises (but not to intergovernmental
agreements). It deals with horizontal restraints (such as price-fixing agreements, collusive tendering, and market
or customer allocation agreements), and with the abuse of dominant position or market power through practices
such as discriminatory pricing, mergers, joint ventures and other acquisitions of control (Section D, paragraphs
3 and 4).

Unlike the draft codes on transnational corporations and on technology transfer, the idea of a code on restrictive
business practices was supported by developed countries which, in fact set the agenda for negotiations. Though
developing countries aimed at establishing rules to curb practices that affected economic development at large,
developed countries were successful in keeping the Set within the boundaries of competition law concepts.
Developing countries could not, in addition, get consensus to submit to the Set transactions between parent and
subsidiaries or among subsidiaries. Developed countries ultimately “prevailed on virtually every significant
provision” (Sell, 1998, p. 172).

During the years following the adoption of the Set both developed and developing countries took distance from
the agreement. In the case of the former, probably due to the liberalization in the US end EC approaches on
antitrust matters. The latter observed the relaxation of controls over vertical controls in the North, and were
dissatisfied with the lack of use of the consultation procedures and the little technical assistance provided for the
implementation of the Set.

Despite this feeling of frustration, developing countries continued to support the idea of international rules on
restrictive practices and, in fact, actively promoted –in the Review Conference convened in 1985- the upgrading
of the Set to a binding instrument and of the Intergovernmental Group of Experts to a “committee”. These
initiatives failed, and the developed countries repeatedly (at the five-yearly review conferences) turned back the
efforts by developing countries to make the code a binding international legal instrument.

During the 1990’s the appreciation of the Set and of its role in spreading the concept of competition law, have
substantially changed. The 1990 Review Conference indicated a high degree of consensus on the contribution of
the Set and on UNCTAD’ s role. Unctad became very active in providing technical assistance to developing
countries on the matter13; some of these countries adopted legislation inspired by the Set14 or with the assistance
of the UNCTAD Secretariat. While developing countries seem to maintain their support to the Set, it has also
been mentioned by the European Union as a basis for further development on the matter,“for example, by the
conferral of binding elements to agreed principles, and by the consideration of new issues such as international
cooperation”.15

In sum, developing countries have generally favored the development of international disciplines on restrictive
business practices, including under binding rules. The support for the Unctad Set of Principles and Rules and the
insistence on the need of providing it some teeth as a binding instrument, are sufficiently illustrative in that
regard. It is rather the group of developed countries which has been on the defensive side and which has blocked
so far the establishment of a more solid basis for dealing with firms’ anticompetitive practices.

                                                          
12 For an analysis of these initiatives, see Sell, 1998.
13  See WT/WGTCP/W/17, July 4, 1997.
14 Such as Philippines in 1989 (Bill No. 1996). See Sell, 1998, p. 210.
15 WT/WGCTP/W/1, June 11, 1997.
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VI. Competition issues in current WTO agreements

As examined elsewhere16, the focus of the WTO agreements is practices by governments; hence, they only
residually deal with competition law issues.

Article XVII of the GATT 1994 requires undertakings (either public or private) acting under special privileges
and State enterprises, to grant non discriminatory treatment in purchases or sales and to afford undertakings of
other Members to compete for the participation in such purchases or sales. Article 11.1(b) of the Safeguards
Agreement prevents Members from “seeking, taking or maintaining any voluntary export restraints, orderly
marketing arrangements or any other similar measures on the export or import side”, while para. 3 of the same
article prohibits Members from encouraging or supporting “the adoption or maintenance by public or private
enterprises of non governmental measures equivalent to those referred in paragraph 1”.

An important element is the recognition in the GATS that certain business practices of service suppliers may
restrain competition and thereby restrict trade in services. This recognition has been regarded as opening
“important new ground as far as multilaterally binding instruments are concerned” (Seade, 1996, p. 122).
However, no obligations are imposed on Members to deal with such practices, except to enter, on request, into
consultations with a view to eliminating those business practices that aim at restricting such trade (Article IX).
The only obligation is to “accord full  and sympathetic consideration to such a request and to cooperate through
the supply of publicly available information”, not to act in order to curbing the practice.

A similar “positive comity” is contained in the TRIPS Agreement (Article 40), but in a more detailed manner
than in the GATS. In the former some examples of restrictive business practices are given (exclusive grant-back
conditions, conditions preventing challenging to validity and coercive package licensing) but the Member to
which a request of consultation has been addressed has the “full freedom of an ultimate decision” on the action
to be taken17. One of the purposes of Article 40 was, in fact, to restrict the possible ways in which Member
countries may control restrictive business practices and, in particular, to prevent developing countries from
applying a “development test” to judge such practices in voluntary licensing agreements, as proposed during the
unsuccessful negotiations of an International Code of Conduct on Transfer of Technology18.

The TRIMs Agreement is also important in the context of competition policy. Different types of restrictive
business practices may be addressed through TRIMs (see Table 1). For instance, local content requirements may
be used to counteract foreign investors preferences to source inputs from abroad (probably from other affiliated
companies) in detriment to the use of local inputs, even if available at competitive prices. While local content
requirements are prohibited under that Agreement, Members may still consider that such practices by a foreign
investor are anti-competitive.

                                                          
16 See, for instance, Unctad, 1996; Malaguti, 1998.
17 For an analysis of this provision, see Roffe, 1998.
18 Another relevant provision of the TRIPS Agreement, in terms of competition policy, is article 6 relating to international

exhaustion of rights, whereunder parallel imports may be authorized. Article 10bis of the Paris Convention (relating to "unfair
competition") should also be mentioned.
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TABLE 1
RESTRICTIVE BUSINESS PRACTICES, THEIR POSSIBLE OUTCOME AND TRIMS DESIGNED TO

DEAL WITH THEM19

RBPs Possible outcome Associated TRIMs
Market allocation

Refusal to deal (boycott)

Price fixing

Collusive tendering

Refusal to deal

Exclusive dealing

Differential pricing

Resale price

Tied selling

Predatory pricing

Transfer pricing

Export prohibition; specific
market allocation

Refusal to supply

Excessive pricing for imports;
low pricing for exports

Excessive pricing for imports

Import refusal or prohibition

Export prohibition

Excessive pricing for imports

Excessive pricing for exports and
imports

Excessive conditions for imports

Predatory pricing for imports

Predatory pricing for imports or
excessive pricing resulting in
remittance evasion

Trade-balancing requirement; export
requirement

Manufacturing requirement

Local content requirement; local equity
requirement; joint venture with government
participation

Local content requirement; domestic sales
requirement

Local content requirement

Export requirement

Local content requirement; domestic sales
requirement

Export requirement; local equity requirement

Domestic sales requirement; licensing and
technology transfer requirement

Manufacturing requirement

Remittance and exchange restrictions;
manufacturing requirement; domestic sales
requirement

The TRIMs Agreement does not contain a definition of what TRIMs are, but only an Illustrative List of
prohibited performance requirements related to trade in goods. Developing countries still have room to apply
performance requirements, for instance, on exports. According to article 9 of the Agreement, in the review of its
operation the Council for Trade in Goods shall consider whether the Agreement should be complemented with
provisions on investment policy and “competition policy”.

A Working Group has been established by the WTO Ministerial Meeting at Singapore to examine the relationship
between trade and investment. It has identified a set of issues for consideration, including the relationship between
existing and possible future international cooperation on investment policy and existing and possible future
international cooperation on competition policy20.

The WTO General Council will keep the work of this body under review and will determine after two years how
the work should proceed.  The Singapore Declaration clearly stipulated that it is understood that future
negotiations, if any, regarding multilateral disciplines will take place only after an explicit consensus decision is
taken among WTO Members regarding such negotiations

                                                          
19 Puri and Brusick, 1989, p.219.
20 See W7/WGTI/2, Report (1998) of the Working Group on the Relationship Between Trade and Investment to the General

Council.
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To conclude: despite the provisions in the WTO agreements referred to21, as mentioned, competition issues are
dealt with only fragmentarily. Different views have been expressed on the problems that this limited coverage
creates and on the possible ways to deal with competition issues on a multilateral basis. These aspects are briefly
addressed in the following sections.

VII. Towards a multilateral regime on competition?

The EU appears as the leading force behind the proposal to develop disciplines on competition in the framework
of the WTO. It is driven by the belief that an effective application of competition policy can keep markets open
and accessible for foreign competitors.

The EU proposal22 submitted during the preparatory process of the WTO Ministerial Conference in Singapore,
suggested that work on trade and competition policy should follow four tracks:

“(i) Commitment by all WTO members to adopt effective domestic competition laws; enforcement
systems; and access for parties affected by anti-competitive practices to administrative and judicial
procedures;

(ii) Identify core common competition rules or principles (eg. combating market-sharing and price-
fixing cartels, export cartels, bid-rigging, abuses by firms of a dominant position on a certain market,
certain vertical restrictions, approval procedures for mergers of large companies)  and procedures (e.g.
Transparency, national treatment and deadlines) and work towards adopting these at international level;

(iii) Establish an instrument of cooperation between competition authorities (including for information
exchange, consultations on cases, coordination of procedures);

(iv) Identify how the procedural and material elements can be made subject to the WTO dispute
settlement mechanism”.

In outlining its proposals at the WTO, the EU made it clear that the working group´s mandate should only be to
explore an “international framework of competition rules” and should not include other competition-related
issues like anti-dumping, circumvention and exchange rates.

Japan and Korea agreed that a working party should be formed, but wanted it to study, besides the issues listed
by the EU, also how the abuse of trade measures (such as anti-dumping, subsidy and countervailing
investigations and measures, safeguards, etc.) were used for protection purposes and thus restricted competition
in domestic markets from imports. As put by a Japanese paper at WTO, the purpose of a working party on
competition should be  “to study the impact of competition policies on trade and that of trade measures on
competition”.

Hong Kong proposed an even  broader framework, seeking a review of “WTO rules in a globalizing economy”.
The Hong Kong proposal sought a review of the rules including: (i)the interaction between globalization and
existing rules (including rules of origin and GATT Article IV on border measures to counter unfair trade); (ii)the
relation between existing trade and investment rules and competition policy; (iii) and any new forms of anti-
competitive behavior.

Developing countries reaction to these proposals was cautious. For many of them they implied to add new issues
to an already overburdened international agenda. Some business organizations in such countries evidenced
discomfort with the proposals.

Thus, in April 1996, the ASEAN Chamber of Commerce and Industry Council, representing national chambers
of ASEAN countries, issued a joint communiqué expressing concern about competition policy being advocated
at the WTO, saying this issue “must be dealt with care… Competition laws existing in developed countries
                                                          
21 Provisions relating to competition have also been negotiated in the field of basic telecommunications. The “Reference Paper”  to

be used as a guideline in taking additional commitments in that area, deals with such matters as competition safeguards,
interconnection guarantees and the independence of regulators.

22 Possible elements of a WTO Work Programme to explore the feasibility of Developing an International Framework of
Competition Rules in the WTO, July 8, 1996.
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should not be limited to trade and should not be imposed on ASEAN”, it stated. “The formulation of
competition laws should be a domestic matter that is best left to each nation to decide after taking into account
its own industrial structure, the degree of protection required for consumers and the cost/benefits of the type of
business practices”. On 10 December 1996, Tanzanian Industries and Trade Minister A.O.Kigoda, speaking on
behalf of the 11 SADC countries, stated: “Equally we believe it will be premature to address the issues of
competition policy ...at this stage (Khor, 1997, p. 6).

Developing countries’ position at the Singapore Conference, however, was flexible with regard to the study of
competition issues, but negative in terms of any possible future negotiation. At the plenary of the Ministerial
Meeting, the Malaysian Trade and Industry Minister Rafidah Aziz said Malaysia saw some merit in a WTO
Working Group studying trade-related competition laws and policies, along with anti-competitive practices and
abuses of trade measures. However she also stressed “it is important that such a study does not lead to
negotiations within the WTO”.

The US position in that Conference did not reveal great enthusiasm for the proposal to deal with competition
issues in WTO, except as far as future work may facilitate “market access” to US firms.  According to the US
Trade Representative,

“The US´ position on this issue ensures that work on competition will not threaten our laws which
protect the principles of fair pricing and fair competition. We should not undo work within the WTO on
anti-dumping issues that has barely begun. The work plan must focus on the problems of cartels and
other private anti-competitive behavior which can impede US exporters´ access to foreign markets”.

The US position would seem to reflect a general uneasy of government and business23 in the United States, with
the prospect of being caught in the development of disciplines that may affect the practices of US corporations
on the international market, particularly if they were to reflect a degree of State intervention greater than
currently exerted under US law (Fox, 1997).

The Singapore Conference finally set up a Working Group on the Interaction between Trade and Competition
Policy (hereinafter “the Working Group), which has ”has so far conducted an “educative” process on the
application and effects of competition policy and its relationship with trade, investment and intellectual property
policies. The Working Group has recommended to continue such an educative process. 24 It is most uncertain
whether these discussions will give rise to actual negotiations of multilateral rules.

VIII. Limitations of WTO agreements and problems to be faced

Several shortcomings in the WTO as far as competition policies are concerned have been identified25:

1) purely private business practices restricting access to markets that are not supported by the government cannot
be attacked under GATT or GATS;

2) there is no requirement that WTO Members have a competition policy;

3) the reach of the WTO is restricted to governmental measures that affect the conditions of competition in the
domestic market; practices by firms on export markets cannot be addressed.

4) WTO pertains to national policies; however some firms exert global market power and, therefore, rules should
in principle be also global;

Another important problem relates to the extraterritorial application of competition law. These issues are briefly
considered below.

                                                          
23 The major US firms opposed in 1996 any movement in the WTO towards global recognition of certain European standards,

especially those associated with the abuse of a dominant market position (Graham and Richardson, 1997, p. 561)
24 See WT/WGTCP/2, para. 154.
25 See, in particular, Hoekman and Kostecki, 1997, p. 254-256.
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A. Market access

The first point reflects a concern voiced by the EU (Brittan and van Miert, 1996, p. 5), and by American firms in
connection with the Japanese distribution system during the discussions of the “framework” and “structural
impediments initiatives” between the US and Japanese governments (Khemani, 1996, p. 107).

The extent to which it is desirable to address this issue is controversial. According to Malaguti, if it is accepted
that the main objective of the WTO agreements is to ensure equal opportunities of competition to foreign and
domestic goods, “only those practices which restrict market access should be banned pursuant to the WTO
rules” (Malaguti, 1998, p. 127).

Some developing countries, however, fear that developed countries focus a possible negotiation on competition
issues in WTO on mechanisms aiming at ensuring access to developing countries’ markets, rather than on
establishing disciplines to curb restrictive business practices by transnational corporations (Khor, 1997, p. 6; South
Centre, 1998, p. 71).

B. Shaping competition laws

With regard to the second point, as mentioned above, there is a growing number of developing countries that apply
competition laws, but in many of them serious enforcement problems remain. Moreover, many developing
countries have no legislation at all. Unlike the case of intellectual property rights, industrial lobbies do not play a
significant role in demanding for legislation; in most cases the demand for policy change come from technocratic
groups26 within the State (Sell, 1998, p. 199). The fact that there is no requirement within WTO on competition law
leaves Member countries with the freedom to shape their own legislation at their will, according to their needs and
objectives.

Some delegations have also noted in the Working Group that a commitment to competition policy may not entail
the adoption of a traditional competition law, and an open trade and investment policy could serve as a substitute
for competition policy.27

C. Domestic reaches of competition laws

Another important issue for all countries, including developing countries, is the domestic reach of competition laws
vis-a-vis the growing global nature of anticompetitive practices.

The limitation of competition laws, as a result of their domestic reach, is evident in the case of export cartels
where, absent an effect on the exporting country, its competition authority may have no jurisdiction to control such
cartels28. Developed countries have generally ignored or often even encouraged export cartels whose activities
affect other countries. Developing countries “have found it difficult to cope with these, and the cooperation of
the developed countries in investigating and discovering such practices have been lacking” (Raghavan, 1996, p.
19).

Export cartels have been exempted from control in some countries29. For instance, the US Foreign Trade Antitrust
Improvements Act of 1982 provided that foreign firms and consumers cannot invoke US law against US firms for
acts that lessen competition only in foreign countries. On the other hand, the Export Trading Company Act of 1982
establishes a procedure for US exporters to obtain a limited immunity from US antitrust laws for export acts and
collaborations, as long they do not distort competition in the United States30.

                                                          
26 In the case of Argentina , for example, where an amendment to the legislation is under consideration, the adoption of a new law

that permits the control of mergers has gained impetus in Parliament and among government officials, as a result of the
acquisition of a dominant control in the largest Argentine oil company by a Spanish firm.

27 See Report of the Working Group, 1998, WT/WGTCP/2, para. 37.
28 It is generally admitted, however, that the affected country can apply its own law ("inbound extraterritoriality) to protect from

off-shore export cartels.
29 Exemptions for some export cartels were removed in Japan in 1997.
30 Under the International Antitrust Enforcement Assistance Act of 1994, the US Federal competition authority was authorized to

conclude, subject to reciprocity and excluding mergers, international agreements providing for the possibility of exchange of
information on a case-by-case-basis. Only one agreement  -with Australia- has been concluded so far under this law (Unctad,
1999, p. 6).
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D. Global reach of anticompetitive practices

The asymmetry between global market power of firms and domestic reach of competition law is a major concern
for developing countries (South Centre, 1998, p. 70-71). Growingly, some firms can exert a global market power.
As noted by Brittan and van Miert (1996, p. 3)

“The number and size of transnational firm has increased. There are more commercial practices that
have an international dimension than ever before. These can lead to an increase in cross-border anti-
competitive practices: cartels with international effects, agreements whose effect is to exclude (foreign)
competitors in an unfair way, international abuses of a dominant position, or international mergers with
anticompetitive effects. Such practices can limit competition and undermine the benefits of
liberalization”.

The recent upsurge in mergers and acquisitions has dramatically increased concentration of economic power on a
global scale. In addition, a multiplicity of “strategic alliances” has transformed the nature of oligopolistic
competition31 and enhanced the market power of such alliances’ partners (Schreyer, 1992, p. 97).

With the change in the antitrust paradigm in the United States, mergers and other forms of concentration have
become to be generally regarded as efficiency enhancing, if market contestability exists. The control of market
structure has also been loose in those countries –such as Sweden, Canada, France- where industrial policies aim at
building up enterprises sufficiently large to achieve economies of scale (Scherer, 1994, p. 61).

As noted by Hoekman and Kostecki,

“mergers that occur between large firms may significantly enhance their market power. If the firms sell
most of their output on world markets, the national competition authorities are unlikely to object to the
merger, even if it reduces competition, as long as the costs of any reduction in competition on domestic
or regional consumers is expected to be more than offset by the benefits accruing to the merged firm. If
most of the costs are borne by foreign consumers, the home country gains. If competition authorities
take a purely selfish point of view, the enforcement of a rational competition policy may therefore be
detrimental to the rest of the world (Hoekman and Kostecki, 1997, p.256/257).

Whatever the considerations are in considering market concentration in a country, its effects may reach foreign
countries through the presence of subsidiaries or direct sales. One developing country pointed out in this regard in
the Working Group that

“Evidence suggests that there is a relationship between market size and the number of competitors, with
a strong likelihood that the smaller the market the greater will be the degree of concentration, which is
especially often – though not exclusively- the case in developing countries. Accordingly, a situation
may arise where the merger of two or more parent firms does not produce structures which restrict
competition in their countries of origin, for example owing to their relatively small share in those
bigger markets, and yet would create such structures in the context of their subsidiary companies or
affiliates in developing or small countries where they operate, owing to the new market dominance they
may have acquired in those countries as a result of the merger in the countries of origin.

The problem lies in the fact that even a refusal to authorize a merger of subsidiary companies in the developing
country does not prevent the merger in the country of origin. This situation gives rise to strategies of commercial
collusion among firms in the developing country as a result of decisions taken by the parent firm”.32

E. Extraterritoriality

Another problem faced by developing countries relates to the extraterritorial application of competition law.33

                                                          
31 See Chesnais, 1994; Dunning, 1997.
32 See WT/WGTCP/W/14, 25.6.97.
33  For an analysis of US and EU extraterritorial application of competition law, see Friedel-Souchu, 1994.
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Under the traditional “antitrust” paradigm US policy followed American companies beyond the borders, by
applying US laws to world cartels that could hurt US consumers. The United States has retreated under the new
paradigm from this stance, which has been regarded as handicapping US firms vis-a-vis foreign competitors that
were not subject to similar rules (Fox, 1989, p. 1983 and 1991).

However, unilateral action by the US government based on anti-trust laws has not ceased. Thus, “ in 1991 the
US Federal Trade Commission concluded a consent decree with Institute Mérieux of France which purchased
Connaught Laboratories of Canada, neither having production facilities in the US, and without informing the
Canadian counterpart agency. In 1994 the US DOJ concluded a consent decree with Pilkington UK, a decree
which stated that Pilkington´s restrictive business practices affected the ability of US firm to export technology
to build turnkey glass plants overseas. No impact on welfare in the US is discussed” (Waverman and Wu, 1996,
p. 129).

In accordance with the US Department of Justice and Federal Trade Commission Antitrust Enforcement
Guidelines for International Operations (1995), the US may sue US subsidiaries of foreign firms that cartelize
on their home country to exclude US imports from the foreign market, a possibility that has been regarded as an
“impermissible and offensive intrusion into sovereignty” (Fox, 1997).

In addition, section 301 of the 1974 US Trade Act may be applied when it is deemed that a foreign government
unreasonably tolerates anticompetitive practices that limit market access. Kodak alleged such section for
instance, in relation to practices by Fuji that were regarded as tolerated by the Japanese government. Following
this complaint, the United States brought this issue to the WTO under the Dispute Settlement Understanding34

(Malaguti, 1998, p. 126).

It is generally admitted that under the “effects doctrine” any country may assure that its law reaches foreign
firms selling in their market. However, with increasing  oligopolistic global market power in some sectors,
particularly in the areas of high technology , it is growingly difficult for individual competition authorities to
exert control (UNCTAD, 1993, p. 4).

IX. Options for developing countries

Developing countries face a diversity of options to deal with competition issues35.

Considerable work has already been done on different paths for approaching an international system of antitrust
law36, including a possible “International Antitrust Code” drafted by a group of competition experts between 1991
and 1993 (generally known as the “Munich Code”37). Scherer has also made a comprehensive proposal for the
creation of an “International Competition Policy Office” as well as rules that, inter allia, would require the
registration and abolition (after a transitional period) of export and import cartels, the harmonization of merger
procedures, and the granting of compulsory licenses in cases of monopolization for long periods (Scherer, 1994, p.
89-97).

The extent to which any of these proposals, as well as those already made by delegations (notably the EU) within
WTO, may have merits from the perspective of developing countries, requires careful consideration. There is still
considerable uncertainty about what the final proposals may be. So far, the debates indicates that there is a
considerable disagreement among developed countries themselves –particularly between the EU and the United
States- on the desirability and possible outcome of a negotiation38.

Given the lack of competition legislation in most developing countries, and the differences existing even among
the laws in force in developed countries, a process of international harmonization would seem extremely difficult

                                                          
34 The panel, however, dismissed the US claim. See the panel report in WT/DS44/R  (98-0886), March 31, 1998.
35 A possible strategy for developing countries would certainly be to pursue their efforts to review the Unctad Set of Principles and

Rules. The lack of transparency repeatedly reported with regard to the WTO as a negotiating forum should be considered in any
possible strategy. See Third World Network, 1999.

36 See Ulrich (Ed.), 1998. See also Fox, 1997 and Malaguti, 1998.
37 See World Trade Materials, 1993, vol. 5, September, p. 126.
38  Differences seem to exist even within such countries; for instance, the US Department of Justice and the US Trade

Representative seem to have quite different views on the matter.
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to achieve, as pointed out by many studies39. It would not be, in addition, in the direct interest of developing
countries. The best option for these countries would be to keep the possibility of establishing their own competition
regimes, according to their own situation and policy objectives. Harmonization, in any case, would not mean too
much if it were not supplemented by cooperation among antitrust authorities and a “helping supranational
enforcement hand” (Ullrich, 1998, p. 13).

The difficulties that any harmonization process may entail explains why currently a tendency towards minimalist
approaches seem to prevail, including by the EU -the main proponent of negotiations on competition policies. Such
approaches rely on the decentralized enforcement of existing antitrust laws, on the improvement of jurisdictional
and conflicts of law rules and on the improvement of bilateral (or plurilateral) cooperation on enforcement (Ullrich,
1998, p. 44).

Under an option of this kind each nation would be left the freedom to define for itself what the undesirable
conducts are, and a notification-and-consultation agreement based on currently existing domestic competition
laws could be established40. A notification/consultation approach would not directly be a step towards the
development of substantive international obligations, though it may contribute to increased account being taken
of global welfare in national competition law and practice (Seade, 1996, p.123).

The previous analysis suggests, in any case, that developing countries should constructively continue to participate
in the study and discussion of competition policy issues (South Centre, 1998, p. 9). The degree to which
developing countries may benefit from an enhanced use of competition policy would depend on the approach
adopted, particularly with respect to vertical restraints and export cartels, the scope of standards, and the
mechanisms for actual enforcement and cooperation among concerned countries.

It seems clear that governments´ action (such as subsidies and tariff protection applied in sectors of export interest
for developing countries) reduce developing countries’ trade opportunities and development prospects. An
aggressive application of anti-dumping policies41 by developed countries also have a negative impact (South
Centre, 1998, p. 74; Perroni and Whalley, 1998, p. 495).

Some authors see a potential gain for developing countries in possible future negotiations on competition policy in
terms of curbing both government and enterprise practices that may negatively affect developing countries. Such
gains may derive from (Perroni and Whalley, 1998, p. 493):

* A protection of the results achieved with respect to market access to developed country markets;

* A protection against aggressive use of anti-dumping duties by developed countries;

* Better enforcement, through international co-ordination, of competition law against non-competitive practices by
large foreign suppliers;

*Increased competition in their domestic markets.

According to these authors, who have attempted to quantify the potential gains of developing countries from the
introduction of disciplines on competition,

“the potential gains for developing countries could be large, perhaps in the region of 5-6 percent of
national income. This would make a competition policy negotiation of potentially more significance to

                                                          
39 See, for instance, Fox, 1997; and  Hoekman and Kostecki (1997, p. 256), who argue that despite the “holes” in the WTO rules,

“harmonization does not appear to be the appropriate strategy to deal with these holes. Experience demonstrates that a
multilateral agreement on the adoption of common competition standards is difficult to achieve”.

40  According to Unctad, a “strengthened cooperation among competition authorities would assist in ensuring the accountability of
such oligopolistic global firms, in minimizing competition and trade tensions among countries and in protecting global
competition. Such international cooperation could take the form of greater convergence in trade-related aspects of competition
policies, coordinated enforcement, mutual assistance and a system for allocation of jurisdiction (where appropriate) amongst
national competition authorities (Unctad, 1993, p. 4).

41 Several suggestions have been made to apply competition law as a substitute to anti-dumping measures, though such a step
would seem impossible to reach in the foreseeable future (Hoekman and Kostecki, 1997, p. 258).
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developing countries than the whole of the trade disciplines achieved in the Uruguay Round” (Perroni and
Whalley, 1998, p. 493).42

However, multilateral disciplines on competition policy would restrict sovereign rights to design and implement
policies in this area and may, in particular, limit developing countries´ ability to use certain instruments to deal
with distortive business practices, such as increasing tariffs on an imported product as a means to counteract
collusive practices of foreign suppliers (Perroni and Whalley, 1998, p. 504). There is also the risk that, as a result
of a strong linkage between trade and competition policy under the WTO philosophy, possible multilateral
disciplines to be developed focus on market access, rather than on curbing the multiplicity of restrictive business
practices that raise the main concerns of developing countries (Khor, 1999, p. 7)

Developing countries are especially vulnerable to the effects of anti-competitive practices by multinational
corporations, since government controls in developed countries are often limited to the domestic activities of such
firms. The international co-ordination of competition policies in order to act against anti-competitive practices of
global suppliers may be one of the most significant achievements for developing countries. Such a co-ordination
may permit to reach those practices in the exporting countries themselves, and overcome some of the limitations
faced in the application of domestic laws.

The control of mergers and acquisitions is also currently undertaken in some countries at the national or regional
level, without an international co-ordination. The effects of such operations in developing countries are normally
disregarded in the evaluation and control made by developed countries’ authorities. The control of export and
import cartels and of anticompetitive practices such as predatory pricing, collusive tendering, tied purchases and
sales, may be an important target for developing countries (South Centre, 1998, p. 72).

Finally, in considering competition policy within WTO an important step might be to introduce certain elements of
such policy in different components of the WTO system43. Thus, the strengthening of rules and mechanisms to
curb restrictive business practices in licensing agreements may be an important target. Transfer of technology ranks
high in the priorities of developing countries. However, Article 40 of the TRIPS Agreement rather than
empowering governments to take positive action, limits the possible State intervention on such practices.

Similarly, some TRIMs can be used, as mentioned above, to controlling both horizontal and vertical restrictive
business practices. The prohibition of such measures under the TRIMs Agreement deprives Members from an
important instrument to counteract anticompetitive practices. The review of that Agreement, as part of the in-built
agenda, may provide an opportunity to revise the types of TRIMs banned or to consider exceptions based on
competition policy grounds.

In sum, developing countries may gain from the establishment of a system that permits to effectively act against
anticompetitive practices, particularly those carried out outside their boundaries, and to deal with abuses of market
power. However, the possible objectives and scope of possible multilateral rules on the matter are still uncertain.
Developing countries should positively continue the current discussion on competition policies at the international
level, in line with their previous efforts on the matter.

                                                          
42 Such gains would include those stemming from replacement of antidumping measures by competition law, reduction of markups

of foreign suppliers and reduced concentration in domestic markets (Perroni and Whalley, 1998, pp. 505-506).
43 This has been called the "WTO approach" in the Working Group discussions. The adoption of this approach would mean that

rules relating to governments' practices (and not enterprises'  practices) would be dealt with.
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Premio a la mejor ponencia del tema:

"CUESTIONES INTERNACIONALES, DE LOS ORGANOS SOCIETARIOS Y DE LOS

GRUPOS DE SOCIEDADES"

SINTESIS

"Los hombres construyen muchos muros y pocos puentes"

Isaac Newton

El tema que nos ocupa tiene por sí mismo un espacio propio en el mundo de hoy. Las políticas de competencia
empresarial, buscan aunar un entorno competitivo, garantizar servicios universales -cómo las
telecomunicaciones- saber medir los abusos de posición dominante, permitir alianzas estratégicas cuando
redunden en beneficio del ciudadano, es hoy en día un desafío para los países. Los mercados unificados ofrecen
a las empresas un ámbito económico suficientemente grande en donde se esmeran por ser eficientes y
concentrarse en la calidad en beneficio del consumidor. En el presente trabajo se analizaran las legislaciones
sobre Defensa de la Competencia, en Argentina y Brasil, el Protocolo de Defensa de la Competencia en el
Mercosur, como núcleo central del trabajo, haciéndose referencia también a los informes de diversos foros sobre
el tema. Finalmente analizaremos las políticas desarrollas en la Unión Europea con sus 50 años de experiencia,
incluyendo los nuevos Reglamentos aprobados entre 1997 y 1998. Las libertades en un proceso de integración
son el pilar de los mismos, por tanto la libre circulación de personas, mercaderías, servicios, capitales y las
normas sobre la libre competencia, hicieron adoptar a la Unión Europea la frase de Newton que enunciamos, sus
muros fueron retirados y los puentes unen hoy a esta gran comunidad. El Mercosur deberá recorrer el camino
hacia la globalizacion estudiando del derecho comparado sus normas más eficaces adaptando las mismas a su
propia problemática sin dejar de tener en cuenta al ciudadano.

CAPITULO I

ARGENTINA
1) Antecedentes de la ley de defensa de la competencia

La Ley 22.262 que rige actualmente en nuestro país, tiene como antecesora más remota a la ley 11.210 del año
1923 sobre Represión de Monopolios, siendo modificada con posterioridad en el año 1946 por la ley 12.906,
esta ultima se refería casi con exclusividad a la represión de todas aquellas conductas tendientes a establecer o
sostener el monopolio.
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La Ley 12.906 tuvo una escasa efectividad, debido a que el espacio para la aplicación de políticas antitrust se
hallaba sumamente acotado, en gran parte por el  hecho de que durante su vigencia se privilegio como
instrumento de intervención, la regulación directa de la actividad económica, política que se instrumentaba
dentro de un contexto en el cual las políticas industriales y comerciales estaban básicamente orientadas a la
protección de la actividad interna como sustitutiva de las importaciones.

Pese a que una vez dictada existieron varios proyectos de reforma o sustitución, recién en el año 1980 fue
reemplazada por la Ley 22.262, que es la norma actualmente vigente.44

2) La ley 22.262 y su aplicación

La fuente directa del articulado de la ley se encuentra en normas vigentes de sistemas extranjeros,
principalmente en los Arts. 85 y 86 del Tratado de Roma y en la ley española de 1963, el organismo de
aplicación creado por la ley tiene como antecedente a los organismos similares de la Comunidad Económica
Europea (hoy Unión Europea), España, Francia y Alemania.

La sanción de la ley tuvo como objetivo principal definir con mayor precisión las conductas que limiten,
restrinjan o distorsionen la competencia, junto con la  instrumentación de un procedimiento administrativo
orientado a la investigación y prevención de esas conductas.45

La ley consta de 48 artículos divididos en cuatro capítulos, en el primer capitulo se definen básicamente cuales
son aquellas conductas prohibidas por la ley, distinguiéndose cuales son las figuras fundamentales sobre las
cuales se estructura la ley; la primera estaría dirigida a prohibir todos los actos o conductas que tiendan a la
limitación, restricción o distorsión de la competencia, la segunda seria el abuso de la posición dominante, que se
encuentra definida por el art. 2, y la tercera y ultima seria la consideración como conducta lesiva de la
competencia a todas aquellas conductas o acciones que causen perjuicio al "interés económico general".

Con respecto a este ultimo punto debemos destacar que para la efectiva aplicación de la ley no rige el principio
"per se" es decir la sola existencia de actos anticompetitivos, sino por el contrario se requiere la demostración
de la existencia de efectos económicos negativos para la comunidad.

En el segundo capitulo de la ley se establece la instancia administrativa, tarea que se lleva a cabo a través de la
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

El capitulo III regula la instancia judicial, el procedimiento aplicable y el ejercicio de las acciones penales en el
caso de existir conductas consideradas como delitos de acuerdo a lo establecido en el art. 41. Dicho articulo
enumera todos los actos o conductas que resultan pasibles de sanción, siempre que encuadren dentro del
concepto de actos lesivos para la competencia, o que constituyan abuso de posición dominante y resulten un
perjuicio para el interés económico general, entre dichos actos y conductas penalizables pueden citarse la
fijación de precios monopolicos, la discriminación de precios  los acuerdos que establecen zonas de
exclusividad entre competidores y las restricciones físicas a la oferta. Una vez concluido el dictamen, sin el cual
de acuerdo a lo establecido por el art. 32 no podrán ejercerse dichas acciones, se eleva el mismo al Secretario de
Industria, Comercio y Minería.

En cuanto a las multas o sanciones previstas en el art. 42, se establece la diferenciación en los casos en que los
culpables sean personas físicas o jurídicas, previéndose en ambos casos la aplicación de multas, prisión de hasta
seis años e inhabilitación para ejercer el comercio de hasta diez años.- El capitulo IV trata finalmente las
disposiciones transitorias y complementarias.

En su aplicación la ley 22.262 ha presentado algunos problemas de instrumentación, en primer lugar debido a
que el organismo no ha gozado de la independencia requerida para llevar a cabo su función, en segundo lugar, la
ley no establece remedios prácticos y efectivos en contra de las políticas anticompetitivas por parte de carteles y
firmas monopolicas, como tampoco penalidades suficientes para desincentivar las acciones desleales y por
ultimo la ley tampoco provee un mecanismo de control de acuerdos y fusiones como si existe en la actualidad en
la Unión Europea (Reglamento 4064/89) o en la legislación "antitrust"de los Estados Unidos.

                                                          
44 Fargosi, Horacio, Legislación comparada, Apostilla sobre la Ley de Defensa de la Competencia, El   Coloquio, 1980.-
45 Política sobre competencia entre Argentina y Brasil, Instituto Torcuato Di Tella, Bs. As. 1992.-
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3) El bien jurídico protegido y su relación con el derecho del consumidor

La ley 22.262 establece en su art. 1 "in fine", que una conducta o acción se considerara lesiva de la competencia
si además es perjudicial al “interés económico general”, a nuestro modo de ver el fin perseguido en la ley
aunque no de forma expresa, es la “protección del publico consumidor”, y es por ello que el bien jurídico
protegido es en definitiva "el consumidor", procurando la custodia de todas aquellas practicas que si bien no
están dirigidas hacia ellos en forma directa, lesionan de manera indirecta su bienestar, esta postura difiere de la
sostenida por Otamendi cuando afirma en uno de sus artículos que el "bien jurídico protegido es la
competencia", definiéndolo como el libre juego de la oferta y la demanda, aunque no deja de remarcar que el
beneficiario seria  el consumidor.46

Con respecto a este tema Ascarelli47 sostenía lo siguiente "el bien jurídico tutelado no es el mercado, ni la
economía. El único bien tutelado dentro de la disciplina de la libre concurrencia es el bien del
consumidor".

Por último no debemos dejar de destacar dos puntos importantes el primero que la Ley 24.240 sobre Defensa
del Consumidor, establece en su art. 3 de forma expresa que "...la misma se integra con las normas ... de
defensa de la competencia y lealtad comercial", y el segundo estaría dado por el hecho de tanto los "derechos del
consumidor" como la "defensa de la competencia" se encuentran contemplados expresamente en el art. 42 de la
Constitución Nacional.

El 17 de junio de 1997 se celebró la Conferencia Intergubernamental de Jefes de Estados de la Unión
Europea en Amsterdam, llegando a un acuerdo político sobre un nuevo Tratado para Europa, el Tratado de
Amsterdam, en el que se refuerzan los derechos individuales de los ciudadanos y sus derechos fundamentales,
refiriéndose también al derecho de los consumidores en este sentido: "para promover los intereses de los
consumidores y un nivel elevado de protección de los mismos, la Comunidad contribuye a la protección de la
salud la seguridad y los intereses económicos de los  consumidores"-48

4) Comisión Nacional de Defensa de la Competencia - CNDC

Como comentáramos anteriormente la función de la CNDC esta expresamente establecida en la Ley 22.262. El
organismo esta integrado por un presidente y cuatro vocales. La tarea principal de la Comisión es llevar
adelante, ya sea por denuncia o de oficio, la instrucción por presuntas violaciones a la ley sobre defensa de la
competencia y una vez culminado el tramite instructivo en un dictamen, elevarlo al Secretario de Industria,
Comercio y Minería, junto con una recomendación, que servirá de base para la correspondiente resolución.

También tiene facultades para realizar estudios de mercados, emitir informes y pautas de interpretación de la
ley. Las facultades de acción contra las prácticas anticompetitivas básicas, que se instrumentan a través de los
dictámenes de la CNDC y posteriores resoluciones del Secretario de Industria, Comercio y  Minería son las
siguientes: 1) desestimar la denuncia; 2) aceptar las explicaciones de la parte denunciada; 3) ordenar el cese de
ciertas conductas; 4) imponer multas; 5) solicitar el embargo de bienes a la justicia; 6) impedir la salida del país
a personas físicas. Una vez obtenidas estas resoluciones son apelables antes las  Cámaras Federales que
correspondan a la jurisdicción en la que tuvo lugar la conducta analizada, o ante la Cámara Nacional en lo Penal
Económico si la jurisdicción  correspondiente es la Capital Federal.

Cabe destacar que antes del vencimiento del plazo para la contestación del traslado de las actuaciones libradas
por la CNDC, el presunto responsable podrá ofrecer un compromiso referido al cese inmediato o gradual de los
hechos investigados, dicho compromiso de "no hacer" será considerado por la Comisión.

Desde el año 1996 la actividad de la Comisión ha sufrido un fuerte incremento en la cantidad de denuncias
recibidas, el mayor nivel de actividad de la CNDC durante el ultimo año fue en gran medida las denuncias
presentadas por particulares en su mayoría empresas, respecto de competidores y proveedores. En 1996-97

                                                          
46 Otamendi, Jorge, Criterios de la Comision Nacional de Defensa de la Competencia, LL-1982, pag 759
47 Citado por Agustin Pieroni, Monopolio y Libre Concurrencia, ED 19-3-97.-
48 Tras la firma oficial de los textos este nuevo tratado  sera sometido a la aprobacion de los electores de cada estado miembro

mediante referendum o decision parlamentaria.-
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el 19% de los casos fue acerca de practicas colusorias, el 24% fue por abusos unilaterales y el restante 50%
tuvo que ver con denuncias de exclusión, es decir por obstaculizar el acceso al mercado o utilizar precios
predatorios.49

La duración aproximada de los procedimientos considerando solamente el periodo de reactivación de la CNDC
es decir desde el 1ro de enero de 1996, la duración promedio de los procedimientos fue de solo 10 meses.

5) Casos presentados ante la CNDC50

a) "Diba c/Agremiacion Odontológica de Berisso, La Plata, y Ensenada y Sociedad Odontologica de La
Plata": En este caso la denunciante es la obra social del personal de la armada (Diba), la denuncia se basa
en el hecho de que la Agremiación Odontológica le prohibía a sus asociados que contrataran en forma
directa con las obras sociales, el incumplimiento de esta prohibición traía aparejado la baja automática del
registro de prestadores de estas asociaciones.- La CNDC considero probada el abuso de posición dominante
de la Sociedad Odontológica y de la Agremiación Odontológica y a raíz del dictamen elaborado por la
CNDC que se elevo al Secretario de Industria Comercio y Minería se ordeno a ambas el cese de la
conducta restrictiva de impedir a sus asociados realizar contrataciones directas e impuso una multa de
$.35.000 a cada una.

b) "Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines c / Makro": En este caso se analizo una practica de
precios predatorios, esto es la venta por debajo del costo o venta a perdida como estrategia de exclusión de
competidores.- La denuncia presentada por la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y afines fue
desestimada ya que la CNDC entendió que si bien se había realizado una venta por debajo del costo,
Makro tenia una escasa participación en el mercado de supermercados e hipermercados y una participación
aun menor en el mercado de blocs familiares de repuestos Rivadavia (producto objeto de la denuncia). La
CNDC entendió que esa conducta no había tenido entidad para distorsionar el mercado ya que había sido
por tiempo muy limitado y se concluyo que dicha practica había sido utilizada como una estrategia
comercial sustitutiva de publicidad.

c) "American Express Arg. SA c/ Visa Internacional, Mastercard Internacional, y Argencard SA": La
denunciante sostenía que se le obstaculizaba el acceso al mercado por la adopción de un método
denominado "la regla" que consistía en la expulsión automática de los sistema de Visa y Mastercard a
aquellos bancos emisores de esas tarjetas que aceptaran emitir también tarjetas American Express. La
denuncia fue desestimada, ya que si bien esta maniobra tenia antecedentes en la Unión Europea y en otros
países, no se pudo probar que esta maniobra había sido realizada en la Argentina. En la resolución final el
Secretario de Industria, Comercio y Minería acogió el dictamen de la CNDC y encomendó a esta ultima la
realización de un seguimiento periódico de la evolución del mercado de tarjetas de crédito, lo cual es un
elemento novedoso en materia de resoluciones dictadas en el ámbito de la CNDC.

6) Proyecto de Reforma de la Ley de Defensa de la Competencia en Argentina - Ultima versión revisada -
Media Sancion Camara de Diputados (HCD

El proyecto de ley que ya tiene media sanción por parte de la Camara de Diputados de la Nación, introduce
grandes modificaciones a la ley nacional de defensa de la competencia estas serian las siguientes:

1) define expresamente el concepto de "concentración económica", como la toma de control de una o varias
empresas a través de los siguientes actos:
a) la fusión entre empresas;
b) la transferencia de fondos de comercio;
c) la adquisición de la propiedad o cualquier derecho sobre acciones o participaciones de capital o títulos de

deuda que den cualquier tipo de derecho a ser convertidos en acciones o participaciones de capital o a tener
cualquier tipo de influencia en las decisiones de la persona que los emita cuanto tal adquisición otorgue al
adquirente el control de, o la influencia  sustancial sobre la misma;

d) cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o jurídica a una persona o grupo económico los
activos de una empresa o le otorgue influencia determinante en al adopción de decisiones de administración
ordinaria o extraordinaria de una empresa;

                                                          
49 Según lo informado por al CNDC en su Informe Anual 1997.-
50 Ver informe Anual 1997 CNDC
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2) Se crea como autoridad de aplicación el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, teniendo el
carácter de organismo autárquico en el ámbito; del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de
la Nación, este Tribunal tendrá por objeto aplicar y controlar esta ley, pudiendo realizar estudios e
investigaciones de mercado;

3) Se crea también el Registro Nacional de Defensa de la Competencia donde se inscribirán las operaciones
de concentración económica;

4) Se dispone la obligación de notificar para su autorización por lo menos 45 días antes al Tribunal
Nacional de Defensa de la Competencia cuando los actos indicados,  que impliquen la participación de
empresas en una cuota igual o superior  al 25 % o mas del mercado relevante o cuando la suma del volumen
del negocio total del conjunto de empresas supere en el país la suma $ 200 millones o cuando el volumen
total del negocio, a nivel mundial supere los $ 2,500 millones;

5) Establece la aplicación de multas en el caso de que no se realice dicha notificación,"....serán pasibles de
las sanciones establecidas en el art. 45 inc. d, que para la falta de notificación establece ".... una multa diaria
de hasta un millón de pesos por día contados desde el vencimiento de la obligación de notificar los
proyectos de concentración económica .....".

7) Análisis de la CNDC sobre la futura reforma de la ley

En cuanto al control de las concentraciones económicas la CNDC realizo un análisis de las reformas propuestas,
en dicho documento se fijan los lineamientos básicos para el ejercicio de dicho control, destacando que
deberán tenerse muy en cuenta los principios de rapidez y economía procesal, con relación a la información a
solicitar al momento de comunicar la realización de una operación de concentración económica o fusión, la
intención de la CNDC es que las empresas informen principalmente los bienes y servicios que producen, sus
ingresos por ventas, su participación en el mercado junto con la nomina de competidores.51

CAPITULO II

BRASIL
1) Antecedentes y actual Ley de Defensa de la competencia en Brasil

La legislación brasileña en política defensa de la competencia comienza en 1938 con el Decreto Ley 869, la cual
no tuvo ninguna incidencia en el control de la competencia priorizando el derecho brasileño la adopción de
políticas industriales contrarias a la misma.

Posteriormente surge el Dec.Ley 4407/42 con la creación de la Comisión de Defensa Económica CDE que
tampoco fue muy transcendente, y luego de varias modificaciones se promulga la Ley 4137/62 destinada a
regular la represión al abuso del poder económico y considerada por muchos como la primer ley antitrust
brasileña. Esta ley cumplió tres objetivos básicos 1) definió diversas formas de abuso de poder económico 2)
estimulo multas para los infractores de la ley 3) Creo el CADE Consejo Administrativo de Defensa Económica,
órgano responsable de la aplicación de ley. De 1962 a 1990 el marco legal de la política de defensa de la
competencia no sufrió ninguna alteración que deba ser comentada. Hacemos referencia también a la Ley Penal
8137/90, sobre Crímenes Tributarios y económicos dictada por la manifiesta inoperatividad de la legislación
vigente hasta ese momento.

En 1991 se sanciona la Ley 8158 reglamentada posteriormente por el Dec. 36 denominada Ley de Defensa de la
Competencia que tipifico conductas anómalas y distorsiones del mercado.- Esta ley establecía que el
Departamento Nacional de Protección y Defensa Económica (DNPDE) de la Secretaria Nacional de Derecho
Económico (SNDE) actuaría de oficio de modo que este organismo quedaba facultado para realizar
investigaciones preliminares y era responsable de toda la fase de instrucción de los procesos. Estos procesos
eran enviados posteriormente al CADE donde se los juzgaba en sesión plenaria.

La ley 8158/91 fue muy criticada desde el punto de vista procesal ya que disponía la competencia para su
aplicación en forma irregular, el DNPDE y la SNDE podían investigar e instruir los procedimientos, pero no
juzgar y por otro lado el CADE juzgaba pero no podía investigar.

                                                          
 Ver nota N* 6
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2) Ley 8884/94

Es la ley vigente en Brasil en la actualidad, en su articulo 1* trata sobre la prevención y la represión a las
infracciones contra el orden económico, orientada por las referencias constitucionales a la libertad de iniciativa,
a la libre competencia al funcionamiento social de la propiedad a la defensa de los consumidores y en suma a la
represión del abuso del poder económico.- El articulo 3 dispone que el CADE pasa a constituirse en entidad
"autárquica" de carácter federal, con jurisdicción en todo el territorio nacional vinculada al Ministerio de
Justicia.

A su vez se dicta el 28 de agosto de 1996 la Resolución N* 5 que disciplina las formalidades y procedimientos
del CADE relativo a los actos que trata el art. 59 de la ley 8884 que se refiere al "control de actos y contratos"
que deben ser sometidos a la apreciación del CADE.

3) Consejo Administrativo de Defensa Económica - CADE

El Consejo Administrativo de Defensa Económica fue creado en 1962, por la Ley 4137/62, depende del
Ministerio de Justicia, y funciono desde su creación hasta el año 1985 en la ciudad de Río de Janeiro, siendo
trasladado posteriormente a la ciudad de Brasilia. Actualmente el CADE esta compuesto por un Presidente y
seis consejeros, todos ellos son nominados por el Presidente de la República con la anuencia del Senado Federal.

La competencia plenaria del CADE se encuentra establecida en el art. 7* de la Ley 8884/94y entre las
principales podemos señalar:
- decidir sobre la existencia de infracciones al orden económico y aplicar las penalidades previstas en la ley;
- decidir los procesos promovidos por la Secretaria de Derecho Económico del Ministerio de Justicia;
- dictar providencias que conduzcan a la cesación de las infracciones al orden económico dentro del plazo

que se determine;
- requerir a los órganos del Poder Ejecutivo Federal y solicitar de las autoridades de los Estados, Municipios,

Distrito Federal y Territorios las medidas necesarias para el cumplimiento de esta ley;
- requerir al Poder Judicial la ejecución de sus decisiones en los términos de esta ley; entre otras.

Si bien el CADE es un órgano del Ministerio de Justicia, sus facultades punitivas se limitan a la imposición de
multas y/o plazos para que cesen las practicas abusivas, la exigencia para el cumplimiento de esas medidas
administrativas y/o penas requieren la intervención de la justicia.

La ley 8884/94 creo la Secretaria de Derecho Económico (SDE) y tiene entre otras funciones las tareas de
promover las averiguaciones preliminares, de oficio o sobre la base de la solicitud escrita y fundamentada por
cualquier interesado de las denuncias realizadas, una vez concluidas dichas averiguaciones el Secretario de la
SDE determinara el inicio del proceso administrativo o el de su archivo según sea el caso (art. 30, 31 Ley
8884/94). Al igual que en la legislación Argentina se prevé un "compromiso de cesación" en cualquier etapa
del proceso administrativo.

En el Titulo VII, Capitulo I de la Ley 8884/94 se tratan los actos que deberán ser sometidos a la apreciación y
posterior autorización del CADE, se deberá cumplir con determinados requisitos, ya sea en forma acumulativa o
alternativa, como por ejemplo que se propicie la eficiencia y el desarrollo tecnológico.

4) Actuación del CADE en el caso "Colgate Palmolive Company-Kolynos do Brasil Ltda."

En este caso se trataba de la venta de Kolynos Brasil Ltda. a Colgate Palmolive Company, lo cual implicaba el
dominio del mercado brasileño en el segmento de pastas dentales, el CADE determino que Colgate
suspendiera por cuatro años la utilizacion de dicha marca, y dispuso que la empresa debía ofrecer públicamente
a competidores potenciales contratos de producción de productos para ese segmento de mercado ocupado por
Kolynos, tambien se estableció que debían otorgarse por el plazo de 20 años licencias exclusivas para terceros.52

                                                          
52 CADE- Acta de Sesión Ordinaria N* 14 de fecha 18/9/96.-
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CAPITULO III
MERCOSUR
1) El Mercosur y el Protocolo de Defensa de la Competencia

Dentro del ámbito regional y más concretamente dentro del marco del Mercosur, nos encontramos con el hecho
de que tanto Argentina (Ley 22.262/80) como Brasil (Ley 8884/94) poseen legislación sobre competencia, no
siendo así en Uruguay y Paraguay.

Si bien este hecho podría repercutir en forma un tanto disvaliosa a la hora de examinar conductas o acciones
anticompetitivas provenientes de alguno de los dos miembros que no poseen ley al respecto, no debemos dejar
de señalar que fue la misma razón la que permitió acelerar el proceso de armonización hasta la llegada de un
instrumento común como el "Protocolo de Defensa de la Competencia" el que fuera aprobado por la decisión
18/96 del Consejo Mercado Común (CMC).

En el Protocolo se dejo sentado  el compromiso expreso por parte de los estados miembro del Percusor que no
tuvieran legislación interna, la adopción de las mismas en él termino de dos años.

Los antecedentes mas inmediatos del protocolo debemos buscarlos en las Decisiones del Consejo Mercado
Común (CMC) N* 20 y 21 del año 1994.- La decisión N* 20/94 encomendaba a la Comisión de Comercio del
Mercosur (CCM) a crear un Comité Técnico destinado a promover el estudio sobre el tema "Políticas publicas
que distorsionen la competencia" y la decisión N* 21/94 aprobó parámetros para que sean compatibles las
legislaciones sobre Competencia en el Mercosur. Dentro de la estructura orgánica del Mercosur los asuntos
sobre competencia son tratados por el Comité Técnico N* 5, dependiente de la Comisión de Comercio del
Mercusor53.

El Protocolo no ha satisfecho del todo las expectativas jurídicas y políticas de las partes en cuestión,
especialmente por no haberse introducido una cláusula que prohiba las "ayudas de los estados", tema puntual
que fue reclamado por la Argentina y que estaba dirigido especialmente hacia Brasil. Este espinoso asunto aun
esta en tratativas para su futura inclusion ya que Argentina aspira a introducirlo en dos años como plazo
maximo, lo cual seria muy beneficioso para la confianza en la región.

La política de subsidios estatales a las empresas, que son por definición básica y concreta las denominadas
"ayudas de los estados", están expresamente prohibidas en el Tratado de Roma, y son consideradas como una
maniobra de distorsión al mercado, ya que generan una ventaja competitiva muy importante para la empresa que
la recibe, de cualquier modo, se tienen en cuenta muchos factores para autorizar o denegar dicha intervención
estatal, todo ello en aras del incentivo industrial y principalmente del bien común del ciudadano en un contexto
globalizado.

Siguiendo con el análisis del protocolo observamos que tiene como objetivo principal la "defensa de la
competencia en el ámbito del Mercosur", para lograr dicho objetivo se establecen una serie de reglas las que
serán aplicadas a las personas físicas o jurídicas de derecho publico o privado u otras entidades que tengan por
objeto producir efectos sobre la libre competencia en el ámbito del Mercosur y que afecten el comercio entre los
estados miembros.

En el capitulo II se enumeran las practicas y conductas restrictivas a la competencia, siguiendo los lineamientos
de la Unión Europea, entendiéndose que constituyen infracción a las normas del protocolo, los actos
individuales o concertados que tengan por objeto limitar, restringir, falsear, o distorsionar la competencia al
acceso al mercado o que constituyan abuso de posición dominante en un mercado relevante de bienes y servicios
en el ámbito del Mercosur .

En cuanto al tema de las concentraciones el articulo 5to. hace notar que la concentración en si no es
anticompetitiva, solo lo es el abuso de posición dominante en un mercado por ello expresamente establece: "la
simple conquista del mercado resultante del proceso natural fundado en la mayor eficiencia de agentes
económicos en relación a sus competidores no significa distorsión de la competencia".

                                                          
53 La misma integra la estructura definitiva del Mercosur definida por el Protocolo de Ouro Preto (art. 16)
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El artículo 6to. enumera las conductas y aclara que solo lo es en forma enunciativa; algunas de las hipótesis
serian: fijar precios de compra o venta de bienes,de prestación de servicios o de productos; regular mercados
estableciendo acuerdos para limitar o controlar el desenvolvimiento tecnológico o dificultar ventas; exigir o
conceder exclusividades para la difusión de publicidad; manipular mercados para imponer precios, entre otras.

El capítulo III establece un plazo  de dos años a  los Estados Partes para adoptar normas comunes para el control
de actos o contratos que puedan limitar o perjudicar la libre competencia.- En cuanto a los órganos de aplicación
el Capitulo IV nos remite a la Comisión de Comercio en el Mercusor y se crea un Comité de Defensa de la
Competencia del Mercosur, el cual le someterá a la CCM la reglamentación del protocolo.

La aplicación del procedimiento será llevada a cabo por los órganos nacionales de aplicación quienes iniciaran
los mismos de oficio o mediante presentación fundada de la parte interesada , posteriormente se presentara ante
el Comité de Defensa de la Competencia y este iniciara la investigación ad referéndum siempre de la Comisión
de Comercio del Mercosur.54

De acuerdo a lo establecido en el Capitulo V en cuanto a los órganos nacionales de aplicación, en el caso de la
Argentina será la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) y en el caso de Brasil será el
Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE).

En cuanto al procedimiento ante el Comité de Defensa de la Competencia - CDC, después de analizar el caso
procederá a instaurar el procedimiento o en su defecto archivara el proceso. El Comité establecerá las pautas de
cada investigación, y en caso de urgencia o daños irreparables se aplicaran medidas preventivas como
ordenar la cesación de la practica, la vuelta al estado anterior u otras, también se aplicaran multas por la
inobservancia de lo dispuesto. Si el CDC no alcanza consenso enviara sus conclusiones a la Comision de
Comercio consignando las divergencias existentes.

Las conclusiones del CDC se elevaran a la Comisión de Comercio para que defina con forma de directiva las
practicas infractoras y establezca las sanciones que serán impuestas o las demás medidas según el caso.- En el
caso de que no se obtuviera consenso, la Comisión de Comercio elevara las actuaciones al Grupo Mercado
Común, el que adoptara una resolución, si este a su vez tampoco alcanza consenso se podrá recurrir al
procedimiento establecido en el Protocolo de Brasilia para la Solución de Controversias.

El protocolo prevé un "compromiso de cesación" de la practica investigada, compromiso que deberá ser
homologado por el Comité de Defensa de la Competencia, ad referéndum de la Comisión de Comercio, y podrá
consistir en: cesar en la practica; determinación de una multa diaria en caso de incumplimiento; compromiso de
mantener informado al órgano nacional sobre su actuación.55

2) La vigencia del protocolo y su operatividad

En el Cap. X del Protocolo se establece en forma expresa que el mismo es parte integrante del Tratado de
Asunción, entrando en vigencia treinta días después del deposito del segundo instrumento de ratificación con
respecto a las dos primeras partes que los ratifiquen y para los otros en el decimotercer día después del depósito
del respectivo instrumento de ratificación.

Actualmente el protocolo se encuentra con tramite parlamentario en Argentina, siendo motivo de estudio por
parte de las Comisiones legislativas correspondientes, de la misma forma que esta siendo tratado el proyecto de
reforma a la ley Argentina 22.262, según lo comentamos en el Cap. I punto 6. Por lo dicho anteriormente el
protocolo desde el punto de vista de juridico-procesal no es "operativo" ya que para ello es necesario su
ratificación parlamentaria por cada uno de los estados parte.

Otro inconveniente se presenta por las Instituciones mencionadas en el Protocolo, hasta tanto no existan órganos
independientes del Mercosur en la materia que nos ocupa la CNDC actúa como órgano de aplicación nacional al

                                                          
54 Pascar Norma A., "Defensa de la competencia en el Mercosur", V Jornadas de Institutos de Derecho Comercial, Rosario,

Argentina, septiembre de 1997.-
55 Pascar Norma A., "Protocolo de defensa de la competencia en el Mercosur", V Encuentro de Especialistas en el Mercosur,

Rosario, Argentina , agosto 1997.-
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igual que el CADE en Brasil, lo que hace duplicar las funciones de sus integrantes o de futuro aumentara  el
staff y/o creara una sub-delegacion dentro de este organismo.

3) Decisión CMC N* 2/97 referente a la cuantificacion de multas

Con fecha 18 de junio de 1997 se aprobó por Decisión del Consejo Mercado Común N* 2/97, un anexo al
protocolo de Competencia, que establece los criterios de cuantificacion del valor de las multas previstas en el
Protocolo, el anexo establece en su art. 1 que las mismas "seran equivalentes hasta el 150% de los lucros
obtenidos con la practica infractora; hasta el 100% del valor de los activos involucrados; o hasta el 30% del
valor de la facturación bruta de la empresa en su ultimo ejercicio, excluidos los impuestos. Dichas multas no
podrán ser inferiores a la ventaja obtenida, cuanto esta sea cuantificable.

También se determina que en los casos específicos; de inobservancia de la medida preventiva dictada por el
Comité de Defensa de la Competencia (art. 13. 1* PDC); o para el caso de no-cumplimiento del "compromiso
de cesación" (art. 23.b PDC), o finalmente para el caso de no-cumplimiento de la "orden de cese" dispuesta
por el Comité de Defensa de la Competencia (art. 27 b PDC), se establecerá una multa diaria de hasta el 1% de
la facturación bruta de la empresa en el ultimo ejercicio.

5) Decisión CMC 11/97

Con el objetivo de continuar con el proceso de consolidación de la Unión Aduanera del Mercosur, el Consejo
del Mercado Común aprobó la decisión  mencionada que trata las medidas anti-dumping para países no
miembros del Mercosur denominada "Marco Normativo del reglamento común relativo a la defensa contra las
importaciones objeto de dumping provenientes de países no miembros del Mercosur", que hasta tanto no se
apruebe el Reglamento común conformara el marco normativo para la aplicación de las legislaciones nacionales
anti-dumping. Este marco normativo representa los entendimientos comunes de los estados partes respecto a la
normativa de la OMC sobre aplicación de medidas anti-dumping.-

CAPITULO IV

Ultimos informes sobre competencia en diversos foros internacionales

1) Informe Mercosur  BID-INTAL (Jul-Dic/97)56

En lo que se refiere a las políticas de competencia a nivel de bloque, podemos señalar que en el informe
semestral realizado por el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), se destaca como
un avance muy importante las tareas relacionadas con la implementacion del Protocolo de Defensa de la
Competencia (PDF), al remarcar las tareas del Comité Técnico N* 5, orientadas a la reglamentación de dicho
Protocolo. En el informe se destaca también que el anteproyecto de Reglamento de dicho Protocolo esta
prácticamente listo, siendo aprobado probablemente a mediados del corriente año. Debemos recalcar
nuevamente que tanto que Protocolo como el Reglamento solo serán operativos cuando hayan sido ratificados
por los Parlamentos respectivos.

2) Breve referencia al marco de la competencia en Latinoamérica 57

El principal propósito de las leyes de competencia de la región es la promoción y protección de la libre
competencia. La eficiencia económica como elemento implícito se incorpora en la legislación latinoamericana
haciendo énfasis en la prevención del comportamiento monopolístico y el abuso de posición dominante.-
Los países latinoamericanos que cuenta con legislación sobre competencia son: Argentina (1980), Brasil (1994),
Colombia (1959-1992), Costa Rica (1994), Chile (1973 y 1979), Jamaica (1993), México (1992), Panamá
(1996), Perú (1991) y Venezuela (1991).

En este sentido, si comparamos la legislación sobre competencia, podemos partir de la influencia ejercida por
dos sistemas: el sistema americano, basado en el concepto de poder de mercado establecido por la Sherman Act,

                                                          
56 Informe Mercosur, Jul-Dic, INTAL-BID, 1997.-
57 Foro de las economías emergentes de mercado, Banco Mundial -OCDE, 1996.-
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y el sistema europeo, basado en el concepto de posicion dominante establecido por los artículos 85 y 86 del
Tratado de Roma.

La legislación latinoamericana se ha inspirado parcialmente en el modelo europeo administrativo, por lo que las
legislaciones en su mayoría establecen decisiones detalladas de todos los tipos de conductas, multilateral, abusos
de posición dominante y concentraciones. En este ultimo punto podemos señalar que Argentina, Chile, Jamaica
y Perú no contienen disposiciones sobre concentraciones; no obstante algunos de los efectos de una
concentración económica estarían prohibidos en la medida que constituyan abuso de posición dominante. La
legislación en Brasil, Colombia, México y Venezuela si establece disposiciones preventivas para el control de
concentraciones económicas.58

3) NAFTA5960

Con respecto al "Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte" - NAFTA, se hace referencia a la política
de competencia en sus arts.1501 a 1504, instituyendo un Grupo de Trabajo compuesto por los representantes de
cada país (EEUU, Canadá y México), el que reporta y emite recomendaciones sobre la relación entre el
comercio y la competencia dentro del área.

4) La OCDE y sus recomendaciones 61

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), esta compuesta por 29 países,
teniendo entre sus objetivos primordiales promover las políticas destinadas al desarrollo de la economía, y
contribuir a una sana expansión de la misma ya sea entre países miembros como en los no miembros. El Comité
de Política y Derecho de la Competencia, promueve activamente la cooperación internacional en la aplicación
de las leyes de competencia, mediante un Grupo de Trabajo que se involucra en el desarrollo de proyectos sobre
la cooperación en el control de fusiones, el combate a los carteles y el intercambio de información.

En 1995 el trabajo el Comité culmino con la adopción por el Consejo de la OCDE de una "Recomendación
relativa a la cooperación entre los países miembros en materia de practicas anticompetitivas que afectan
el comercio internacional".- De la misma podemos extraer tres ítems destacados, el primero se refiere a
notificaciones, el segundo a la coordinación de acciones por dos o más países y el tercero a la asistencia en una
investigación o proceso iniciado por otro país:
a) Notificaciones: Se recomienda a los miembros que notifiquen a otros país sobre investigaciones o procesos

que puedan afectar sus intereses.Esto podría incluir situaciones en las que la información necesaria se
encuentre en el territorio del  otro país; o en el caso de una fusión, cuando una de las partes de la fusión este
registrada u organizada según las leyes del otro país;

b) Coordinación de acciones por dos o más paises: Se recomienda la coordinación de investigaciones
simultaneas por parte de dos o más países;

c) Asistencia en investigación o proceso iniciado por otro país: Entre las posibles áreas de asistencia se
pueden contar: obtener información general o de dominio publico y la provisión de la información existente
en los archivos.

Con fecha 30 de marzo de 1998 la OCDE realizo una nueva recomendación destinada a llamar la atención sobre
las políticas anticompetitivas relacionadas con los carteles,  sosteniendo al respecto que los mismos "son la más
flagrante violación a las leyes de competencia", por lo que recomienda tanto a los países miembros como a los
no miembros a que realicen el mayor esfuerzo posible para reforzar sus leyes en este tema, señalando además la
importancia de la cooperación entre los diferentes países debido al "secreto" con que operan dichos acuerdos.

Es importante destacar que la Argentina fue recientemente aceptada como miembro observador en el Comité de
Política y Derecho de la  Competencia de la OCDE. Esta inclusión, representa un reconocimiento en el ámbito
internacional, y según lo destaca el Informe Anual (1997) de la CNDC "es en este caso un reconocimiento al
nivel de calidad profesional de la CNDC".

                                                          
58 Idem nota N* 13.-
59 Idem nota N* 13.-
60 Marzoratti,  Osvaldo, "Derecho de los Negocios Internacionales", pag. 194/202, Bs.As.Ed. Astrea, 1997.-
61 Idem nota N* 13.-
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CAPITULO V

UNION EUROPEA62

1) La aplicación de los artículos 85 y 86 en los estados miembros63

Muchos países de la Unión Europea tienen legislación propia sobre defensa de la competencia anterior a la
comunitaria y otros la han incorporado "a posteriori" de la legislación comunitaria.  A su vez muchos de los
países tiene ya decretos o leyes en donde se designa la Autoridad Administrativa de aplicación de los arts. 85 y
86 sobre normas de competencia de la Unión Europea.- Las Autoridades Administrativas estarían sujetas a la
aprobación por parte de la Comisión de la Unión Europea.- Hasta la fecha, de los 15 países miembros de la UE,
ocho autoridades administrativas pueden aplicar los arts. 85 y 86.

2) El Reglamento 4064/89 modificado por el Reglamento 1310/97

La política de la UE en materia de competencia es muy frondosa y de sumo interés para los observadores de esta
problemática, a través de sus organismos de control, sus constantes publicaciones y sus resoluciones han servido
de ejemplo inclusive hoy en día la misma CNDC en Argentina, ya tiene también su informe anual al estilo de la
Unión Europea.

Siempre tomando como referencia inicial los arts. 85 y 86 del Tratado de Roma a la luz de las normas sobre
competencia, nos remiten a cuales serian los acuerdos entre empresas prohibidos que puedan afectar el
comercio entre los estados miembros, extendiéndose el articulado hasta el art. 94 inclusive sancionando las
políticas de dumping y la prohibición de las ayudas otorgadas por los estados a favor de determinadas
empresas que con su subvenciones, entre otras practicas  distorsionan la libre competencia. A su vez el
Reglamento 4064/89 sobre el "Control de las operaciones de concentración de empresas", ha sido modificado en
parte por el Reglamento N* 1310/97, cuya principal modificación esta dada por la disminución a la mitad de los
niveles anteriormente exigidos. Por lo cual, los tres requisitos acumulativos para que una concentración tenga
dimensión comunitaria y en consecuencia tenga que ser observada por la comisión de la UE, a través de su
organismo la Dirección General (DG IV) son:
- -el volumen de negocios a nivel mundial de todas las empresas implicadas debe superar los 2500 millones de
EUROS (anteriormente era de 5000 millones de ECUS);
- el volumen de negocios total, en la Comunidad, de por los menos dos de las empresas afectadas por la
concentración debe superar los 100 millones de EUROS (anteriormente era de 250 millones de ECUS);
- al menos una de las empresas en cuestión debe conseguir no menos de un tercio de su cifra de negocio a nivel
comunitario en un Estado miembro diferente del Estado en el que las otras empresas consiguen mas de dos
tercios de la suya.

El reglamento define el concepto de concentración en su art. 3 con varios supuestos técnicos en forma extensa,
entre ellos: "Existe una operación de concentración: a) cuando dos o más personas que ya controlen al menos
una empresa, o una o más empresas mediante la toma de participaciones en el capital, o la compra de elementos
del activo mediante contrato o por cualquier otro medio adquiera, directa o indirectamente, el control sobre la
totalidad o parte de una o varias empresas o b) cuando dos o mas empresas anteriormente se fusionen.

En cuanto al Reglamento de aplicación N* 3384/94 relativo a las notificaciones, plazos y audiencias, que debe
respetar el Reglamento sobre concentraciones, fue derogado por el Reglamento N* 447/98 habiendo entrado en
vigor el día 20 de marzo de 1998.-Estos reglamentos de aplicación ayudan a la celeridad en la resolución de los
casos a través de la DG IV.

3) Dirección General Cuatro - DG IV

La DG IV organismo de la Comisión de la Unión Europea tiene amplios poderes de investigación, su personal
puede visitar empresas sin previo aviso, celebrar audiencias con las empresas afectadas y decidir sanciones.

                                                          
62 Pascar, Norma A."Negocios Internacionales y Mercosur" Co-autoria Unión Europea; Estructura y Acuerdo con el Mercosur, pag.

429, Bs.As  .Ed Ad-hoc, 1996.
63 Pascar, Norma A. "Analisis sobre concentraciones de empresas en la Unión Europea", VI  Congreso Derecho Societario, Ed. Ad-

Hoc 1995.
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Aunque el control jurisdiccional de la actividad de la Comisión le compete al Tribunal de Justicia de la
Comunidades Europeas y específicamente al Tribunal de 1* Instancia que tiene a su cargo los temas de
competencia. Las partes pueden recurrir directamente: 1) al Tribunal de 1* Instancia e interponer sus demandas
2) apelar las multas impuestas por la Comisión Tribunal de 1* Instancia 3) dirigirse a la Comisión a través de la
DG IV y que ella resuelva.

La ventaja de recurrir a la DG IV directamente, es a nuestro parecer la celeridad en las resoluciones y la
especialización por áreas de sus expertos. En el año 1995 se cumplieron cinco años de la entrada en vigor del
Reglamento sobre el control de las operaciones de concentración, durante esos cinco años, la Comisión adoptó
382 decisiones definitivas, lo que supone una media aproximada de una decisión cada tres días laborales y
medio o más de 70 decisiones al año.

4) XXVI Informe sobre la Política de Competencia en la UE-  1996

En la introducción al XXVI Informe Anual sobre competencia que se publica en relación con el Informe
General sobre la actividad de la Unión Europea, el Comisario responsable de la Dirección General IV, Sr. Karel
Van Miert, sostuvo lo siguiente:

"La política de competencia es precisamente un factor estructural importante de la adaptación de Europa a este
nuevo orden competitivo surgido de  la mundializacion, puesto que:
- pretende dotar de mayor fortaleza y competitividad a nuestras estructuras económicas;
- permite conservar los mecanismos de solidaridad e igualdad de trato, tan caros a los europeos y constituyen

el núcleo del modelo europeo de sociedad, mediante una política de liberalización equilibrada,
especialmente en el sector de telecomunicaciones, que hace que las empresas y los consumidores
europeos gocen de los servicios mas eficientes al mejor precio, al tiempo que se tienen plenamente en
cuenta las obligaciones derivadas del interés común;

- ocupa una función básica en la ejecución del mercado único, en el que los mecanismos de mercado
garantizan un mejor asignación de los recursos y una optima eficacia de la economía respetando el interés
común".

Según el Informe Anual, donde se analiza la medición del impacto y eficiencia del Mercado Unico, se revela
una tendencia general a la disminución de la concentración en los mercados nacionales junto con un
aumento de la concentración a escala comunitaria. Esta tendencia se vivencia como lógica, en un espacio de
mayor competencia transfronteriza y de reestructuración en la comunidad, siendo más evidente en los
sectores mas dependientes de las actividades de investigación y desarrollo (I+D) y en los que producen bienes o
mercaderías homogéneas.64

A pocos años de la incorporación de Austria, Finlandia, y Suecia a la Unión (1995) es sorprendente como se han
adaptado a las normas comunes de competencia (producto también de su previa pertenencia al Espacio
Económico Europeo) tanto adoptando medidas legislativas pertinentes por cada uno de los tres nuevos estados
miembros, como para acercar las normas de fondo de su derecho de competencia a las contenidas en el derecho
comunitario.

El 22 de enero de 1997 la Comisión adopto el "Libro Verde" sobre las restricciones verticales y las políticas
comunitarias. En el mismo, se invita a todas las partes interesadas a participar en el debate sobre este importante
aspecto de la política comunitaria y a presentar sus observaciones. La Comisión consultó a productores,
minoristas, asociaciones de consumidores y expertos, los cuales formularon algunas criticas respecto de la
estructura y las normas de desarrollo de la política de la Comisión, y se expreso la necesidad de introducir
modificaciones o adaptaciones a algunos ítems sobre competencia.

                                                          
64 Pascar Norma A., "El impacto de los joint ventures en la Unión Europea, IV Congreso de Derecho Societario, Ed. Depalma,

1992.-
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5) Casos de la DG IV - Alianzas Estratégicas y Carteles65

Alianzas Estratégicas - Pedidos de Autorización:
- "France Telecom (FT) y Deustche Telecom (DT)": La Comisión aprobó la creación de Atlas empresa en

participación entre FT y DT dirigida a prestar servicios de telecomunicaciones a los grandes usuarios de
Europa. Estos servicios incluyen servicios de red, de gestión externa (outsourcing) y de satélites VSAT.
Este tipo de alianzas se encuentra fomentadas por la Comisión, ya que estas son generalmente necesarias
para realizar la investigación y desarrollo necesarios, para lanzar nuevos servicios y para reducir costos. Es
importante destacar que estas reestructuraciones son seguidas atentamente por la Comisión ya sea en cuanto
a las condiciones de las mismas, como en los abusos de posición dominante en que puede incurrirse.

- "Motorola (EEUU),Stet (ITALIA) y Vebacom (Alemania)": En 1996 la Comisión  autorizó la creación
del sistema IRIDIUM, que fue concebido para proporcionar a escala mundial, servicios globales de
comunicaciones digitales inalámbricas a través de satélites. En su decisión, la Comisión concluyó que la
creación de IRIDIUM no quedaba incluida en el ámbito de aplicación del apartado 1 del art. 85, en la
medida en que los inversores estratégicos no eran competidores reales o potenciales, puesto que no cabe
esperar que ninguno de los inversores estratégicos pudiera realizar por si solo las considerables inversiones
ni asumir los elevados riesgos técnicos y comerciales que se asocian a este nuevo sistema.

Carteles - Acuerdos sobre precios:
- "P&O, Stena-Sealink, Brittany Ferries, Sea France y North Sea Ferries": La Comisión impuso multas

a todos estos operadores de servicios de transbordadores (ferries) entre el Reino Unido y el continente, por
haber puesto en marcha un cartel de precios en 1992. Las multas ascendieron a 645.000 EUROS. Si bien el
acuerdo de precios fue de corta duración, la Comisión consideró, sin embargo, que no era conveniente
imponer multas meramente simbólicas.

CONCLUSIÓN

La política sobre competencia es uno de los temas troncales en los procesos de integración, el Tratado de
Asunción en su artículo 1* dice "... este mercado implica: ... la coordinación de políticas macroeconomicas y
sectoriales entre los Estados Partes: de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetarias cambiarías y de
capitales, de servicios, aduanera, de transportes y comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de asegurar
condiciones adecuadas de COMPETENCIA entre los estados partes..."

Si tenemos en cuenta que la política de la competencia es de carácter estructural, para que esta desempeñe
plenamente su cometido, y de esta forma acompañe la evolución de la economía, con el fin de garantizar el
funcionamiento eficaz de los mercados, sin que ello suponga un freno injustificado, concretamente deberá:
tener en cuenta la globalizacion; contribuir a la profundización del mercado interior y modernizar sus
instrumentos.

Por lo cual saber medir los abusos de posición dominante, las maniobras distorsivas, descubrir los "carteles" en
un espacio ampliado como es el Mercosur, resultara sumamente beneficioso para el futuro de la región y en
definitiva de los habitantes de la misma.

                                                          
65 Véase XXVI  Informe Anual  de la Union Europea sobre política de competencia (1996) puntos 66/67/76 y 97.-
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1. INTRODUÇÃO

Um sistema de justiça confiável teria contribuído para o sucesso das colônias inglesas. As colônias luso-
espanholas que não alcançaram igual nível de prosperidade eram dotadas de um sistema de decisão criticado
pelos homens de negócios da época.68 Isto sugere que no período pré-industrial, tanto quanto nas modernas
democracias, os sistemas de justiça administrativa e judicial são indispensáveis à legitimação do controle estatal.

A legitimidade do estado está associada ao direito, cujo escopo e estrutura tem a forma que os juizes dão. Por
isso, as cortes asseguram a vitalidade do estado democrático, mediante o desempenho de um papel
multifacetado no desenvolvimento do direito, na preservação do interesso público e segurança jurídica - pré-
condições para uma estabilidade necessária aos investimentos e fomentação das relações de comércio. Os
tribunais administrativos participam dessa mesma realidade.

Este trabalho discute o papel dos tribunais administrativos ou agências69 e o controle das suas decisões. O
objetivo é contribuir para uma proposta de modelo de justiça administrativa, que opera com interesses, normas,
ações e reações. A partir da qualificação dessa realidade (natureza do problema), espera-se estabelecer alguns
pressupostos que permitam formular a proposta. A hipótese é que um modelo de justiça administrativa deve
incorporar um conjunto de valores, instrumentos de ação e comprometimentos. O entrelaçamento desses
elementos definirá os papéis que os tribunais administrativos desempenham e qualificará o controle das suas
decisões, bem como projetará uma nova relação entre poder público e iniciativa privada.

No desenvolvimento do trabalho, a experiência judicial é observada como um paralelo, bem assim a atuação de
agências autônomas de outras jurisdições é considerada. O autor tem o benefício das experimentações
pessoalmente realizadas como conselheiro do CADE e da experiência de duas décadas de efetiva atuação
                                                          
66 O texto, na sua versão inicial, foi adotado nas aulas ministradas pelo autor no CURSO DE POLÍTICA DA CONCORRÊNCIA

sob a direção da FGV/CADE, nas cidades de Brasília e Rio de Janeiro, 1977. Uma versão do mesmo texto foi publicada na
Revista de Informação Legislativa, do Senado Federal, no  137, pp. 215 a 238, Jan/Mar, 1998.

67 O autor é PhD em Direito pela Universidade de Londres (Queen Mary & Westfield College), mestre pela Universidade de
Brasília, procurador regional da República, advogado consultor, ex-conselheiro do CADE. Áreas de interesse: antitruste,
informática, propriedade intelectual, fiscal e regulação econômica.

68 Na sua obra “A Causa da Riqueza das Nações”, Adam Smith sublinha que as colônias inglesas conseguiram melhores resultados,
comparados com os obtidos pelas colônias luso-espanholas, porque, ao contrário destas, dispunham, entre outras coisas, de um
sistema confiável de administração da justiça. O autor sugere que os comerciantes tinham a segurança de que suas questões
encontrariam uma solução justa.

69 A noção de agência abrange uma concepção e um modelo jurídico. Enquanto concepção, a agência funda-se em modelo de
administração gerencial eficiente orientada por três elementos: autonomia (poder de auto-organização), independência na tomada
de decisão (inclusive dos membros de colegiado quando o processo colegial é o adotado) e observância do devido processo legal.
Tais elementos são necessários ao fortalecimento da identidade institucional e à justa prestação administrativa. Autarquia
especial, gerida sob um plano estratégico e um contrato de gestão, é o modelo jurídico adequado, mas não exclusivo. A eficiência
administrativa é a tônica da agência e está associada ao Plano Diretor da Reforma do Estado Brasileiro. O funcionamento das
agências reguladoras é um teste importante dessa Reforma, que tem como arcabouço jurídico básico a Emenda Constitucional no

19, de 4 de janeiro de 1998, e a Lei no 9.649/98, artigos 51 e 52.
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profissional perante juízos singulares e cortes judiciais. O trabalho não discute o sistema judicial em geral nem
em particular, apenas, repita-se, toma-o como paradigma, o que permite lançar mão das lições que o mesmo
sistema oferece.
O desenvolvimento do direito passa por um papel discricionário e político que qualifica a função dos tribunais
administrativos.70 À parte a discussão sobre se juizes podem ou não criar, é indiscutível a assertiva de que os
tribunais não se limitam a dizer o direito.71 Essa função é fundamental para estabelecer um ambiente de
segurança jurídica, garantir um processo justo e zelar pelo interesse público. Essas três noções básicas são
discutidas no item 2.

O item 3 explora os instrumentos necessários ao planejamento das ações do tribunal ou agência administrativa.
Sem um planejamento adequado, a definição de papéis e sua realização ficam prejudicados. O item 4 discute o
papel discricionário e o item 5 o papel político. Ambos se completam e dão a gravidade dos encargos da
entidade. Isso está sintetizado no item conclusivo, que busca avaliar e explicar os elementos da hipótese acima
indicada.

2. TRÊS NOÇÕES FUNDAMENTAIS

A segurança jurídica atrai a idéia de previsibilidade das conseqüências decorrentes da aplicação das leis e
regulamentos. Esse objetivo é de certo modo frustrado pela impossibilidade de se regulamentar plenamente
todas as condutas humanas. Em obséquio a elas, a segurança jurídica é temperada com um ideal de justiça
objetiva ou do caso concreto, comprometida com um direito dinâmico. A noção de interesse público suscita no
aplicador do direito um comprometimento com o interesse da sociedade como um todo e contra os privilégios
indevidos de elites, grupos ou indivíduos. O devido processo legal é uma apologia à ampla defesa e ao
contraditório e responde a uma demanda de como aplicar o direito. Essas noções fundamentais são objetos de
uma breve reflexão a seguir desenvolvida.
2.1 Em Torno da Segurança Jurídica

Quanto mais o direito se torna certo, pela previsibilidade das conseqüências da incidência da norma ao caso
concreto, mais gera condições de segurança. Onde o direito é claro e delimitado garante o chamado câmbio das
expectativas, i.e., propicia ao cidadão prever as conseqüências dos atos ou ações próprias ou de terceiros.72

A organização da sociedade supõe a idéia de direito e está associada à noção de ordem e segurança. Essa noção
é tão profunda que se revela conata à convivência humana. Segurança jurídica e certeza são, pois, postulados
básicos que fazem parte da ordem jurídica positiva em todas as suas manifestações.

O postulado da certeza exige clareza na definição dos comportamentos humanos pela norma jurídica. Uma regra
clara (conteúdo formal) tende a ser estável. É impossível, todavia, regulamentar todos os comportamentos
humanos, muito menos fazê-lo de forma adequada. Isso acusa a existência de omissões, imprecisões,
ambigüidades e contradições. Enfrentando este problema, o princípio da plenitude ou unidade da ordem jurídica
tende a criar recursos interpretativos de modo a buscar sempre uma norma de decisão para um caso concreto,
mas é um mito supor que a legislação oferece solução para toda controvérsia. Há situações em que a incidência
de uma norma é certa. Em outras situações, a aplicação da mesma norma pode ser negada ou afirmada. É
possível distinguir, portanto, um núcleo de certeza e uma margem de dúvida ou ambigüidade na aplicação de
uma norma.73

Corolário da segurança é a sistematização do ordenamento jurídico, segundo o qual as normas estão
subordinadas umas às outras pelo seu conteúdo (racionalismo material) e pela hierarquização de competências
(racionalismo formal). A crença de que uma norma pode complementar outra alimenta a idéia de uma ordem
plena. A esse respeito, a segurança cumpre um sentido racional ou lógico. Relacionar uma norma com outras,
porém, nem sempre é possível. A tarefa exige habilidade de especialista, capaz de realizar adequada avaliação
dos resultados.

                                                          
70 Segundo Richard A. Posner, esse misto de papel discricionário e político é uma combinação de “legislative, litigative, and

enforcement functions”, delegadas pelo Congresso. In Economic Analysis of Law, p. 605, 4ª ed., p. 605, Little Brown Co., 1992.
71 Cf. Antonio Fonseca, “Técnica Jurídica e Função Criadora da Jurisprudência”, Rev. Inf. Legilslativa, Senado Federal, a.19, n. 75,

jul/set 1982, pp. 137-176.
72 A reflexão sobre segurança jurídica segue o texto encontrado em “Direito Tributário: Atitude Científica e Pensamento Jurídico

Equitativo”, do autor, publicado em R.T.J.E., vol. 74, pp. 9-28.
73 Cf. Bernard S. Jackson, Law, Fact and Narrative Coherence, p. 144.
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Ainda que o conteúdo formal da norma continue o mesmo, concepções podem mudar com o tempo. Essa
mudança pode ser de tal ordem que um direito certo, hoje, pode se tornar incerto amanhã. Um direito incerto é
apto a gerar injustiça na sua aplicação. Daí a certeza do direito ter um sentido funcional. A ordenação de
comportamentos traduz, também, um compromisso do legislador com a justiça, ou do tribunal com a equidade
(justiça do caso concreto). O direito, assim, aspira a realizar valores mais altos na hierarquia axiológica.

Usando do seu poder de subsunção, o juiz adapta a norma à exigência do justo, particularmente falando, para
atender adequadamente uma necessidade humana específica ou a uma política pública. Não se sabe em que
medida o sistema jurídico constitui uma ordem pronta ou dada ao juiz. Pelo mister de julgar, o juiz tem um
poder que lhe é próprio de re-elaborar a lei. Isso dá ao direito um caráter dinâmico e permite um inevitável
vaivém da segurança à eqüidade e da equidade à segurança.

A segurança, como se disse, está associada a uma imagem estática do direito. Esse lado conservador está em luta
permanente com o caráter dinâmico do direito. Suposto que a realização da justiça é um compromisso inerente
ao direito, é possível afirmar que a busca da segurança qualifica um conflito da justiça consigo mesma. Tudo
isso torna a aplicação do direito uma tarefa desafiante, sobretudo quando a aplicação é inspirada no interesse
público.

2.2 Noção de Interesse Público

A despeito da sua natureza intangível, interesse público é uma noção central para teoria jurídica e aplicação ou
execução do direito. O seu conteúdo, a priori indefinido, é uma constante dor-de-cabeça para os tribunais, em
qualquer ramo do direito e, em particular, no campo do direito da concorrência. Nesta breve reflexão, o interesse
público é contrastado com o interesse privado. Não se busca estabelecer um conceito. O propósito é refletir
sobre o processo de seleção dos critérios para definir interesse público como elemento de legitimidade das
decisões.74

O interesse público é elevado à categoria de fundamento de aceitação geral quando o legislador, dispondo sobre
a generalidade das situações, o invoca e quando os tribunais fazem dele ingrediente da racionalidade judicial. A
esse respeito, o processo legislativo e os casos concretos são de alguma forma expressivas fontes de
identificação do interesse público.

A imprecisão ou ambigüidade de conceito pode ensejar manipulação das normas. A invocação do interesse
público sem critérios pode servir a propósitos pouco conveniente ao bem comum. Segue-se que o parlamento e
as cortes, ao estabelecer o interesse público como optativo político ou judicial, têm o dever de assegurar que o
interesse da sociedade como um todo não seja explorado por grupos particulares na busca de ganhos privados às
expensas do público.

Há uma relação entre interesse individual e interesse público. Indivíduos ou grupos de indivíduos podem
perseguir variados interesses. Nem todos esses interesses podem pertencer à sociedade como um todo. Essa
observação leva ao pressuposto de que a sociedade é capaz de ter seus próprios interesses. A questão é como
distinguir os interesses do público como um todo daqueles interesses reduzidos à esfera individual.

Pode-se argumentar que a reunião dos interesses individuais representaria o interesse da própria sociedade. Para
que a afirmação se torne verdade é necessário que os interesses antagônicos desses mesmos indivíduos ou
grupos de indivíduos sejam excluídos, ou que os indivíduos ou grupos desistam dos seus interesses conflitantes
para afirmar os interesses comuns ou da coletividade. A assertiva pode ser possível em princípio, mas ninguém a
reivindicaria como uma verdade universal. O que é de fato reclamado como pertencente à sociedade ou
correspondente ao interesse público não passa da materialização do interesse de uma maioria contra o interesse
de uma minoria. A partir dessas colocações, pode-se inferir os riscos da construção da noção de interesse
público: a possibilidade que grupos imponham seus interesses sobre outros.

                                                          
74 A presente discussão acompanha o texto correspondente ao item 7.2.1, “reflections on public interest”, capítulo 7 (Adjudication

on Non-Voluntary Licences over UK Patentes) da tese de doutorado do autor, “Limiting Intellectual Property, the Competition
Interface”, Queen Mary and Westfield College, Unversidade de Londres, 1996.
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Se é certo que não há outra forma de estabelecer o interesse público senão através da regra da maioria, o
processo como instrumento de decisão ganha um papel vital na teoria jurídica e no modo como o interesse
público é oficialmente estabelecido. O reconhecimento do interesse público como elemento chave significa que
a implementação das políticas públicas deve produzir um benefício para sociedade. Fora desse objetivo, não há
legitimidade possível. Ademais, a maneira como interesse individual e interesse público são relacionados é
também uma questão de representação. Ao isolar e legalizar um interesse em particular, o legislador se vale de
todo um conjunto de informação que pode estar viciada e, assim, ele pode estar favorecendo a dominação ou
repressão de grupos.

O caráter representativo do interesse público exige uma articulação de elementos que confere um sentido
democrático do processo legislativo e, ao mesmo tempo, permite uma justificação de interesses que vão além da
esfera individual. Esse mecanismo descreve a conversão de optativos políticos em optativos jurídicos,
destinados a repelir a usufruição individual de ocasionais benefícios. Tanto o parlamento ao fazer escolhas
(optativos legais) ou tomar suas decisões, quanto as cortes, ao operá-las, têm um objetivo comum: cuidar para
que o interesse público não seja dirigido para o privilégio de uma elite. Até onde o quadro legal é capaz de
garantir tal objetivo é um assunto da alçada das cortes ou tribunais administrativos. Em circunstâncias
particulares, o que é bom para a sociedade como um todo deve corresponder ao interesse público.

Freqüentemente, os tribunais têm que aplicar conceitos imprecisos ou abertos. Noções, tais como, bem comum,
liberdade de comércio e interesse dos consumidores, reúnem considerável força intelectual que apelam para a
sensibilidade dos juizes. O desenvolvimento de tais conceitos exige um mínimo de racionalidade. Ao
desincumbir-se dessa tarefa a autoridade realiza uma política legal que não é dela, mas do parlamento. Segue-se
que não cabe aos tribunais sobrepujar os optativos legais. Embora as autoridades administrativas e os tribunais
sejam dotados de um mandato que lhes confere razoável liberdade de construção dos conceitos, essa franquia é
limitada. Esse sentido de limitação governa toda a atuação do aplicador da norma e recebe uma qualificação
particular, à luz do devido processo legal.

2.3 Devido Processo Legal
De origem americana, o instituto do devido processo legal tem conteúdo variável. O seu significado depende da
cultura de cada país.

Fundamentos Constitucionais do Devido Processo Legal
•  Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal (art. inciso LIV);
•  Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes (art. 5o, inciso LV);
•  São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos (art. 5o, inciso LVI);
•  A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse
social o exigirem (art. 5o, inciso LX);
•  Todos os julgamentos dos órgãos do poder judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse público o exigir, limitar a presença, em determinados atos,  às
próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes (art. 93, inciso IX).

No Brasil, a Constituição Federal oferece os fundamentos do devido processo legal e a legislação ordinária os
implementa. (quadro acima). O princípio pode ser subdividido em dois aspectos: formal e substancial. Isto
significa que a garantia processual, i.e., cumprimento de certas formalidades essenciais à ampla defesa e ao
contraditório, é um requisito necessário à observância ou aplicação adequada (enforcement) do direito. Isto se
aplica também ao direito de concorrência e, assim, define um devido processo antitruste. Não se pretende
esgotar toda a dimensão do instituto, o que escaparia do objetivo do presente trabalho. Deseja-se apenas
estabelecer as suas características mais notáveis75 descritas no quadro seguinte.

                                                          
75 Cf. discussão em “Liquidação Extrajudicial - Multicred: Devido Processo Legal,” por A. C. Fonseca da Silva, R.T.F.E. vol. 66,

pp. 137-176. A discussão aqui elaborada sobre devido processo legal não destoa na essência da Lei 9.784, de 29 de janeiro de
1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
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Direito de ser ouvido

A audiência do administrado, além de refletir um princípio de justiça, traduz uma garantia de eficácia, porque
não somente assegura ao interessado o conhecimento dos fatos e a possibilidade efetiva da sua participação útil
no processo, como proporciona melhor recepção e cumprimento da decisão administrativa. Nesta linha situa-se
o magistério de Agustín A. Gordillo76, segundo o qual:

“El principio se mantiene incolume incluso cuando los hechos sobre los cuales debe decidir-se parecen
absolutamente claros, Y la prueba existente sea contundente Y univoca, porque si la adminstración tiene en
cuenta no solamente razones o motivos de legitimidad, sino también motivos de oportunidade, merito o
convieniênicia - prncipio éste indiscutido em la doctrina Y em la pratica - entonces es meridiano que la voz del
afectado, aún en el más claros de los casos, aporta siempre un elemento más de juicio a tener en cuenta para el
juzgamiento del mérito ú oportunidad del acto.”

O princípio radica no direito natural, já inscrito na parêmia jurídica nemo debet inauditus demnari (ninguém
deve ser condenado sem ser ouvido), designado, às vezes, por justiça natural e teria sido observado pelo Criador,
que, antes de condenar Adão e Eva, os ouviu (Gêneses, 3,9-19). A dimensão da regra permite desdobramentos
vários, como a publicidade do processo administrativo, oportunidade de exposição de razões pelo administrador
e administrado, expressa consideração dos argumentos e das questões propostas, dever de a administração
decidir expressamente a sua decisão, e direito de defesa por profissional habilitado.

A publicidade do processo diz respeito ao chamamento do interessado para se defender. As partes
(administração e administrado) são colocadas em condições de se contrariarem. Descarta-se qualquer atuação
em segredo, salvo circunstâncias excepcionalíssimas justificadas pelo resguardo de situações. Compreende não
somente o conhecimento das atuações administrativas como também o exato conteúdo ou alcance da
impugnação, de modo a permitir a formulação de defesa.

As razões de direito e de fato visam confortar um juízo de convicção. Há uma oportunidade adequada em que
elas poderão ser oferecidas, variando segundo a modalidade ou o fim do processo. A sua exposição de ordinário
deve preceder ao pronunciamento administrativo conclusivo; a precedência atende a uma questão de utilidade. É
desejável que o pronunciamento administrativo não ocorra muito distante da época do oferecimento das razões
do administrado.

Desde que as questões e os argumentos suscitados se revelem pertinentes, a decisão deve tocá-los,
considerando-os expressamente. O silêncio ou a omissão da autoridade constitui falha em detrimento do direito
de ser ouvido. Deve a decisão, portanto, ferir todos os fundamentos da defesa.

O dever de a administração decidir expressamente os requerimentos atende ao postulado de que todo pedido
deve merecer uma resposta, seja em nível de impugnação ou de recurso, pedido de consulta, reconsideração ou
de diligências. Tratando-se de pedidos plúrimos, formulados através de um só instrumento, tem a administração
o dever de decidir expressamente cada um deles.

A autoridade julgadora deve fundamentar a sua decisão, atendendo aos fatos e às circunstâncias constantes do
processo. Isso exige uma indicação objetiva dos motivos formativos do convencimento.

Enfim, o direito de ser ouvido, na sua plenitude, não dispensa a defesa do administrado por profissional
habilitado. A esse aspecto, não é necessário que a defesa seja feita por advogado. Entretanto, qualquer que seja o
representante do administrado, quando este próprio não patrocinar a sua defesa, a ele é assegurado o acesso a
todo expediente a fim de poder praticar todos os atos procedimentais indispensáveis a uma defesa eficaz.

Direito de oferecer defesa e produzir provas

A prova é dirigida à formação do convencimento do julgador. As diligências, perícias, quaisquer meios lícitos
de prova compreendem-se no âmbito do contraditório, sem o qual o processo perde a sua legitimidade. O direito
em destaque consiste em que: (a)  toda prova razoavelmente requerida seja produzida; (b) a produção da prova

                                                          
76  In RPD 10, l.19.
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deva ocorrer em tempo útil, havendo de ordinariamente preceder a decisão da controvérsia, e (c) o controle da
produção da prova seja realizado pela administração.

Caberá à defesa requerer as provas que desejar produzir, ou por elas protestar, sempre atendendo a uma
exigência de utilidade, objetivamente demonstrada ou deduzida das circunstâncias. A autoridade poderá, em
despacho fundamentado, indeferir as que considerar impraticáveis, prescindíveis ou inúteis. Essa faculdade,
porém, encontra limites, devendo a recusa atender a preceito de lei ou à razão de lógica jurídica. Se o escopo da
prova é a procrastinação desarrazoada do feito é evidente o seu descabimento.

A prova deferida merece ser produzida antes de um pronunciamento conclusivo sobre a matéria controvertida. O
preceito de oportunidade aplica-se a toda prova cuja produção seja factível.

Síntese do Devido Processo Legal

A) Direito de Ser Ouvido

� Publicidade dos procedimentos
 (chamamento e contrariedade)
 
� Oportunidade para exposição de razões
 (precedência)
 
� Expressa consideração dos argumentos e questões

expostas
 
� Expressa decisão dos requerimentos
 
� Dever de fundamentar a decisão
 (motivos do convencimento)
 
� Direito de defesa por profissional habilitado
 (defesa eficaz)

B)  Direito de oferecer defesa e produzir provas

� Produção de toda prova razoavelmente requerida
 (utilidade objetiva)
 
� Produção de prova em tempo útil (antes da decisão

ou pronunciamento conclusivo)
 
� Controle da prova realizada pela administração

(conferência e articulação da contraprova)

O direito de controlar (conferir, fiscalizar) a realização da prova, por fim, é conferida aos interessados para
garantir a lisura dos procedimentos. Pretende-se, assim, evitar a realização de provas com preterição de
formalidades legais essenciais ou por via de expediente fraudulento ou espúrio; presta-se ainda a orientar a
articulação da contraprova.

Estes são os traços mais frisantes do devido processo legal. São um feixe de direitos, deveres e faculdades cuja
operacionalidade atende a ditames lógicos e éticos, a exigências de oportunidade e utilidade,  requisitos que se
impõem enquanto “meios” e “recursos” inerentes ao contraditório e à ampla defesa.

3. INSTRUMENTOS DE PLANIFICAÇÃO JURÍDICA

Parece estranho a idéia de planificar, ou dispor em planos, a ação jurídica do Estado. Essa ação jurídica envolve
uma série de atribuições77 que melhor seriam desempenhadas se submetidas a um sentido de planejamento, que
é obrigatório para a administração pública. O plano é um conceito fundamental associado ao desenvolvimento
racional das ações reguladoras do poder estatal. O sentido de planificação jurídica aqui empregado é de
ordenação de objetivos e estratégia para cumpri-los, de acordo com uma linha ótima escolhida, dos quais a
administração de uma justiça administrativa não pode prescindir. Essa exigência de planejamento administrativo
pode variar de acordo com a complexidade do papel ou mandato conferido à agência ou tribunal administrativo.

Assume-se que o regulamento (guidelines), a prova científica e os princípios ou regras de bom aviso, que
limitam o poder discricionário, fazem parte de um instrumental necessário à estruturação de uma política da

                                                          
77 Confiram-se, por exemplo, os artigos 7º a 9º da Lei nº 8.884/94.
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concorrência eficiente. Sem esses instrumentos, o teste de desempenho dessa política estará prejudicado pela
falta de critérios objetivos.

3.1 Importância das "Guidelines"
De ordinário, guias (guidelines) ou instruções não são vinculantes. No seu sentido amplo, elas podem abranger o
regulamento ou regimento do órgão, de considerável valor para o desenvolvimento e aplicação transparente do
direito. Como instrumento de política legal, as "guidelines" estabelecem categorias e regras que orientam um
padrão de teste legal, instruindo um público-alvo e oferecendo um modelo de interpretação que pode ser
considerado ou aproveitado pelos juizes. As "guidelines" são importantes, enquanto elementos de planificação
jurídica e transparência, bem como pelo seu caráter instrutivo.78

O guia gera na autoridade uma atitude diante de situações jurídicas chaves. As tarefas desempenhadas no dia-a-
dia são facilitadas, propiciando uma economia de meios (princípio dos meios eficientes). Isso permite que
técnicos e pessoas que militam no foro administrativo possam prever como a autoridade agirá naquelas
situações. Aplicando um meio eficiente e previsível, a autoridade se habilita a fazer um balanço de ganhos e
perdas.

Há vários outros benefícios relacionados a programa de treinamento, montagem de orçamento e organização
pelos técnicos da execução coordenada de atividades. O planejamento não é uma preocupação jurídica imediata.
A abordagem do planejamento, todavia, coloca em foco a necessidade de se organizar as atividade de aplicação
do direito ou execução das decisões como exigência de administração eficiente ou racionalização do
desempenho da agência de concorrência. Ao estabelecer prioridades e alternativas, a autoridade organiza sua
atuação e procura a solução mais eficiente de problemas, evitando esforços desnecessários ou
contraproducentes.

A agência de concorrência desenvolve métodos de trabalho distintos daqueles normalmente aplicados pelos
órgãos judiciais. Para desempenhar suas tarefas eficientemente, a autoridade antitruste, conservando sua
independência, mantém conexões com outras agências governamentais, homens de negócios, associações de
defesa da concorrência, órgãos internacionais e com a mídia visando informar ao público e difundir a cultura da
concorrência. Essa interface exige respostas planejadas. A habilidade da agência para agir eficientemente deve
refletir um papel avançado da burocracia estatal, em contraste com aquela visão que normalmente o público tem
de uma máquina burocrática pesada e negligente.

Quanto ao aspecto da transparência, vale ressaltar que sem guia ou regulamento o órgão tende a atuar com base
em padrões de comportamento hauridos de experiência não escrita e conhecidos apenas por um reduzido
número de funcionários. O aprendizado de situações passadas pode ser válido se ajudar a estabelecer
paradigmas que sirvam de base para decisões futuras. Na ausência de guia não institucionalizado, critérios não
escritos são confinados ao conhecimento de poucos funcionários ou técnicos. Valiosas informações terminam
não sendo compartilhadas com superiores. Essas informações podem ser importantes para a política ou
estratégia do órgão. A falta de critérios na produção e gerência de dados relevantes impede o adequado
tratamento e disseminação da informação. Corre-se o risco de se produzir decisões mal informadas.

O papel instrutivo do regulamento pode ser encarado do ponto de vista dos destinatários das regras da
concorrência. A adequada orientação ajuda os homens de negócio e associações de comércio a observarem o
direito, ou pode encorajar os agentes a evitar atividades de risco, deter condutas aventureiras e ainda criar forte
expectativas de se estar trilhando rota legal. Evitam-se, assim, condenação em multas, dispendiosas disputas e o
risco de se ter um ato ou contrato anulado.

Um guia interpretativo pode esclarecer pontos obscuros de dispositivos vagos, ou estabelecer condições para
aplicações de conceitos ou regras rígidas, eliminando restrições impróprias e evitando discussões
desnecessárias. Onde a lei permite mais de uma interpretação, o guia pode fazer uma escolha possível que pode
ser observada pelo Judiciário. A esse respeito, o guia ou regulamento pode facilitar não somente o trabalho de
consultoria privada, como também ser usado como canal de legítimos anseios de grupos.

                                                          
78 Sobre o assunto, ver “Tese” do autor, capítulo 6, seção 6.3, tópico the guideline approach.
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O guia, enfim, pode ser alterado de tempo em tempo para operacionalizar uma nova política. Este senso de
flexibilidade é uma característica que muito se atende ao direito moderno da concorrência, comprometido com
um mercado dinâmico e baseado numa realidade econômica nem sempre de fácil percepção.

3.2 Prova Científica e Percepção Estatística

Em diversos campos do conhecimento, a experiência humana é expressa em dados dispostos estatisticamente.
Elementos de estatísticas têm sido usados para descrição de uma realidade ou elaboração de inferências que, por
vezes, influenciam a percepção dos juizes. A freqüência do uso de estatísticas nos tribunais levou o juiz Holmes,
da Suprema Corte americana, a afirmar que algum conhecimento de estatística não é um dever, é apenas uma
necessidade.79 Estatística é realmente importante? Do ponto de vista do processo administrativo ou judicial, uma
questão geralmente suscitada é sobre a justa avaliação por juizes, advogados e técnicos dos modelos estatísticos,
e se tais modelos asseguram o devido tratamento dos dados em questão.

O uso de estatística tem contribuído para o discurso racional envolvendo assuntos de interesse público. Esse uso
tem sido feito por economistas, cientistas sociais, geneticistas, epidemologistas, engenheiros, físicos, biólogos e
outros profissionais, atuando como testemunhas ou técnicos dentro das respectivas especialidades. Os juizes
nem sempre têm disposição e habilidade para apreciar números. Isso pode ser uma deficiência dos cursos
jurídicos que ainda não descobriram os números como instrumentos de argumentação jurídica. Daí muita
estatística pode atrapalhar o tratamento da prova. Com a devida assistência, os tribunais administrativos e
judiciais são capazes de avaliar bem a prova estatística. Mas a falta da assistência adequada pode levar que bons
modelos estatísticos sejam sumariamente rejeitados, ou que deficientes modelos sejam acolhidos sem a devida
crítica. A reflexão a seguir tenta ressaltar as virtudes e vicissitudes de algumas técnicas estatísticas, capazes de
impressionar e atribuir crédito a pressupostos jurídicos nem sempre adequadamente avaliados.

A prova científica se caracteriza pela busca do conhecimento ou verdades gerais, mediante a descoberta ou
revelação das leis fundamentais da natureza e do modo como elas operam e interrelacionam-se. Isso cria uma
atitude que coloca um grupo de profissionais, tais como técnicos, advogados, membros do ministério público e
juizes em contato com o mundo físico e seus fenômenos, gerando observações imparciais e experimentações
sistemáticas. Guardadas as devidas precauções, isso é perfeitamente adequado à exigência de motivação das
decisões, desde que sejam criados modelos de análises com a formulação adequada de hipóteses. No processo
administrativo antitruste, o resultado de uma prática ou conduta é particularmente crucial, independentemente da
sua valoração subjetiva, sendo a prova técnica, neste setor da administração pública, de extrema necessidade.80

O tratamento científico da prova não garante necessariamente a solução ótima de um problema jurídico, mas
pelo menos permite manejá-lo de forma racional, mediante o emprego de diversas técnicas envolvendo
amostragem, combinação ou comparação, descrição, contagem ou computação, probabilidade, inferências e
regressão. Como se disse, o instrumental estatístico ou matemático pode contribuir para o processo de
investigação e convencimento, mas pode também ser usado inescrupulosamente para obscurecer ou reduzir o
impacto de evidências ou fatos determinantes. Daí é preciso que todo modelo seja submetido a uma avaliação
crítica, em que, por exemplo, se permita testar uma dada hipótese contra uma outra alternativa, estabelecendo-se
a final a hipótese nula ou falsa.

A seguir, alguns exemplos de estudos estatísticos envolvendo questões legais:
 
•  Uma associação nacional de produtores de ovos encomendou uma propaganda afirmando que não havia

evidência científica autorizada e segura de que o consumo de ovos, mesmo em quantidade discreta,
aumentava o risco de ataque de coração. A FTC abriu um processo para retirar a propaganda sob o
fundamento de que ela era falsa e enganosa. No processo o pessoal da FTC introduziu dados preparados
pela OMS relatando consumo de colesterol e taxas de doenças das coronárias em 40 países. Peritos que
atuaram como testemunhas da FTC usaram método de descrição estatística.81

                                                          
79 Michael O. Finkelstein & Bruce Levin - Statistics for Lawyers, prefácio VIII e IX, Springer-Verlag, 1990
80 É cada vez mais verdadeira a assertiva de que é impossível se desenvolver uma política de concorrência consistente e eficiente

sem um serviço de pesquisa sistemática. A falta desse serviço e da capacidade de avaliação crítica da prova geralmente
emprestada pelas firmas ou entidades que as representam enfraquecem as decisões da agência. Ademais, o corpo de especialistas
deve gozar de liberdade técnico-profissional. A falta de liberdade de manifestação, subordinando-se os especialistas à orientação
não escrita do chairman ou desse ou daquele conselheiro a quem servem, tende a viciar o devido processo antitruste.

81 Finkelstein & Levin, ob. cit., p. 8. Como este, os demais exemplos são da mesma obra.
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•  O Departamento Americano de Justiça adota o Herfindahl Índice para selecionar as concentrações a

serem investigadas. O índice é calculado pelo somatório do quadrado das participações no mercado de
cada firma. Varia de 0 a 10.000. O índice abaixo de 1.000 não oferece preocupação. Abaixo de 1.800
representa uma concentração moderada. Acima de 1.800 a concentração é alta, indicando um estado de
alerta.82

 
•  Probabilidade matemática tem sido discutida em comparações de cabelo humano. Fios de cabelo

encontrados no local do crime ou na vítima são comparados com cabelos de pessoas suspeitas.
 
•  Amostragem estatística é largamente usada por contabilistas em auditorias. Num determinado caso, um

contabilista não conseguiu detectar nenhuma das 17 faturas fraudulentas num grupo de 100 faturas. Isso
gerou um processo por negligência.

 
•  Acusado de estupro, um homem de cor negra, em 1961, foi condenado à pena de morte, no Estado de

Arkansas. A vítima era uma mulher de cor branca. Em habeas corpus, o condenado alegou que a pena foi
aplicada de modo racialmente discriminatória. O argumento baseou-se num estudo de um sociólogo da
Universidade de Pennsylvania. Segundo esse estudo, que examinou as sentenças de estupro numa
amostra representativa de 19 condados daquele Estado, "as variáveis críticas na determinação da sentença
de morte foram a raça do condenado e a raça da vítima."83

 
•  Inferência estatística para duas proporções tem sido usada para estudo dos efeitos do baixo nível de

radiação de fornos de microondas. A questão é se os microondas causam câncer. Os estudos têm sido
conduzidos em ratos.

 
•  Pesquisa para medir confusão entre consumidores nos casos de violação de marcas tem suscitado

problemas de amostragem. Uma empresa, titular da marca dominó para identificar o produto açúcar,
processou outra empresa (Domino's Pizza Inc.) que usava a mesma palavra para identificar pizzas.
Pesquisa realizada em dez cidades do leste dos Estados Unidos, em duas das quais o serviço de pizza
dominó era fornecido, entrevistou 525 pessoas, todas donas de casa envolvidas nos seus afazeres
domésticos, responsáveis pelas compras de mercearia. Durante a entrevista, uma caixa de pizza dominó
era exibida. Parte das entrevistadas revelou acreditar que a empresa que produzia pizza produzia também
outros produtos. Desse grupo, um percentual acreditava que a empresa de pizza também produzia açúcar.
O padrão de amostragem foi submetido a críticas.

O uso da pesquisa científica contribui, portanto, para a aplicação racional do poder discricionário na formulação
e operacionalização das políticas públicas.

3.3 Princípios de Discrição Administrativa

Os princípios que orientam o exercício da discrição administrativa encerram limitações de duas ordens: legal ou
estatutária e judicial. Construídas pelo legislador ou pelos tribunais, essas limitações comunicam um dever de
justificar as decisões, um senso de adequação de motivos e um dever/poder de atuar quando necessário. Os
princípios que decorrem da estrutura reguladora guardam correlação entre si e podem ser assim estabelecidos.84

Ao exercitar seu poder discricionário, a autoridade pode fazer tudo, não proibido por lei, para implementar um
objetivo legal específico. Desse modo, a autoridade realiza dupla função de guardião da ordem econômica e de
curador do direito individual à livre concorrência. A agência de concorrência se faz intérprete da política do
legislador e a implementa em primeiro grau. A tarefa de completar o direito envolve opções. As escolhas que a
autoridade faz não são propriamente suas, mas do legislador.
                                                          
82 Na jurisdição americana, o HHI é um indicador útil do potencial de efeito competitivo da operação de concentração, sugerindo

aprofundamento da análise ou não, conforme o índice seja superior ou inferior a 1800. Cf. Horizontal Merger Guidelines (1992)
do Departamento de Justiça e da FTC americanos, item 1.5, in ABA Antitrust Section, Antitrust Law Developments, Apêndice F,
vol. II, 3ª ed., 1992. O referido índice não tem função na prática de avaliação de concentração pelo CADE. A Lei 8.884/94 adota
padrão próprio (artigos 20 § 3º e 54 § 3º).

83 Idem, p. 189.
84 Os princípios discutidos decorrem da jurisprudência ou dos textos legais. Ver “tese” do autor, capítulo 7.4 (principles of judicial

discretion: a summary).
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Um outro princípio é que a autoridade não pode impor restrições ou encargos inconsistentes com a política
legal, nem sua discrição pode gerar desnecessário embaraço ou ônus sobre a propriedade privada.

Outra limitação estabelece que a autoridade não deve fixar critérios ou políticas tão rígidas que inviabilizem o
exercício da discrição no caso concreto. Isto reclama um sentido prático e de flexibilidade na formulação de
instruções destinadas a regular as situações mais ou menos gerais.

O dever de considerar os objetivos legais é uma exigência de motivação das decisões. Mediante a declaração de
razões, a autoridade pode demonstrar que uma abordagem racional foi procedida, numa decisão em concreto,
contra uma atitude de capricho ou preconceito. A discrição do caso individual deve se fundar na razão, resgatada
da observação ou experiência, ou ainda de diretrizes técnicas.

Para exercitar discrição adequadamente, diz outro princípio, deve se dispensar adequada consideração ao mérito
e fatos do caso individual, i.e., exige-se tratar os pontos chaves de maneira racional, desenvolvendo-se
argumentos informados. Racionalmente razoáveis são aqueles argumentos conclusivos e determinativos de
respostas coerentes.

O dever de atuar, enfim, para atender a uma necessidade decorre da percepção de que a autoridade possui um
poder/dever de dar as respostas corretas para acudir a um interesse legalmente protegido. Essa proteção é
definida a partir da Constituição, consolidada nas leis e implementada pelo regulamento. Dar uma resposta
adequada a um interesse juridicamente relevante passa por um processo de justificação legalmente permissível.
Isso revela o caráter interativo ou complementar dos princípios que orientam o poder discricionário da
autoridade.

A observação óbvia é que não existe um poder discricionário ilimitado. O grau de discrição é função do
enunciado das disposições legais. Uma vez revelada, a discrição poderá ser corrigida pela mesma autoridade ou
por outra. Não se sabe ou não se pode afirmar, a priori, até onde uma discrição originária poderá ser alterada ou
substituída por um poder discricionário superveniente ou posterior. O certo é que, ordinariamente, a discrição
administrativa, de primeiro grau ou extrajudicial, não deve ser perturbada, a não ser para reparar erros in
decidendo que fazem a decisão original inconsistente com as letras ou objetivos legais, ou ainda com os
interesses individuais legal protegidos. Vale esclarecer, finalmente, que à autoridade judicial não cabe dizer
como a autoridade administrativa deve exercitar sua discrição. Em suma, a discrição administrativa não pode,
em princípio, ser substituída pela discrição judicial, a menos que esta seja um imperativo à reparação de um
direito individual ou coletivo judicialmente exigível.85

4. PAPEL DISCRICIONÁRIO

Grande responsabilidade recai sobre as agências ou tribunais administrativos encarregados de decidir sobre
assuntos que afetam a propriedade privada. A esses órgãos é conferido um poder discricionário que lhes permite
se equipar. Tal poder é mais ou menos amplo, dependendo da complexidade do mandato, e deve ser usado tendo
em vista a realidade mutante do mercado e as necessidades da sociedade consumidora. Nesse sentido a
discricionariedade é necessária, mas delicada pelo potencial de abuso que esse poder oferece.

O poder discricionário é aqui explorado sob quatro ângulos ou diferentes tipos de escolhas: seleção das
situações de risco e seu tratamento; estruturação dos procedimentos de atuação, controle de qualidade dos
serviços prestados pela agência (auto controle) e opções técnicas adotadas em cada caso.

4.1 Função Seletiva

Como se disse, poder discricionário é o poder para fazer escolhas entre várias possibilidades de ação ou
omissão. Particularmente no domínio da concorrência, é instrutivo dirigir a atenção do leitor sobre como a

                                                          
85 A propósito, vale conferir a doutrina do controle judicial na tradição do common law. Em seu manual, Wade & Bradley

escrevem: "Judicial control cannot be a substitute for administrative or political control of the 'merits' or 'expediency' of official
decisions. Nor are the judges responsible for the efficiency of the administration. But the courts ensure that decisions made on
political or other grounds conform to the law and that certain basic standards of fair procedure are observed."  p. 626.
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União Européia tem usado o poder de selecionar as situações sobre as quais o direito é aplicado.86 Como se
sabe, o direito da concorrência na União é materializado nos artigos 85 e 86 do Tratado de Roma que descrevem
com certa amplitude os acordos privados, práticas concertadas e abusos de posição dominante capazes de gerar
efeitos adversos ao comércio no interior da União ou entre os estados membros. O amplo escopo dos
dispositivos levaram a União a adotar uma política seletiva, estabelecendo situações que estariam cobertas e
outras não alcançadas pelos artigos 85 e 86.87 Isso somente foi possível depois de se adquirir suficiente
experiência nos casos concretos, que atingiram um volume preocupante.

Por volta de 1963, algo em torno de 37.000 casos de conduta aguardavam julgamento. A primeira tarefa da
Comissão foi agrupar os casos por categorias de práticas restritivas. A análise dessas práticas tornou possível a
definição das condições objetivas de exclusão de certos acordos. Depois de decidir um certo número de casos
dentro de cada categoria, a Comissão passou a regular bloco de isenções (group exemptions). A primeira
categoria disciplinada foi a de certos acordos de exclusividade, onde se concentrava o maior número de
processos.

Em 1967, a Comissão entendeu que havia adquirido bastante experiência no trato dos acordos de exclusividade
e expediu o Regulamento 67/67-CEE. Com base nesse Regulamento, mais de 13.000 casos foram
informalmente encerrados naquele ano. Em dezembro de 1972, os casos de conduta somavam apenas 2.873
processos. Hoje há regulamentos com disposições específicas sobre acordos de distribuição exclusiva ou compra
exclusiva aplicáveis a fornecimento de cervejas, postos revendedores de combustíveis e veículos automotivos.

Outros regulamentos em vigor disciplinam acordos, tais como, transferência de tecnologia e know-how, joint-
venture, pesquisa e desenvolvimento, e franquia. De modo geral, esses regulamentos modelam uma estrutura de
acordo não considerado danoso à concorrência, sendo desnecessária sua apresentação e exame. As empresas são
livres para adotar a estrutura de acordo com o que mais atender às necessidades do seu negócio, ficando
obrigadas, todavia, a submeter à apreciação qualquer contrato fora da modelagem preestabelecida.

Os critérios de seleção que a Comissão adotou na década de 1960 incluíam denúncias sobre as quais havia
representação formal ou que eram objeto de litígio nas cortes dos Estados Membros, casos não notificados,
casos sobre o art. 86 e casos sobre práticas restritivas notificadas antes de o mesmo artigo entrar em vigor.
Numa etapa posterior, os critérios foram estabelecidos de acordo com a natureza e importância das condutas ou
seu impacto no mercado comum. A política então esboçada procurava contemplar todos os setores econômicos,
considerando as situações como precedentes para interpretação dos artigos 85 e 86 do Tratado de Roma.88

A estruturação ou construção do direito atendia a uma exigência de ordem pública. Ao perseguir tal intento, a
política comunitária de alguma forma sacrificava interesses individuais. Com o objetivo de obter alguma isenção
para os seus casos, as empresas apresentavam contratos para apreciação. A falta de apreciação dentro de um
certo período de tempo provocava um dilema para as empresas. Esse prazo podia variar de três a quatro anos ou
chegar a uma década. Se o contrato contendo cláusulas restritivas era a final isentado (exempted) ou aprovado
(cleaned), tudo bem. Uma decisão em sentido oposto era, todavia, um risco incômodo para a empresa que
ousasse aplicar um contrato pendente de apreciação.

Os regulamentos de isenção terminam padronizando certos tipos de acordos e ao mesmo tempo produzem uma
base legal que permite à Comissão tomar uma decisão individual e possibilitam às empresas prever as
conseqüências da sua atuação.

4.2 Função Estrutural

Além dos regulamentos que definem uma descrição seletiva, uma agência ou tribunal administrativo recorre a
um conjunto de regras de procedimento que estruturam o poder discricionário. Os instrumentos que incorporam
essas regras são vários, mais ou menos vinculativos, tais como regimentos, resoluções, portarias ou decisões
individuais. Embora sem poder vinculativo, certas publicações, tais como boletins, cartilhas, relatórios

                                                          
86  O resumo a seguir é baseado no relato de Karl Mathias Meessen, in Kenneth Culp Davis, Discretionary Justice in Europe and

America, Universidade de Illinois, 1976
87 Posner apóia essa atividade seletiva sob o fundamento (assumption) de que “the agency acts as a rational maximizer, comparing

the expected returns and expected costs of alternative uses of its resources.” Ob. cit., p. 602.
88  Karl Meessen, ob cit., p. 92.
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administrativos, declarações oficiais ou artigos veiculados em publicações oficiais podem ter algum caráter
informativo da linha de pensamento sobre como o órgão estrutura os seus procedimentos.

Sem a rigidez de um código de processo, os instrumentos procedimentais disciplinam a posição processual de
pessoas, empresas e, menos freqüentemente, órgãos governamentais que de alguma forma se relacionam com o
tribunal ou agência e estão sujeitos às suas decisões. A falta de normas procedimentais sobre a estruturação do
poder discricionário pode gerar custos adicionais e uma insegurança para os agentes ou seus representantes. Isso
pode ser constatado no cotidiano de uma agência. É comum os representantes dos agentes fazerem visitas a
funcionários encarregados de determinados serviços, em busca de orientação da atuação do órgão. Essa
informação é refletida na estratégia de apresentação de defesa ou esclarecimento de situações.

Estruturar o poder discricionário em suma representa limitar o exercício desse poder. A insegurança pela falta
dessas normas decorre da possibilidade de tratamento diferenciado dispensado aos agentes, que ficam sujeitos à
maior ou menor experiência da autoridade. Ademais, a falta de normas de procedimentos freqüentemente leva a
atrasos na condução e decisão dos casos, provocados por longas discussões casuístas. Em se tratando de
Colegiado, pode ocorrer que cada membro, com atribuições específicas, imprima sua velocidade e o rumo que
entender adequados.

A estruturação do poder discricionário envolve a ordenação de atividades tais como investigação, realização de
audiências, tomada de depoimentos orais, produção de documentos e ordem dos julgamentos. Uma
regulamentação mínima desses itens, geralmente, é estabelecido em lei que, todavia, atribui aos tribunais
administrativos o necessário poder para se organizarem e desenvolverem a regulamentação daquelas atividades.

4.3 Função Controle

Todo órgão que reivindica uma porção de autonomia tem o dever de desenvolver um auto controle, de modo a
assegurar a qualidade do serviço oferecido à sociedade. Disso decorre um poder de revisão das próprias decisões
e de tomar medidas reparadoras contra ações e omissões ilícitas de servidores pouco qualificados para as
funções.

Pelo menos numa determinada fase inicial da experiência de uma agência, a aplicação e desenvolvimento do
direito da concorrência submetem-se a um blend de erros e acertos. A reflexão sobre decisões passadas contribui
para aperfeiçoamento de decisões futuras. A correção de imperfeições é, por vezes, resultado da mudança de
linha de pensamento ou do modo como situações pouco conhecidas são tratadas. Uma decisão que reflita uma
correção de rumo não afeta, necessariamente, decisões passadas. No entanto, sempre que se mostre útil pelos
seus resultados práticos, uma decisão poderá ser revista.

A questão que se coloca no trato da revisão é a dos limites do poder revisional. Em princípio, a revisão pode ser
de ofício ou a pedido. Aqui não se cuida de discorrer sobre a revisão das decisões administrativas. Cumpre
apenas observar que a consumação de uma situação de fato, com a consolidação de um direito individual,
ordinariamente interdita a revisão de ofício. Exceção se dá quando o beneficiário da decisão original concorreu
para o vício, motivo da revisão.

Uma falha grave na administração do serviço força a autoridade competente a investigar o assunto
adequadamente e produzir uma resposta motivada. O estatuto dos servidores estabelece o procedimento e as
penas adequadas que poderão ser adotadas no caso de uma falta disciplinar, que não exclui a aplicação de outras
sanções administrativas e penais.

A função controle dos tribunais ou agências administrativas é particularmente importante e necessária em face
do escopo do poder discricionário seletivo. Se o tribunal goza da faculdade de estabelecer o que pode ou deve
investigar ou o que não deve, está-se diante de uma porta aberta para todo tipo de abuso, inclusive
discriminações injustas e expedientes de captura ou corrupção. Isto é particularmente sério quanto à justiça
administrativa aplicada à política da concorrência. A esse respeito, as considerações a seguir se valem
novamente das lições de Karl Matthias Meessen sobre os sistemas americano e europeu.

Referindo-se aos dois sistemas de adjudicações, Karl Meessen escreve:
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"Discretion with respect to initiating an enforcement proceeding is much broader and much less controlled,
both in Europe and in America. The great discretionary power in both instances is the power not to enforce,
either in general, against class of parties, or against a particular party. And, of course, discretion not to enforce
intrinsically involves discretion to discriminate - a power very dangerous to justice." 89

A possibilidade de escolha sobre o que investigar pode eventualmente traduzir na opção de condenar ou não
condenar. Quando se trata de investigação e condenação, a cautela da agência é redobrada. Nisso reside um
risco de negligência com um interesse público que é remetido a um contexto de barganha: os casos
aparentemente sem importância que se deixa de investigar ou são submetidos a uma investigação simples são
compensados com o tempo e os recursos poupados para profunda investigação dos casos importantes. Para que
isso assegure uma maximização da eficiência na utilização dos meios disponíveis é necessário um controle
severo dos resultados. Refletindo sobre a política seletiva e a utilização de recursos humanos na Europa, Karl
Meessen aduz:

"The afirmative decision is reviewed by at least twenty officers with university degrees, but the negative decision
rests mainly with the individual official and comes to the attention of only a small number of officials. Mr.
Meessen explicitly says he was unable to determine whether the power to delay has ever been abused. The
European system may thus provide less than adequate protection against possible abuse of the discretionary
power not to enforce." 90

O potencial de abuso se agrava na proporção da deficiência de controle. A crítica que a esse respeito recai sobre
o serviço da Divisão Antitruste do Departamento de Justiça Americano é esta:

"The discretionary power of nonenforcement is enormous and little protected. No one outside the Department of
Justice supervises of reviews decisions not to investigate or decisions not to prosecute. Such negative decisions
are secretly made. No systematic reporting of them to anyone is required. The officers who make the decisions
may have private conferences with parties under investigation, and those parties do not always limit their
presentations to facts and arguments; they may use influence of various kinds - influence that is typically known
only to the officers with whom they are dealing. The potential for abuse is almost unlimited. If abuse occurs, the
possibility of its detection or correction is slight, usually almost nonexistent." 91

À Administração também cabe estabelecer mecanismos de avaliação dos resultados. Isso permite detectar falhas
e gera oportunidade de reparação. Avaliar resultados revela um comprometimento com o controle de qualidade
da justiça administrativa. Afora o auto controle ou controle interno, existe o controle externo, de ordinário
realizado pelo poder judiciário e/ou pelo parlamento, este quando provido pelo quadro legal.

O controle judicial decorre da regra segundo a qual nenhuma lesão de direito individual pode ser subtraída do
conhecimento do Poder Judicial, cuja função tem o escopo, essencialmente, de podar excessos da autoridade,
proteger a concorrência e os direitos e garantias individuais enquanto categorias de bens jurídicos tutelados.
Diz-se que os juizes enquanto órgãos judiciais estão formados na proteção de direitos, não na proteção do
interesse geral que representa a concorrência. Isso leva à discussão sobre o preparo do Judiciário para decidir as
questões sobre o assunto em apreço. Esta é uma preocupação desprezível que somente poderá se tornar num fato
sério se o padrão das decisões da agência administrativa for um fiasco. Todo juiz poderá tornar-se um perito em
matéria de concorrência, desde que ele tenha oportunidades para desenvolver sua capacidade de compreensão. A
falta de perícia é preenchida por bons assistentes técnicos.

                                                          
89 Meessen, ob. cit.,  p. 96/97.
90 Meessen, ob. cit., p. 97. Convém salientar que o relatório de Karl Mathias Meessen (in “Discretionary Justice in Europe and

America” organizado por Kenneth Culp Davis), elaborado há duas décadas, não necessariamente reflete o estágio atual dos
procedimentos aplicados pela Comissão. Os dados e as críticas do mesmo relatório representam, porém, elementos de
aprendizagem válidos para as agências que ainda não dispõem de uma política da concorrência madura. Elas poderão refletir
sobre a trajetória de um destacado órgão de política da concorrência na construção da sua reputação.

91 Idem, p. 98.
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4.4 Discricionariedade Técnica?

A técnica está cada vez mais presente na formulação das políticas públicas e na aplicação do direito
administrativo.92 Alguns exemplos incluem as políticas de meio ambiente, fiscal, financeira, indígena, defesa da
concorrência, defesa do consumidor e de desapropriações para reforma agrária. O grau de precisão da técnica
varia. A variação pode determinar sua rejeição como elemento de apoio ou tornar a sua revisão ou controle
excessivamente oneroso. Enquanto sua contribuição é de indiscutível valia no domínio da aplicação do direito
público, o uso da técnica é objeto de interminável controvérsia. Questiona-se a existência de discricionariedade
técnica a qualificar uma decisão administrativa e a possibilidade de revisão desta pelo Judiciário. O ponto que se
deseja firmar é que não há propriamente uma discricionariedade técnica a se confundir com uma decisão
administrativa. Esta, em face de uma alegação de lesão de direito, é sempre passível de revisão pelo Judiciário.

O direito ou regulamento pode admitir alguma liberdade de escolha mais ou menos variável, mas tal exercício
nunca toma caráter ilimitado. O exercício de funções administrativas normalmente envolve a escolha entre duas
ou mais ações possíveis por parte da autoridade.93 O legislador pode prever que a administração busque opções
para realizar a função administrativa e vincular o administrador a uma ação específica ou deixá-lo livre para
fazer a opção técnica que entender adequada.

A técnica não é uma figura autônoma, isto é, que vale por si. Ela pode indicar um comportamento da autoridade
na busca do melhor resultado na aplicação do direito público. Daí Régis de Oliveira94 afirma: a técnica pode ser
um "antecedente ou pressuposto, fornecendo elementos para o exercício do poder discricionário." Ele acrescenta
categoricamente: “Não se pode falar em discricionariedade técnica. Se algum ato necessita de regras técnicas
para ser editado, são elas anteriores a sua emanação. (...) “Pode ocorrer que a própria lei determine a colheita de
parecer técnico para a realização de determinada atividade. Em tal hipótese, estar-se-á diante do ato
vinculado.”95 O entendimento é confirmado por outros clássicos do Direito Administrativo.

Com arrimo em Ranelletti, Rafael Bielsa96 escreve: "En general, la actividad puramente técnica es considerada
como actividad libre de la Administración. Y se comprende que cuando tal actividad no se la refiere a derechos
o a intereses legítimos de los administrados, no puede hablarse ni de actividad reglada ni de atividad
discrecional. Sin embargo, adviértase que la calificación de una cuestión o de un problema de orden técnico
supone necesariamente operaciones en las cuales la consideración o la valoración del interés colectivo está
subordinada a preceptos o reglas de orden científico."

Linares97 sugere que um ato fundado numa política técnico-científica que carece de objetividade racional não é
juridicamente razoável. Ele acrescenta: "cuando se trata de normas generales dictadas en base a la técnica menos
precisa, como por ejemplo la técnica de las ciencias culturales, la determinación del error de la normación
política genérica y, por ende, de la irrazonabilidad jurídica de la norma individual, es más dificil." Isso pode
criar nos juízes uma resistência à anulação do ato. O autor se pergunta se o comportamento da autoridade
realizado mediante um ato fundado em razões técnicas é ou não discricionareidade técnica e se esse poder é ou
não controlável pelo Judiciário. Ele entende que esse comportamento encerra um "arbítrio político-
administrativo, y luego de valoración jurídica." A segunda indagação não é respondida, mas o autor sugere
ainda que a valoração jurídica está condicionada por um "positivo sentido de justicia para el caso."

Como se observa, a decisão administrativa que adota uma opção técnica é sempre resultado de uma valoração,
do contrário deixaria de ser um julgamento. Esta conclusão em nada se altera pela imprecisão da técnica, que
nem sempre revela a solução ideal. Segundo Bandeira de Mello,98 "a providência ideal em muitas situações é

                                                          
92 A prova do fato ou direito dependente de conhecimento técnico especializado deverá sempre ser realizada, assegurada a livre

manifestação do ponto de vista do perito.
93 Para Celso Antonio Bandeira de Mello, discricionariedade “é a margem de liberdade que remanesça ao administrador para

eleger, segundo critérios consistentes de razoabilidade, um, dentre pelo menos dois comportamentos cabíveis, perante cada caso
concreto, a fim de cumprir o dever de adotar a solução mais adequada à satisfação da finalidade legal, quando, por força da
fluidez das expressões da lei ou da liberdade conferida no mandamento, dela não se possa extrair objetivamente, uma solução
unívoca para a situação vertente.” - Discricionariedade e Controle Jurisdicional, p. 48, Malheiros, 1992.

94 Régis Fernandes de Oliveira, Ato Administrativo, pp. 92/93, 3ª ed., RT, 1992.
95 Idem.
96  Derecho Administrativo, p. 563, 4ª ed., tomo I, Ateneo, 1947
97  Juan Francisco Linares, Poder Discrecional Administrativo, p. 275-277, Abeledo-Perrot, s/d.
98 Celso Antônio Bandeira de Mello, ob. cit., p. 43.
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objetivamente incognoscível. Poder-se-á tão-somente saber que será uma que se contenha dentro de um número
limitado de alternativas e que se apresente como razoável no caso concreto."

A decisão vale por si, isto é, independentemente da técnica que ela embute. O seu conteúdo valorativo, em tese,
pode sempre ser revisto. Assim, é equivocada a generalização segundo a qual as decisões de agências como o
CADE somente se sujeitariam à revisão judicial nos seus aspectos formais. A agência tem o direito público de
formular sua política, pautada por ingredientes técnicos e na busca de objetivos de eficiência e bem-estar. Os
agentes econômicos são sujeitos de direitos e obrigações na ordem concorrencial. Ademais, certas entidades
estão legitimadas a zelar pelo direito da coletividade a uma concorrência sustentável. Onde esses direitos entram
em conflito, o Judiciário tem o poder constitucional de apreciar e, em sendo identificado qualquer lesão, adotar a
reparação adequada.

A revisão pode ser abordada sob o prisma da natureza da justiça administrativa, se está empenhada na busca da
verdade ou se suas decisões guardam algum caráter político. No primeiro caso, a revisão judicial poderá ser feita
amplamente, de acordo com o entendimento do juiz. No segundo caso, a corte judicial estaria limitada no seu
poder de revisão. Todavia, nunca se sabe precisamente onde a decisão administrativa baseou-se em motivos
técnicos ou políticos.99

A experiência judicial revela que as cortes tendem a não alterar algum elemento da discrição administrativa, a
menos que esse elemento seja capaz de afetar direitos legalmente exigíveis por indivíduos ou coletividades. Esta
parece ser uma posição acertada, no sentido de respeitar a autoridade que decorre da especialização da agência.
Isto não exclui o poder/dever do Judiciário de, escrutinando o mérito da discrição administrativa, examinar
eventual lesão de direito e, sendo o caso, repará-la.

O Judiciário não está preocupado com o mérito da política adotada pela autoridade, mas com a proteção dos
direitos individuais100, nos termos das questões submetidas a exame. Comprometidos com esse múnus, os juizes
reivindicam para si, sempre que podem, avaliar a adequação da técnica.101 Aqui como alhures, eles acreditam
que a sua valoração, quando possível, tem por fim "evitar que sob a aparência de técnica se disfarcem o
exagerado arbítrio ou a injustiça notória.102" Por tudo isto, o presente estudo não considera a discricionariedade
técnica como um papel dos tribunais administrativos.

5. PAPEL POLÍTICO: INFLUÊNCIAS EXTERNAS

As cortes, como as agências autônomas, não tomam parte em questões políticas porque desejam. O papel de
árbitro ou juiz em sentido amplo que elas eventualmente podem desempenhar no trato dessas mesmas questões
decorre das falhas do Parlamento e/ou do Executivo em responderem adequadamente às demandas políticas e do
mercado. Ou das falhas decorrentes de um quadro legal e regulamentar pouco claro. Ao organizar, desenvolver
ou aplicar sua política, a agência se depara com situações que a coloca em interface com outras fontes de poder,
capaz de afetar as respectivas decisões. Sem o propósito de traçar um código de conduta, aqui se procura
explorar aspectos da relação institucional, estabelecer a natureza dessa relação e as lições da atuação adequada
que em última instância determina um papel político.

Uma agência ordinariamente persegue uma política pública, mas o papel político por ela desempenhado que
aqui se explora é aquele que decorre do seu relacionamento com outras fontes de poder. As suas decisões não
são políticas, mas freqüentemente são contaminadas pelas influências externas.103 As situações que se vêem a
seguir revelam os traços desse papel.

                                                          
99  Cf. Posner, ob. cit., p. 610.
100 A Agência também tem o dever de observar os direitos individuais. Mas esses direitos são freqüentemente contrastados com a

função da primeira, que realiza um desígnio estatal. Segue-se que, no exercício da sua potestade, a agência - enquanto estado
administração fazendo justiça com as suas próprias mãos - está destituída da vocação de garantir os direitos individuais.

101 Particularmente na década de 1970, o então Tribunal Federal de Recursos enfrentou tormentosas questões a respeito de censura
de peças de artes, obras literárias, filmes, notícias de jornais e músicas. Os motivos da interdição decretada pelo órgão técnico de
censura eram poucos objetivos ou racionais. A Corte não chegou a criar uma política judicial própria, mas sempre apreciou o
mérito da questão.

102 Filadelfo Azevedo, citado por Victor Nunes Leal em "Problemas de Direito Público", p. 244, Forense, 1960.
103 A susceptibilidade da agência a influências políticas é um fato também ilustrado pelo rápido turnover dos seus membros

conforme observado por Posner. Ob. cit., p. 605.
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5.1 Tarefas Extramandato

Juizes administrativos são convidados, embora pouco freqüentemente, a tomar parte em comissões instituídas
pelo governo do dia para investigar assuntos específicos, geralmente de interesse político, podendo sobre ele
opinar. Dependendo da reputação da agência administrativa, a presença de seus membros nessas comissões pode
agregar prestígio a elas. O efeito pode ser contrário: a indicação de algum membro poderá fortalecer a reputação
da agência. O risco na realização dessa tarefa extra mandato decorre do proveito político que dela o governo
tira. O resultado desse benefício poderá minar a autonomia da agência.

Richard Posner sugere que uma agência administrativa é uma forma de judiciário "dependente", estabelecido "to
promote the interest group politics rather than allocative efficiency."104 Isto não é necessariamente uma verdade
perseguida pela justiça administrativa, mas de algum modo ocorre ou pode ocorrer na prática. A possibilidade
de a agência ou seus membros servirem a uma política de interesse de grupos torna-se mais factível na
participação em comissões ad hoc cujos membros ordinariamente não gozam de autonomia política. A
conclusão da comissão poderá representar simplesmente o pensamento do grupo político que sustenta o
governo. Nessa hipótese, a participação da agência através dos seus membros, sobretudo sem especificação clara
de papel, poderá representar um comprometimento político-partidário, capaz de falsear os objetivos da agência.

5.2 Colaboração Institucional

Fala-se em modernização do estado para capacitá-lo a responder adequadamente às necessidades da sociedade e
aos desafios de um mundo em mudança. Parece se inserir nesse largo objetivo a articulação dos órgãos do
estado.105 A colaboração entre eles deve estar acima de qualquer interesse político-partidário. O quadro
constitucional encoraja essa colaboração, mas a força pouco imparcial dos interesses individuais freqüentemente
conspira contra a sinergia que os órgãos são capazes de produzir para alcançar os melhores resultados próprios
das, ou compatíveis com, as respectivas funções.

A harmonia entre os poderes é um dos fundamentos da República. De fato, harmonia pode ser traduzida na
oportunidade que os poderes têm de desenvolver uma articulada colaboração. Protocolos de cooperação são
instrumentos de aplicação prática do comando da harmonia que, politicamente, acusa a ausência de poder
absoluto na República: todos os órgãos, em menor ou maior grau, estão em relação de interdependência. Isso
qualifica um comprometimento com a colaboração, como elemento de maximização da eficiência administrativa
e promotor de um relacionamento político, capaz de resgatar a sintonia dos instrumentos de regulamentação, a
qual muitas vezes é negada pela obscurecida generosidade do agente ou servidor público.

5.3 Prestação de Contas ao Executivo ou Legislativo

Em princípio, as agências de concorrência devem prestar contas ao executivo ou ao legislativo, de acordo com a
experiência legal e institucional de cada jurisdição. No sistema parlamentar, a prestação de contas é em última
instância feita ao parlamento. No sistema presidencialista, a tendência é se fazer a prestação perante o executivo,
particularmente à unidade administrativa à qual a agência está vinculada. No primeiro sistema, não há
observação relevante. No segundo sistema, um embaraço pode ser criado com insinuações de prestação de
contas ao legislativo fora da previsão legal. Um afago político da espécie pode não trazer conseqüências, mas
nunca se sabe das intenções e dos possíveis efeitos que a atitude, em princípio inocente, pode gerar.106 Há o
risco de as influências políticas presentes no Congresso poderem ser transmitidas à agência.107

Particularmente no sistema presidencialista, Executivo e Congresso podem disputar o controle da agência, seja
diretamente sobre os membros desta ou, indiretamente, sobre o seu chairman. Se esse controle sempre existirá,
como um fato natural do sistema, cumpre regulamentá-lo adequadamente. Vale observar, contudo, que o

                                                          
104 Ob. cit.,  p. 605.
105 O Código de Processo Administrativo (Lei 9.784/99) não contempla especificamente a articulação entre os órgãos

administrativos. No entanto, a mesma lei institucionaliza a colaboração quando encoraja o compartilhamento de competência
mediante delegação na ausência de impedimento legal por conveniência administrativa ou em face de circunstâncias de ordem
técnica, social, econômica, jurídica ou territorial (art. 12).

106 Vale aqui repetir a observação de Castañeda: “competion policy is only one component of general economic policy. It does not
happen in a vacuum and it is essentially a high-risk activity that must be distanced from politics as much as possible.” Loc. cit.

107 A especulação é recolhida da experiência de Posner que sugere serem os órgãos administrativos encarregados da aplicação do
direito público parte de um processo político. Ob. cit., pp. 602 e 605.
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controle político, sob o ponto de vista da teoria jurídica, deve garantir a promoção de objetivos definidos como
públicos.108

5.4 Outras Conexões Institucionais

Acordos de cavalheiros anticoncorrenciais e a possibilidade de recurso impróprio se converteram em dois
problemas cruciais que afetaram a defesa da concorrência brasileira, particularmente na primeira metade da
década de 1990. Os primeiros diziam respeito a acertos de preços, ainda no tempo de inflação galopante, que
alguns órgãos do governo estabeleciam. Tais tratativas nitidamente contribuíam para formação de cartéis
privados. Embora ilegal a conduta, a grande dificuldade da agência sempre foi penalizar as empresas privadas;
sob a pressão das autoridades, a estas não restava outra alternativa senão seguir a orientação, ou porque não
dizer, imposição oficial. Isso ocorreu particularmente nos setores de medicamentos e alimentos. Contra esse
vício de um passado recente, uma política institucional da concorrência deve advogar a busca de aliados no
governo.109

Quanto à questão de recurso administrativo, uma situação peculiar se criou com um recurso ao titular da Pasta
da Justiça contra a primeira decisão do CADE no caso Gerdau.110 O argumento que ornava o recurso dizia com
o devido processo legal. Conato a este, como acreditava o recorrente, o recurso da decisão no âmbito
administrativo seria uma exigência constitucional. Minou-se a autonomia da agência e, mais do que isso, pôs-se
em risco a sua existência institucional. O episódio -- que revelou ousada incursão do lobby político -- não foi
totalmente exaurido, visto que o precedente pode encorajar semelhante ação no futuro. Como o recurso nunca
foi julgado, a omissão da autoridade ministerial enfraquece o precedente, lembrando que a sua invocação em
situação concreta poderá outra vez converter-se em fonte de constipação política.

A assistência do governo quanto a acertos de preços não é um acontecimento impossível. O assunto continua
com um viés político, no sistema brasileiro de defesa da concorrência. Com efeito, a instrução dos processos de
condutas sobre o tema fica a cargo de órgãos que atuam sob a orientação de autoridades políticas.111 A
legislação atual deixa margem para conclusão de compromisso tomado pelo órgão que dirige a instrução
visando à cessação de prática de aumentos excessivos ou injustificados de preços. A menos que medidas
estruturais eficientes façam parte desses compromissos, o termo de cessação poderá ocasionalmente se converter
em instrumento de controle de preço. A resistência eventualmente oferecida pelo CADE a um tal procedimento
é sempre fonte de conflito. A eliminação deste é um desafio ao sistema.

5.5 Doutrina da State Action112

A política da concorrência freqüentemente gera atrito com outras políticas de governo, desafiando a legalidade e
ou conveniência da atuação de outras autoridades governamentais, notadamente em setores submetidos à

                                                          
108 Para uma reflexão teórica e crítica sobre o assunto, conferir  “Dever de prestar contas e responsabilidade administrativa:

concepções alternativa”, por Daisy de Asper e Valdés, R. Inf. Legislat., a. 25, nº 99, pp. 29 a 56.
109  Como que acusando iguais falhas de outras jurisdições, Catañeda escreve: “Government day-to-day issues create many

opportunities for anticompetitive action. Competition policy must be part of the basic creed of key government officials not only
to undo entrenched anticompetitive arrangements already affecting social welfare, but also to stop new
legislation/regulation/decisions that go against competition principles.” Loc. cit.

110 AC 16/94 - requerentes Grupo Gerdau, Korf GmbH. Particularmente, sou de opinião que nos países onde o processo
administrativo não tem a definitividade do contencioso francês o recurso não é um ingrediente necessário ao devido processo
legal. Isso não é muito claro na Lei 9.784/99 (art. 2o, inciso X, c.c. art. 69). Mas vale lembrar que, segundo a jurisprudência
recente do STF, a Constituição não garante “duplo grau de jurisdição administrativa.” RE 247.028-7, rel. min. Moreira Alves,
DJ-I(E) 25.06.99, p. 43. Daí o recurso administrativo não é condição sine qua non do devido processo legal.

111 A instrução sob a orientação de autoridades políticas mais o fato de o presidente do CADE ser o canal político da agência
caracterizam a natureza semipolítica da defesa da concorrência. Esta realidade torna inócua a distinção entre órgão de governo e
órgão de estado algumas vezes bradada para atribuir ao CADE um status que, se verdadeiro, somente existe no plano formal. A
defesa da concorrência ganha traços de política de estado, enquanto objetivos básicos do consórcio estatal. Mas na medida em
que os órgãos que implementam essa política se contaminam de interesses do governo do dia, a defesa da concorrência se
identifica com o mesmo governo. Isto não é um exercício de interpretação, é um fato. O comando de uma política da
concorrência partilhado com autoridades políticas é criticável pela dificuldade de se estabelecer uma estratégia comum de ação,
consistente e duradoura, embora o modelo seja juridicamente acomodável nas jurisdições de tradição parlamentarista. Esclareça-
se que o fato de uma autoridade ser qualificada como canal político não é necessariamente um demérito; o mérito dela está na
qualidade do seu trabalho que, em se tratando de atividade “judicante”, deve atender às exigências do devido processo legal e do
profissionalismo.

112 Sobre o desenvolvimento dessa doutrina na jurisdição americana, ver ABA Antitrust Section , ob. cit., capítulo XI, vol. II.
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regulamentação econômica. Isso exige uma delicada articulação e nem sempre a agência está preparada para
fazer essa interface institucional.

Variando conforme a cultura legal de cada jurisdição, o poder da agência de constranger autoridades públicas a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa pode ser reconhecido quando, num setor regulamentado, o regulamento é
inadequado ou omisso, ou ainda a autoridade não exerce adequadamente a supervisão prevista em lei ou
regulamento. Como resultado, o órgão governamental termina contribuindo para adoção de conduta ofensiva à
concorrência por parte dos agentes que desenvolvem certa atividade econômica regulamentada.

A agência da concorrência, geralmente, enfrenta grandes dificuldades para adotar medidas corretivas da falha de
mercado cujo cumprimento, não raramente, depende da boa vontade da autoridade reguladora. A repercussão
política decorrente de um atrito ou conflito administrativo recomenda um esforço discreto, senão diplomático,
em busca de um resultado que minimize os custos, reservando os remédios judiciais para as situações extremas.

5.6 Aspecto da Revisão Judicial

A revisão judicial se realiza em resposta às questões trazidas ao exame da corte sem preocupação com os
amplos objetivos de uma política previamente estabelecida. Os remédios buscados na revisão judicial visam
corrigir ações ilegais, não prescrições para futura conduta da administração.113

A justiça administrativa tende a se orientar pelos princípios da economia (eficiência dos meios), velocidade nas
decisões, capacidade de adaptação à variação de condições, flexibilidade nas tecnicalidades formais, pouca
aderência ou vinculação aos seus precedentes e formação eclética dos membros do colegiado. Ademais, a justiça
administrativa combina prática com teoria, busca uma abordagem multidisciplinar e se submete a uma revisão
interna e externa. Há uma crença de que esse formato é mais adequado à defesa do interesse público do que a
rigidez do sistema judicial.

A diversidade de estrutura da justiça administrativa e do sistema judicial nem sempre é compreendida. Pelo
contrário, às vezes é motivo de críticas. É importante que a agência tome emprestado alguns predicados das
cortes judiciais, mas não deve se “judicializar” em demasia. O Judiciário tem um papel indiscutivelmente nobre,
mas se a agência se converte, em todos os sentidos, numa corte judicial ela perde a essência da advocacia da
concorrência114 e se submete a uma forma de controle muito particular que só prejudica a função de policy
maker da autoridade da concorrência. O fato destacável é que o controle judicial continua insubstituível pela
capacidade de as cortes contribuírem para manutenção dos altos padrões de administração pública que a agência
deve perseguir.

A conotação política que se desponta no relacionamento da agência com o Judiciário decorre da interação entre
as instituições. O controle judicial abre a perspectiva de correção de uma política da concorrência, por exemplo,
desenvolvida autonomamente mas contaminada com padrões de administração pública, que inclui a vocação
natural para formular políticas e aplicá-las. Ao mesmo tempo o Judiciário, que é chamado a decidir um grande
número de ações privadas sobre o mesmo assunto abordado pela agência, termina contaminado dos conceitos e
praxes que a mesma agência desenvolve. Em suma, é inevitável que a influência da agência se projete na
jurisprudência judicial ou na própria discrição judicial.

5.7 A Agência e a Mídia

A propaganda constitui a base financeira mais importante da imprensa. Isso pode gerar comprometimentos e
afetar a precisão na apresentação das notícias e a responsabilidade do debate de um modo geral. Os grandes
comissionadores da propaganda privada são os grupos de pressão que têm uma grande capacidade de influenciar

                                                          
113 Cf. John McEldowney, Administrative Justice, in “Rights of Citizenship”, p. 159, editado por Robert Blackburn, Mansell, 1994
114 O sumário da Conferência sobre política da concorrência, realizada pelo Banco Mundial em 1996, conceitua advocacia da

concorrência como "the ability of the competition office to provide advice, influence and participate in government economic
policy formulation and decision-making, promoting more competitive industry structures and firm behaviours. It is a function
that needs to be strengthened and formally embodied in a competition law. Competition offices should be able to 'proactively'
foster competition by lowering barriers to entry, promoting deregulation and trade liberalisation. A competition advocacy
function will also tend to foster greater accountability and transparency in government economic decision making and give rise
to sound economic management and business principles in both the public and private sectors." (Competition Policy in a Global
Economy: a Latin American Perspective, World Bank-OECD, Buenos Aires, 28-30 Outubro 1996, p. 45).
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as forças de mercado. Não é surpresa que eles usam a mídia, que depende deles, para canalizar os seus
interesses. Essa realidade deturpa as reais funções política, social e cultural da imprensa.115

É certo que a dependência da mídia em relação aos grupos de pressão é de alguma forma mitigada pela
regulamentação estatal e pelo compromisso formal, induzido pelo regulamento, de imparcialidade no tratamento
justo e equilibrado da informação. A experiência, todavia, tem revelado que esses valores, em si vulneráveis,
têm se submetido a uma permanente tensão entre as funções da imprensa, enquanto entidade, e os seus
interesses comerciais. O resultado é uma manipulação da imagem, que poderá ganhar proporções dramáticas,
episodicamente, e produzir um sentimento esquizofrênico de amor e ódio a refletir a relação da agência com a
mídia. Tudo, porém, não está perdido.

A imprensa tem um lado positivo, que é a possibilidade de melhorar o desempenho da agência. A atuação desta
é rotineiramente acompanhada por repórteres que oferecem o benefício do esclarecimento à sociedade sobre
decisões que afetam a configuração de mercado. As notícias plantadas na imprensa, porém, nem sempre
correspondem fielmente à política da agência. Essa assimetria pode ser resultado da falta de especialização dos
repórteres ou é produto dos interesses, nem sempre revelados, que estão por trás do noticiário. Qualquer que seja
o diagnóstico, a mensagem é de cautela da agência ao se envolver com a imprensa.

A cautela não deve ser lida como atitude hostil à mídia que deve ser utilizada para passar a mensagem correta e,
sempre que possível, responder aos anseios da sociedade como um todo. O risco ou custo desse relacionamento
deve necessariamente ser avaliado regularmente, tendo em vista a política da agência e o seu mandato legal.
Acima de tudo, é extremamente odioso e contrários aos desígnios legais o uso da imprensa para satisfazer os
desejos pessoais da autoridade que, em vaidosas manifestações de fins inconfessáveis, se lança a uma política de
marketing da instituição que se confunde com a promoção da imagem pessoal.116 Uma tal conduta, além de
incompatível com os fins perseguidos pela agência, revela um despreparo da autoridade.

5.8 Aspecto da Função Promocional

Uma questão atual que tem suscitado comentários é saber se na aplicação da política da concorrência há espaço
para um papel conciliatório da agência. Em caso positivo, indaga-se quais seriam os limites dessa função e os
riscos dela decorrentes. Para responder positivamente à indagação, o texto emprega a expressão função
promocional117 como subtítulo para desviar os preconceitos em torno das palavras conciliação, negociação118 ou
transação.

A conciliação se desponta como um traço marcante do direito moderno119, sendo um instituto de larga aceitação
no direito brasileiro.120 Embora restrita, a sua aplicação estende-se ao trato das relações de direitos
indisponíveis. A transação, como elemento da conciliação, é plena nas relações de direitos disponíveis e parcial
nas de direitos indisponíveis, naquilo que não contrariar a lei.121

                                                          
115 Cf. Jay G. Blumler (editor) - Television and the Public Interest (Vulnerable values in West European Broadcasting), Sage, 1992
116 Uma política da concorrência baseada em imagem (marketing-based policy) pode se converter em fraude à sociedade.
117 A expressão foi inspirada no direito promocional de Norberto Bobio – Dalla Struttúra alla Funzione: Studi del Teoria del Diritto,

1977.
118 Sobre o processo de negociação ou bargain no controle das concentrações na União Européia, ver Damien Neven, Robin Nuttall

e Paul Seabright - Merger in Daylight, pp. 78, 151/152, 154, 160, 204 e 225, CEPR, 1993. A grande maioria dos casos é
resolvida informalmente. Nesse processo, a Comissão exerce um grande poder de persuasão sobre as empresas, que não
raramente terminam emendando os seus acordos ou desistindo de certas condutas suspeitas. Esse resultado reflete uma política de
economia de recursos da Comissão e a conveniência das próprias empresas. Isso é pouco compreendido no Brasil. A esse
respeito, dois casos apreciados pelo CADE merecem particular atenção: Ato de Concentração 58/95 (Brahma/Miller) e Ato de
Concentração 54/95 (Copesul) - ver relatórios e votos dos respectivos relatores.

119 No âmbito do direito internacional vale conferir os princípios de cooperação relativos à política antitruste. Um sumário desses
princípios, destacando-se o positive ou discretionary comity, pode ser encontrado em Limiting Intellectual Property, the
Competition Interface, tese do autor, seção 6.3.2. Ainda, James R. Atwood, 1991 Fordham Corporate Law Institute, capítulos 4 e
6 (ed. Hawk). Na Suíça, a Comissão de Cartéis tem um papel mediador em casos de pequena importância; ela adota uma política
seletiva nas investigações relativamente aos processos de concentração. Cf. “Competition Policy in OECD Countries - 1989-
1990”, OECD Report, 1992, pp. 252/253.

120 A base jurídica é formada a partir da Constituição Federal, que prevê para órgãos públicos atribuições conciliatórias ou de
transação, nos termos da lei (art. 98). O CPC é um instrumento legal ordinário que contempla o assunto com amplitude: artigos
121-IV, 277, 331, 447 parágrafo único, 448, 449, 585-II e 1122.

121 Algumas leis especiais: Lei de Alimentos (artigos 6º, 9º e 11 parágrafo único), Lei de Divórcio (artigo 3º §§ 2º e 3º), Lei dos
Juizados Especiais, artigos 2º, 8º § 2º, 22 e 24), Lei de Gerenciamento Costeiro (L. 7.661/88 - matéria de lesões ambientais, art.
7º).
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Outras leis esparsas adotam a conciliação sob outros títulos jurídicos. O “compromisso de ajustamento de
conduta” é previsto na Lei de Ação Civil Pública122, sendo largamente aplicado em matéria do consumidor.123 O
“compromisso de cessação de prática” e o “compromisso de desempenho” são instrumentos previstos na Lei de
Concorrência.124 Na área criminal, a transação penal é de alguma forma admitida nas penas alternativas, na
extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo antes da denúncia por crimes fiscais,125 bem assim no sursis
processual a respeito de pequenas infrações penais.126 Tudo isso representa formas modernas de composição no
direito público.

O sentido de transação ou barganha admitida pela ordem jurídica acima desenhada põe a agência, em situações
peculiares, na posição de sugerir condições que permitam a empresa ou empresas aproveitar a oportunidade para
exercitar sua generosidade e abreviar a investigação. Essa atividade conciliadora, perfeitamente adequada à
análise dos atos de concentração, poderá seguir o modelo descrito no quadro abaixo. O envolvimento da agência
é parte da advocacia da concorrência, mas não deve prejudicar o múnus a ela atribuído de proteger a

APRECIAÇÃO EM DOIS ESTÁGIOS
(TWO-STAGE MERGER ANAYLIS)

A. RELATÓRIO
     PRELIMINAR

(Preliminary Report)

♦  Nenhuma recomendação –
alta probabilidade de

aprovação
(Confort Letter)

♦  Recomendação –
probabilidade de aprovação

com alguma restrição
(Concern Letter)

♦  Alta probabilidade de a
operação ser rejeitada

(Block Letter)

INSTRUÇÃO
COMPLEMENTAR

(Fact-finding/additional
discussion)

Contra razões

Contra prova

Oportunidade
para barganha

(negociação dentro da lei)

Reformulação
ou

desistência da operação

B. DECISÃO
(Final decision)

ADOTA
RECOMENDAÇÃO

DO RELATÓRIO
PRELIMINAR

OU
ADOTA

PROVIDÊNCIAS
ALTERNATIVAS:

•  Autorizando a
          operação sem

restrições,
•  Autorizando a

operação
reformulada

ou com
restrições

ou
•  Impedindo a

operação ou
determinando

o seu
desfazimento

concorrência ou o mercado.127 Não se deve, todavia, perder a consciência dos riscos inerentes à atividade
conciliatória.
                                                          
122 Lei 7.347/85, art. 5º § 6º acrescentado pelo art. 113 do CDC (Código de Defesa do Consumidor).
123 Hugo Nigro Mazzilli, A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo, pp. 240-248.
124 Lei. 8.884/94, artigos 53 e 58.
125 Lei 8.137/90, art. 14 hoje revigorado.
126 Lei 9.099/95, artigos 89 e 90.
127 A defesa do mercado não se confunde necessariamente com protecionismo. O conceito de mercado pode ser estabelecido como

um feixe de relações jurídicas entre fornecedores e consumidores, bem como produtores ou distribuidores de bens e serviços
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O desempenho de uma função promocional como aqui definida expõe a agência, certamente, às influências de
grandes agentes, que podem usar a mídia como um veículo de pressão, prestígio e poder. Na prática, essa
influência poderá ocorrer via destaques na imprensa e, dessa forma, canalizar forças políticas para reduzir o
papel da agência ou neutralizar suas ações com base em critérios não jurídicos, podendo ainda comissionar a
cobertura da imprensa de modo a angariar a opinião pública. Tudo isso sugere que a agência deve adotar uma
atuação discreta, mas não renunciar a sua vocação promocional, no sentido de envidar os melhores esforços para
promover o direito. A agência deve, sim, mostrar-se refratária às pressões, já que não há como eliminá-las, e não
se submeter aos seus encantos.128 Daí a ação promocional é desenvolvida no contexto de uma relação jurídica de
subordinação e não de coordenação.

A conciliação poderá, pois, ser admitida por liberalidade, não em todos os casos, mas naqueles em que a
autoridade, no exercício da sua atividade de advocacia da concorrência, perceber que eventual efeito adverso é
passível de reversão por mais de um meio sem acarretar ônus indevidos a um ou mais agentes envolvidos. As
condições impostas devem corresponder ao dano ou potencial de dano objetivamente identificado, guardando
um senso de proporcionalidade. Das mesmas condições não devem resultar prejuízo para terceiros ou para
coletividade, tampouco ofensa à concorrência. Respeitados tais requisitos, a conciliação tende a reduzir os
custos do processo, abreviando soluções e oferecendo rápidas e transparentes respostas129 às falhas de mercado.

A função promocional, que supera o sentido de conciliação, enseja, enfim, que as empresas explorem todas as
possibilidade de realização do direito da concorrência. Esse exercício exploratório não dispensa a orientação da
agência, sobretudo nas jurisdições em que a cultura da concorrência é bastante insipiente130 e o serviço de defesa
da concorrência padece de estrutura adequada. Mediante a função promocional, a agência assume um papel
positivo na busca dos melhores resultados na aplicação do direito.

6. JUSTIÇA ADMINISTRATIVA: À CATA DE UM MODELO

Ao cabo da exposição, percebe-se que uma agência da concorrência está envolvida em dois tipos de interesses:

interesses externos/interesses internos

Para qualificar a realidade observada, esses dois conjuntos de interesses estão sob o controle de dois outros
conjuntos de elementos:

normas/ações-reações

Os interesses externos representam as expectativas criadas pelas forças do mercado, incluindo agentes, pessoal
do governo, imprensa, políticos e todos os indivíduos que de uma forma ou de outra se relacionam com o
serviço de defesa da concorrência. Os interesses internos estão representados pela atuação dos membros da
agência e seu staff qualificado. Nem todos os interesses são legítimos. São ilegítimos aqueles interesses que
estão fora de um padrão legal ou regulamentar preestabelecido. As ações expressam a atuação dessas mesmas
pessoas no sentido de verem os seus interesses atendidos.

A partir desse quadro, alguns pressupostos podem ser estabelecidos:

•  a multiplicidade de interesses determina uma tendência a conflitos;
                                                                                                                                                                                    

entre si. Essas relações revelam, freqüentemente, interesses conflitantes subordinados a leis econômicas que fazem parte de um
processo dinâmico. Esse processo pode ser incentivado, no sentido de que, observando-se regras éticas e de eficiência, se possa
maximizar a satisfação dos agentes envolvidos nas suas posições ativas e passivas. Daí, proteger o mercado significa zelar pelos
interesses dos agentes envolvidos e pela manutenção do equilíbrio desses interesses. Enquanto um bem jurídico em si, esse
processo de troca e de produção de bens e serviços pode ser considerado parte integrante do patrimônio nacional. Em síntese,
proteger o mercado significa assegurar respeito pelo consumidor e pugnar por uma concorrência livre e sustentável.

128 O perfil dos membros da agência exige notável saber e reputação ilibada testados pelo Senado. Isso é adequado às adversidades
da posição.

129 Confiram-se as “remarks” de Gabriel Castñeda, especificamente a do tipo “fix-it-first possibilities,” sob o título “Elements for
Competition Law  Enforcement”, Seminário sobre Política da Concorrência e Reformas Econômicas, OCDE, Banco Mundial,
CADE e IBRAC, Rio, 10--13/7/97.

130 A experiência tem revelado que muitas firmas se envolvem em condutas ilegais não porque desejam,  mas porque desconhecem o
direito e princípios da concorrência. Diante dessa realidade, o órgão atua como um agente catalisador, capaz de encorajar atitudes
proconcorrenciais (competition compliance action).
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•  os conflitos tomam a feição de disputas, na qual vencem os mais fortes politicamente ou a maioria,
dependendo dos instrumentos de ação utilizados;

•  os interesses legítimos devem ser respeitados;
•  o respeito aos interesses dependem de limites adequadamente definidos, fora dos quais nenhuma composição

é possível;
•  a justiça administrativa contém uma proposta de composição ou equilíbrio dos interesses qualificados,

função que lhe exige o desempenho planejado de diferentes papéis.

A expectativa é que quanto mais claras ou previsíveis forem as regras do jogo, maior a probabilidade de a
agência realizar os objetivos que perseguem. Isto é uma suposição e uma defesa que permeia todo o texto. A
regulamentação adequada das condições formais e a declaração de valores que ornam essas condições formam a
melhor resposta aos desafios da justiça administrativa. Essa estrutura analítica permite construir um modelo de
justiça administrativa que incorpora um conjunto de princípios básicos, comprometimentos com processo e com
a planificação jurídica, capazes de assegurar o desempenho eficiente de um duplo papel: discricionário e
político.

MODELO DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA

PAPEL
 POLÍTICO

COMPROMETIMENTO
COM PROCESSO

PAPEL
DISCRICIONÁRIO

COMPROMETIMENTO
COM PLANIFICAÇÃO

JURÍDICA

SJ

DPL

IP

Os princípios segurança jurídica, interesse público e devido processo legal formam a estrutura da justiça
administrativa. A despeito da sua relativa objetividade, esses pilares são uma forma de tratamento racional e
justo dos interesses básicos que movimentam o processo de decisão, no seu mais amplo sentido. Mais do que
uma crença, isto está refletido na legislação e na prática ou experiência diária dos tribunais administrativos que,
diferentemente das cortes judiciais, estão subordinados ao comando constitucional do planejamento obrigatório
das ações jurídicas.

Os instrumentos de planificação jurídica representam um comprometimento da justiça administrativa com o
planejamento. Esse comprometimento é guiado por dois princípios: vigilância e justificação. Neste particular,
cumpre destacar a opinião do autor alhures131 defendida: "surveillance is necessary to the extent that it makes
state action effective by capturing the best opportunity to act, while de process of justification makes the
implementation of the legal policy, in a particular situation, reasonably acceptable to the parties concerned." O
                                                          
131 Tese, final do capítulo 2, sob o destaque "Guidance to the state catalyst function"
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planejamento acusa as falhas na organização da agência e busca estabelecer mecanismos de controle da
qualidade do serviço ou dos resultados.

O resultado da planificação tende a refletir um ajustamento de interesses internos conflitantes, compostos pela
maioria dos membros da agência.132 A expectativa é que as preferências individuais não devem boicotar a
resolução da maioria, mas é crucial identificar e registrar, por meio de instrumentos adequados, o produto da
vontade dessa mesma maioria133, do contrário perdem-se o escopo dos comprometimentos da agência,
inabilitando-a ao desempenho do seu papel discricionário e político.

Formular, desenvolver e aplicar uma política legal é sempre um convite a abusos, pela possibilidade de se varar
os limites da ação administrativa que deve se pautar pelo governo da lei. Isso é tanto mais verdadeiro na
presença de uma advocacia arrojada134 da concorrência, que representa um formidável poder nas mãos de altos
oficiais a quem a lei confere autonomia e independência de ação. Daí o desempenho dos papéis centrais da
agência deve ser orientados por rígidos freios ou restrições efetivas a ações arbitrárias intrínsecos mesmos à
estrutura da justiça administrativa, como resultados de comprometimentos.

O papel discricionário representa um comprometimento com a qualidade da administração da justiça, ou seja,
com a eficiência, organização e controle do serviço de aplicação do direito. Preocupar-se com a qualidade é
buscar um modelo que seja capaz de combater injustiças.135 Isto não estaria completo sem o devido tratamento
ao papel político.

O elemento político se revela nas relações da agência com os outros setores do governo, o parlamento e setores
influentes da sociedade. O papel político nem sempre é ostensivamente assumido. Mas a consciência da sua
existência e da sua delicada natureza permite a agência avaliar constantemente os seus riscos e benefícios136,
bem assim se preparar para exercer o seu papel com profissionalismo137 e sem faltar com os seus
comprometimentos institucionais.

Como todo o cidadão, os membros de uma agência gozam da livre manifestação do pensamento e de crença,
inclusive a política. Em razão da profissão, os juizes administrativos, como os togados, devem se abster de
revelar seus pendores políticos, mas isso não retira deles a capacidade natural de pensar, formar suas convicções
políticas e agir ou fazer escolhas inspiradas nelas. Esse fato da natureza humana é tão forte e inegável que
determina a necessidade crucial de uma agência revelar sua linha de pensamento, indicando de forma
transparente os princípios que orientam a sua política, organização e atuação.138

                                                          
132 Vale lembrar, como paralelo, a dinâmica interna da Sumprema Corte americana envolvida nos conflitos dos seus membros sob a

influência de lobistas e da imprensa, segundo o relato de Bob Woodward & Scott Armstrong, - Por Detrás da Suprema Corte
(original: The Brethren, Inside the Supreme Court), pp. 88/89, 117, 102, 228-239, 556-60, trad. Torrieri Guimarães, 2ª ed.,
Saraiva, 1985.

133 Num colegiado administrativo pouco profissional corre-se o risco do vício de uma votação bipolarizada em que o resultado pode
não ser fruto de uma convicção isenta mas de um esforço caprichoso em manter-se a maioria centrada na figura de uma certa
liderança ou do chairman, sobretudo quando este detém o chamado voto de qualidade. Aqueles que militam no foro
administrativo conhecem essas idiossincrasias e podem calcular tendências a partir da distribuição do caso. Isso é a negação de
um processo escorreito da prestação administrativa.

134 Isto é, eficiente, incentivadora, rápida, simples e transparente.
135 A preocupação com as injustiças cometidas pela justiça administrativa motivou os trabalhos de pesquisa em seis países

organizado pelo professor norte-americano Kenneth Culps Davis. Para ele "the clusters of injustice in all six countries lie in the
administrative application of governmental power in the absence of systematic fact-finding and beyond the reach of previously
existing law that controls the result." Ele acrescenta: "the strongest need and the greatest promise for improving the quality of
justice to individual parties in the entire legal and governmental system are in the areas where decisions necessarily depend more
upon discretion than upon rules and principles and where formal hearings and judicial review are mostly irrelevant." Ob. cit., pp.
1/3.

136 De um modo geral, as autoridades da concorrência consideram importante para a efetividade do seu trabalho que a agência
mantenha uma interface política.

137 O escopo do profissionalismo aqui referido é o mesmo adotado no excelente ensaio escrito por Caiden e Valdés - “A essência do
profissionalismo no serviço público”, Revista de Informação Legislativa, n o 138, pp. 139 a 153, abr/jun 1998.

138 Este é o rationale dos dispositivos que definem a competência do Plenário do CADE, sobretudos os incisos XIX, XX e XXI do
art. 7º e art. 51 da Lei nº 8.884/94.
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ANULACIÓN DE LA NUEVA PROPUESTA PARA LAS FUSIONES EN COLOMBIA

Margarita Alarcón Carrillo

e-mail: malarcon@andinet.com

Aunque con los decretos que se expidieron para la modernización del Estado, con base en las facultades
extraordinarias vencidas el pasado mes de Junio, el Gobierno Colombiano se contentó con transformaciones
moderadas en la estructura del Estado y enfocó la promoción de su reforma a la reducción de trámites, es de
destacar la modificación adoptada referente a los criterios para aprobación de fusiones en el país al variar de un
monto de $ 20.000.000 de pesos colombianos, $ 11.000 USD aproximadamente, a los criterios de control de
empresas que conjuntamente atiendan mas del 20% del mercado respectivo, o cuyos activos superen 20.000
salarios mínimos legales mensuales vigentes en el país en el momento de la realización de la operación
correspondiente, lo que equivale aproximadamente a $ 2.500.000 USD.

La adopción de los criterios señalados en medio de la recesión que vive Colombia, con un déficit fiscal que
puede ser al finalizar el año equivalente al 5%, con el desplome en la producción y en las ventas más
pronunciado en los últimos años y una tasa de desempleo récord del 19,5 %, donde la situación de orden
público, y el pesimismo se genera por falta de credibilidad, originada por la corrupción imperante en el sector
público y privado colombiano a la sombra de una justicia frecuentemente ineficaz, constituye una medida
acertada teniendo en consideración no solo el bajo monto que regía, implicando no sólo el estudio de
operaciones en la mayoría de los casos con ninguna incidencia en el plano de las concentraciones económicas
sino el trámite innecesario a que buena parte del sector empresarial se encontraba sujeto, así como la pérdida de
los escasos recursos asignados a la entidad encargada de la revisión de tales operaciones la Superintendencia de
Industria y Comercio.

El Decreto 1122 de Junio 26 de 1.999 "Por el cual se dictan normas para suprimir trámites, facilitar la actividad
de los ciudadanos, a la eficiencia y contribuir a la eficacia de la administración pública y fortalecer el principio
de la buena fe" en su artículo 239 modifica el artículo 4 de la Ley 155 de 1959 que contemplaba veinte (20)
millones de pesos colombianos, como cifra a partir del cual debía informarse al Gobierno Nacional de las
operaciones de fusión, consolidación e integración.

El artículo 239 del Decreto 1122 prevé que "La Superintendencia de Industria y Comercio deberá pronunciarse
sobre la fusión, consolidación, integración y adquisición de control de empresas que conjuntamente atiendan el
20% o más del mercado respectivo o cuyos activos superen una suma equivalente a veinte mil (20.000) salarios
mínimos legales mensuales(SMLM) vigentes, en los casos exigidos por las normas sobre prácticas comerciales
restrictivas".

En Colombia anualmente se señala el salario mínimo vigente que debe regir para el año siguiente. Así para el
año de 1.999 mediante Decreto 2560 de Diciembre de 1.998 se estipuló como SMLM la cifra de $236.460 pesos
colombianos, que a una tasa de $1.800 pesos colombianos por dólar equivale a $131 USD. Es pertinente señalar
que la cifra expresada anteriormente en dólares es aproximada dada la devaluación que ha venido sufriendo el
peso colombiano al alcanzar el 20% en lo que va corrido del año, y en la última semana de Agosto, contra todo
pronóstico, la cotización de la divisa en el mercado interbancario llegó a $1.964, quedando apenas a $5 del techo
de corredor cambiario. Esto luego de que el Banco de la República modificó la banda hacia arriba, en
septiembre de 1.998 y Junio de 1999.

Siendo esta cifra ajustada anualmente, significa que anualmente en ella se tendría en consideración una cifra real
en un país que sufre una permanente devaluación de su peso, así como la eliminación tanto para los empresarios
como para la Superintendencia de Industria y Comercio de un esfuerzo inútil, el cual podrá dedicarse al estudio
profundo que requieren las operaciones de fusiones que abarquen más del 20% del mercado respectivo, o
superen sus activos mas de los 20.000 SMLM vigentes en el año en que ellas se realicen, lo cual cobrará toda su
importancia cuando se recupere la estabilidad económica e inversión, crecimiento, oportunidades y un mejor
estándar de vida, una vez se obtenga la paz en el país, mediante la culminación del proceso correspondiente,
basado en la definición clara del trayecto para alcanzarla, y que los ciudadanos e instituciones se acomoden a las
exigencias que ello impone.
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La Corte Constitucional dejó sin efectos el pasado día 21 de septiembre de 1999 los principales artículos de la
ley que sirvió al Gobierno para suprimir trámites y reducir el tamaño de la administración pública, dando como
razones que el Congreso aprobó de manera irregular las facultades extraordinarias concedidas al Ejecutivo.

Lo anterior significa que la disposición en que se baso el Gobierno para expedir el Decreto 1122 de 1999, que a
su turno modificaba el art 4 de la ley 155 sobre fusiones, ha quedado sin peso jurídico. Sin embargo, el Consejo
de Ministros he decidido presentar un proyecto de urgencia al congreso en que solicita nuevas facultades
extraordinarias para darle vida a las normas “caídas”, evento en el cual los cambios a que me he referido se
haran pronto realidad.


