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EDITORIAL

Prezados amigos do Boletim,

Com este número celebramos os dois anos do nascimento deste Boletim Latino-americano de
Concorrência que criou uma solidariedade entre todos profissionais que se interessam pela
defesa da concorrência na América Latina e na Europa.

Nas últimas páginas deste número citamos os cerca de 80 artigos publicados em cerca de 800
páginas que representam autores da maioria dos países da América Latina, das suas
instituições e dos colegas da União Europeia. Agradecemos a todos os autores a sua valiosa
contribuição.

Este esforço no desenvolvimento do pensamento da política de concorrência na América
Latina é distribuído por mais de 500 amigos do Boletim através da Internet, e outros amigos
“invisíveis” que consultam a homepage da DGIV.

O acolhimento muito positivo dado a este Boletim que temos realizado entre todos anima-nos
a prosseguir.

No futuro alguns dos amigos propõem-nos preparar temas monográficos ou informações
específicas de um país ou de uma instituição sub-regional. Estamos abertos a esta proposta e
agradar-nos-ia receber os vossos comentários para poder concretizá-la. Salientamos que este é
um projecto comum e, para a coordenação dos números anteriores do Boletim, contámos com
o apoio dos nossos amigos mexicanos e peruanos. Neste número contámos com a colaboração
dos nossos amigos brasileiros. Os voluntários para a coordenação dos próximos números são
bem-vindos.

Recebemos material que não nos foi possível incluir neste número e vamos tentar preparar o
próximo para o mês de Julho. Recordamos que nos enviem as vossas contribuições para o
seguinte endereço :

Juan.Riviere@dg4.cec.be

Agradecemos o vosso interesse por todos estes assuntos.

Cordialmente,

Juan Antonio RIVIÈRE
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DEFESA DA LIVRE CONCORRÊNCIA NO BRASIL:
TENDÊNCIAS RECENTES E DESAFIOS À FRENTE1

Por: Gesner Oliveira2
e-mail: gesner@mj.gov.br

A legislação de defesa da concorrência no Brasil remonta aos anos trinta, sendo a Lei 4137/62 a primeira peça
legal convergente com a legislação antitruste internacional. Todavia, foi somente na década de noventa que a
política de concorrência se tornou  uma questão importante na agenda pública. O objetivo deste artigo é prover
um breve panorama deste processo, com ênfase sobre as tendências recentes e a perspectiva futura do tema no
país.

Defesa da Livre Concorrência e Reforma Econômica

Diferente do contexto histórico do Sherman Act, o avanço da política de concorrência nos países em
desenvolvimento, desde o final da década de 80, está associado à mudança do papel do Estado na direção de
menor intervenção nos mercados. Este, na verdade, tem sido o caso do Brasil, onde a liberalização comercial, a
desregulamentação e a privatização alteraram a economia desde o início da década de 90.

A defesa da concorrência é ao mesmo tempo um produto da reforma econômica e um catalizador da
transformação recente. Trata-se de produto da reforma econômica, porquanto a privatização, desregulamentação
e liberalização comercial criam genuína demanda social para a repressão e prevenção de abuso de poder
econômico, agora mais concentrado nas mãos dos agentes privados.

Trata-se de fator ou catalizador da reforma econômica no sentido de que a implementação da política de
concorrência – especialmente em sua dimenção de advocacia da livre concorrência – representa um elemento
importante para a continuidade do processo de liberalização.

Assim, a disseminação de leis de concorrência é, em princípio, positiva para o investimento direto. Bem
implementadas, as legislações de concorrência podem ajudar a manter e aprofundar o processo de liberalização.

Pontos Sobre a Legislação Brasileira 3

A legislação brasileira não difere significativamente dos padrões internacionais. Embora a primeira peça legal
importante seja de 1962, a política de concorrência ganhou maior importância a partir da Lei 8.884 de 1994 que
introduziu o controle de atos de concentração4 e transformou o CADE em um órgão mais independente,
inaugurando formato que viria a ser adotado para as agências de regulação recentemente criadas nos setores de
infra-estrutura. O CADE tem um presidente, seis conselheiros e um procurador geral, todos com mandato de
dois anos. Das decisões do CADE só cabe recurso no Judiciário.

A Experiência Recente do CADE

Em contraste com a maioria das economias emergentes, o Brasil já tem um número considerável de decisões
administrativas, a esmagadora maioria delas ocorridas após 1994 sob a Lei 8.884.

A Tabela 1 provê informação sobre as 1001 decisões durante o período 1994-1998. O três subperíodos
indicados na Tabela 1 correspondem a diferentes composições do plenário do CADE que mostram distintos
padrões de voto.

Cumpre-se apontar dois aspectos:

                                                
1 Este artigo, preparado para Sessão Pública do Seminário Internacional OCDE-CADE, está baseado em apresentação feita na Segunda
Rodada Latino-Americana de Concorrência & Política Comercial, ocorrida em 22 de janeiro de 1999 em Miami. Agradeço a Marcelo
Nishimoto e Adriano C. Stringhini, pela preparação das tabelas, e a Eduardo Lamas e Beatriz Silva pela tradução do original em inglês.
2 Gesner Oliveira é professor da Fundação Getulio Vargas de São Paulo e Presidente do CADE.
3 O número 28 da Revista de Direito Econômico do CADE contém revisão atualizada da Lei 8884, bem como as principais normas
relevantes da área.
4 Fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento
societário.
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i) O rápido aumento no número de decisões após 1996, associado ao novo ambiente criado com a
estabilização da economia e modernização do CADE. Como a Tabela 2 demonstra, a média mensal foi mais do
que dez vezes o pico do período anterior desde 1962.
ii) Casos de conduta prevalecem no período 1994-1998 (74%), mas decisões sobre fusão alcançam 57%
no subperíodo junho de 1998 -fevereiro de 1999. Isto parcialmente reflete a análise relativamente mais eficiente
dos atos de concentração; à medida em que a investigação de práticas anticompetitivas  melhore em  qualidade e
velocidade, espera-se uma maior participação de casos de conduta.

TABELA 1
Composição das Decisões do CADE
Conduta e Atos de Concentração

ATOS DE
CONCENTRAçÃO

CONDUTA TOTAL

3/94 – 3/96 22 (39%) 34 (61%) 56 (100%)
5/96 – 5/98 105 (14%) 635 (86%) 740 (100%)
6/98 – 2/99 154 (27%) 117 (43%) 271 (100%)
TOTAL 281 (26%) 786 (74%) 1067 (100%)

TABELA 2
Aumento na Produtividade

63 – 90 1,4
92 – 94 1,0
3/94 – 3/96 2,3
5/96 – 5/98 30,8
6/98 – 12/98 29,3
1/99 – 2/99 ** 57,5

** 20/1/99 – 24/02/99

Em relação a casos de conduta, quatro aspectos merecem atenção:
i) Uma alta percentagem de casos ( cerca de 24%) está relacionada ao tipo de ilícito chamado na lei
brasileira “preço excessivo”. No passado, um grande número de processos foi aberto sob esta rubrica sem maior
atenção à base de teoria econômica e à observância do devido processo legal.
ii) Isto explica em boa parte a alta proporção de casos arquivados sem qualquer penalidade. Note-se que a
eliminação de tais pendências é positiva, na medida em que findam ações arbitrárias do Estado que constituíam
fonte de incerteza dos agentes privados.
iii) A investigação precisa ser acelerada em um grande número de casos, para diminuir os custos públicos e
privados associados à infração.
iv) A percentagem de casos de cartel é alta, mas a participação de certos tipos de ilícitos tal como cartéis
em licitações públicas é ainda baixa.

Com respeito a casos de atos de concentração assinalam-se seis aspectos:

i) Como mostra a Tabela 3 , tem havido uma clara tendência à redução da participação de transações que
estão sujeitas a pré-condições para aprovação sob o artigo 58 da Lei 8.884. No período junho-dezembro  de
1998 quase todas as transações foram aprovadas sem quaisquer condições, em contraste com um percentual nulo
deste tipo de transação em 1994-1996.
ii) No período junho-dezembro de 1998 tal tendência foi reforçada e nenhum compromisso de
desempenho foi estabelecido. Nos casos de aprovação parcial, o parágrafo 9º do Artigo 54 tem sido usado no
lugar do Artigo 58, o que é consistente com a preferência por medidas estruturais em vez de compromissos com
agentes privados, os quais devem ter monitoramento regular. Mahle-Metal Leve (1998) é ilustrativo a esse
respeito.

TABELA 3
ATO DE CONCENTRAÇÃO POR TIPO DE DECISÃO
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JUN 94 – MAR 96 - Aprovado com CD 41% (9)
- Parcialmente não aprovao 9% (2)
- Totalmente não aprovado 5% (1)
- Outros 45% (10)

MAI 96 - MAI 98 - Aprovado 84% (88)
- Aprovado C/ CD 8% (9)
- Aprovado c/ CD com fortes condições 3% (3)
- Outros 5% (5)

JUN 98 – DEC 98 - Aprovado 96% (100)
- Parcialmente não aprovado 1% (1)
- Outros 3% (3)

iii) Como será explicado adiante, verificou-se sistemática eliminação de burocracia excessiva,
especialmente nos casos mais simples.
iv) Como em outras jurisdições, a taxa de não-aprovação tem permanecido baixa (menos de 5%) e
decrescente.
v) As  decisões têm se tornado mais detalhadas e têm sido dadas alternativas para as empresas, sempre que
possível. Novamente Kolynos-Colgate (1996) foi um caso paradigmático,  sendo a Gerdau-Pains (1996) e
Mahle-Metal Leve (1998) também bons exemplos.

Por fim, o CADE tem dado ênfase ao seu papel educacional. Ações das mais diversas têm sido estimuladas nesta
direção, envolvendo desde a argumentação em prol da desregulação da aviação civil, ou do projeto de
implementação de um mercado de genéricos para remédios, até a ação judicial contra indivíduos que tentam
inibir a prática de descontos nas corridas de táxis de Brasília.

O CADE e o Judicário

Uma importante dimensão da defesa da livre concorrência é a interação com o Poder Judiciário. Na América
Latina tal tarefa representa um dos maiores desafios para as autoridades responsáveis pela política de
concorrência. Como mostra a Tabela 4, há 70 casos no Judiciário; espera-se que esse número cresça
exponencialmente nos próximos anos, à medida em que a Lei 8.884 se torne mais conhecida pelos agentes
econômicos.

TABELA 4
CADE E O JUDICIÁRIO

1a Instância do DF 44% (33)
2a Instância 33% (25)
1a Instância em outros Estados 17% (13)
Ação civil pública 5% (13)
Representação ao Ministério Público 1% (1)

Fonte: CADE

O número de recursos também deve aumentar devido à ação mais ativa que o CADE tem adotado, aumentando o
número de penalidades pecuniárias aplicadas. Como verificado nas Tabelas 5a, 5b e 5c , as multas têm
aumentado em número e em valor, especialmente para apresentações intempestivas de atos de concentração.
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TABELAS 5A e 5B
NÚMERO DE MULTAS e MULTAS EM VALOR

A – NÚMERO
DE MULTAS

B – MULTAS EM
VALOR

93 1 287.686 R$
96 14 61.929 R$
97 6 30.079 R$
1/98 – 5/99 3 172.998 R$
6/98 – 2/99 29 3.580.931 R$

Fonte: CADE

Note que no Brasil, assim como nos Estados Unidos, e apesar do fato da lei 8884 ser federal, prevalece alto grau
de autonomia dos estados da federação. Isso explica a existência de muitos casos na esfera estadual (veja Tabela
4).

TABELA 5C
COMPOSIÇÃO DE MULTAS
1993 - 1999(fev.)

93 99
Intempestividade 30% (16) 70% (R$ 2.907.735,00)
Omissão de Informação 2% (1) 11% (R$ 446.911,50)
Ilícito Antitruste 68% (36 19% (R$ 778.976,90)

Fonte: CADE

Mudanças Recentes nos Procedimentos Internos do CADE e na Legislação

Visando se adaptar a uma economia globalizada, o CADE empreendeu reforma abrangente:
i) o Regimento Interno foi modificado, visando agilizar o processo de decisão, assim como assegurar o
estrito respeito ao devido processo legal.
ii) criou-se  de forma pioneira um código de ética próprio ao CADE, introduzindo regras simples, mas
utéis no exercício das funções da autarquia.
iii) os procedimentos de controle de atos de concentração foram totalmente revistos, introduzindo o
processo de análise em dois estágios, harmonização com as formas de notificação da OCDE e simplificação da
informação e documentação requeridas. Com a Resolução 15, de agosto de 1998, a meta para o período de
análise passa a ser de 2,4 meses, contra 20 meses antes da primeira inovação ser introduzida em 1996.
iv) Foi disciplinada e estimulada a consulta ao CADE por parte do setor privado, assim como do público
em geral.
v) Introduziram-se taxas processuais e de serviços para o controle de atos de concentração e consultas ao
CADE, através da Medida Provisória 1793 de 30 de dezembro de 1998, transformada na Lei 9781 de 19 de
janeiro de 1999, assegurando recursos complementares para o orçamento do CADE.

Globalização e Importância da Cooperação Internacional

Em uma economia global, a cooperação internacional na área de concorrência se reveste de vital  importância.
Dado o alto grau de interdependência das economias nacionais, freqüentemente as transações têm impactos
sobre várias juridições. Em Kolynos-Colgate (1996), por exemplo, a concentração ocorrida no mercado
brasileiro de creme dental foi o resultado de uma transação envolvendo duas firmas dos EUA (American Home
Products e Colgate) e que afetou a estratégia de uma terceira companhia daquele país (Procter & Gamble).

A aplicação de cláusulas de extraterritorialidade por si mesma é insuficiente para lidar com a nova agenda
global. A Tabela 6 apresenta algumas operações recentes que foram examinadas pelo CADE, assim como por
outras jurisdições. A harmonização de procedimentos e a cooperação permanente entre as várias autoridades
nacionais pode certamente reduzir os custos privados e públicos incorridos na aplicação do controle de atos de
concentração. Este é um dos maiores objetivos da Resolução 15 do CADE, mencionada anteriormente.

TABELA 6
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EXEMPLOS MULTIJURISDICIONAIS

MERCADO RELEVANTEEMPRESAS
PRODUTO GEOGRÁFICO

DECISÃO DATA OUTRAS
JURISD.

P & G
Tambrands

Absorventes
internos

Nacional Aprovado com
condições

04/03/98 Alemanha
Inglaterra
Canadá
EUA …

ICI
Unilever

Sílicas Nacional Aprovado sem
condições

25/03/98 EUA, UE

Mahle
Metal Leve

Pistões
Peças
Sinterizadas
Camisas

Nacional Aprovado
- Pistões
- Peças sinter.
Não aprovado
- Camisas

12/08/98 EUA

Guiness
GrandMet

Whiskey
- de luxe
- standard

Internacional Aprovado sem
condições

14/10/98 EUA, EU

Embora as decisões possam diferir para uma mesma fusão, elas têm sido consistentes até agora, como no caso
Mahle-Metal Leve (1998). Note-se neste ponto, a peculiaridade da ação antitruste em oposição aos tratados
tributários bilaterais. O grau de especificidade do país em antitruste é alto. Além da diferença no sistema legal e
jurisprudência, a mesma transação pode envolver – como na Mahle-Metal Leve (1998) – mercados relevantes
diferentes e implicam decisões diferentes, ainda que consistentes, como apresentado na Tabela 7.

TABELA 7
MAHLE-METAL LEVE

MERCADO RELEVANTE
PRODUTO GEOGRÁFICO

DECISÃO DATA

BRASIL - pistões
- peças sinterizadas
- camisas

Nacional Multa de R$ 230.664
por intempestividade.
Aprovado
-pistões, peças sint.
Não aprovado
- camisas

12/08/99

EUA - pistões articulados
- pistões duplos

- Nacional
- Internacional

Multa de US$ 5.6
milhões por ausência de
notificação
Não aprovado

19/06/97

Além disso, como apontado na Introdução, a mera edição de uma Lei de Concorrência não é suficiente para
assegurar que os mercados funcionarão bem. O comércio mundial e o bem-estar somente crescerão se leis
nacionais forem bem implementadas, observando os princípios de transparência e não-discriminação entre
países.

Essa  é a razão pela qual a assistência técnica deveria enfatizar o fortalecimento institucional. A questão mais
importante não é escrever novas leis, mas sim promover agências de concorrência modernas, independentes e
transparentes. Isto está de acordo com a declaração do Panamá, que resultou do encontro de todas as agências de
defesa da concorrência das Américas em outubro de 1998. O documento expressa a intenção dos participantes
de:

“..cooperar um com o outro, em consistência com suas respectivas legislações, para maximizar a
eficácia e eficiência do mecanismo de cumprimento da legislação de cada país, e ajudar a disseminar as
melhores práticas para a implementação de políticas de concorrência, com ênfase sobre a transparência
institucional.”
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O Grupo sobre Comércio e Defesa da Concorrência da OMC também tem se mostrado bastante útil como
referência e disseminação da política de concorrência entre os países em desenvolvimento.

A natureza e profundidade da cooperação internacional varia de acordo com estágio de desenvolvimento
institucional.  Muitos países estão em estágios iniciais e podem beneficiar-se enormemente da assistência
técnica.  Na verdade, há uma “falha de mercado” no tocante ao montante de recursos alocados para órgãos de
defesa da concorrência em cada país.  Devido ao problema da carona (“free rider”), as agências tendem a  ser
subfinanciadas.  O equilíbrio é alcançado a um ponto de subinvestimento institucional.

O orçamento do CADE em 1998 foi 74 vezes menor do que o seu equivalente norte-americano, embora o PIB
do Brasil seja 10 vezes menor que o PIB dos EUA. Dado que há economias de escala e de aprendizagem na
implementação de Leis de Concorrência, principalmente em seus estágios iniciais, as novas agências de
concorrência deveriam contar com um orçamento maior e não menor.

Além disso, a política de concorrência é agora mais extensa e complexa do que em décadas anteriores. Novas
questões, tal como a interação entre agências de regulação e a agenda da OMC devem ser contempladas
concomitantemente a capacitação de quadros, obtenção de equipamentos de informática, entre outras tarefas
processuais indispensáveis para o bom funcionamento de uma agência pública. As agências antitruste devem
aplicar os princípios da concorrência, dado um ambiente pré-existente estável e adequado. A agência que
defende a concorrência em um país em desenvolvimento deve ajudar a criar tal ambiente para a efetiva aplicação
da lei.

Verifica-se engajamento crescente de países em desenvolvimento em acordos bilaterais e/ou multilaterais. O
CADE mantém um acordo com a Comissão Nacional de Defesa da Concorrência da Argentina desde 1996.
Espera-se em breve, a assinatura de um acordo Brasil-EUA.

Desafios à Frente

Embora grandes avanços tenham sido verificados nos últimos anos,  a política de concorrência brasileira tem um
longo caminho pela frente até alcançar a maturidade institucional. As seguintes tarefas apresentam os maiores
desafios:
i) Melhorar a investigação dos casos de conduta.
ii) Criar formas eficientes de cooperação entre agências de regulação e defesa da concorrência.
iii) Intensificar a cooperação internacional através de engajamento ativo na assistência técnica,
benchmarking, acordos bilaterais e regionais.

Isto terá que ser feito sob um ambiente mais adverso do que nos últimos quatro anos, devido às dificuldades
macroeconômicas enfrentadas pelo Brasil no ambiente que se configura após as crises russa e asiática e na mais
recente crise que levou a uma mudança do regime de câmbio.

Três questões relevantes para a política de concorrência derivam do novo quadro macroeconômico:
i) As restrições orçamentárias continuarão a ser muito severas, evidenciando a utilidade das taxas
processuais e de serviços, criadas recentemente.
ii) Embora a economia brasileira esteja estruturalmente mais aberta, a taxa de proteção tenderá a ser mais
alta do que no período 1994-98. Isto significa que os mercados estarão, em geral, menos sujeitos à competição
das importações do que antes.
iii) A eliminação da taxa de câmbio como âncora nominal e a depreciação do Real recoloca a preocupação
com a evolução dos preços, exigindo um tratamento moderno da questão em contraste com as práticas
intervencionistas do passado.

Nesse contexto, a ação antitruste é funcional do ângulo macroeconômico ao inibir a ação coordenada de
concorrentes e, dessa forma, retirar rigidezes do sistema que impedem a variação de preços relativos5.

Ressalte-se, no entanto, que o necessário combate aos cartéis constitui apenas uma peça em um amplo conjunto
de políticas públicas indispensáveis para a superação das atuais dificuldades. O controle inflacionário e o
equilíbrio externo requerem políticas macroeconômicas. A defesa da concorrência constitui um ingrediente
microeconômico importante que não substitui, em nenhuma hipótese, a disciplina macroeconômica.
                                                
5 Note-se que a essência da depreciação cambial reside na variação de preços relativos, necessária para restabelecer o equilíbrio externo.
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Para além das circunstâncias particulares presentes da economia, o objetivo de médio prazo é melhorar os três
papéis do CADE: o repressivo, o preventivo e o educativo. No início da história antitruste, o papel repressivo
ganhou maior destaque. Ao longo do século XX, o desenvolvimento do controle de atos de concentração, tem se
tornado um importante complemento de caráter preventivo. Todavia, em uma economia moderna e globalizada,
o papel educacional é o mais importante. Analogamente, a disseminação da cultura da concorrência e o marco
institucional a ela associadas parecem ser as tarefas mais rlevantes no plano da cooperação internacional. Neste
ponto, é preciso atentar para:
∙ a inutilidade de qualquer tentativa de controle de preços, disfarçado ou não.
∙ a maior probabilidade de tentativas de formação de cartéis, dado que as oscilações da taxa de câmbio
podem servir de farol para movimentos solidários de preços e sobretudo de pretexto para majorações
concertadas.
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DOING BUSINESS IN BRAZIL WITH THE NEW COMPETITION LAW
FRAMEWORK1

Por: Lucia Helena Salgado2

e-mail: lucia.salgado@mj.gov.br

This presentation intends to highlight some features of Brazilian antitrust policy by presenting a brief overview
of our work, while focusing in what should be the main doubts and misunderstandings that may be left over in
the minds of businesspeople and in the perspective of law firms.

CADE – The Administrative Council for Economic Defense – is the Brazilian competition agency formed by six
commissioners and one president appointed by the President of Republic for a two-year term after the
appreciation of the Senate. We count with the help of SDE (Secretary of Economic Rights) of Ministry of Justice
that takes care of the investigation process and with SEAE (Secretary of Economic Issues) of Ministry of
Finance, which provides an economic opinion. None of these opinions have a command over Cade’s decisions;
these are independent and final at the administrative level. Parts can ever appeal to the Judiciary to review
Cade’s decisions, as a constitutional right.

 Let me point out some aspects of Brazilian environment. The nineties have been indeed a new time for Brazil as
well as for many emergent economies: trade liberalization, deregulation and privatization have changed
completely the economic environment and competition law became  a requirement for the fair functioning of
markets.

Talking very frankly, doing business in Brazil is not what it used to be in the old days, at least when we talk
about competition policy. One kind of fear I presume you have is to be trapped in a kafkanian process of
bureaucratic obscurity, delays and corruption.

Since 1996, when a new composition was appointed to Cade, we have been working very hard to build a new
kind of institution based on transparency, predictability, accountability and simplicity. These principles are our
cornerstone and guides a process of reputation building.

As a result of this institutional building process, Cade´s productivity is increasing. Cade is currently analysing
approximately two merger cases per day and the period that it takes for Cade to rule upon a merger has
decreased as follows:

TIMELY DECISIONS BY CADE
(period of analysis in months)

Aug 96 20
Application of Res. 5

May 98 7
Application of Super 5

MERGERS

Aug 98 2,4
Adm. Guidance 2

It must also be noted that the amount of paperwork has been reduced in the following manner:

REDUCTION OF THE PAPERWORK
Resolution 5 85MERGERS
Super 5 50
Adm. Guidance 22

In terms of the content of Cade’s rule, you can see on the table below that our pattern of analyzing mergers and
acquisitions is very similar to what you are already used to develop.

                                                
1 Presentation made at  the 1999 Antitrust Conference: Antitrust Issues in Today’s Economy, March 4, 1999, The Waldorf-Astoria, New
York, NY, USA. Tables Prepared By Marcelo Nishimoto And Adriano Candido Stringhini
2 Cade’s Commissioner. The opinions expressed are of  my own and exclusive responsability.
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SEVEN STEPS FOR MERGERS AD ACQUISITION ANALYSIS :
- define the relevant markets (in geografic and product terms)
- identity market participants
- define market structure
- identity conditions of entry
- presumed anticompetitive effects
- assign efficiencies
- test the failing firm argument

Also, when regulating the monitoring of acts and agreements, the law, in its article 54, says that

“Any acts that may limit or otherwise restrain open competition, or that result in the control of relevant markets
for certain products or services, shall be submitted to CADE for review.

Par. 1o – CADE may authorize any acts referred to in the main section of this article, provided that they meet the
following requirements:

I – they shall be cumulative or alternatively intended to:
(a) increase productivity;
(b) improve the quality of a product or service; or
(c) cause an increased efficiency, as well as foster the technological or economic

II – the resulting benefits shall be ratably allocated among their participants, on the one part, or consumers or
end-users, on the other;

III – they shall not drive competition out of a substantial portion of the relevant market for a product or service;
and

IV – only the acts strictly required to attain an envisaged objective shall be performed for that purpose.”

As it can be seen, the trade-off between reducing competition and enhancing efficiency is a legal guideline for
our decision-process.

On the other hand, we understand that Brazilian economy is passing through a dramatic process of
reestructuring, and in this process mergers and acquisitions perform an important role.  As a consequence, the
huge majority of the operations we analyze does not raise any competition issue. That is why they are approved
as rapid as possible and without any kind of restriction. Only a few cases really raise antitrust concern, and the
trend is to intervene only in the focal point of the antitrust problem, as we did in Kolynos-Colgate case and
Mahle-Metal Leve case. In the former one, we identified the importance of the Kolynos brand as the true barrier
to enter the tooth paste market; using some simulations, we have shown how the transaction could block new
entry, unless if  an empty space could be created. Since it was a 1996’s decision, we are already able to verify its
results. The solution of suspending the main brand “Kolynos” for a period of four years really shook the market:
six new other brands entered the market and prices felt 10% in a year.

In the later one, an acquisition of an autopart company by two former competitors, several relevant markets were
identified, conditions of entry and efficiencies were verified, and the decision focused on the monopoly of
devices for piston coverage generated by the operation. It was also considered that the market for these devices
did not make part of  Mahle’s core business and that there were no efficiencies that could be expected from this
part of the operation. Cade ruled the divestiture of  the respective division to another player able to sustain itself
and supply the market in a regular basis.

Another aspect to point out is that it is one of our main concerns to harmonize rules and procedures
with other jurisdictions, as many transactions are submitted simultaneously worldwide and we understand what it
means in terms of costs and uncertainty.

In this sense, we recently approved a new set of procedures to merger review, simplifying dramatically
the analysis process and adopting the OECD proposal for merger review notifications.

Because of these new procedures, nowadays it is much simpler and cheaper to get a Cade’s decision.
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As we are getting more efficient, we are getting more stringent too, more severe with non-compliance
with the law. This trend is reflected in the number and value of fines we have been imposing. In the January-
May/98 period, Cade imposed the equivalent to R$ 172.998 in fines. In the June/98-February/99 period that
amount had risen to R$ 3.580.931.

We do not impose fines because we like to do so, but  we see it as an  important  tool  to get our major
aim, that is to say, to build, by education a competition culture in Brazil.

Talking about fines, it is important to point out two mistakes that can be avoided. The first of them is to
think that if a company has not been operating in Brazil and buys a Brazilian one, or a considerable part of its
stocks, it does not need to notify CADE. This is not what the law says and CADE’s jurisprudence is clear in
considering the enter an alteration of previous competitive structure, which can generate good or bad effects.

The second mistake is to misunderstand the moment the transaction must be submitted to CADE’s
review. The law obliges that an operation of certain magnitude and that may cause effects over competition shall
be presented before it has been accomplished or till fifteen days after its realization. Among them are those
included in the 3rd  paragraph of article 54.

The concept of realization is not clearly defined by the law, but after consolidating jurisprudence on the
theme, Cade’s ruled in its 15th Resolution that:

“Article 2nd – The moment of the execution of the transaction for effects of paragraphs 4th and 5th of
Law # 8884/94 shall be set from the first binding document settled by the Applicants, except when it is
demonstrated existence of considerable alterations in the competition relations between the Applicants or at least
between one of them and a third party, resulting in effects on the market, occurred in a different moment.”

It means that it is not the moment when the price is finally paid or the assets transferred that counts for
antitrust purpose, but the moment when the relationship between the parties has changed from rivalry to
cooperation.

But, anyway, in case of remaining  some doubts about the need to submit a transaction to Cade’s
review, a formal consultation can be filed – the form, a very short one, is available in our web-page.  The new
resolution on consultations rules that we shall issue an answer in no more than sixty days.

Finally, because of Cade´s severe budget constraint, filing fees were recently introduced by law (fifteen
thousand reais for merger and acquisitions and five thousand reais for consultation). With this improvement we
are sanguine about doing our job in a faster and more robust way.
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A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
E A DEFESA DA ORDEM ECONÔMICA

Por: Walter Douglas Stuber, Noemia Mayumi F ukugauti e Flávio A. Dadalto Armani

I. INTRODUÇÃO

Na esteira da globalização, a maioria dos países busca o aperfeiçoamento de disciplinas antitruste1 e de
mecanismos jurídicos que protejam a ordem econômica, em favor da livre iniciativa, da livre concorrência e da
sociedade como um todo. Em maior ou em menor escala, essas disciplinas são destinadas, não à ação estatal para
proteção a direitos individuais dos concorrentes, mas à preservação do livre mercado, através das práticas
administrativas preventivas e/ou repressivas.

No ordenamento jurídico brasileiro, a Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994 ("Lei 8.884/94")2 regula a
composição destas disciplinas, através de mecanismos preventivos, anteriores à realização de atos e contratos
que possam prejudicar a concorrência ou constituir infração à ordem econômica, e repressivos, com vistas a
eliminar os malefícios resultantes da execução destes atos ou contratos e do abuso de posição dominante3. A Lei
8.884/94 estabelece, também, os procedimentos para o exercício do direito de ação junto ao seu órgão judicante,
o Conselho Administrativo de Defesa Econômica ("Cade"), bem como para a solicitação de informações
prevista em lei.

Entretanto, certas variáveis econômicas ou políticas, nacionais ou globais, como, por exemplo, a liberação de
mercados que estavam sob monopólio estatal, acabam por influenciar o controle implementado pela Lei
8.884/94, podendo inclusive modificar certas competências no que se refere à atuação preventiva e repressiva
dos atos contrários à concorrência e à ordem econômica. Isso decorre, em especial, das especificidades de um
setor econômico, como por exemplo, o de telecomunicações.

II. O SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES

No Brasil, a atividade econômica de telecomunicações estava, a bem pouco tempo, sujeita ao regime jurídico
dos serviços públicos. O Poder Público estabelecia as diretrizes de empreendimento e de regulamentação do
setor de telecomunicações, ora atuando diretamente na atividade econômica através de estatais, ora
indiretamente, através da outorga de concessão para a realização destas atividades econômicas aos particulares,
constituindo-se, de fato, um regime de monopólio legal. Mesmo após a edição da Lei 8.884/94, que previa sua
aplicabilidade nas atividades sob o regime de monopólio legal, foi dada muita pouca atenção ao aspecto
concorrencial, bem como às infrações da ordem econômica, pois as condições políticas e econômicas ainda eram
determinadas de forma extensiva e exclusiva pelo Poder Público.

Entretanto, introduzida a concorrência no setor de telecomunicações, em meados do ano de 1997, adotou-se,
com certas variáveis,4 um regime jurídico misto no âmbito das atividades de telecomunicações. O Poder Público
continuou a exercer sua atividade reguladora e fiscalizadora, transferindo à iniciativa privada a responsabilidade
pela capacidade empreendedora. Desta forma, a conseqüente extinção dos monopólios existentes, o livre acesso
às redes de comunicação, bem como a possibilidade do exercício desta atividade econômica pelos particulares,
estimulou o sistema de defesa da concorrência, coibindo as infrações da ordem econômica, que já era
plenamente fundamentado pela Lei nº 8.884/94, mas não perfeitamente adequado às peculiaridades do setor de
telecomunicações.

Atualmente, o ramo de telecomunicações já desfruta de um sistema de controle de suas atividades econômicas,
cujo órgão disciplinador e fiscalizador é a Agência Nacional de Telecomunicações ("Anatel"), criada pela Lei

                                                
1 Truste é a adaptação do termo inglês Trust, que designa a associação ou reunião de empresas, sob uma só direção, geralmente com o
objetivo de criar monopólio no mercado, com a eliminação da concorrência e imposição de preços.
2 A Lei nº 8.884/94 transforma o Conselho Administrativo de Defesa Econômica em Autarquia, dispõe sobre a prevenção e a repressão às
infrações contra a ordem econômica, e dá outras providências.
3 Os artigos 20 e 21 da Lei nº 8.884/94 estabelecem as condutas que constituem infração à ordem econômica.
4 A intensidade da participação do Poder Público junto às atividades de telecomunicação irá caracterizar o regime jurídico desta atividade
econômica. Dentro do próprio setor de telecomunicações teremos atividades cujo interesse público ensejará maior regulamentação e
intervenção estatal.
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9.472 de 16 de julho de 1997 - Lei Geral de Telecomunicações ("LGT"), que disciplina a organização dos
serviços de telecomunicações.

Diante deste novo panorama, a LGT estabeleceu, com fundamento nos princípios constitucionais da liberdade de
iniciativa, livre concorrência e repressão ao abuso do poder econômico5, que os serviços de telecomunicações
deverão ser organizados de forma a propiciar livre, ampla e justa competição entre todas as prestadoras de
serviços, devendo o Poder Público atuar como agente regulador, para corrigir os efeitos da competição
imperfeita e reprimir as infrações da ordem econômica neste setor.

Assim, a Anatel passou a exercer, relativamente às telecomunicações, as competências legais em matéria de
controle, prevenção e repressão das infrações da ordem econômica, e defesa da concorrência, ressalvadas as
pertencentes ao Cade.6

III. DAS ATRIBUIÇÕES DA Anatel

No âmbito do Sistema de Defesa da Ordem Econômica, o Cade, nos termos da Lei nº 8.884/94, detêm
competência para:

(i) julgar os processos instaurados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico ("SDE"), em
decorrência de condutas que possam representar infração à ordem econômica, podendo ser aplicada
medida preventiva ou ordem de cessação, nos termos dos incisos II, III, V e VI do artigo 7º da Lei nº
8.884/94;

(ii) aprovar ou rejeitar a realização de atos ou contratos, nos termos do artigo 54 da Lei nº 8.884/94, que
possam limitar ou prejudicar a livre concorrência, ou resultar na dominação de mercados relevantes de
bens ou serviços, ou atuar junto aos aspectos que possam representar uma ameaça à livre concorrência,
definindo compromissos de desempenho, de acordo com o que dispõem os incisos VI, XII, XVII, do
artigo 7º da mesma lei; e

(iii) atuar como instância homologatória e recursal em relação a atos da SDE, nos termos dos incisos IV e
VII do artigo 7º da Lei nº 8.884/94.

As competências originárias do Cade, acima mencionadas, foram consolidadas pela LGT, apenas com relação
aos atos ou contratos discriminados no artigo 54 da Lei nº 8.884/94, que possam representar concentração
econômica, ameaçando a livre concorrência (atos de concentração).7 Contudo, nos termos do inciso XIX do
artigo 19 da LGT, a Anatel passa a ter competência para zelar pelo controle, prevenção e repressão das infrações
à ordem econômica, ressalvadas as competências do Cade (condutas anticoncorrenciais). Isso significa que o
Cade permaneceu como órgão competente para analisar e julgar os atos de concentração, e a Anatel,
relativamente às telecomunicações, deverá analisar e julgar as condutas que vierem a ser consideradas infrações
à ordem econômica.

Destarte, tanto para os atos de concentração, como para as infrações à ordem econômica, a Anatel passou a
exercer as atribuições da SDE e da Secretaria de Acompanhamento Econômico ("SEAE"), quais sejam:

(i) a instrução de processos destinados à repressão de condutas que possam representar infração à ordem
econômica (averiguações preliminares), encaminhando-os para a decisão do Cade, nos termos dos
artigos 30 e 31 da Lei nº 8.884/94; e

(ii) a emissão de pareceres jurídicos (de competência da SDE) e econômicos (de competência da SEAE)
sobre os atos e contratos discriminados no artigo 54 da Lei nº 8.884/94.

                                                
5 Conforme estabelece o artigo 5º da LGT.
6 Conforme estabelece o artigo 19, inciso XIX da LGT.
7 Esta diretriz foi estabelecida no artigo 7º da LGT, que estabelece:

"Art. 7º. As normas gerais de proteção à ordem econômica são aplicáveis no setor de telecomunicações, quando não conflitarem com
o disposto nesta lei.

§1º. Os atos envolvendo prestadora de serviço de telecomunicações, no regime público ou privado, que visem a qualquer forma de
concentração econômica, inclusive mediante fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade para exercer o controle de
empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, ficam submetidos aos controles, procedimentos e condicionamentos previstos
nas normas gerais de proteção à ordem econômica.

§2º. Os atos de que trata o parágrafo anterior serão submetidos à apreciação do CADE, por meio do órgão regulador.
(...)" (grifo nosso).



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

BRASIL BOLETIM LATINO AMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

15

Antes da aprovação da Lei 9.472/97, por exemplo, os requerimentos para autorização pelo Cade dos atos e
contratos previstos no art. 54 da Lei n° 8.884/94 no setor de telecomunicações, deveriam ser dirigidos à SDE.8 A
via do requerimento destinada ao Cade devia ser acompanhada de um conjunto de documentos e informações,
fornecidos pela requerente, conforme especificado na Resolução n° 5, de 28 de agosto de 1996 ("Resolução n°
5/96") do Cade. Instruído o processo, a SDE encaminhava-o ao Cade anexando seu próprio parecer a respeito
dos efeitos do ato ou contrato sobre a concorrência.

A partir da LGT, se um ato ou contrato previsto no art. 54 da Lei n° 8.884/97 estiver relacionado com uma
prestadora de serviço de telecomunicações, no regime público ou privado, terá que ser submetido à apreciação
do Cade através da Anatel. A Anatel encaminhará o correspondente requerimento, anexando seu próprio parecer
nos termos da legislação própria de defesa da concorrência.

Continuando a analisar a divisão de competências, cabe salientar, entretanto, que com relação às formas de
controle dos atos e contratos de que trata o art. 54 da Lei n° 8.884/97, a LGT não só transferiu à Anatel algumas
das atribuições da SDE, como também as ampliou.

O artigo 71 da LGT estabelece uma competência exclusiva à Anatel, que, visando propiciar competição efetiva e
a impedir a concentração econômica do mercado, poderá preestabelecer requisitos a serem cumpridos pelas
empresas ou grupos empresariais interessados na obtenção de transferência de concessões, permissões ou
autorizações, independentemente da atuação do Cade. Constitui-se, pois, em uma prerrogativa da Anatel poder
determinar estes requisitos com relação à transferência dos atos de outorga (de concessão, permissão ou
autorização), mas somente válida para tais atos, não compreendendo entre estes atos aqueles que impliquem na
alteração do controle societário das concessionárias, permissionárias ou autorizatárias, que permanecerão
sujeitos à análise de que trata o art. 54 da Lei n° 8.884/97, na forma ali estabelecida.

Nesse sentido, a concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações pode ser adquirida, em
regra, (i) com a mera transferência da outorga, ou (ii) com a aquisição do controle da empresa titular da outorga.
Em ambas hipóteses pode ser efetivada, de forma direta ou indireta, a transferência da concessão, permissão ou
autorização.

Na hipótese de transferência da outorga, deverão ser observados os requisitos estabelecidos pela Anatel com
base no artigo 71 da LGT (competência exclusiva), e exigida sua aprovação prévia, nos termos dos artigos 98 da
LTG.9 Nesse caso, cabe-nos o questionamento: O Cade poderia desaprovar a transferência de outorga, ainda que
a operação tenha atendido aos requisitos estabelecidos pela Anatel? Não existe qualquer disposição a respeito
deste assunto, mas acredita-se que o Cade e Anatel celebrarão convênio no sentido de tornar coerente e eficiente
a atuação dos dois órgãos no setor de telecomunicações.

Na hipótese de aquisição do controle da empresa titular da outorga, ou ainda nas operações que envolvam a
cisão, a fusão, a transformação, a incorporação, a redução de capital das concessionárias de serviços de
telecomunicações, em princípio não será necessária a observância dos requisitos estabelecidos pela Anatel,
cabendo a este órgão regulador, entretanto, a instrução e análise prévia da operação, conforme procedimento
estabelecido para os atos previstos no artigo 54 da Lei nº 8.884/94.10

Parece, pois, que o Cade e a Anatel deverão adotar posições compatíveis na análise, tanto da transferência de
outorga como na aquisição do controle da empresa que é titular da concessão, permissão ou autorização, a fim
de evitar entendimentos contraditórios.

                                                
8 Conforme estabelece o §4º do artigo 54 da Lei nº 8.884/94.
9 Os artigos 98, inciso III e 7º da LGT estabelecem o seguinte:

"Art. 98. O contrato de concessão poderá ser transferido após a provação da Agência desde que, cumulativamente:
I - o serviço esteja em operação, há pelo menos três anos, com o cumprimento regular das obrigações;
II - o cessionário preencha todos os requisitos da outorga, inclusive quanto às garantias, à regularidade jurídica e fiscal e à

qualificação técnica e econômica financeira;
III - a medida não prejudique a competição e não coloque em risco a execução do contrato, observado o disposto no artigo 7º desta

lei.". (grifo nosso)
10 O artigo 97, § único da LTG estabelece o seguinte:

"Art. 97. Dependerão de prévia aprovação da Agência, a cisão, a fusão, a transformação, a incorporação, a redução do capital da
empresa ou a transferência de seu controle societário.

Parágrafo único. A aprovação será concedida se a medida não for prejudicial à competição e não colocar em risco a execução do
contrato, observado o disposto no art. 7° desta Lei." (grifo nosso)
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Importante frisar que o disposto no §3º do artigo 54 da Lei nº 8.884/94 estabelece expressamente os
pressupostos para que uma operação que envolva controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento
societário seja objeto de análise pelo Cade, quais sejam: (i) operações que resultem 20% (vinte por cento) ou
mais do mercado relevante, ou (ii) faturamento bruto anual equivalente à R$ 400.000.000,00 (quatrocentos
milhões de reais). O artigo 7º da LGT não repete ou menciona quaisquer pressupostos no sentido de delimitar os
atos ou contratos abrangidos pela lei, mas o caput do artigo 7º declara que as normas gerais de proteção à
ordem econômica são aplicáveis ao setor de telecomunicações. Portanto, os pressupostos mencionados são
aplicáveis nas operações de ato de concentração no setor de telecomunicações.

Ressalvamos que, destarte entendermos que as competências originárias do Cade foram consolidadas somente
com relação aos atos de concentração, existem entendimentos no sentido de que o Cade também mantém a
competência para reprimir infrações à ordem econômica. Para essa corrente, o Cade permanece como órgão
competente para analisar e julgar os atos de concentração e as condutas que vierem a ser consideradas infrações
à ordem econômica no setor de telecomunicações. Nesse sentido, restaria à Anatel somente as atribuições da
SDE, bem como a competência exclusiva delimitada no artigo 71 da LGT.

Com base neste entendimento, outras questões acabaram sendo trazidas para discussão, como por exemplo, as
diretrizes para a cobrança de tarifas pelas concessionárias. Segundo o artigo 103 da LGT, compete à Anatel
estabelecer  a estrutura tarifária para cada modalidade de serviço de telecomunicação. Porém, transcorridos no
mínimo 3 (três) anos da celebração do contrato, a Anatel poderá, se existir ampla e efetiva competição entre as
prestadoras do serviço, submeter a concessionária ao regime de liberdade tarifária, nos termos do artigo 104 da
mesma lei. Por outro lado, conforme dispõe o §2º, estabelecida a liberdade tarifária, caso venha a haver aumento
arbitrário dos lucros ou práticas prejudiciais à competição, caberá à Anatel, e não ao Cade, restabelecer o regime
tarifário anterior.

De acordo com o disposto no artigo 20, inciso III da Lei nº 8.884/94, o aumento arbitrário de lucros constitui
infração à ordem econômica, cuja competência para julgar e aplicar penalidades, segundo a corrente, acima
mencionada, é do Cade. Assim, apurado o aumento arbitrário de lucros, a Anatel deveria informar o Cade, para
aplicação das penalidades cabíveis. A questão é: se o Cade entender não haver a infração (aumento arbitrário de
lucros), isto obrigaria a Anatel a restabelecer a liberdade tarifária? Mesmo considerando este posicionamento
paralelo da doutrina, esta é outra questão que poderá ser discutida conjuntamente pelo Cade e pela Anatel.
Entretanto, pode-se inferir que, em virtude do conhecimento da Anatel do mercado e da sua estrutura, e das
condições de acompanhamento da evolução dos preços praticados, a análise prévia da Anatel deverá ser
considerada, mesmo se a decisão destas questões for realmente de competência do Cade. Não obstante, nosso
entendimento sobre o assunto ainda é no sentido de que não cabe ao Cade a análise de condutas infracionais no
âmbito do setor de telecomunicações.

IV. DOS ATOS NORMATIVOS DA Anatel

Como agente regulador do setor de telecomunicações, a Anatel também possui a atribuição de normatizar o
setor, inclusive quanto à proteção da concorrência.

Na edição de atos normativos, a Anatel está obrigada a contemplar os aspectos de proteção à ordem econômica e
de repressão das condutas anticoncorrenciais. Esta prerrogativa decorre do disposto nos artigos 5º, 6º e 127,
inciso II da LGT, dentre outros. Esta capacidade da Anatel, via regulamentação, foi abordada, por exemplo, nas
discussões entre concessionárias de telecomunicações e editores de listas telefônicas, que acabaram por resultar
na Resolução nº 66, de 09 de Novembro de 1998 ("Resolução nº 66/98") da Anatel.

O artigo 213 da LGT estabelece que é permitida a divulgação, por qualquer meio, de listas de assinantes do
serviço telefônico fixo comutado destinado ao uso do público em geral. Assim, as concessionárias do serviço de
telefonia fixa comutada estão obrigadas a fornecer, em prazos e a preços razoáveis e de forma não
discriminatória, a relação de seus assinantes a quem queira divulgá-la, como dispõe o §1º do artigo 213. Surgiria
no mercado, em vista disto, uma forte concorrência entre editores de listas e as concessionárias, no segmento de
edição de listas de assinantes.

Tendo sido constatado que as concessionárias estariam em uma posição privilegiada em relação aos seus
concorrentes, caso empreendessem elas mesmas, a edição de listas, a Anatel, através da Resolução nº 66/98,
proibiu a exploração econômica direta de listas de assinantes pelas concessionárias ou permissionárias dos
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serviços de telecomunicações, contemplando, de fato, aspectos concorrenciais quando do exercício de sua
atividade regulatória.

V. DOS PROCEDIMENTOS

No dia 19 de agosto de 1998, o Cade aprovou a Resolução n° 15 ("Resolução n° 15/98"), também denominada
"Super 5", que disciplina as formalidades e os procedimentos relativos aos Atos de Concentração de que trata o
art. 54 da Lei 8.884/994. A Resolução n° 15/98 revogou a Resolução n° 5/96 estabelecendo que, no caso dos
atos que envolvam para a sua análise e/ou instrução a participação de agências de regulação, serão utilizados
procedimentos desenvolvidos em conjunto com cada órgão11.

Nesse sentido, a Anatel, em 16 de dezembro de 1998, aprovou a Resolução nº 76 ("Resolução nº 76/98"), que
estabelece o procedimento para apresentação dos atos de que tratam o artigo 54 da Lei nº 8.884/94, e os §§ 1º e
2º do artigo 7º da LGT, por intermédio da Anatel, para apreciação do Cade.

Conforme já mencionado, os atos de que trata o artigo 54 da Lei nº 8.884/94 deverão ser apresentados
previamente para exame, ou no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis de sua realização, em duas vias, perante
a Procuradoria da Anatel, com os documentos e informações relacionadas  no Anexo I, e de acordo com as
definições do Anexo III, ambos da Resolução nº 76/98.  Na hipótese destes mesmos atos se enquadrarem com o
previsto nos artigos, 97, 98 ou 136, §2º, da LGT,12 as requerentes deverão solicitar a aprovação da Anatel,
previamente à constituição do ato, por meio dos mesmos documentos acima mencionados e de outras
informações que a Anatel vier a solicitar (transferência de concessão).

Em regra, as requerentes deverão enviar à Anatel as informações societárias, descrição das operações, relação de
produtos/serviços ofertados, estimativa e condições gerais dos mercados relevantes, de acordo com a relação
dados e documentos descritos no Anexo I da Resolução nº 76/98.

Uma vez concluída a fase instrutória pela Anatel, o processo será remetido ao Cade para análise e julgamento.

VI. CONCLUSÃO

1. A Anatel passou a exercer, relativamente às telecomunicações, as competências legais em matéria de
controle, prevenção e repressão das infrações da ordem econômica, e defesa da concorrência,
ressalvadas as pertencentes ao Cade.

2. As competências do Cade consolidadas pela LGT estão relacionadas apenas à aprovação e ao
julgamento dos atos ou contratos discriminados no artigo 54 da Lei nº 8.884/94, que possam representar
concentração econômica (atos de concentração).

3. A Anatel deverá analisar e julgar as condutas que vierem a ser consideradas infrações à ordem
econômica, bem como exercer as atribuições da SDE e da SEAE, tanto para os atos de concentração,
quanto para as infrações à ordem econômica.

4. A LGT ampliou as atribuições da Anatel, na forma do artigo 71 da LGT, conferindo-lhe uma
competência exclusiva - preestabelecer requisitos. Estes requisitos deverão ser cumpridos pelas
empresas ou grupos empresariais interessados na obtenção de transferência de concessões, permissões
ou autorizações, independentemente da atuação do Cade. Estes requisitos não são aplicáveis aqueles
atos que impliquem na alteração do controle societário das concessionárias, permissionárias ou
autorizatárias, que permanecerão sujeitos à análise de que trata o art. 54 da Lei n° 8.884/97, na forma
ali estabelecida.

5. A Anatel deverá contemplar aspectos de proteção à ordem econômica e de repressão às condutas
anticoncorrenciais em seus atos normativos, considerando o disposto nos artigos 5º, 6º e 127, inciso II
da LGT, dentre outros.

6. A Resolução n° 15/98, do Cade, e Resolução nº 76/98, da Anatel, estabelecem o procedimento para
apresentação dos atos e contratos de que tratam o artigo 54 da Lei nº 8.884/94, e os §§ 1º e 2º do artigo
7º da LGT.

                                                
11 Conforme estabelece o artigo 15 da Resolução nº 15/98.
12 São os atos que envolvam cisão, fusão, transformação, incorporação, redução de capital das concessionárias de serviços de
telecomunicações ou transferência de seu controle acionário, bem como a transferência de concessão, de permissão ou autorização.
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São Paulo, 25 de março de 1999.
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1. Introdução: Desempenho Econômico das Empresas Brasileiras de Aviação Comercial

“Uma empresa é algo que a sociedade nos confia... Para nós um déficit é um delito.” Esse é um dos credos de
um grande líder da indústria eletrônica japonesa, Konosuke Matsushita,2 o qual deveria ser ensinado às empresas
brasileiras de aviação comercial.

A aviação comercial brasileira surgiu graças à subvenção do Estado. O serviço foi instituído num clima de
aventura, insegurança, sofisticação e de aparência supérflua e elitista. Isso justificou originalmente os favores do
Estado endereçados a uma reduzida elite.3 A indústria cresceu tecnologicamente e em know-how, mas os favores
não pararam. Talvez por isso elas nunca aprenderam a andar com as próprias pernas. O auxílio do governo está
hoje cada vez mais difícil. Antes vinha por via legal, na forma de exoneração fiscal ou de ajuda financeira direta.
Um título judicial pode agora servir para, indevidamente, legitimar o auxílio.

Este artigo é uma crítica4 da decisão de primeiro grau da Justiça Federal que julgou procedente pedido de
indenização pleiteada pela Varig S/A contra a União.5 O alegado dano teria decorrido de defasagem tarifária, no
período de 1986 a 1991 quando o Governo teria contido o nível das tarifas como medida anti-inflacionária. O
fundamento do pedido é que a referida defasagem resultou no rompimento do equilíbrio econômico-financeiro
do contrato de permissão.

O argumento da empresa é muito simplista e o assunto não mereceu o devido tratamento judicial. A questão, no
domínio do direito da regulação, não pode ser tratada sem a devida interpretação e aplicação de normas

                                                
1 PhD em Direito pela Universidade de Londres (Queen Mary and Westfield College), mestre pela Universidade de Brasília, membro do
Ministério Público Federal, advogado e auditor concorrencial, professor do Curso de Pós-graduação em “Direito Público e
Desenvolvimento”  do ICAT/AEUDF, ex-conselheiro do CADE, ex-administrador de empresas. Áreas de interesse: anti-truste, informática,
propriedade intelectual, fiscal e regulação econômica.
2 Citação de Roberto Campos, Antologia do Bom Senso, p. 126.
3 Antonio Benjamin, O Transporte Aéreo e o Código de Defesa do Consumidor, in Revista Ajuris, pp. 499-513 da edição especial, março
de 1998.
4 A avaliação jurídica da sentença de primeiro grau foi beneficiada pela análise econômica procedida pela Secretaria de Acompanhamento
Econômico do Ministério da Fazenda (SEAE/MF).
5 O processo judicial correu na 17a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília sob o n.º 93.0002252-0. Atualmente está em grau de
apelação que será apreciada pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região. A apelação cível 95.0111458-0/DF foi distribuída para a Juíza
ELIANA CALMON, relatora, que deverá levar o caso a julgamento muito em breve. Duas outras empresas, Vasp e TAM, também pleiteiam
indenização em processos separados pendentes de julgamento.
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constitucionais e legais pertinentes e sem o auxílio do método econômico apropriado.6 Teria havido nexo causal,
comprovadamente, entre a defasagem tarifária alegada e o desempenho econômico da empresa, a ponto de
impedir a realização de uma razoável taxa de retorno do capital investido? A preocupação maior que aqui se
expressa é com a distribuição ótima dos recursos públicos. A decisão, se não revertida, terá reflexos predatórios
na política de regulação. É o que demonstram as conclusões.

2. Caso Varig S/A x União

A) O Pedido e a Perícia

Segundo a autora, os reajustes tarifários aplicados ao transporte aéreo no período de fevereiro de 1986 a janeiro
de 1992 resultaram no rompimento do equilíbrio econômico-financeiro da empresa. Daí a autora pede
indenização na medida das perdas alegadas.

A perícia se limitou a calcular a diferença entre a receita efetivamente auferida com a venda de passagens pelas
tarifas autorizadas e a receita que seria obtida caso as tarifas praticadas fossem as solicitadas pela autora. A
diferença entre as duas grandezas, identificada como “receita virtual”, seria igual as perdas alegadas, calculadas
com base em dados inespecíficos, isto é, segundo a experiência de custos agregados do setor, ignorada a
estrutura de custos da empresa.7

B) Argumentos da Autoridade Fiscalizadora

O Diretor-Geral do Departamento de Aviação Civil (DAC) argumentou que:

•  as tarifas sempre representaram a contraprestação dos serviços, acrescida da lucratividade;

•  as companhias vivem em perpétua situação deficitária, apesar das benesses ou auxílios governamentais
recebidos “em detrimento de setores nacionais e carentes, como a educação, a saúde e a miséria;”

•  arrimadas no paternalismo, as companhias “sempre recorreram aos cofres públicos para cobrir os resultados
desastrosos de uma administração desastrosa,” ocasionando um desequilíbrio crônico;

•  sempre confiante no auxílio governamental, a Varig estendeu “suas linhas a regiões que não dispunham de
potencial de tráfego;”

•  a incorporação da Cruzeiro foi uma operação não lastreada em estudo que resultou na redução da
concorrência. Ao ser incorporada pela Varig, a Cruzeiro foi inativada. Daí prejuízo algum existiu para ser
subrogado;

•  em treze anos - 1980 a 1992 - a Varig experimentou “oito exercícios lucrativos e cinco deficitários;”

•  os auxílios foram em tese abolidos em 1964. A extinção nunca foi aceita pelas companhias, que sempre
viveram da “extorsão do erário público.” Suas dificuldades “nada tiveram a ver com a situação dos planos
econômicos, que atingiram indiscriminadamente a todos os setores.”

 
 C) A Decisão de Primeiro Grau
 
 A sentença condenou a União a pagar a Varig S/A importância superior a 2,2 bilhões de reais, computada em
março de 1995, a partir de quando está prevista incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária. Ambas
as partes apelaram. A ré sustenta a improcedência do pedido e a autora quer ver majorada a condenação.

 
 Uma questão fundamental no presente caso é a ausência de nexo lógico entre a alegada defasagem tarifária e o
desempenho da Varig. A perícia foi omissa nesse aspecto. Essa omissão, abonada pela sentença, reflete a tese da
pretensão inicial para quem a questão do rompimento do equilíbrio econômico-financeiro nada tem a ver mesmo

                                                
6 Mais do que a avaliação da eficiência econômica na interpretação e aplicação das normas jurídicas, o método econômico busca expressar
o conhecimento em dados adequadamente produzidos e organizados como elemento auxiliar na administração de justiça e como
necessidade à racionalidade do discurso jurídico.
7 O método dos custos agregados enfraquece o princípio da eficiência e pode prejudicar a modicidade da tarifa na medida em que pode
reduzir ou impedir a distribuição dos ganhos totais de eficiência ao usuário. De conseqüência, esse método tende a aplicar mal o art. 6o § 1o

e art. 13 da Lei 8.987/95 e art. 35 da Lei 9.074/95.
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com o desempenho eficiente do concessionário. Isso significa relegar conceitos econômicos e princípios
normativos básicos.
 
 3. Crítica do Laudo Pericial e sua Metodologia
 
 A) O que Faltou na Metodologia
 
 A metodologia deveria levar em conta o desempenho da gestão administrativa da autora. Teria a administração
adotado as providências necessárias de ajustamento de modo a criar as condições para que a rentabilidade
empresarial fosse possível? É preciso conferir se o baixo retorno do capital, em algum período relevante para a
causa de pedir, decorreu de incúria administrativa. Não se pode olvidar que a tarifa destina-se a remunerar, de
maneira adequada, o custo do transporte oferecido em regime de eficiência e os investimentos necessários à sua
execução, sem prejuízo do padrão de qualidade exigido.
 
 A metodologia teria ainda que apurar a evolução do nível de rendimento do capital que o contrato previa ou
permitia. Na conjuntura, os reajustes das tarifas que a autora reputou danosos ainda lhe permitia um retorno
razoável comparado com a taxa de retorno de negócios com nível de riscos semelhante? A metodologia deveria
levar em conta, após as considerações acima, se houve inviabilidade do negócio como nexo lógico do conjunto
de fatores alinhados e observado o nível de qualidade do serviço, situação essa juridicamente assemelhada à
onerosidade objetivamente excessiva no contrato privado.
 
 B) Três Falhas Intrínsecas
 
 A metodologia do laudo agride a racionalidade jurídica e econômica. O perito:
 
•  não observou conceitos fundamentais, tais como, preço regulado da política tarifária, receita de equilíbrio,

economia de escala, estrutura de custos, margem de lucro ou taxa de retorno;
•  ignorou o raciocínio lógico, tais como, a falta de nexo causal entre a alegada defasagem tarifária e o

conseqüente desequilíbrio econômico-financeiro, a falta de consideração do papel da elasticidade-preço
demanda e ausência de correlação entre os resultados financeiros da empresa no período e o reclamado
desequilíbrio;

•  cometeu erros analíticos, tais como, computação incorreta de “perdas de receita”, dupla contagem de
“resíduos” de reajustes passados e falta de abatimento da “receita virtual” negativa.

 
 C) Conceitos Fundamentais Ignorados
 
 O regime do contrato de concessão de serviço público funda-se numa política tarifária vinculada à manutenção
do serviço adequado.8 O serviço adequado é o que satisfaz, entre outras condições, a “modicidade das tarifas” e
a condição de eficiência segundo a Lei das Concessões.9 A ornar a ordem econômica, a eficiência é um princípio
pelo qual  --  diz Luís de Moncada10  --  “fica a empresa obrigada a acomodar a sua gestão econômica a um
aproveitamento racional dos meios humanos e materiais de que dispõe, minimizando os custos de produção, de
modo a poder responder na maior escala possível às necessidades que se propõe satisfazer. Trata-se de um
corolário do princípio da economicidade que visa criar as condições para que a rentabilidade empresarial seja
possível.”
 
 O concessionário ou permissionário não tem direito adquirido ao valor real da tarifa, visto que esta, não se
subordinando à “legislação específica anterior,” poderá ser revista para mais ou para menos, nos termos da lei,
“a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro.11” Isso descredencia qualquer incorporação de custos
passados, incorridos anteriormente à revisão de tarifa. A variação para menos decorrente do contrato poderá ser
realizada pela autoridade reguladora que representa o poder concedente, num dado momento e no exercício do
seu poder/dever de fiscalizar o contrato. Se o contrato não prever, mas decorrendo do regime legal, o presidente
da República poderá fazê-lo por decreto. Isso é possível porque, ao contrário do contrato administrativo para
construção de um hospital público pelo Estado, a concessão ou permissão é um contrato de intervenção.12

                                                
 8 CF, art. 175, parágrafo único, incisos iii e iv.
 9 Lei n.º 8.987, art. 6o, § 1.º
 10 Dir. Econômico, p. 206, 2a Ed., Coimbra, 1988.
 11 Lei 8.987, art. 9o, §§ 1o, 2o e 3o.
 12 Essa distinção tem escapado à percepção da doutrina administrativa brasileira com reflexo na jurisprudência.
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 A tarifa, enquanto elemento de uma política pública, é por natureza um conceito de preço módico e ao mesmo
tempo função de serviço adequado, receita de equilíbrio e eficiência.
 
 Antítese do lucro arbitrário ou excessivo, a receita de equilíbrio como produto da tarifa módica proporciona a
cobertura dos custos atuais e específicos do serviço,13 mais uma margem ou taxa de retorno suficiente a
remunerar ou premiar razoavelmente o capital investido. Esse preceito constitucional bastante em si, que
encontra na lei explicitação sem par, antes de ser jurisdicizado era como é um conceito econômico que não
mudou com a Constituição de 1988. Por isso a revisão tarifária por si pode significar intervenção “com o fim de
assegurar a adequação na prestação do serviço” e, assim, restabelecer a modicidade da tarifa.14

 
 A modicidade deve corresponder a custos pertinentes, com riscos calculados e fiscalizados pelo poder
concedente. Isso impede ajuste automático de tarifas para acudir a qualquer aumento de custo incorrido, sob
pena de se estimular a ineficiência do prestador.
 
 A modicidade de tarifa permite ainda que o preço regulado seja objeto de uma estratégia da competição. É o
caso, por exemplo, da diminuição da tarifa em resposta a uma economia de escala, isto é, redução dos custos
fixos com aumento da produção. Daí a tarifa poderá variar para mais ou para menos, como ocorre nos setores
das telecomunicações e de eletricidade.
 
 No caso em apreço, a perícia não foi fiel a esses conceitos. Abonar a metodologia que a sentença incorporou é
perder o escopo da tarifa módica pela abstração da eficiência dos custos operacionais e pelo alheamento da
prudência no investimento.
 
 D) Defasagem e Resultados Líquidos: Ausência de Nexo Causal
 
 Não se estabeleceu nexo causal entre a defasagem tarifária alegada e os resultados líquidos da empresa. Em
concreto, tal liame, se houvesse, teria sido revelado pela análise comparativa da evolução dos resultados
líquidos, em cada ano calendário, com a alegada defasagem. Essa análise não foi realizada.
 
 E) Efeito Elasticidade-Preço Demanda
 
 Pressupor que uma tarifa no nível pleiteado teria produzido em igual proporção maior receita é outro erro
metodológico. Uma elevação nas tarifas no montante reclamado teria provocado uma redução no número de
passageiros transportados. Dados calculados conforme metodologia recomendada pela Organização da Aviação
Civil Internacional (OACI) indicam que cada aumento de 1% nos preços das passagens aéreas provoca uma
queda de 0,43% na quantidade demandada pelos usuários.15 É o efeito elasticidade-preço demanda. Se esse
efeito tivesse sido adequadamente considerado, o montante da alegada perda de receitas teria sido reduzido em
179 milhões de dólares.
 
 F) Margem de Lucro Incompatível com o Regime de Concessão
 
 Um ligeiro exame da margem de lucro mostra também o despropósito da indenização questionada. Se a receita
efetivamente auferida fosse a pleiteada, a margem de lucro da Varig para operações domésticas teria crescido
para 46,5% no ano de 1986. Seria um resultado arbitrário ou excessivo. Vejam-se as margens de lucro das
maiores empresas do Brasil naquele ano:16 Shell - 2,36%, Mercedes Benz - 6,55%, Petrobrás - 14,8%, Fiat -
8.9%, Copene - 7.9%. Extremamente distante desses paradigmas, uma taxa de retorno de 46% contrastada com a
modicidade tarifária revela conceitualmente uma contradição em termos.
 
 G) Aplicação Automática de Índices
 
 Um oportunismo no cálculo da alegada perda gerou também uma maximização indevida da indenização. Um
reajuste de tarifas é sabidamente um procedimento que leva dias da apresentação do requerimento até a efetiva
data de aplicação do reajuste. Além de calcular uma defasagem em cima de uma estrutura de custos agregados

                                                
 13 Lei 8.987, art. 13.
 14 Lei 8.987, art. 32.
 15 Parecer SEAE/MF.
 16 Parecer SEAE/MF.
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do setor, desprezados pois os custos específicos da empresa, o perito aplicou automaticamente os índices
alegadamente devidos. É como se os reajustes, contra a prática então vigente, valessem nas datas da confecção
dos respectivos índices. Isso faz muita diferença quando estão envolvidos milhões ou bilhões de reais.
 
 H) Incorporação Indevida de Resíduos
 
 Uma vez mais o perito elevou indevidamente a indenização, considerando duas vezes resíduos de reajustes
passados. Por exemplo, num reajuste pleiteado de 23,91% incorporou-se 10,39% glosado em reajuste
anteriormente pleiteado.
 
 I) Falta de Abatimento de “Receita Virtual” Negativa
 
 A perícia, enfim, não abateu a “receita virtual” negativa. A “receita virtual” que corresponderia às alegadas
perdas foi calculada pela multiplicação da receita efetiva pelo índice de defasagem (diferença entre o reajuste
solicitado e o concedido). Se o reajuste concedido fora inferior ao solicitado, tinha-se então uma receita virtual
positiva. Se o reajuste concedido fora superior ao solicitado, a receita virtual negativa deveria por coerência
metodológica ser abatida na computação da indenização, supondo-se que esta fosse devida. Isso não foi
observado. Nos reajustes oficiais, em que o percentual de reajuste oficialmente concedido fora superior ao
solicitado, a perícia considerou receita virtual zero. Ao longo de cinco anos, em três momentos houve receita
virtual negativa; se abatida, teria reduzido em mais de 2 milhes de dólares o montante da indenização
questionada.
 
 J) Síntese: Perícia Imprestável
 
 A perícia é imprestável ao fim a que se destina. A indenização arbitrada com base nela se revela afrontosa ao
direito. A sua metodologia não é razoável porque confunde defasagem tarifária com rompimento de equilíbrio
econômico-financeiro. Indenização a esse título, se devida, não poderá ser meramente estabelecida à base da
indexação da moeda. A deterioração do poder aquisitivo do dinheiro é um fato que, de ordinário, atingiu a todos
os agentes. Abonar a metodologia é aplicar mal o direito17 cujas normas não estabelecem conceitos novos, mas
apenas explicitam conceitos econômicos instrumentais às normas constitucionais bastantes em si. Não se pode
investigar desequilíbrio econômico-financeiro sem responder àqueles conceitos.
 
 4. O Direito, a Doutrina e o Contrato de Permissão
 
 A) O Regime da Concessão: Aporte Constitucional e Legal
 
 Mais comprometida com o cidadão consumidor, a Constituição vigente preferiu não usar a expressão “equilíbrio
econômico-financeiro.” Isso sugere que a velha equação tinha como tem contornos distintos quando aplicada ao
contrato de concessão ou regulação. Esse regime, na explicitação da lei, tem como imperativo a adequação do
serviço, noção ampla que inclui a modicidade tarifária conata à condição de eficiência.
 
 Tarifa módica como função do serviço adequado exige baixa taxa de lucro ou razoável margem de retorno.
Baixo lucro nunca foi apreciado pela cultura empresária brasileira. O frouxo controle jurídico das regras da
regulação não somente combinava com essa cultura como também despertava pouca preocupação com a
eficiência produtiva ou do serviço. O pleito da autora é um reflexo dessa prática, como se viu da manifestação da
autoridade fiscalizadora.
 
 A regra do serviço adequado está associada à noção de tarifa módica e margem de lucro razoável. Destinatários
dessa regra são:
 
•  o Estado regulador e fiscalizador da atividade econômica (formulador de política pública) ao qual incumbe

criar os instrumentos legais necessários à estruturação e fiscalização do serviço18, de modo a assegurar os
melhores resultados;

•  o concessionário a quem se impõe o dever de desenvolver as atividades necessárias ao cumprimento da lei e
do contrato, mediante desempenho sob condições - entre outras - de eficiência e modernidade etc.;19

                                                
 17 Art. 175, parágrafo único, incisos iii e iv, da Constituição Federal, e as normas correlatas inscritas nos artigos 6o § 1o; 9o §§ 1o, 2o  e 3o;
13 e 32 da Lei de Concessões (Lei 8.987) e art. 35 da Lei 9.074.
 18 CF, artigos 174 e 175.
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•  o usuário ou consumidor, beneficiário final do serviço adequado.20

A regra essencial da adequação do serviço, função do desempenho eficiente, é também disciplinada pelo Código
de Defesa do Consumidor (CDC).21 Diz o CDC22 que “os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços
adequados, eficientes e seguros...” O reverso dessa obrigação é o direito do consumidor ou usuário. A proteção
dessa relação jurídica foi elevada à categoria de “ordem pública e interesse social” na dicção do CDC.23

A implementação da cláusula do serviço adequado, na prestação do serviço público delegado, depende da
intervenção do Estado, nascendo daí uma dupla relação jurídica: uma de direito público, entre aquele e o
concessionário; outra de natureza privada, qualificada pelas questões envolvendo o usuário (consumidor) e o
concessionário. Se no âmbito privado a defesa do consumidor é tocada pelo color da ordem pública e interesse
social, com muito mais razão se manifesta o interesse público no âmbito da relação Estado/concessionário. Isso
impõe uma avaliação criteriosa da questionada indenização.

B) De Olho na Doutrina

Não se pretende fazer um estudo completo da doutrina brasileira e estrangeira sobre tarifa como expressão do
equilíbrio econômico-financeiro. Num rápido compulsar dos manuais, contudo, parece que essa doutrina está a
exigir uma releitura, sobretudo à luz do direito moderno, a fim de evitar equívocos. Os desvirtuamentos podem
servir para tudo, até como expedientes de improbidade, menos para beneficiar o consumidor e muito menos para
alcançar a modicidade da tarifa.

Segundo a doutrina,24 a tarifa não é imutável; proporciona ao investidor uma justa remuneração do capital
investido; e qualquer que seja a sua grandeza monetária, é sempre expressão de uma “igualdade matemática”
originalmente estabelecida que deve manter-se incólume.

A tarifa é de fato um preço de intervenção fixado unilateralmente pelo poder público, assegurada margem de
lucro, sob o pressuposto de que a sua livre fixação comprometeria o interesse geral. O contrato de concessão ou
permissão é concluído para gerar certos fins de política econômica, sendo assim um instrumento de intervenção.
A concessão não visa proporcionar à administração certo serviço ou bem. Isso reserva um poder unilateral de
modificação, de origem extracontratual. O único limite a essa unilateralidade é uma garantia de uma taxa de
retorno razoável ou adequada que acima de tudo representa um incentivo à atividade econômica.

Equilíbrio econômico-financeiro não é sinônimo de lucro. “A questão do equilíbrio -- diz Justen Filho25 -- não
reside no resultado econômico que o contrato gera para o particular (ou para a administração). O lucro, se
porventura existir, é questão que se insere no âmbito do interesse peculiar e específico do particular (ou da
administração). Poderá configurar-se como conseqüência de uma determinada equação econômica.”

O equilíbrio é uma característica do contrato, não um direito do concessionário. “Não se pode afirmar que o
particular teria direito ao pagamento e, além disso, à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.
Rigorosamente, a manutenção do equilíbrio é um princípio regulador do contrato administrativo. Não é nem
direito nem dever de cada parte, mas uma característica do contrato. Pode-se aludir ao direito da parte de obter
elevação da remuneração em virtude da ampliação de seus encargos. Isso será conseqüência da natureza jurídica
do contrato administrativo.”26 Por isso uma alteração nos encargos não gera necessariamente e na mesma
proporção uma alteração na remuneração.

A elevação da remuneração somente se justifica quando a ampliação dos encargos for de tal ordem que tornar
impossível a continuidade do serviço com a razoável qualidade prometida ao consumidor ou usuário. Se houver

                                                                                                                                                       
 19 CF, art. 175, i.
20 Art. 175, ii da CF e art. 7o, i da Lei 8.987.
21 Lei 8.078/90.
22 Art. 22.
23 Art. 1o.
24 Cf. Caio Tácito, Direito Administrativo (O Equilíbrio Financeiro na Concessão de Serviço Público nos Direitos Brasileiro e Estrangeiro),
Saraiva, 1975; Celso Antonio Bandeira de Mello, Elementos de Direito Administrativo, RT, 1983; Marçal Justen Filho, Concessão de
Serviços Públicos, Dialética, 1997; Mário Masagão, Natureza Jurídica da Concessão de Serviço Público, 1933.
25 Ob. cit., p. 145, 1997.
26 Justen, ob. cit., p. 146.
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ampliação de encargos decorrente, por exemplo, da desvalorização da moeda, poderá haver causa para elevação
da remuneração, mas não necessariamente no mesmo nível da desvalorização.

A intangibilidade do princípio não impede que suas manifestações (valores devidos ao particular, prazos etc.)
sejam modificáveis.27 Por isso na concessão de serviços públicos a administração, justificadamente, pode alterar
as manifestações da equação econômico-financeira em nome do interesse público.28

C)  O Contrato de Permissão

Uma indenização decorrente de eventual defasagem tarifária, longe de fundar-se em dano civil, expressaria uma
razoabilidade similar ao justo preço na desapropriação. A alegada defasagem exigiria prova de que as tarifas
oficiais concedidas não foram razoáveis, consoante referência feita pelo contrato de permissão29 que manda
observar:

•  os custos das operações apurados segundo padrões de contabilidade aprovados pela autoridade fiscalizadora
para cumprimento da equação econômico-financeira; e

•  os “fatores de custo” da empresa, de modo a impossibilitar a “viabilidade econômica” da sua atividade.
 
 Contrastando-se, assim, os termos do contrato de permissão com o resumo doutrinário citado, observa-se que as
teses aqui estabelecidas não parecem destoar de ambos paradigmas. Ponto a merecer atenção é que o contrato
não estabelece, concretamente, uma equação matemática original, nem a doutrina esclarece o que é justa
remuneração do capital. Esta, seja qual for o seu significado, deverá sempre se referir aos custos ou desempenho
da empresa. Isso determina uma referibilidade à taxa de retorno ou margem de lucro.
 
 A margem razoável de lucro pode ser qualquer grandeza superior a zero por cento. Mas o conjunto dos custos
que a informa não deve incluir senão os encargos razoáveis e pertinentes, prudentemente incorridos. O contrato
e o regulamento devem estabelecer indicadores de apropriação de custos. Na ausência, o poder judiciário
arbitrará convenientemente. Se a empresa vai mal porque tem um alto índice de ociosidade, explora rotas ou
vôos sabidamente antieconômicos, paga salário ou pro labore em valor muito superior aos padrões de mercado,
é usada como cabide de empregos, financia campanhas políticas, distribui cortesias excessivas, a sua margem de
lucro pode ficar abaixo de zero e tornar a sua atividade economicamente inviável. Aí tem-se que questionar a
apropriação dos custos sob pena de se desvirtuar as normas jurídicas plena de executoriedade.
 
 A aplicação correta dos princípios constitucionais e legais que regem a atividade econômica visa o bem do
consumidor. Evitar o desvirtuamento desses princípios implica não satisfazer esbanjamento político e impedir
locupletamento sem causa. Essa prática muito comum no passado,30 quiçá ainda presente, envolvendo empresas
do governo e aquelas privadas sob liberdade de preço vigiada, não pode ser mais tolerada. Essa consciência orna
todo um compromisso com a cidadania.
 
 5. Conclusões: Reflexos da Decisão na Regulação Econômica
 
 A) Expressão Jurídico-Econômica da Receita de Equilíbrio
 
 O equilíbrio econômico-financeiro do contrato de regulação ou concessão difere do contrato de construção de
um prédio público ou prestação de um serviço contratado pelo Estado. No contrato de concessão a receita de
equilíbrio é objetivamente expressa pela equação:
 
 receita de equilíbrio = custos operacionais + remuneração do capital prudentemente
                                            eficientes                                    investido
 
 Este modelo permite repassar para o consumidor ganhos de eficiência conquistados pela concessionária, como
resultado da combinação de política tarifária com manutenção de serviço adequado.
 

                                                
27 Justen, p. 44.
28 Justen, p. 46.
29 Cláusula VI e Cláusula XI, parágrafo único.
 30 Cf. Roberto Campos, Antologia do Bom Senso, pp. 272-275, 301-304, 384-388 e 401-405, Topbooks, 1996.
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 A manutenção do equilíbrio financeiro do contrato é um conceito bifacial de direito público e privado que não
garante um nível perpétuo de rendimento do capital investido pela concessionária. Num período de adversidade
econômica, é admissível ao poder concedente rever o nível de tarifa e fixar menor taxa de rendimento. Na
circunstância, cabe ao concessionário adequar os seus custos à nova configuração tarifária.
 
 Os investidores devem ser compensados de acordo com as opções razoavelmente disponíveis de sobrevivência
econômica. Com a concessão, o governo transfere ao concessionário os riscos do negócio, quando não os divide.
Daí, o conceito de base contratual não garante uma remuneração do capital empregado pelo concessionário livre
de risco nem contra inflação passada ou futura. A experiência de mudança na taxa de retorno do capital é
inerente ao contrato de concessão. O que o contrato garante é um retorno em linha abaixo da qual é impossível a
continuidade do serviço com qualidade mínima aceitável. Se isso acontece, aí o governo poderá assumir parte
dos encargos do negócio porque a sua manutenção, mesmo com alguma ineficiência, passa a ser do interesse da
sociedade consumidora. Mas a ineficiência tolerada não pode ser confundida com ineficiência gerencial.
 
 B) Mau Desempenho Por Que: Custos Ineficientes? Imprudência nos Investimentos?
 
 Não se comprovou desequilíbrio econômico do contrato correlacionado com defasagem tarifária. Essa é uma
conclusão lógica e razoável. Mas o que teria afetado o desempenho da empresa? A resposta tem a ver com a
eficiência nos custos e prudência nos investimentos produtivos.
 
 Não se pode culpar a política tarifária por resultados econômico-financeiros com abstração da gestão da
concessionária. Vale lembrar alguns indicadores que podem comprometer essa gestão:
 
•  a Varig realizou em dezembro de 1987 dois contratos de leasing de três aeronaves, em valor superior a 79

bilhões em moeda japonesa que teve sua cotação elevada em 22% em relação ao dólar, aumentando a dívida
no mesmo percentual;

•  no período 1986/1991, a força de trabalho da Varig sofreu uma elevação superior a cinco mil funcionários,
indicando uma drástica redução da eficiência produtiva da empresa;

•  o staff geral da Varig recebe adicional de periculosidade e insalubridade como se todo pessoal da empresa,
até o seu ascensorista de elevador, trabalhasse na área de tráfego do aeroporto;

•  1/3 da folha de pagamento é de pessoal no exterior que não recebe em real;
•  a empresa tem uma alta despesa com publicidade;
•  25% dos assentos da 1a classe e classe executiva correspondem a cortesia;
•  os diretores recebem generosas retribuições.

Esses indicadores31 levam a questionar a prudência na gestão da Varig. Tome-se o primeiro item, do leasing de
aeronaves em moeda japonesa. Para o ex-presidente do Banco Central do Brasil, Francisco Lopes,32 “empresas
que fizeram endividamento totalmente em dólar foram imprudentes.” A cotação da moeda americana em relação
ao real sempre foi controlada pelo governo brasileiro, que sustentou essa política até o mês de janeiro do
corrente ano. Essa política, não abandonada por completo, era muito clara e dava um certo conforto ao
investidor nacional. Mesmo assim endividar-se totalmente em dólar era imprudente, nas palavras do especialista.
Imagine endividar-se em moeda japonesa sobre cuja cotação o governo não tinha como não tem o menor
controle.

                                                
31 Parecer SEAE/MF e informações coletadas junto à autoridade fiscalisadora. Idem Revista “VEJA”, 14 abr 99, seção “Radar”, sob o título
O doce acabou.
32 Informativo da Abifina, março/1999, n. 132.
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C) Fim do Paternalismo? Corte de Custos em Direção à Competitividade

A subvenção paternalista do Estado por longo tempo sem qualquer objetivo racional parece ter sido um erro.
Indenizar agora com abstração do desempenho da empresa é repetir o erro e retardar a transição para a
competitividade. A esse respeito, a empresa só recentemente anunciou um plano para cortar custos. Isso inclui a
devolução de 12 jatos e redução no número de empregados que hoje é de 17 mil. Outras companhias já
suprimiram vôos deficitários. A Varig já suprimiu três vôos para o estrangeiro. Essas medidas foram anunciadas
no jornal “Folha de São Paulo.” No caso da Transbrasil, os analistas apontam que o “seu resultado operacional
tende a ser negativo,” apesar de já indenizada33 por decisão da qual se pode dizer que não foi um avanço no
direito público.34 Isso é mais uma prova de que o mau desempenho econômico das companhias não tem causa na
alegada defasagem tarifária. A indenização pretendida vai na contramão da competitividade que o corte de
custos, se for para valer, tende alcançar. A lição fundamental, todavia, deve ser esta: basta de ineficiência e da
ajuda do Estado!

D) Mau Exemplo da Atribuição de Dano: Encargo Pesado Demais

A indenização reivindicada de fato se desponta como uma prebenda ao capital ineficiente. Não é justo que o
contribuinte, já severamente contido nos seus ganhos, venha arcar com esse fardo adicional. Abonar a
indenização criará uma desigualdade jurídica inconseqüente, tendo em vista o achatamento das tarifas de energia
elétrica na vigência do Plano de 1986. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça considerou ilegais os
atos35 que estabeleceram majoração de tarifas de energia elétrica contra o congelamento instituído pelo
Governo.36 A jurisprudência37 da Corte, pouco tranqüila e pouco elaborada embora, abortou a pretensão das
concessionárias do setor elétrico de majorar suas tarifas na vigência daqueles decretos-leis, ainda que à conta de
um equilíbrio econômico-financeiro.

Confirmar a indenização será relegar às calendas os princípios impositivos da tarifa módica, da eficiência e dos
custos específicos como instrumentais da receita de equilíbrio. Enfim, admitir a indenização será enfraquecer a
política de regulação das novas agências reguladoras estruturada em cima desses princípios. É preciso impor às
concessionárias a lição da eficiência, negando-lhes favores que depredam a consciência empresarial do vigor da
competição.

E) Benefício Tarifário à Margem da Lei

Finalmente, a Varig que sequer experimentou o teste da licitação38 não pode reivindicar um alegado direito de
perda decorrente de uma política anti-inflacionária ou de planificação econômica cujos efeitos atingiram todas as
empresas de todos os setores. Ademais, a União não dispõe de previsão orçamentária para bancar benefício
tarifário singular39 à conta de um reajuste sem revisão da estrutura de custos da permissionária.

F) Comentário Final

Ao longo deste trabalho, não se nega a possibilidade de indenização. Acusa-se, sim, a impropriedade do método
de cálculo dos danos alegados. Desconfia-se que o resultado da pretensão visa perpetuar uma situação de
privilégio contra a bandeira de reforma do Estado do atual governo, que pugna pela competição saudável,
discrição nos gastos públicos e distribuição ótima dos recursos da sociedade. As falhas do processo, inclusive a
ausência de oportunidade para o ministério público federal se manifestar, se revelam afrontosas às normas
constitucionais e legais aplicáveis à regulação econômica, à defesa da competição e do consumidor. A se

                                                
33 Edição de domingo, dia 29/3/99. Informações adicionais na Gazeta Mercantil, edição de 13 abril 99, p. A-7, Caderno Nacional, sob a
manchete “DAC reduzirá os subsídios à aviação comercial regional;” edição de 15 abril 99, p. A-3, sob o título “Ajustes nas empresas
aéreas.”
34 O processo judicial exauriu todas as instâncias. Na Suprema Corte o recurso recebeu o n.º RE 183.380-4/DF. Questões relevantes não
foram levantadas na primeira instância, impedindo assim a sua apreciação nos tribunais superiores.
35 Portarias do DNAEE no 38 e no 45/86.
36 Decretos-leis 2.283 e 2.284/86.
37 Resp 176.310/RS (98/0039864-3), DJ 19 out 98.
38 A concessão exige licitação prévia. A Varig tem um contrato de permissão, que denota uma precariedade de situação. O teste da licitação
é obrigatório segundo a Constituição. A abertura do setor mediante licitação dificilmente ocorrerá antes de as companhias brasileiras
alcançarem um determinado padrão de competitividade. Essas companhias têm uma grande desvantagem competitiva em comparação com
as empresas estrangeiras que experimentam um desempenho muito superior.
39 Art. 35 da Lei 9.074/95.
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confirmar a ofensa, o processo judicial se converterá em mecanismo de legitimação de um privilégio espúrio
(socorro financeiro à permissionária de um serviço público) em detrimento do orçamento social.

Reverter o resultado do processo é resgatar o compromisso com a justa implementação do direito público. Não
se deseja ver aplicado em seu rigor o credo do “capitalismo comunitário” japonês do déficit como um delito.
Mas a eficiência não pode ser um luxo dos países ricos. Sem eficiência, o serviço de aviação comercial
continuará mais próximo das elites e menos acessível ao consumidor de baixa renda.
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“JOINT VENTURES” E DEFESA DA CONCORRÊNCIA NO BRASIL
Por: Alfredo Lupatelli Jr.1 e Eliane Maria Octaviano Martins 2

e-mail: emom@uol.com.br

INTRODUÇÃO

A joint venture, modelo estratégico de parceria empresarial, é amplamente utilizada no contexto
econômico atual, principalmente com a consolidação dos blocos econômicos.

Nesse cenário, a ferramenta  da parceria tem sido utilizada como pressuposto de sobrevivência e
ampliação dos mercados frente à evolução da economia mundial, porem há que se observar alguns
aspectos concorrenciais quando da formação e atuação desta parceria. Concomitantemente à
consolidação de fórmulas de concentração empresarial insurge-se nesse interim a criação de cultura da
concorrência.

No Brasil, no momento da formação de joint ventures devem ser observadas as implicações desta
parceria sob a égide concorrencial da Lei antitruste brasileira 8884/94. A legislação brasileira, preocupou-se
com os atos de concentração, devendo os mesmos serem submetidos  a apreciação do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica - CADE toda vez que implique em participação de 20% ou mais da empresa resultante no
mercado relevante ou que envolva alguma empresa com faturamento igual ou superior que R$ 400.000.000,00
(quatrocentos milhões de reais)3.

A atual lei se baseia na experiência norte-americana e européia e também com as leis que vêm sendo
editadas por países que deixam economias planificadas e ingressam em regime de economia de livre mercado. A
lei brasileira, pode ser considerada mais branda do que a norte-americana e a européia, tendo em comum o
controle da concentração de poder econômico, que resulte da integração empresarial e a repressão às infrações à
ordem concorrencial.4

Hoje, pode-se afirmar que existe no Brasil uma economia de livre mercado e o grau de concorrência
alcança um nível jamais  registrado em sua história, principalmente com a consolidação do Mercosul.

É nesse quadro que  analisaremos o instrumento em referência, a grande “vedete” da economia
globalizada. Preliminarmente, devido a imprecisão conceitual que norteia o tema, cumprirá traçar aspectos
gerais do instituto em referência para posterior enquadramento anticoncorrencial.

1.  AS “JOINT VENTURES” NO CONTEXTO ECONÔMICO

Diferentemente do que ocorreu nos anos 60, momento em que o investimento do capital de risco eram
as estratégias expansionistas utilizadas, hoje,  com o elevado custo do capital, as técnicas de joint venture  tem
sido largamente utilizadas como ferramenta do mundo capitalista, nas estratégias de internacionalização de
grupos econômicos, evitando os riscos políticos e econômicos de investimentos diretos em subsidiárias ou filiais
no exterior.5

A nova ordem econômica internacional, combatendo o protecionismo, firmou tendência para a
integração dos mercados e para a futura integração de economias entre nações. O mercado internacional,
reestruturando-se regionalmente, e ainda cada vez mais liberalizado, tem provocado o acirramento de
concorrências entre as empresas, e assim, tem favorecido o confronto de competências.

As empresas expostas neste novo ambiente, e pressionadas por uma competitividade crescente, agora
preocupam-se também com sua sobrevivência. Tornou-se praxe a revisão para menor de margens de
lucratividade, políticas de investimentos, e a expansão de seus negócios em novos mercados, e novos modelos
de atuação estratégica.

É essa a realidade que impulsiona a recorrência  a novas e maleáveis técnicas de associação. A
percepção de que a união das vantagens relativas ou oportunidades (que podem ser tecnológicas, de
mercado, fornecimentos, etc.) podem constituir diferencial significativo na conquista do mercado e, de
fato, é um forte apelo à união de interesses e empresas.

                                                
1 Consultor Empresarial; Administrador e Engenheiro Civil; Professor de Administração de Finanças Internacionais do curso de Pós-
Graduação da UNILUS. (e-mail : cosmicom@hotmail.com)
2 Vice-Presidente do Instituto Paulista de Direito Comercial e da Integração – IPDCI; Professora Titular de Direito Comercial e Direito
Marítimo da Universidade Santa Cecília – UNISANTA e de Administração de Finanças Internacionais do curso de Pós-Graduação da
UNILUS  (e-mail :  emom@uol.com.br)
3  Aproximadamente  US$ 250.000.000,00 ( cotação do dólar R$1,60).
4 COELHO, Fábio Ulhoa, in Manual de Direito Comercial. São Paulo : Saraiva, 1998.
5 V. RASMUSSEN, Uwe Waldemar. Holdings e joint ventures. São Paulo : Ed. Aduaneiras, 1988.



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

BRASIL BOLETIM LATINO AMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

30

1.1. Joint Ventures e Mercosul

A tendência de globalização dos mercados denota irreversibilidade e deve ser encarada sem
xenofobismos. Pesquisas realizadas no final do ano passado revelaram que, para 60% das empresas brasileiras, o
Mercosul não proporcionou aumento de negócios. Por outro lado a mesma pesquisa indica que menos de 500
empresas são responsáveis por 80% das exportações do Brasil. A razão para essa concentração reside na
pequena atuação das pequenas e médias empresas no mercado internacional que encontram dificuldades
inúmeras, que vão desde a falta de estrutura até o desconhecimento de como atuar nesses mercados. 6 (Vale
lembrar os inúmeros e muitas vezes complexos mecanismos e procedimentos que se interpõem na colocação de
produtos nos mercados estrangeiros.)

A atuação empresarial intra-mercosul deverá crescer geometricamente. A associação empresarial via
joint venture, indubitavelmente, se apresenta como um excelente modelo estratégico para a realização de
negócios e facilitaria sobremaneira uma inserção mais eficaz de nossas empresas nesse cenário.   Ressalta Harry
Simonsen : “De qualquer forma, parece que dois velhos axiomas podem ser bem entendidos, bem aplicados
para produzir bons resultados : o primeiro reza que é preciso agir e que a imobilidade pode efetivamente ser
prejudicial e até mesmo fatal. O segundo reza que, neste caso, a velocidade é muito mais importante que a
precisão”.7

2.   ANÁLISE DOUTRINÁRIA

A joint venture na forma atual é “originária dos Estados Unidos, onde tudo é permitido a priori,
exceto o que já está proibido de antemão”.8 Figura cuja tradução literal se enquadra em  ‘empreendimento
comum’, tem sido precursora e muito proliferada, sempre evoluindo em seu contexto, adaptando-se às mais
diversas situações.

Juridicamente, inexiste definição legal exata que possa abarcar um conceito universal, delimitando com
precisão a expressão. Joint venture é um modelo de estratégia. Doutrinariamente ou jurisprudencialmente
predomina a imprecisão terminológica, o que torna a joint venture um conceito “fluído”.9 Sua caracterização e
conseqüente definição é construída caso a caso de acordo com a natureza do empreendimento, o objeto da
associação, a atuação dos parceiros, dentre outros fatores.

Joint venture é uma figura jurídica que contempla as associações e as alianças estratégicas entre
empresas. Constitui forma associativa sui generis; é modelo jurídico nascido e desenvolvido da prática dos mais
variados campos de negócios, reconhecida pela jurisprudência e configurada por contratos formais. Sua
aplicação extende-se desde um simples contrato de colaboração, até a união total de sociedades numa única
empresa.

2.1. Estrutura Jurídica da “ joint venture”

A Joint venture não configura per si uma forma legal na legislação societária brasileira.
Do ponto de vista jurídico,  afirma-se que a joint venture pode ser efetivada através de várias técnicas, como por
meio de consórcios de empresas, fusão, através de cisão, criando uma sociedade nova ou até adquirindo
participação acionária, dentre outras formas também coexistentes.10

Qualquer modelo legal societário poderá ser utilizado para  esse tipo de transação.
No Brasil verifica-se a tendência de joint ventures societárias (corporate)  efetivadas via Sociedade Anônima
(Lei 6.404/76) e Sociedade por Quotas de Responsabilidade Ltda. (Lei 3.708/19)  em detrimento das contratuais
(non corporate) via Consórcio de Empresas (Lei 6.404/76) 11 ou Sociedade em Conta de Participação (arts. 325
e 326 do Cod. Comercial.). A característica essencial de uma joint venture é a intenção de realizar um projeto ou
empreendimento comum, utilizando ou a forma societária  com a criação de uma empresa, esta  assumindo nova
e distinta personalidade jurídica; ou então na forma contratual, destituídas de personalidade jurídica e regida por

                                                
6 ESPÓSITO, Maurício. Empresas do brasil ignoram Mercosul. Folha de São Paulo, 01.03.98.
7 SIMONSEN Jr., Harry. Mercosul : campo de provas à globalização. Gazeta Mercantil, 08.07.98.
8 COSTA, Lígia Maura, in Estratégias de integração entre empresas no âmbito do Mercosul: o exemplo das joint ventures, artigo extraído
de site da Internet não identificado.
9 Rae V. Cameron, 112 Mont 159, 168, 114 p. 2d. 1060 (1941), apud Luiz Olavo Baptista, in A Joint Venture – Uma Perspectiva
Comparatista, Revista de Direito Mercantil, ano XX, 42, abr/jun 81. “A reading of the cases on the subject confirms the observation to the
effect that the courts have not laid down na exact definition of the term joint adventure which can be used as a general rule by means of
which the ultimate question can be determined”.
10 idem..
11 Vide BASSO, Maristela, op. cit. p. 67 que assinala que o consórcios de empresas é uma modalidade de joint venture e que os consórcios
de empresas  bem como as sociedades em conta de enquadram-se em formas de Joint venture transitórias .Vide também  LUPATELLI Jr.,
Alfredo e MARTINS, Eliane Maria Octaviano, in  Consórcios de Empresas e Mercosul..., cit.
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contratos de associação. Constituirão as corporate ou non corporate joint ventures , e caso os co-ventures
aportem ou não recursos financeiros, teremos as chamadas equity e as non equity joint ventures.

2.2. Formas de “Joint Venture”

Fundamentalmente, existem joint ventures contratuais (non corporate), regidas por um contrato de
associação, com relações meramente obrigacionais, sem a formação de uma nova empresa ou estrutura societária
formal, destituída portanto de personalidade jurídica. E as joint ventures societárias, com a criação de uma nova
empresa com personalidade jurídica distinta .

Quanto ao prazo de duração, independentemente de configurarem corporate ou non corporate, as joint
ventures se apresentam de caráter transitório (destacando-se a estruturação via sociedade em conta de
participação ou consórcios de empresas) ou permanente (filiais comuns internacionais).12

2.2.1. “Joint ventures”  contratuais (“non corporate joint ventures”)

Joint venture é uma fórmula contratual que consente instauração de uma relação de colaboração
destituída de esquema societário.13

Dentre as principais características das non corporate - ajustando-se, evidentemente, o contrato de joint
venture a cada caso - destacam-se: limitação do objetivo a um empreendimento determinado ou empresa ad
hoc;14caráter eminentemente contratual e não institucional; formalização por meio de contrato;15 intenção
explícita de criar a joint venture vinculada ao objeto; atuação restrita aos limites fixados; obrigação de lealdade
entre os contratantes (fiduciary relationship); presença de risco; gestão e controle conjuntos e capacidade de
cada participante agir pelos demais, no âmbito do objeto; prazo de duração limitado; expectativa de lucro
(adventure)16 e conseqüente repartição entre os participantes (é considerada característica essencial, porem a
repartição dos prejuízos é elencada como acessória, dependendo do acordo entre as partes).

Questão de primeira ordem para os tribunais, a identificação da presença do instituto da joint venture
contratual ou societária, exige, com freqüência, a análise da presença das características como as retro
mencionadas e de escritos entre as partes, como também servindo-se da verificação da conduta das partes.17

2.2.1.1.   Joint ventures contratuais e consórcios de empresas

O Consórcio de Empresas, uma das formas jurídicas de se consolidar a joint venture contratual,
destituída de personalidade jurídica, (arts. 278 e 279 da Lei 6404/76) consistem em fórmulas flexíveis de
concentração provisória, efetivadas pela associação de empresas que se relacionam para a realização de um
determinado objetivo. Cria-se uma nova estrutura organizacional que representa o agrupamento (Consórcio),
sem contudo intervir na identidade de cada componente, permanecendo estes juridicamente independentes.

O amparo legal se dá pela Lei 6.404/76 (Sociedades Anônimas) e os artigos 278 e 279 elencam os
elementos essenciais do contrato. A lei também indica diversas cláusulas facultativas. Cabe porém destacar a
ausência de presunção de solidariedade na Lei, deixando a matéria aberta para os eventuais ajustes e
pactuamentos específicos de cada caso. Já perante a terceiros, por força do Código de Defesa do Consumidor –
Lei 8.078/90, artigo 28, parágrafo 3º, estas sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis. O mesmo
se dá com relação à legislação trabalhista, tendo em vista o disposto no artigo 2º, parágrafo 2º da Consolidação
das Leis do Trabalho aprovada pelo Decreto-Lei 5.452/43 e nos termos da legislação antitruste (art. 17 da Lei
8884/94) conforme abordagem específica.

                                                
12 V. BASSO, Maristela  in Joint Ventures – Manual Prático das Associações Empresariais . Porto Alegre : Livraria do Advogado, 1998,
p. 50.
13 Cf.  STRENGER, Irineu. Contratos Internacionais do Comércio. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1992.
14 WILLISTON in “The History of the Law Business Corporation before 1800” in Selectr Essays in Anglo American Legal History, vol. 3,
1909, cit. apud  BAPTISTA, Luiz Olavo, op. cit., p. 52.
15 BAPTISTA, Luiz Olavo, op. cit., p. 49 .
16 BAPTISTA, Luiz Olavo, op. cit., p. 46, a respeito da jurisprudência norte-americana: “No que concerne ao que reúne as partes nesse
negócio, muitas decisões são no sentido de que deve haver o lucro: um julgado porém chama de ‘joint interpris’ a forma associativa sem
fim lucrativo”.
17 Idem, p. 53.
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2.2.2.  “Joint ventures” societárias (“corporate joint venture” )

A característica essencial de uma joint venture societária18  é a intenção de realizar um projeto ou
empreendimento comum, com a criação de uma empresa, esta  assumindo nova e distinta personalidade jurídica.
Caso os parceiros sejam de nacionalidades distintas, o país sede regulará a constituição da nova sociedade, sua
administração, o processo decisório, societário e tributário. “A opção pela criação de uma ‘joint venture’ com
uma empresa é quase sempre motivada pelo suporte institucional que esta alternativa proporciona às
associações de duração relativamente longa ou longas propriamente, como também para se enquadrar nas
peculiaridades do país no qual se pretende operar em uma associativa estável”, assinala Maristela Basso. 19

Além das características acima apontadas, as relacionadas a seguir podem ser tomadas como tópicos
que diferenciam estas joint ventures das contratuais : há aporte de capitais; constituição de nova sociedade na
forma da Lei; natureza jurídica limitada ou não a um empreendimento; maturação do negócio a médio ou longo
prazo; expectativa de lucro.

3.   DISCIPLINA JURÍDICA DA LIVRE CONCORRÊNCIA

No Brasil, reprimem-se duas formas de práticas concorrenciais ilícitas : a concorrência desleal e a
infração da ordem econômica. 20  Compartilhamos do entendimento de Fábio Ulhoa Coelho que, enquadrando
concorrência desleal como uma hipótese de concorrência ilícita a diferencia de infração à ordem econômica, “na
medida em que as lesões produzidas pela primeira não alcançam outros interesses além dos do empresário
diretamente vitimado pela prática irregular. Na infração da ordem econômica, a concorrência ilícita ameaça as
estruturas da economia de mercado, e, portanto, um universo muito maior de interesse juridicamente relevantes
são atingidos. Em razão de tal diferença, a lei não se preocupou em estabelecer mecanismos de repressão
administrativa à concorrência desleal, contentando-se com as repressões civil e penal”.

Desta forma, a conduta concorrencial ilícita poderá ser analisada essencialmente sob três ângulos
diversos  : da Repressão Civil, Penal e Administrativa (infrações à ordem econômica).

4.  DA INFRAÇÃO A ORDEM ECONÔMICA

No Brasil, o perfil da ordem econômica delineado pela Constituição Federal de 1988 é neoliberal,
assegurando  a livre iniciativa(art. 170, caput e parágrafo único acima transcrito  c/c art. 5, XIII) e a livre
concorrência (art.  170, IV), princípios norteadores da ordem econômica. A  Carta Magna Brasileira  (art. 170) 21

- a chamada constituição econômica assegura que a lei reprimirá o abuso do poder econômico visando a
dominação dos mercados, eliminação da concorrência e aumento arbitrário de lucros, determinando parâmetros
que devam nortear o comportamento do mercado. 22 A Repressão aos abusos do poder econômico têm amparo
Constitucional no  art. 173 §4º - CF/88 in verbis :“§ 4º  A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à
dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros” adotando
portanto a Lei Antitruste brasileira o sistema econômico caracterizado pela livre iniciativa, pelas leis de mercado
e pela livre concorrência.

 A legislação que reprime as infrações à ordem econômica é a Lei nº  8.884/94, regulando o mercado
com aspectos preventivos e também punitivos, tendo como objetivo principal o impedimento de deturpações no
mercado. As sanções previstas são de caráter pecuniários e administrativos.23 Dispõe sobre a prevenção e a
repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de
iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do
poder econômico (art. 1), indicando a coletividade como titular dos bens jurídicos por ela tutelados.

A lei 8.884/94 não pode ser considerada um ideal legislativo, sendo alvo de muitas críticas  baseadas na
forma genérica, imprecisa e abstrata das terminologias empregadas na lei, incompatíveis com a natureza penal da
norma, delega dessa forma um grau enorme de subjetividade, tanto ao CADE - Conselho Administrativo de

                                                
18 BASSO, Maristela in Joint Ventures – Manual Prático das Associações Empresariais . Porto Alegre : Livraria do Advogado, 1998, p.
47.
19 idem, p. 81.
20 V. COELHO, Fábio. Curso de Direito Comercial. São Paulo : Saraiva, 1988, p. 183.
21 Diz o art. 170 da CF/88: “Art. 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa (grifo
nosso), tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios :.IV -
livre concorrência; V - defesa do consumidor”(...)
22 Vide Celso Ribeiro Bastos, art. cit. e Luís Fernando Schuartz, in Poder Econômico e abuso do poder econômico no direito de defesa da
concorrência brasileiro. São Paulo: Editora dos Tribunais, Revista de Direito Mercantil, n. 94, 1996.
23 Cf. PEREIRA Neto,   Caio Mário da Silva in Defesa da Concorrência no Mercosul, Revista Direito Econômico, CADE, ano I, n. 24 .
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Defesa Econômica como ao Poder Judiciário.24 A referida lei  padece das contradições da heterogeneidade
constitucional. Contém elementos estruturalistas bem como influências intervencionistas (conceito de aumento
abusivo de preços ). 25

4.1. Da Atuação do CADE

O CADE – CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA – órgão judicante em todo
o território nacional, com sede e foro no Distrito Federal, foi criado pela Lei 4137/62 passando a constituir uma
autarquia federal em 1994 com o advento da lei antitruste em vigor 8884/94.26

 O  CADE é vinculado ao Ministério da Justiça e tem por objetivos gerais apurar e reprimir abusos do
poder econômico; decidir se houve ou não infração da ordem econômica e aplicar penalidades previstas em lei,
impondo ou não multas, e determinando a cessação de práticas (art. 7º da Lei 8884/94) . Decide também sobre
legitimidade da concentração do poder econômico, avaliando se os efeitos de determinados atos jurídicos -
fusão, incorporação de empresas ou qualquer outra forma de integração, como as as joint ventures -  restringem,
ou poderão restringir, ou eliminam, por qualquer forma, a concorrência.

Integram o plenário do CADE sete membros (um Presidente e seis conselheiros) indicados pelo
Presidente da República e, se aprovados pelo Senado Federal, por ele nomeados para cumprirem um mandato de
dois anos, só podendo ser destituídos mediante processo específico (arts. 4º a 10 da Lei 8884/94) .

Das decisões do CADE, nos termos expressos da Lei 8.884/94, cabe recurso, exclusivamente, à
Justiça.  A lei 8884/94 não prevê recurso da decisão do CADE a outra instância do executivo. A Lei brasileira,
nesse caso também, segue a regra das demais leis de defesa da concorrência .

O CADE atua de forma colegiada e independente em suas decisões, subordinadas essas apenas à
revisão do Poder Judiciário, aliás, essa é a forma que se consagrou no direito norte-americano em 1914, e depois
no direito comunitário europeu. A base dessa experiência ensina que, sendo independente, estará o órgão de
defesa da concorrência imune a pressões políticas, passíveis de serem exercidas pelo governo; imune também a
pressões de natureza econômicas, passíveis de serem exercidas por agentes eventualmente contrariados; e,
finalmente imune a pressões de grupos sociais e de corporações que defendem interesses específicos. Portanto,
estará o órgão de defesa da concorrência melhor habilitado a cumprir sua destinação, ou seja, a de defender o
interesse público, no caso, de existir uma concorrência a mais livre possível. E, decidindo o colégio, melhor
expressará as diferentes correntes de entendimento do  direto econômico27.

 4.2. Secretarias de Direito Econômico – SDE

A SDE – SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO – foi  criada  em 1988, com finalidade instaurar
e conduzir inquéritos administrativos para apurar a existência de infrações à ordem concorrencial e remetê-las ao
CADE para julgamento. A Secretaria de Direito Econômico está vinculada ao Ministério da Justiça e o seu
titular é nomeado, e demissível a qualquer tempo, pelo Ministro da Justiça. Nos casos de concentração
empresarial, incumbe à SDE emitir parecer sobre aspectos concorrenciais dos efeitos verificados, ou a verificar,

                                                
24 Exemplo dessa subjetividade é encontrada no art.  21 que ora transcrevemos :“Art. 21 . As seguintes condutas, além de outras, na
medida em que configurem hipótese prevista no art. 20 e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica :XVIII - vender,
injustificadamente mercadoria abaixo do preço de custo...” O que pretende o legislador  enquadrar nas terminologias “além de outras”e
“injustificadamente”?. Vide MARTINS, Eliane Maria Octaviano in Da concorrência desleal : o Dumping predatório no contexto
intrnacional e no mercado interno brasileiro , Revista de Direito do Mercosul, Buenos Aires : La Ley, ano2, n.3 jun/98 e MARTINS, Eliane
Maria Octaviano e MELLO, Lauro MensBoletim Latino-Americano da Concorrência da Comissão da Comisión de Libre Cometencia da
Comunidade Europea, n 5, nov/98 in http://europa.eu.int/comm/dg04/interna/other.htm
25ROCHA,   João Luiz Coelho .  Alguns Aspectos Heréticos da Lei Antitruste (Lei 8.884/94). São Paulo: Revista de Direito Mercantil 97,
1995 que afirma com veemência, que a Lei 8884/94 é uma heresia: “Tal é a componente cultura básica brasileira, essa maceração da
latinidade ao calor dos trópicos, que as regras da conduta social, por exemplo, se pautam por alterações bruscas e radicais numa
ciclotimia exarcebada que dificilmente encontra vias moderadoras... Pois vemos esse fenômeno agora espelhado nos termos da Lei
8.884/94, alei antitruste. No seguimento de tantas reclamações sobre falta de provisões que enquadrassem certos comportamentos
antieconômicos de alguns empresários, veio promulgada uma legislação que, pretendendo ser severa, extrapola, se excede, perde as
propriedades técnicas, falseia na indispensável valoração jurídica de seus conceitos, e acaba afrontando essenciais princípios da ordem
constitucional ...     Aqui, no caso da Lei 8.884/94, parece infelizmente, que o legislador perdeu às vezes o passo e o prumo, e sob o fito
meritório de severamente tratar os assaques à ordem econômica, acaba por abrir o flanco a freqüentes injuridicidades,
inconstitucionalidades, autênticas heresias à ordem jurídica”.
26 V. Lei 9.021/95 que dispõe sobra a implementaçào da autarquia CADE criada pela Lei 8884/94.
27 Na prática, a atuação do CADE como qualquer outro órgão administrativo condiciona e determina os recursos humanos e materiais,
postos à sua disposição. E, em ponto menor, mas relevante, conta  o desenvolvimento de uma cultura jurídica  e econômica da
concorrência. Esses dois fatores só são apurados, em um grau mínimo de eficiência, quando se afirma na consciência social do país a noção
de que o regime de livre concorrência deve ser buscada e protegido. Este é um dos desafios da sociedade brasileira, que, em sua
Constituição Federal, inscreveu esse princípio. Cf  DUTRA, Pedro in  A livre concorrência e sua defesa, Revista de Direito Econômico,
CADE, Brasília, Jan./mar 1996, p 81.
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dos atos jurídicos que darão ou deram causa à concentração (v. arts. 13 e 14 da lei em referência). Á Secretaria
de Acompanhamento Econômico – SAE – vinculada ao Ministério da Fazenda, em forma análoga à da SDE ,
incumbe emitir parecer sobre os aspectos econômicos nos casos de concentração empresarial e nos processos
que investiguem infrações à ordem concorrencial.

5.   “JOINT VENTURES” E AS INFRAÇÕES À ORDEM ECONÔMICA

Antes de adentrarmos ao tema, há que se diferenciar dois aspectos relacionados com as joint ventures
no âmbito da Lei 8884/94:
a) a joint venture  no momento de sua formação (enquadrável como ato de concentração nos termos
do art. 54 e ss.);
b) a joint venture já formada como infratora da ordem econômica manifestando atos que produzam
efeitos anticoncorrenciais descritos na Lei 8884/94 (arts. 15 a 21).

Destarte, seja no momento de sua formação ou em momento posterior a joint venture , uma vez
caracterizada infração da ordem econômica , sujeitar-se-á, incontinenti, à  lei antitruste brasileira conforme
análise a seguir.

Ademais, há que se enquadrar os atos praticados pelas joint ventures nas modalidade de infração da
ordem econômica.  As infrações viabilizadas mediante realização de acordo (ainda que oral) entre empresas –
denominadas colusão;  e as infrações perpetradas por um só agente econômico. As infrações viabilizadas pelas
joint ventures enquadram-se na modalidade de colusão. Assente-se ainda que, a colusão pode ser de três
categorias : horizontais (envolvendo empresas situados no mesmo estágio da produção e circulação econômica);
as verticais (empresas situadas em estágios diferentes de circulação e produção) ou de concentração (empresas
que se submetem à mesma direção econômica com ou sem perda de autonomia jurídica). 28

5.1. Da aplicabilidade e territorialidade da legislação antitruste às “ joint ventures”

No que concerne à territorialidade, o âmbito de aplicação da legislação pátria é todo o território
nacional, onde seja cometida a infração, ou que nele venha a produzir efeitos, sem prejuízo de convenções e
tratados de que seja signatário o Brasil (art. 2º ).

Será aplicável às pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, bem como quaisquer
associações de entidades ou pessoas, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente, com ou sem
personalidade jurídica, mesmo que exerçam atividade sob regime de monopólio legal (art. 15); enquadrando-se
portanto no âmbito de aplicabilidade  quaisquer das formas de joint ventures (corporate e non corporate).

6.  DA CARACTERIZAÇÃO DAS INFRAÇÕES À ORDEM ECONÔMICA

Para caracterização das infrações da ordem econômica é necessária análise de dois artigos 20 e 21
concomitantemente. O art. 20 caracteriza as infrações a partir dos efeitos causados por atos sob qualquer forma
manifestados . Somente caracterizará infração se a conduta desleal provocar os efeitos do 20. Caso estes efeitos
não se façam presentes, não se caracterizará a infração punível nos termos da Lei 8884/94, sem prejuízo de
enquadramentos da conduta no âmbito civil e penal

Normatiza o artigo 20 da Lei 8884/94 in verbis:

Art. 20. “Constituem infração da ordem econômica29, independentemente de culpa, os atos que sob qualquer
forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam
alcançados :

I -  Limitar, falsear, ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa;
II - A dominação de mercado de bens ou serviços, permitindo os casos resultantes de maior eficiência da
empresa;

                                                
28 Cf. FARIA, Werter in Direito da Concorrência e Contrato de Distribuição. Porto Alegre : Sérgio Fabris Editor, 1992 apud COELHO,
Fábio Ulhoa, op. cit. p. 203.
29 Diante a existência de diversos sentidos (políticos, econômicos e jurídicos) relacionados à expressão ordem econômica, mister se faz
delinear a terminologia utilizada pela caput do art. 20, e assim, transcrevemos o posicionamento de João Bosco Leopoldino, op. cit. p. 87:
“Pode-se definir ordem econômica como o conjunto de princípios estabelecidos pela Constituição e que tem por objetivo fixar os
parâmetros da atividade econômica, coordenando a atuação dos diversos sujeitos que põem em prática aquela mesma atividade. Ao
conjunto desses princípios costuma-se dar o nome de constituição econômica, salientando-se que está ela intrinsecamente ligada à
constituição política, formando uma unidade indissociável”.
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III - O aumento arbitrário de lucros;
IV - A posição dominante no mercado, quando esta é exercida de forma abusiva.”

Os objetivos mencionados pelo art. 20, praticados por qualquer agente nos termos do art. 15 retro-
mencionado - seja o agente uma joint venture ou não - deverão ser analisados em correlação com os atos que são
postos a julgamento, constantes (ou não) do art. 21. Não se investiga a intenção, mas os efeitos produzidos.”30 .
O  ponto vital para o enquadramento das infrações à ordem econômica assenta-se na análise dos objetivos
relacionados aos efeitos e não na intenção.

A  lei consolida ainda no art. 20, a teoria da responsabilidade objetiva da empresa. Na análise do tipo
para que haja a apuração da responsabilidade, a legislação brasileira, não exige a existência do elemento
subjetivo, havendo culpa mesmo se o agente agiu independente dela, basta a existência da prática da conduta
ilícita tipificada conforme analisar-se-á em item específico.

Acertadamente, complementa o parágrafo primeiro do art. 20, que a conquista de mercado resultante de
processo natural fundado na maior eficácia de agente econômico em relação a seus competidores não caracteriza
o ilícito previsto no artigo 20, II, ou seja, não caracteriza o ilícito de domínio de mercado relevante de bens ou
serviços.  Destarte, a dominação de mercado fruto de eficácia empresarial não poderia ensejar a configuração de
infração à ordem econômica.

6.1. Da posição dominante

Nos termos art. 20, § 2º da  Lei 884, ocorre posição dominante quando uma empresa ou grupo de
empresas controla parcela substancial de mercado relevante, como fornecedor, intermediário, adquirente ou
financiador de um produto, serviço ou tecnologia a ele relativa.

Complementa o § 3º, que a posição dominante a que se refere o § anterior é presumida quando a
empresa ou grupo de empresas controla 20% de mercado relevante, podendo este percentual ser alterado pelo
CADE para setores específicos da economia.

Define-se mercado relevante como o mercado “que interessa no caso concreto, sob o aspecto
geográfico ou sob o aspecto de um determinado produto”. 31

6.2. Das condutas

O artigo 21 da Lei 8884/94 elenca diversas condutas que, dentre quaisquer outras, caracterizarão
infração da ordem econômica caso produzam os efeitos do artigo 20.

Preleciona o art. 21 in verbis :

“ Art. 21. As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no art.
20 e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica:
I - fixar ou praticar, em acordo com concorrente, sob qualquer forma, preços e condições de venda de bens ou de
prestação de serviços;
II - obter ou influenciar a adoção de conduta comercial uniforme ou concertada entre concorrentes;
III - dividir os mercados de serviços ou produtos, acabados ou semi-acabados, ou as fontes de abastecimento de
matérias-primas ou produtos intermediários;
IV - limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado;
V - criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa concorrente ou de
fornecedor, adquirente ou financiador de bens ou serviços;
VI - impedir o acesso de concorrente às fontes de insumo, matérias-primas, equipamentos ou tecnologia, bem
como aos canais de distribuição;
VII - exigir ou conceder exclusividade para divulgações de publicidade nos meios de comunicação de massa;
VIII - combinar previamente preços ou ajustar vantagens na concorrência pública ou administrativa;
IX - utilizar meios enganosos para provocar a oscilação de preços de terceiros;
X - regular mercados de bens ou serviços, estabelecendo acordos para limitar ou controlar a pesquisa e o
desenvolvimento tecnológico, a produção de bens ou prestação de serviços, ou para dificultar investimentos
destinados à produção de bens ou serviços ou à sua distribuição;

                                                
30 FONSECA, João Bosco Leopoldino, ibid.,  pg. 88.
31 FONSECA, op. cit., p. 89. V. tb jurisprudência norte-americana, em especial o caso United States v. Yellow Cab Co.
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XI - impor, no comércio de bens ou serviços, a distribuidores, varejistas e representantes, preços de revenda,
descontos, condições de pagamento, quantidades mínimas ou máximas, margem de lucro ou quaisquer outras
condições de comercialização relativos a negócios destes com terceiros;
XII - discriminar adquirentes ou fornecedores de bens ou serviços por meio da fixação diferenciada de preços,
ou de condições operacionais de venda ou prestação de serviços;
XIII - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, dentro das condições de pagamento normais aos usos
e costumes comerciais;
XIV - dificultar ou romper a continuidade ou desenvolvimento de relações comerciais de prazo indeterminado
em razão de recusa da outra parte em submeter-se a cláusulas e condições comerciais injustificáveis ou
anticoncorrenciais;
XV - destruir, inutilizar ou açambarcar matérias-primas, produtos intermediários ou acabados, assim como
destruir, inutilizar ou dificultar a operação de equipamentos destinados a produzi-los, distribuí-los ou transportá-
los;
XVI - açambarcar ou impedir a livre exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de
tecnologia;
XVII - abandonar, fazer abandonar ou destruir lavouras ou plantações sem justa causa comprovada;
XVIII - vender injustificadamente mercadoria abaixo do preço de custo;
XIX - importar quaisquer bens abaixo do custo no país exportador, que não seja signatário dos códigos
Antidumping e de subsídios do GATT;
XX - interromper ou reduzir em grande escala a produção, sem justa causa comprovada;
XXI - cessar parcial ou totalmente as atividades de empresa sem justa causa comprovada;
XXII - reter bens de produção ou de consumo, exceto para garantir a cobertura dos custos de produção;
XXIII - subordinar a venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um serviço, ou subordinar a
prestação de um serviço à utilização de outro ou à aquisição de um bem;
XXIV - impor preços excessivos, ou aumentar sem justa causa o preço de bem ou serviço.
Parágrafo único. Na caracterização da imposição de preços excessivos ou do aumento injustificado de preços,
além de outras circunstâncias econômicas e mercadológicas relevantes, considerar-se-á:
I - o preço do produto ou serviço, ou sua elevação, não justificados pelo comportamento do custo dos
respectivos insumos, ou pela introdução de melhorias de qualidade;
II - o preço de produto anteriormente produzido, quando se tratar de sucedâneo resultante de alterações não
substanciais;
III - o preço de produtos e serviços similares, ou sua evolução, em mercados competitivos comparáveis;
IV - a existência de ajuste ou acordo, sob qualquer forma, que resulte em majoração do preço de bem ou serviço
ou dos respectivos custos”.

O art. 21, conforme se analisa,  é meramente exemplificativo e não taxativo, como se observa da
expressão : “as seguintes condutas, dentre outras (...)”. Conforme análise anterior, qualquer conduta elencada
nesse artigo, dentre outras, por si só não será enquadrada como infração se não provocar os efeitos do artigo 20,
mesmo que não sejam alcançados.
O bem jurídico lesado é a livre iniciativa ou a livre concorrência.32 Se presentes atos contrários às relações de
livre concorrência de mercado, que tenham como objeto romper o equilíbrio da ordem do mercado, basta que
possam produzir os efeitos descritos, independentemente de culpa, e, ainda que não sejam alcançados, mas que
estejam tais atos entre os incisos I a IV, caracterizarão infrações, cabendo  sanções correspondentes.33

7.  DA RESPONSABILIDADES DOS CO-VENTURES

Nos termos da legislação antitruste referentemente às diversas formas de infração da ordem econômica
implicar-se-á  responsabilidade solidária da empresa e a responsabilidade individual de seus dirigentes ou
administradores .

Complementa-se que serão solidariamente responsáveis as empresas ou entidades integrantes de grupo
econômico, de fato ou de direito, que pratiquem infração da ordem econômica (v. arts. 15 e 16).

Isto posto, configuradas as práticas anticoncorrenciais praticadas pela joint venture, independentemente
da estrutura jurídica adotada (societárias ou contratuais) a responsabilidade dos co-ventures é solidária.

A responsabilidade solidária será aplicável tanto às estruturas contratuais (non corporate joint ventures)
adotadas que porventura sejam destituídas de personalidade jurídica e  solidariedade não presumida entre os

                                                
32 FONSECA, op. cit., p. 97.
33 Idem.
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participantes como os consórcios de empresas34 e as sociedades em conta de participação 35 (as partes se
responsabilizam nos termos do contrato, solidariamente ou não) como às estruturas societárias (corporate joint
venture) de responsabilidade limitada como as sociedades anônimas e sociedades por quotas de responsabilidade
limitada .

7.1. Da  aplicabilidade  da “ Theory of Disregard of Legal Entity”

Poderá ser aplicada a teoria da desconsideração da personalidade jurídica ao responsável por infração
da ordem econômica quando houver da parte deste abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou
ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver
falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má
administração (grifo nosso, v. art. 18).

Sustentamos em estudo anterior, que o mencionado dispositivo legal que aplica corretamente, em parte,
o disregard of legal entity, perde-se ao equiparar a situação da má gestão, com excesso de poderes ou contra os
estatutos etc., com a hipótese de ocorrer falência ou insolvência por má administração. 36

Não se pode equiparar, para determinação da extensão da responsabilidade pelos atos sociais, os atos
ilegais, antiestatutários, os abusos de direito, com a simples má administração. Assim um administrador que
efetue escolha empresarial desastrada, levado  pelo risco inerente da atividade empresarial, ficaria no mesmo
patamar do administrador que age ilicitamente.  Estranha-se tal enquadramento legislativo, pois num país como
o Brasil, cuja instabilidade econômica ainda se faz latente, nem sempre a má administração se dá por exclusiva
culpa do empresário!

Opinamos que, tal preceito legal é patentemente inconstitucional, sendo vedado ao legislador ferir o
princípio da igualdade. Cumpre ressaltar o posicionamento de José Joaquim Gomes Canotilho, que afirmou
existir, no início, uma redução do princípio da igualdade ao princípio da legalidade. Porém posteriormente
verificou-se que o princípio da igualdade determina não só a atuação do juiz e do administrador na aplicação da
lei, como ao legislador na sua elaboração37. E ainda, conforme explica Norberto Bobbio38 o princípio da
igualdade deve ser entendido como a impossibilidade de uma discriminação arbitrária, sem justificação.

Esta é a hipótese mencionada na qual equipara-se a pessoa que age antijuridicamente com pessoa que
age juridicamente. A justificação de proteção da sociedade, muito utilizada como fundamento de regimes de
exceção, não mais serve de resposta para a questão. Não se quer difundir a prática de crimes econômicos e
abusos do poder econômico, ao contrário, o que não se aceita é, mais uma vez, fazer-se uma verdadeira “caça as
bruxas onde as verdadeiras bruxas nunca são queimadas”.

7.2. - Da responsabilidade objetiva dos infratores

Consolidada ainda está a responsabilidade objetiva dos infratores, existente no artigo 20, que prevê
constituir-se a infração da ordem econômica independentemente de culpa.

Rui Stocco39 posiciona-se no sentido de que: “a caracterização da infração administrativa independe de
culpa stricto sensu,  quer dizer, do elemento volitivo ou vontade, a caracterizar o dolo, ou da negligência,
imprudência ou imperícia, configuradoras da culpa lato sensu (...)”.  Afirma o autor, que trata-se de ilícito de
mera conduta ou simples atividade, “bastando que o agente pratique a ação ou omissão que se subsuma ao
arquétipo legal. Dessume-se isso da expressão “ainda que não sejam alcançados”(os efeitos)”.

Entendemos que a tentativa é inadmissível, tendo em vista tratar-se de ilícito de mera conduta,
considerando que esta foi equiparada à consumação.

Stocco tece ainda algumas críticas  em relação a Lei antitruste,  prelecionando que “desse modo a só
tentativa já configura a infração da ordem econômica, até porque o preceito acima transcrito ao se referir aos
atos “que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos”  deixou claro que se contenta com a só

                                                
34 BARROS LEÃES, Luiz Gastão Paes de em palestra proferida em 1975, publicada no livro Curso de Direito Comercial, São Paulo : Ed.
Resenha Tributária e EDUC, 1976 apud Mauro R. Penteado, op.cit. p. 154 : “a principal motivação para essa solidariedade não ser
presumida em lei - mas sim eventualmente convencional, fixada no contrato do consórcio - é que muitos consórcios internacionais de obras
públicas não seriam realizados no Brasil se essa solidariedade fosse presumida. Então, esses argumentos de fato, que não podem ser
desdenhados, determinaram que ambos os projetistas excluíssem, de maneira expressa, a solidariedade no contrato consorcial.”
35 V. tb responsabilidade solidária  das co-ventures  : Código de Defesa do Consumidor – Lei 8.078/90, artigo 28, parágrafo 3º e legislação
trabalhista, tendo em vista o disposto no artigo 2º, parágrafo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho aprovada pelo Decreto-Lei 5.452/43.
36 V. MARTINS, Eliane Maria Octaviano e MELLO, Lauro Mens, art. cit.
37 CANOTILHO, José Joaquim Gomes.  Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador.  Coimbra: Coimbra Editora Limitada, 1994,
p. 380/387.
38 BOBBIO, Norberto.  Igualdade e liberdade.  Rio de Janeiro: Ediouro, 2ª ed., 1997, p. 28.
39STOCO, Rui, in Abuso do Poder Econômico e sua repressão (mecanismos penais e administrativos). Revista Brasileira de Ciências
Criminais nr. 11. São Paulo : Ed. Revista dos Tribunais, 1995.
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tentativa para efeito de penalização. O rigor da lei não se justifica. Mostra-se,  aliás, na contramão das
conquistas recentes e da evolução jurídica de nosso país.  A admissão da responsabilidade objetiva e a criação
de preceitos de natureza punitiva prevendo ilícitos de mera conduta estabelecerá a possibilidade de cometimento
de injustiças com prejuízos irreparáveis. Ao CADE caberá a difícil missão de dar à nova lei a exegese que
melhor se coaduna com os princípios constitucionais e com a correta e justa distribuição de justiça”.

A Lei 8.884/94 cria ilícitos civis objetivos, independentemente de culpa.
Ocorre que o princípio básico da lei brasileira, consubstanciado no artigo 159 do Código Civil, é a

necessidade de culpa40 o que impede a aplicação deste dispositivo.
Cita-se, novamente, João Luiz Coelho, que afirma não ter “cabimento jurídico, pois, que, em afronta

aos termos da Lei complementar (como é o Código Civil, que tal força óbvia teria) a Lei 8.884 defina como
ilícitos civis (comerciais na espécie) atos não culposos. Fala-se aqui de ilícito, de tipificação de uma conduta não
jurídica punível e não de uma simples responsabilização patrimonial derivada do mero risco como acontece nos
casos de responsabilidade objetiva”41.

Poder-se-ia alongar a exposição mencionando erros e inconstitucionalidades da Lei 8.884/94, porém
deve-se tomar uma posição mais moderada com a finalidade de não se inutilizar,  um importante instrumento.

Menciona-se Paulo Salvador Frontini42 que minimizando as críticas afirma apesar dos defeitos é
possível concluir que “se houver vontade política, a Lei 8.884 poderá revelar-se útil ao país. Como a nação vem
sinalizando reações contra uma tradição legislativa, nessa área, de marcadas decepções, e uma herança cultural
de absenteísmo cívico, é cabível dizer que a sociedade civil está dotada, hoje, de razoável instrumento normativo
para fazer valer seus superiores e inalienáveis interesses”.

Como ensina Miguel Reale43, no Estado Moderno, as funções deste devem ter “como centro de
referências o primado da sociedade civil sobre as estruturas burocráticas”.

Assim apesar dos defeitos, a Lei Antitruste vem sendo aplicada brilhantemente pelo CADE para a
melhoria da economia global e, indiretamente, da sociedade como um todo, que a vem interpretando de modo
que não fira, na sua aplicação, os direitos subjetivos garantidos constitucionalmente.

7.3. Das penas

As sanções previstas para a prática de condutas ilícitas são aplicadas nas esferas administrativa embora
sejam executadas na esfera judicial.

Nos termos do art. 23 da lei 8884/94 a prática de infração da ordem econômica sujeita os responsáveis
às seguintes penas:
I - no caso de empresa, multa de um a trinta por cento do valor do faturamento bruto no seu último exercício,
excluídos os impostos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando quantificável;
II - no caso de administrador, direta ou indiretamente responsável pela infração cometida por empresa, multa de
dez a cinqüenta por cento do valor daquela aplicável à empresa, de responsabilidade pessoal e exclusiva ao
administrador;
III - No caso das demais pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, bem como quaisquer
associações de entidades ou pessoas constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente, com ou sem
personalidade jurídica, que não exerçam atividade empresarial, não sendo possível utilizar-se o critério do valor
do faturamento bruto, a multa será de 6.000 (seis mil) a 6.000.000 (seis milhões) de Unidades Fiscais de
Referência — UFIR, ou padrão superveniente.

Complementa o parágrafo único que, em caso de reincidência, as multas cominadas serão aplicadas em
dobro.

Sem prejuízo das penas cominadas no art. 23, quando a gravidade do fato ou o interesse público geral,
poderão ser aplicáveis isolada ou cumulativamente outras penas, nos termos do art. 24:
I - a publicação, em meia página e às expensas do infrator, em jornal indicado na decisão, de extrato da decisão
condenatória, por dois dias seguidos, de uma a três semanas consecutivas;
II - a proibição de contratar com instituições financeiras oficiais e participar de licitação tendo por objeto
aquisições, alienações, realização de obras e serviços, concessão de serviços públicos, junto à Administração
Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, bem como em entidades da administração indireta,
por prazo não inferior a cinco anos;
III - a inscrição do infrator no Cadastro Nacional de Defesa do Consumidor;

                                                
40 Neste sentido Serpa Lopes, Curso de Direito Civil, 7ª ed., I/36 e Clóvis Bevilacqua, Código Civil, ed. Histórica, I/426).
41 Ob. cit., p. 110.
42 FRONTINI, Paulo Salvador.  Caracterização de condutas contrárias à ordem econômica.  Revista de Direito Mercantil.  São Paulo: Ed.
Revista dos Tribunais, 1994.
43 REALE, Miguel.  Nova fase do Direito Moderno.  São Paulo: Saraiva, 1990, p. 118.
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IV - a recomendação aos órgãos públicos competentes para que:
a) seja concedida licença compulsória de patentes de titularidade do infrator;
b) não seja concedido ao infrator parcelamento de tributos federais por ele devidos ou para que sejam
cancelados, no todo ou em parte, incentivos fiscais ou subsídios públicos;
V - a cisão de sociedade, transferência de controle societário, venda de ativos, cessação parcial de atividade, ou
qualquer outro ato ou providência necessários para a eliminação dos efeitos nocivos à ordem econômica.

A legislação adota medidas preventivas para coibir a prática de tais atos pelas empresas, dotando o SDE
e o CADE de competência para aplicação das mesma. São medidas preventivas aplicáveis por estes órgãos: a
imediata cessação da prática da conduta ilícita e quando possível, retorno a situação anterior. A legislação prevê
ainda multa diária pelo descumprimento das ordens emanadas por tais órgãos, quando delibera adotando uma
medida preventiva e esta não é acatada pelas empresas ou seus dirigentes. 44

A decisão do CADE, cominando multa ou impondo obrigação de fazer ou não fazer, constitui título
executivo extrajudicial (art. 60), cuja execução será promovida na Justiça Federal do Distrito Federal ou da sede
ou domicílio do executado, à escolha do CADE (art. 64).

 Das decisões interpostas como medidas preventivas cabe recurso administrativo para o plenário do
CADE, no prazo de 05 dias,  sem efeito suspensivo, ou usada a via judicial, não sendo possível o uso de recursos
no âmbito executivo (art. 52). O arquivamento de um processo administrativo pelo SDE deve ser recorrido de
ofício ao CADE.

Compete ao CADE ou a SDE “ad referendum” celebrar compromissos de cessação da prática sob
investigação, o processo é arquivado após o decurso de prazo fixado por estes órgãos ficando apenas suspensos
enquanto estiver sendo cumprido o compromisso (art. 7).

Também é atribuição do CADE autorizar a prática de atos vedados de forma genérica, que sob qualquer
forma possam prejudicar a livre concorrência ou resultar na dominação do mercado.

8.  ATOS DE CONCENTRAÇÃO E  AS JOINT VENTURES

A legislação antitruste brasileira, ao contrário das demais dos países integrantes do Mercosul,
preocupou-se com os atos de concentração, devendo os mesmos serem submetidos  a apreciação do CADE toda
vez que implique em participação de 20% ou mais da empresa resultante no mercado relevante ou que envolva
alguma empresa com faturamento igual ou superior que R$ 400.000.000,00. A legislação pátria prevê ainda o
compromisso de desempenho.

Assim, a legislação antitruste brasileira (Lei 8.884/94), procura enquadrar os excessos cometidos pela
formação de joint ventures. Seja qual for o modo de concentração ou de cooperação entre empresas – joint
ventures ou não - , não será permitido o abuso do poder econômico que tenha por objetivo a dominação dos
mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros, como indica o artigo 173, § 4º da
Constituição Federal de 1988 retro-mencionado.

A lei antitruste não veda a utilização do contrato de joint venture pelas empresas, mas exige a
aprovação e registro pelo CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica .

                                                
44 Lei 8884/94, art. 25 : “ Pela continuidade de atos ou situações que configurem infração da ordem econômica, após decisão do Plenário do
CADE determinando sua cessação, ou pelo descumprimento de medida preventiva ou compromisso de cessação previstos nesta Lei, o
responsável fica sujeito a multa diária de valor não inferior a 5.000 (cinco mil) Unidades Fiscais de Referência — UFIR, ou padrão
superveniente, podendo ser aumentada em até vinte vezes se assim o recomendar sua situação econômica e a gravidade da infração. “Art.
26. A recusa, omissão, enganosidade ou retardamento injustificado de informação ou documentos solicitados pelo CADE, SDE, SEAE, ou
qualquer entidade pública atuando na aplicação desta Lei, constitui infração punível com multa diária de 5.000 UFIR, podendo ser
aumentada em até vinte vezes se necessário para garantir sua eficácia em razão da situação econômica do infrator.
Art. 27. Na aplicação das penas previstas nesta Lei serão levados em consideração:I - a gravidade da infração;II - a boa-fé do infrator;III - a
vantagem auferida ou pretendida pelo infrator;IV - a consumação ou não da infração;V - o grau de lesão, ou perigo de lesão, à livre
concorrência, à economia nacional, aos consumidores, ou a terceiros;VI - os efeitos econômicos negativos produzidos no mercado;VII - a
situação econômica do infrator;VIII - a reincidência.”
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8.1. Da autorização pelo CADE

Preleciona o caput do art. 54, in verbis : “Art. 54. Os atos, sob qualquer forma manifestados, que
possam limitar ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência, ou resultar na dominação de mercado
relevantes de bens ou serviços, deverão ser submetidos à apreciação do CADE45, portanto, tais atos – “... limitar
ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência...” - não devem eliminar da concorrência uma parte
substancial do mercado livre relevante, ou seja, deverá haver proporcionalidade entre limites o objetivos
visados.

Poderá o CADE autorizar os atos a que se refere o caput, desde que atendam as seguintes condições
(art. 54, §1º):
I - tenham por objetivo, cumulada ou alternativamente:

a) aumentar a produtividade;
b) melhorar a qualidade de bens ou serviços; ou
c) propiciar a eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou econômico;

II - os benefícios decorrentes sejam distribuídos eqüitativamente entre os seus participantes, de um lado, e os
consumidores ou usuários finais, de outro;
III - não impliquem eliminação da concorrência de parte substancial de mercado relevante de bens e serviços;
IV - sejam observados os limites estritamente necessários para atingir os objetivos visados.

O critério de cumulatividade ou alternatividade permanece atrelado aos objetivos, o que significa que
na realidade, nunca serão exigidos os três  objetivos, ou seja a Lei 8.884/94, impõe a presença das condições
enumeradas nos incisos I a IV.46 O critério adotado é o da razoabililidade, a exemplo da Comunidade Européia.

Destarte, analisando a temática específica, há que se observar o objetivo da joint venture,  se ficar
evidente que o objetivo dessa associação é aumentar a produtividade, ou que  tenham como finalidade melhorar
a qualidade  de bens ou serviços, ou que ainda visem a propiciar a eficiência e o desenvolvimento tecnológico
ou   econômico, poderá  ser autorizada.

Outros requisitos impostos pela lei  devem ser verificados quando da análise de autorização nos moldes
do parágrafo primeiro do art. 54 em tela :
a) que os atos praticados pelas empresas, em detrimento da liberdade de concorrência, surjam benefícios
eqüitativamente distribuídos, de tal forma a não romper irremediavelmente o equilíbrio entre empresas
participantes e os consumidores (art. 54, II);
b) que tais atos não devem eliminar a concorrência uma parte substancial do mercado relevante,
referentemente àqueles bens e serviços (art. 54, III);
c) a de proporcionalidade entre limites e objetivos visados, ou seja, que se observem os limites estritamente
necessários para atingir os objetivos propostos (art. 54, IV).

Também poderão ser considerados legítimos os atos previstos neste artigo, desde que atendidas pelo
menos três das condições previstas nos incisos do parágrafo anterior, quando necessários por motivo
preponderante da economia nacional e do bem comum, e desde que não impliquem prejuízo ao consumidor ou
usuário final (§2º do art. 54).

De acordo com o art. 54, § 3º da lei antitruste, incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que
visem a qualquer forma de concentração econômica, seja através de fusão ou incorporação de empresas,
constituição de sociedade para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário
que implique participação de empresas ou grupos de empresa resultante em 20% (vinte por cento) de um
mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha registrado faturamento bruto anual no último
balanço equivalente a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais). Portanto, a formação de joint ventures
se submete na íntegra a este dispositivo, caso resulte participação  de 20% de mercado relevante ou se
qualquer das co-ventures registrar faturamento bruto anual equivalente a 400.000.000,00 (quatrocentos milhões)
de reais. No que tange ao elemento quantitativo trazido pela lei Compartilhamos da opinião de João Bosco
Leopoldino da Fonseca:  “o percentual de 20% (vinte por cento) é rigoroso e o valor do faturamento tomado
como parâmetro é aleatório. Tais parâmetros deveriam ser deixados  a critério do CADE, na apreciação do
caso concreto, à luz dos princípios legais e dos princípios gerais e específicos que regem a matéria.”47

Conclui-se que, o CADE, de acordo com os limites de sua competência conferida no inciso XII do art.
7º da presente lei, deverá apreciar rigorosamente os atos e condutas sob qualquer forma manifestados, sujeitos à
aprovação nos termos do art. 54 , fixando compromissos de desempenho, quando for o caso.

                                                
45 A Resolução 15/98 do CADE disciplina as formalidades e os procedimentos relativos aos atos de que trata este artigo.
46 FONSECA, op. cit.
47 Idem.
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Nesse sentido cumpre transcrição de posicionamento de Benjamin Shieber:48“O fundamento desta
política é permitir legitimação de acordo em restrição da concorrência é uma crença de bons trustes (...) O
Ministro Nelson Hungria exprimiu as razões que baseiam a política de permitir legitimação de acordos em
restrição da concorrência nos seguintes termos : ‘Devemos Ter em mente antes de tudo, o seguinte : na
atualidade, no mundo econômico moderno, a corporação é elemento indispensável. Os trustes, os consórcios e
os cartéis, muitas vezes são necessários para manter o equilíbrio entre a produção e o consumo ou mesmo para
defender a indústria nacional... Temos que distinguir entre trustes, consórcios e cartéis benéficos e aqueles
outros que são maléficos”.

Mister se faz rigoroso controle, coibindo os abusos econômicos mas sem prejudicar a competitividade
das empresas neste novo contexto globalizado.  Destarte, tais associações devem ser consideradas lícitas, pois
não se pode, a priori, condenar  qualquer forma de associação de empresas, ao contrário, constituem importantes
instrumentos de sobrevivência empresarial face a economia globalizada 49

8.2. Do prazo para exame do contrato pelo CADE

O contrato de formação da joint venture  deverá ser apresentado para exame, previamente ou no prazo
máximo de quinze dias úteis de sua realização, mediante encaminhamento da respectiva documentação em três
vias à SDE, que imediatamente enviará uma via ao CADE e outra à SAE.  A inobservância dos prazos de
apresentação previstos no parágrafo anterior será punida com multa pecuniária, de valor não inferior a 60.000
(sessenta mil) UFIR nem superior a 6.000.000 (seis milhões) de UFIR a ser aplicada pelo CADE, sem prejuízo
da abertura de processo administrativo, nos termos do art. 32.50 (§§ 4º e 5º da lei 8884/94).

Nos termos do § 9º do art. 54, se os atos especificados neste artigo não forem realizados sob condição
suspensiva ou deles já tiverem decorrido efeitos perante terceiros, inclusive de natureza fiscal, o Plenário do
CADE, se concluir pela sua não aprovação determinará as providências cabíveis no sentido de que sejam
desconstituídos, total ou parcialmente, seja através de distrato, cisão de sociedade, venda de ativos, cessação
parcial de atividade ou qualquer outro ato ou providência que elimine os efeitos nocivos à ordem econômica,
independentemente da responsabilidade civil por perdas e danos eventualmente causados a terceiros. 51

A aprovação de que trata o artigo 54 poderá ser revista pelo CADE, de ofício ou mediante provocação
da SDE, se a decisão for baseada em informações falsas ou enganosas prestadas pelo interessado, se ocorrer o
descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas ou não forem alcançados os benefícios visados (Art.
55).

8.3. Do arquivamento do contrato de “joint venture”

                                                
48 SCHIEBER, in Abusos do Poder Econômico : Direito e Experiência Antitruste no Brasil e nos E.U.A. São Paulo : Revista dos Tribunais,
1966, apud FONSECA, op. cit., p. 147.
49 DINIZ, Maria Helena.  op. cit, p. 223 / 224 : “O consórcio entre empresas apenas será vedado se tiver por escopo cercear a liberdade
de comércio, por visar a dominação do mercado, a eliminação da concorrência ou o monopólio na obtenção de elevação de preço, ante a
ilegalidade de tais finalidades. Urge impedir abusos econômicos, pela contínua melhoria de distribuição de renda, sem que se prejudique
a eficiência, que garanta às empresas o poder de competição (Lei n. 5.727/71), por ser importante a concentração e a coordenação entre
empresas para o fortalecimento das empresas sediadas no país, para atender as necessidades do mercado interno e para enfrentar os
concorrentes no mercado internacional. A Lei n. 1.161/74 veio a incentivar a formação de consórcio entre empresas, inclusive no campo
da comercialização, assegurando sua maior produtividade, para que as empresas aqui sediadas obtivessem o indispensável poder de
competição, assegurando o desenvolvimento econômico do Brasil.”
50 Cf. FONSECA, op. cit : “(...)O §6º fixa os prazos dentro dos quais, sucessivamente, serão elaborados o parecer técnico da SPE, a
manifestação da SDE e a decisão do CADE. Cada um terá 30 dias, o que faz supor que, aritmeticamente, depois de 90 dias deverá surgir
a decisão do CADE. A complexidade da matéria, o volume dos processos e a dificuldade das questões a serem abordadas, bem como
ainda a restrita estrutura desses órgãos, levam a crer que o dispositivo legal permanecerá letra morta. (...)O §7º estabelece uma
condição resolutiva para  a eficácia decorrente dos atos a que se refere o artigo. Praticados esses atos, tem eles eficácia imediata, e a
aprovação retroagirá à data de sua realização. Se o CADE não os aprovar no prazo de 30 dias estabelecido no parágrafo anterior, serão
considerados automaticamente aprovados. Será aprovação por decurso de prazo. Na verdade, esse parágrafo se refere somente ao prazo
concedido ao CADE, sem qualquer referência aos prazos precedentes concedidos à  SPE e à SDE. Ora, os atos praticados na atividade
econômica não podem esperar indefinidamente por decisões administrativas para terem eficácia. Daí terem as empresas duas
opções:numa primeira alternativa, o prazo será de 90 dias para a aprovação. Decorrido ele, os atos se consideram automaticamente
aprovados, independentemente de qual seja o órgão responsável pela demora;numa Segunda hipótese, deverá contar-se o prazo de 30
dias a partir do ingresso do processo no CADE.Deverá ser tomada aquela situação que melhor favoreça à empresa. Se o processo ficar,
por exemplo, 60 dias na SPE e 30 na SDE, o ato  será considerado aprovado, independentemente do pronunciamento do CADE. O
cômputo deverá fazer-se em dias corridos, e não dias úteis.É óbvio que, se a SPE, a SDE ou o  CADE vierem a solicitar esclarecimentos
ou a exigir documentos que sejam necessários para a adequada instrução do processo, tal fato causará a suspensão dos prazos nos §§ 6º
e 7º, que passarão a não fluir, segundo dispõe o § 8º, até que sejam cumpridas aquelas exigências.”
51 FONSECA, João Bosco Leopoldino. Lei de proteção da concorrência. Rio de Janeiro: Forense, 1995, op. cit.,  pg. 150/152.: “Há,
contudo, três hipóteses em que ressalvam as situações já definitivamente cristalizadas anteriormente  ao indeferimento:em primeiro
lugar, se os atos a que se refere o artigo não forem realizados sob condição suspensiva;em segundo, se deles já tiverem decorrido efeitos
perante terceiros;em terceiro, se já se consumaram efeitos fiscais.”
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As Juntas Comerciais ou órgãos correspondentes no Estados, nos termos do art. 56 da Lei 8884/94 não
poderão arquivar quaisquer atos relativos à constituição, transformação, fusão, incorporação ou agrupamento de
empresas – aqui se incluindo o contrato de joint venture - bem como quaisquer alterações, nos respectivos atos
constitutivos, sem que dos mesmos conste:

I - a declaração precisa e detalhada do seu objeto;
II - o capital de cada sócio e a forma e prazo de sua realização;
III - o nome por extenso e qualificação de cada um dos sócios acionistas;
IV - o local da sede e respectivo endereço, inclusive das filiais declaradas;
V - os nomes dos diretores por extenso e respectiva qualificação;
VI - o prazo de duração da sociedade;
VII - o número, espécie e valor das ações.

9.  OS CASOS POLÊMICOS

Recentemente, o Brasil vem centrando suas atenções em alguns episódios relacionados com a
concorrência predatória e joint ventures . Algumas decisões polêmicas do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica – CADE repercutiram internacionalmente. Dentre as quais destacamos :

9.1. Ato de concentração nº 58/95 - Miller Brewing x Brahma

A decisão do CADE proferida no Caso Miller Brewing e Brahma ordenou a dissolução de uma joint
venture formada entre as empresas citadas no prazo de dois anos. Na ocasião, as Requerentes informaram que “a
opção estratégica” das grandes cervejarias nacionais, diante do “desafio de conquistar o mercado continental”
foi a de “associarem-se a cervejarias estrangeiras”, com o objetivo de “criar, em curto espaço de tempo, resposta
à demanda dos nichos de mercado, que refloresceu com o fim do controle de preços e é presentemente
estimulada com a estabilidade econômica”52

Mister se faz destaque a trecho do voto proferido pelo Presidente Gesner Oliveira sobre o papel de um
órgão como o CADE em uma economia moderna 53, opinião que compartinhamos na íntegra:

“A Lei 8884/94 é explícita ao impor aos seus aplicadores a consideração de ocorrência de eficiências e
estímulos ao desenvolvimento econômico.
Parece evidente, portanto, que a autoridade de defesa da concorrência deve otimizar sua atuação, procurando
sinergias com as políticas públicas de estímulo ao investimento. Isto não significa subordinar a defesa da
concorrência à política de governo. Trata-se antes de fazer aquilo que a sociedade reclama e o legislador
estabeleceu: procurar equilíbrio e harmonia entre as diferentes ações do Estado em benefício do aumento de
bem estar da população.
Nesse contexto, cabe uma reflexão sobre o papel de um órgão como o CADE em uma economia moderna. Nesse
espírito, acredito que não cabe ao CADE:
avaliar efeitos sobre o bem estar de mecanismos de diferenciação de produto, tal como efetuado no relatório.
Não é preciso ir muito longe na teoria econômica para saber que o que deve prevalecer  são as preferências
reveladas dos consumidores no mercado e não aquelas presumidas pelos burocratas;
avaliar qual a melhor forma de entrada de uma empresa estrangeira. As associações podem reduzir o tempo de
ingresso e consequentemente ter efeito benéfico. Quem deve avaliar o dinamismo do mercado brasileiro são as
próprias empresas. Valho-me do próprio texto do voto à página 49 onde afirma que:
Examinei a possibilidade de indicar formas alternativas de entrada da Miller que fossem aceitáveis ou até
desejáveis do ponto de vista da concorrência. Concluí, no entanto, que, no caso, não caberia ao CADE fazer
tais indicações, que poderiam caracterizar-se como ingerência indevida do CADE em estratégias comerciais da
Empresa. Essa decisão deve caber à Miller, posto que é o seu interesse comercial o principal motivador do
negócio, e sobre o qual ninguém tem melhor conhecimento do que ela própria” 54

Cumpre transcrição do acórdão do caso em tela :

                                                
52 Cf. relatório e Voto do Conselheiro Renault de Freitas Castro proferido na 41ª sessão ordinária realizada em 11 de junho de 1997 in
www.mj.gov.br/cade/default.asp.
53 Cf. voto no caso Brahma x Miller proferido na 41ª sessão ordinária realizada em 11 de junho de 1997 in
www.mj.gov.br/cade/default.asp.
54 V. site do CADE in http://www.mj.gov.br/cade/jurispru.htm
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Acórdão

EMENTA: “Joint venture” e outras tratativas entre Companhia Cervejaria Brahma, Miller Brewing Company e
Miller Brewing M1855. Mercado nacional de cerveja. Mercado altamente concentrado. Operação que  resulta
em elevação do poder de mercado de empresa dominante. Fortalecimento da estrutura existente. Barreiras à
entrada de novos concorrentes e ao crescimento das empresas com pequena participação no mercado. Produto de
consumo em crescimento. Aprovação do ato condicionada à aceitação de condições, mediante compromisso de
desempenho.

Vistos, relatados e discutidos estes autos na conformidade dos votos e das notas eletrônicas, acordam os
Conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, em conformidade com os votos e
registros eletrônicos realizados, por maioria, aprovar com restrições, nos termos do voto do Conselheiro Relator,
a “joint venture” formada por Companhia Cervejaria Brahma, Miller Brewing Company e Miller Brewing
M1855 no que se refere ao mercado nacional de cerveja, por entender que o tempo originalmente estabelecido
pelas requerentes pode causar dano ou ameaça de dano à concorrência. Decidiram, ainda, que, caso não aceitas
as condições, deverão as requerentes excluir a República Federativa do Brasil do escopo do Acordo de
Associação Internacional e rescindirem os acordos e contratos celebrados, bem assim que o descumprimento da
decisão constitui infrações a ordem econômica, sujeitando as requerentes ao pagamento de multa diária no valor
de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), vencidos o Presidente Gesner Oliveira e o Conselheiro Arthur
Barrionuevo. Participaram do julgamento o Presidente Gesner Oliveira e os Conselheiros Leônidas Rangel
Xausa, Antônio Carlos Fonseca da Silva, Renault de Freitas Castro, Lucia Helena Salgado e Silva, Paulo Dyrceu
Pinheiro e Arthur Barrionuevo, presente a Procuradora-geral, Marusa Freire.55

 A formação da joint venture em questão foi reapreciada com base no art. 27 da Resolução CADE nº
5/96 decidindo-se pela aprovação do ato condicionada mediante Termo de Compromisso, devidamente
homologado posto que o dano seria passível de neutralização mediante estabelecimento de condições visando
reestabelecer o dinamismo concorrencial do mercado.

Acórdão

Ementa. Formação de “joint venture”. Reapreciação com base no art. 27 da Resolução CADE nº 5/96. Mercado
nacional de cerveja. Estrutura de mercado concentrada. Competição prevalecente por diferenciação de imagem.
Fortalecimento de posição dominante. Aliança defensiva de posicionamento de produtos com efeito de
desencorajar nova entrada. Ocupação de nicho de maior dinamismo no mercado. Reforço das barreiras à entrada
de novos concorrentes. Operação que supera os limites necessários aos objetivos perseguidos. Dano passível de
neutralização mediante estabelecimento de condições visando reestabelecer o dinamismo concorrencial do
mercado. aAprovação do ato condicionada, mediante Termo de Compromisso, devidamente homologado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos na conformidade dos votos e das notas eletrônicas, acordam os
Conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa Econômica — CADE, após o voto de vista do Presidente
do CADE, Gesner Oliveira, por unanimidade conhecer do pedido de reapreciação do Ato de formação de “Joint
Venture” realizada entre a Companhia e Cervejaria Brahma (CCB), Miller Brewing Company (MBC) e Miller
Brewing M1855, Inc. (Miller). Decidiram ainda por maioria aprovar a operação sob as condições estabelecidas
no voto de vista da Conselheira Lucia Helena Salgado e Silva. Vencidos o Conselheiro-Relator Renault de
Freitas Castro, que condicionou a aprovação à implementação pela CCB de programa de cooperação em
produção e distribuição à pequenas cervejarias, o Conselheiro Antonio Fonseca que rejeitou o pedido de
reapreciação, mantendo a decisão original, o Conselheiro Paulo Dyrceu Pinheiro na extensão de seu voto e o
Conselheiro Arthur Barrionuevo que não considerou a operação lesiva à concorrência, não se opondo no
entanto, aos termos de compromisso negociado com as requerentes. Ficando decidido que: 1) a CCB deverá,
após 15 (quinze) dias da aprovação do edital pelo Cade, disponibilizar, por meio de oferta pública, parcela de
sua capacidade de envasamento nas embalagens não-retornáveis, típicas do segmento premium; 1.1) os termos
do edital de oferta e do contrato de envasamento serão submetidos à aprovação do Cade no prazo de trinta
(trinta) dias a contar da data de publicação do extrato do Termo de Compromisso, 1.2) o prazo de duração do
contrato será de dois anos, renováveis por mais dois, com opção de mais um ano; 1.3) a seleção da empresa que
contratará o envasamento será feita por meio de oferta pública, estando habilitadas a participar cervejarias que
tenham registrado participação inferior a 10% no mercado nacional de cerveja em 1997; 1.4) será vencedora da
                                                
55 Acórdão extraído do site do CADE in http://www.mj.gov.br/cade/jurispru.htm
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oferta pública a empresa que contratar maior quantidade; 1.5) o preço de envasamento a ser cobrado pela CCB
será o equivalente ao do envasamento da cerveja de marca Miller; 1.6) o volume de envasamento a ser ofertado
pela CCB será o equivalente ao do envasamento da cerveja de marca Miller; 1.7) fica vedado qualquer outro
tipo de vínculo entre a vencedora da oferta pública e a CCB; 2) não havendo empresas interessadas ou
habilitadas a CCB deverá realizar oferta pública limitada de envasamento, estando habilitadas a dela participar
apenas aquelas micro-cervejarias participantes do Programa de Auxílio Técnico; 3) a CCB deverá, após 15
(quinze) dias da aprovação do edital pelo Cade, oferecer à micros-cervejarias, por meio de oferta pública,
contratos de auxílio técnico - Programa de Auxílio Técnico - de modo a transferir tecnologia de produção e de
difundir seus conhecimentos em técnicas de gerenciamento e de engenharia de montagem disponibilizados à
CCB pela Miller com as “melhores prática”; 3.1) os termos do edital de oferta e dos contratos de auxílio técnico,
serão submetidos aà aprovação do CADE no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de publicação do extrato
do Termo de Compromisso de Desempenho; 3.2) o prazo de duração do contrato será de cinco anos, renovável
por mais cinco anos, 3.3) sairão vencedoras da oferta pública as três micros-cervejarias que propuserem o
melhor preço; 3.4) estão habilitadas a participar da oferta pública do Programa de Auxílio Técnico micro-
cervejarias, existentes ou em projeto, definidas como aquelas empresas que produzem e vendem sua própria
cerveja apenas nas suas próprias instalações; 3.5) fica vedado qualquer outro tipo de vínculo entre a vencedora
da oferta pública e a CCB; 4) deverão ser eliminadas todas as referências a preços de produtos produzidos e/ou
importados pela Skol e pela CCB de todos os Acordos firmados com a Miller; 5) deverá a CCB e Miller
promover a assinatura em 15 (quinze) dias, a contar da publicação do acórdao, do Termo de Compromisso
homologado. Participaram do julgamento além do Presidente, do Relator e da Conselheira-Designada para lavrar
o acórdão, os Conselheiros Antonio Fonseca, Paulo Dyrceu Pinheiro e Arthur Barrionuevo Filho. Ausência
eventual e justificada do Conselheiro Leônidas Rangel Xausa. Presente a Procuradora-Geral do Cade, Doutora
Marusa Vasconcelos Freire. Brasília, 13 de maio de 1998 (data do encerramento do julgamento iniciado em 08
de abril de 1998).56

9.2. Antarctica e Anheuser-Busch (Budweiser) -  “joint-venture” Budweiser Brasil Ltda

Medida similar ao caso Miller-Brahma foi tomada pelo CADE, determinando que a empresa formada
através de uma joint venture deveria desaparecer em dois anos.

Acórdão

EMENTA: Aquisição de participação acionária e formação de “Joint Venture”. Lei 8.884/94, art. 54. Mercado
nacional de cerveja. Estrutura de mercado concentrada. Fortalecimento de posição dominante. Reforço das
barreiras à entrada de novos concorrentes. Eliminação de concorrência potencial. Desestímulo à entrada de
novos “players” independentes no mercado. Não agregação de dinamismo ao mercado. Não geração de
eficiências e benefícios a serem compartilhadas com o consumidor. A operação supera os limites necessários aos
objetivos perseguidos. Não atendimento às condições previstas no § 10 do art. 54 da Lei 8.884/94. Aprovação do
ato condicionada à aceitação de condições, mediante Compromisso de Desempenho.

Vistos, relatados e discutidos estes autos na conformidade dos votos e das notas eletrônicas, acordam os
Conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, por maioria, após os votos - vistas do
Conselheiro Arthur Barrionuevo Filho e do Presidente do CADE, aprovar sob condições o Ato de aquisição de
participação acionária e formação de “Joint Venture”, nos termos do voto da Conselheira-Relatora, por
entenderem que o tempo originalmente estabelecido pelas Requerentes pode causar dano ou ameaça de dano à
concorrência. Decidiram, ainda, que o não atendimento às diretivas indicadas nesta decisão constituirá  infração
à ordem econômica, sujeitando as Requerentes, individualmente, ao pagamento de multa diária de R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais). Decisão por maioria, vencidos o Conselheiro Arthur Barrionuevo e o Presidente Gesner
Oliveira. O Conselheiro Antonio Fonseca, embora adotando integralmente as razões do voto e do aditamento da
Relatora, ficou vencido na extensão do seu voto que não aprova a operação e tendo em vista a boa fé das
Requerentes, a demora no exame da operação pelo Sistema de Defesa da Concorrência e o custo do
desfazimento da aliança, faculta as Empresas continuar a aliança pelo prazo máximo de 24 meses contado da
publicação da decisão do Conselho, devendo as Empresas terminar o negócio dentro desse prazo na forma que
lhes convier e nos termos do § 9º do art. 54 da Lei 8.884/94. Por unanimidade o Conselho referendou a decisão
da Relatora de encaminhar procedimento em separado, no âmbito do CADE, com vistas a esclarecer dúvidas
suscitadas quanto à integralidade da documentação enviada pelas Requerentes. Participaram do julgamento além
do Presidente e da Relatora, os Conselheiros Leônidas Xausa, Antonio Fonseca, Renault de Freitas Castro, Paulo
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Dyrceu Pinheiro e Artur Barrionuevo, presente a Procuradora-Geral, Marusa Freire. Ausente justificadamente o
Conselheiro Paulo Dyrceu Pinheiro na sessão de encerramento.57

9.3. Casos apreciados pelo CADE na vigência da lei antitruste anterior (Lei 4.137/62)

Na vigência da Lei 4.137/62, destacam-se ainda três  casos em que, no primeiro há apreciação e
autorização do CADE para a formação de “joint venture”; no segundo,  não há apreciação do CADE em razão
da matéria; e finalmente no terceiro não há existência de efeitos proibitivos pela lei do CADE. 58

9.3.1. Decisão na Representação 10/87, de 7.5.87, Consulentes: Volkswagen A.G. e Ford Motor Co.

Decidiu o CADE pela licitude da formação da joint venture a Volkswagen A.G. e Ford Motor Co.
objetivando a otimização da produção comum e redução de custos:

FORMAÇÃO ENTE CONCORRENTES OBJETIVANDO OTIMIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E REDUÇÃO
DE CUSTOS  -  ADMISSIBILIDADE  -  LIMITES.

Lícita é a formação de “joint venture” entre empresas concorrentes, objetivando a otimização  da
produção comum e a redução de custos, eis que se inclui entre os atos de organização da produção sujeitos ao
princípio da livre iniciativa, consagrado constitucionalmente, desde que as operações do novo ente obedeçam às
prescrições da Lei 4.137, de 1962.

Referência: Decisão na Representação 10/87, de 7.5.87, Consulentes: Volkswagen A.G. e Ford Motor Co. (DOU
de  11.5.87, Seção I, p. 6.953).

9.3.2.  Decisão da Representação 10/87, de 7.5.87, Consulentes: Volkswagen A.G. e Ford Motor Co.

REESTRUTURAÇÃO DA EMPRESA E RACIONALIZAÇÃO DE LINHAS DE PRODUÇÃO  -
ASSOCIAÇÃO COM EMPRESA DO SETOR QUE PASSA A TER PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA NO
CAPITAL VOTANTE  - CONTROLE SOCIETÁRIO E DECISÕRIO MANTIDO PELO ACIONISTA
MAJORITÁRIO ATRAVÉS DE ACORDO DE ACIONISTAS  - NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 74 DA LEI
4.137, DE 1962.

A formação de “joint venture” através de associação minoritária com empresa do setor, garantido o
controle societário e decisório do acionista majoritário através de acordo de acionistas, de que resulte
racionalização da produção e a melhoria nas condições da concorrência através da criação de fontes alternativas
de suprimento de insumos, não incide nos termos do art. 74 da Lei 4.137, de 1962, falecendo ao CADE,
portanto, competência para apreciação da matéria.

Referência: Decisão da Representação 10/87, de 7.5.87, Consulentes: Volkswagen A.G. e Ford Motor Co. (DOU
de 11.5.87, Seção I, p. 6.953).

9.3.3.  Decisão no Pedido de Registro de Acordo, de 5.6.87, Interessados: Cia. Industrial São Paulo e Rio,
Cisper, Indústria e Comércio S.A., Campo bom  -  Indústria, Comércio, Participações e Representações S.A. e
Cia. Vidraria Santa Marina

Joint venture aprovada tendo em vista não se vislumbrarem efeitos proibidos pela lei antitruste em
vigor.

ACORDO DE “JOINT VENTURE”  -  INEXISTÊNCIA DE EFITOS PROIBIDOS PELA LEI DO CADE  -
ADMISSIBILIDADE.

Admissível é o registro de  acordo de joint venture em cujo teor não se vislumbrem efeitos proibidos pela Lei do
CADE, sem prejuízo, porém, do acompanhamento normal da execução do ajuste.

                                                
57 Acórdão extraído do site do CADE in http://www.mj.gov.br/cade/jurispru.htm .
58 Jurisprudêcia extraída da obra de  FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga. Introdução ao Direito da Concorrência. São Paulo: Malheiros,
1996, pg. 264.
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Referência: Decisão no Pedido de Registro de Acordo, de 5.6.87, Interessados: Cia. Industrial São Paulo e Rio,
Cisper, Indústria e Comércio S.A., Campo bom  -  Indústria, Comércio, Participações e Representações S.A. e
Cia. Vidraria Santa Marina, Conselheiro-Relator: Geová Magalhães Sobreira (DOU de 8.6.87, Seção I, p.
8.799).

10.  REPRESSÃO CIVIL

Cumpre fazer breves referências à responsabilidade civil perante atos de concorrência desleal . A
responsabilidade civil se funda na culpa (subjetiva) ou na possibilidade de socializaçào das repercussões
econômicas do dano (objetiva), assegurando ao empresário a reparação aos danos sofridos59 . Aplica-se o
disposto no Código Civil, arts 1059 e 1525. 60

11.  CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR

A Lei Penal 1.521/51 coexiste com a Legislação administrativa 8.884/94, cumprindo ressaltar,
inclusive, o art. 19 da legislação antitruste brasileira, dispondo que “a repressão das infrações da ordem
econômica não exclui as punições de outros ilícitos revistos em lei”.61

O art. 3º, inciso  III da lei em referência, enquadra como crime contra a economia popular “promover
ou participar de consórcio, convênio, ajuste, aliança ou fusão de capitais, com o fim de impedir ou dificultar,
para o efeito de aumento arbitrário de lucros, a concorrência em matéria de produção, transportes ou
comércio...”

Tem-se, portanto, que a legislação brasileira - tanto no âmbito da legislação antitruste como no cerne da
legislação que define os crimes contra a economia popular, não considera ilícita a concentração empresarial em
si.  A mera constituição de joint venture contratual não implica em crime ou infração contra a ordem econômica;
todavia, coíbem-se as situações abusivas criminosas praticadas pela combinação interempresarial sob a égide da
associação empresarial62, enquadráveis nas condutas delituosas descritas pelas Leis 8.884/94 e 1.521/51.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A crescente internacionalização da economia decorrente principalmente da redução de barreiras ao
comércio mundial, da maior velocidade das inovações tecnológicas e dos grandes avanços nas comunicações,
tem exigido das empresas mudanças na atuação.

Tal fato poderá ser  positivo para o mercado e para as nações, desde que provoque um maior equilíbrio
competitivo e comercial, vindo portanto a relevar “o papel cada vez mais imprescindível das políticas
industrial, de comércio exterior e de defesa da concorrência (e da necessidade de articulação entre elas) na
agenda da globalização da economia (...) . Partindo-se do princípio de que a chamada globalização não é
panacéia para os males distributivos de que padece a economia mundial, as fusões e associações de empresas,
assim como os investimentos diretos explicados ou induzidos por esse “fenômeno”, devem merecer cuidadosa
avaliação de seus custos e benefícios sociais para o País, como em qualquer outro caso, sem a contaminação
de exageros nacionalistas ou liberais, mas tendo sempre em vista os altos interesses das políticas públicas
nacionais.” 63

As joint ventures consistem certamente, em modalidade jurídica atual, vital tanto no âmbito interno
como na tendência de globalização dos mercados. As parcerias empresariais, indubitavelmente,  estão se
mostrando  mecanismo jurídico e econômico responsável pela ação integracionista do Mercosul.

O processo de globalização deverá possibilitar uma economia de complementaridade, e nesse ínterim as
formas de sinergia interempresarial constituirão em instrumento vital para a efetivação do processo
integracionista. 64

                                                
59 Cf. COELHO, Fábio Ulhoa, op. cit. p. 188 e ss.
60 Vide lei de Propriedade Industrial arts. 195 a 210.
61 A presente abordagem tenciona, apenas, posicionar a joint venture perante as legislações 8.884/94 e 1.521/51. Para maior
aprofundamento ao tema, vide art. 5º, inciso  XXXV, Constituição Federal/88; art. 196 e incisos do Código Penal; art. 176, Dec. Lei
9279/96(Código da Propriedade Industrial); Lei Del. 4/62 (intervenção no domínio econômico); arts. 4 a 7 e 11 a 17 da Lei 8.137/90
(crimes contra a ordem tributária, econômica e outras relações de consumo).
62Vide Mauro Rodrigues Penteado, in Sociedades... cit. p. 80 .
63 Cf. Cf. relatório e Voto do Conselheiro Renault de Freitas Castro proferido na 41ª sessão ordinária realizada em 11 de junho de 1997 in
www.mj.gov.br/cade/default.asp.
64 V. LUPATELLI Jr. Alfredo e MARTINS, Eliane Maria Octaviano Martins, in Mercosul : Atuação Empresarial e os Efeitos da
Globalização, Revista de Direito do Mercosul, Buenos Aires : La Ley, vol. 2, dez. 98.
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O empresariado com certeza acompanha a evolução do cenário econômico e os efeitos da globalização
nos mercados. Alguns perceberão as vantagens competitivas que se lhe apresentam os outros mercados, muitos
verão novos concorrentes surgirem. Poucos desmistificam as opções de parcerias, elegem e negociam parcerias,
firmam-se segundo uma das modalidades da associação, e uma  joint venture certamente se apresentará mais
apta a conquistar e sobreviver nos mercados.

A perspectiva apontada no mercado globalizado é que, a recorrência a modalidades de associações
empresariais, na forma de joint ventures se fixe ainda mais, e principalmente com a consolidação de blocos
econômicos, em especial o Mercosul, ensejando premente necessidade de desenvolvimento de novas formas de
colaboração interempresarial. Tal como numa corrida de fundistas, haverão vencedores e vencidos.

E neste interim, cumpre ressaltar que, se realmente o objetivo do Mercosul é o mercado comum, não
poderá neglicenciar nos seguintes pontos vitais : a adoção urgente da supranacionalidade,  conjuntamente com  a
relevância do papel fundamental do direito da concorrência e os abusos do poder econômico. Medidas eficazes
de defesa da concorrência são, pois, inadiáveis, até porque em primeiro plano está em jogo a proteção do
universo consumidor no Mercosul. Requer-se harmonização urgente das normas relacionadas à defesa da
concorrência., que, a um só tempo, permita o desenvolvimento  do fluxo de comércio intra-bloco e coíba as
práticas restritivas da concorrência.

Destarte, as leis que visam coibir a concorrência desleal, devem ser analisadas com cautela e
discernimento, de forma que sejam aplicadas com a prudência que o assunto requer. A investigação requer
percepção acurada dos mecanismos inúmeros de uma economia livre, para que não se colham resultados
indesejáveis causados à economia dos países e aos consumidores.

Não se deve reprimir o ato de concorrência, mas sim rechaçar a deslealdade na concorrência, coibindo
abusos e desmandos.  Efetivar a busca incessante da verdade e a aplicação da justiça, sob a égide da proteção à
Nação, à ordem econômica e ao consumidor.

Ademais, exige-se  conscientização de que o princípio da livre concorrência, calcado em competição
honesta, livre de fraudes e abusos, é princípio norteador da ordem econômica consagrado pela CF/88. A
concorrência em si, é benéfica e necessária para o mundo capitalista; preços baixos e monopólios de mercado,
nem sempre são originários de deslealdade, mas fruto de eficácia empresarial.
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Introducción:

Ante la estructuración de mercados cada vez mas abiertos, el derecho de competencia se manifiesta como uno de
los principales elementos para el desarrollo del comercio internacional y de la integración económica en los
diferentes países del mundo, además de ser una herramienta imprescindible para construir  los diferentes
esquemas de globalización como es el caso de la Comunidad Europea y la Comunidad Andina.

Toda comparación entre el esquema legal de competencia de la Comunidad europea y la Comunidad Andina
debe enfocarse desde un punto de vista flexible ya que no es posible igualar la concepción y filosofía de estos
dos sistemas en cuanto que cada uno tiene estructuras y metas diferentes.
Podemos observar que la relación institucional de cada una de las comunidades tiene  grandes diferencias, por
ejemplo, en la Comunidad Europea se presenta una fuerte presencia de las instituciones a nivel comunitario ya
que dichos organismos adelantan todos los procesos que afectan a los Estados miembros en su conjunto,
conjugándose con la actuación de cada uno de los países  en lo relacionado con el derecho interno.
A diferencia de la Comunidad Andina en donde se manejan los asuntos a un nivel nacional y de manera
subsidiaria se ponen estos en conocimiento de las instituciones comunitarias, las cuales cumplen más una
función política y de cohesión antes que ejecutiva y funcional.

El siguiente análisis pretende por tanto, mostrar las diferencias existentes entre ambas comunidades en el campo
del derecho de competencia, a través de la exposición de las diferencias en el manejo de este derecho aclarando
de ante mano que se parte de premisas y realidades diferentes, teniendo siempre en cuenta la filosofía de
globalización  y de creación de un mercado común.

Principios de la Comunidad Europea:
Los Estados que conforman la Comunidad Europea persiguen ante todo la creación de un espacio común dentro
del cual se satisfagan las necesidades e intereses generales enmarcados estos dentro de el progreso económico y
social.
Para poder alcanzar este objetivo es necesario crear un mercado común el cual supone la construcción de un
espacio económico supranacional basado en una economía de mercado y en el principio de la libre competencia.
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Además de esto también es necesario armonizar las legislaciones internas de los Estados miembros dentro de las
cuales se deben considerar no solamente los intereses nacionales sino también los comunitarios.

La política de competencia estructurada al interior de la Comunidad y regulada por la Comisión pretende
conseguir un equilibrio dentro del cual las empresas se encuentren facultadas para cooperar y conseguir los
beneficios del Mercado común manteniendo un nivel de competencia efectiva.

Las normas protectoras de la competencia tienen tres objetivos específicos:
1.- conseguir la unidad del Mercado común a través de la fluidez de intercambios, evitando la parcelación misma
del mercado
2.- la defensa de la libre competencia. Las normas sobre competencia se estructuran en el Tratado CE como un
instrumento para proteger y desarrollar la competencia, por lo tanto, se busca generar el incremento de los
agentes económicos dentro del mercado para que de esta manera se pueda aumentar la competencia y se eleve la
exigencia en la calidad y en el ofrecimiento de bienes y servicios.
Es importante resaltar que al interior de la Comunidad Europea, y en general en la concepción económica
mundial, el modelo dentro del cual se aplican las normas de competencia no obedece a una estructura perfecta
sino que se configura como un sistema adaptable y flexible de competencia eficaz en cuanto que no todos los
sectores de la economía tienen el mismo grado de competencia.
3.- La protección de los usuarios y consumidores ya que el aumento de la oferta produce la ampliación y
liberalización de los mercados, promoviendo de esta manera una mejor satisfacción de la demanda por parte de
los consumidores.

El Tratado de la Comunidad Europea tiene una vocación de generalidad en cuanto que integra en su aplicación a
todos los sectores económicos excluyendo aquellos que ya se encuentran regulados en las otros Tratados
constitutivos de carácter específico, como es el caso del Carbón y del Acero y de la Energía Atómica. Es decir,
que las normas de competencia consagradas en el mismo se aplican a cualquier sector de la economía con
exclusión de los temas regulados en los Tratados CECA o Euratom.
Aún así, la política de competencia ha establecido prioridades temporales para la aplicación de las normas sobre
la competencia en determinados sectores como lo es el caso de agricultura y transporte especialmente, pero
requieren según su conformación una serie de normas especiales.

Es importante señalar que el derecho interno de la competencia sigue vigente frente al ordenamiento
comunitario, es decir, que este derecho puede aplicarse en cualquier circunstancia pero dicha aplicación debe
encontrase armonizada con el derecho comunitario.
Partiendo del parámetro establecido en el artículo 227 del Tratado CE, el ámbito de aplicación de las normas de
competencia serían el territorio de los Estados miembros de la comunidad.
Pero a través de la aplicación de las normas se ha podido establecer que las normas de competencia tienen un
alcance territorial especial en cuanto que es posible aplicarlas tanto a las empresa que tienen su sede en un país
ajeno a la Comunidad pero que han adelantado prácticas colusorias que producen sus efectos en el Mercado
común, a pesar de que dichos acuerdos se hayan realizado también por fuera del territorio comunitario.
La competencia que tiene la Comunidad para aplicar en estos casos sus normas, se encuentra legitimado por el
principio de territorialidad reconocido por el derecho internacional público.

La creciente internacionalización del mercado comercial en el mundo ha llevado a la Comunidad a ampliar su
visión con relación al manejo y al control de los intercambios comerciales, es así como se ha puesto de
manifiesto la necesidad de cooperar con las autoridades de competencia de otros Estados y generar la inclusión
de acuerdos con otros países.
Siguiendo esta tendencia, se han suscrito acuerdos con EE.UU (acuerdo relativo a la aplicación de sus Normas
de Competencia), con los países de Europa Central y Japón.
La Comunidad Andina y su entorno:
En America Latina el tratamiento de la economía ha tenido cambios interesantes en los últimos tiempos,
generando la apertura de los mercados al comercio internacional por medio de ajustes económicos, saneamientos
financieros, promoción de la inversión extranjera y desarrollo de la integración económica regional.

Los países de Latinoamérica se han sumado a la tendencia mundial enmarcada en la economía de libre mercado,
pero para que este tipo de esquema funcione es necesario que exista una alta competitividad entre las empresas
participantes, lo cual lleva a establecer las normas correspondientes que permitan fomentar la competencia.
Sobre esta materia, los ordenamientos jurídicos particulares de los diferentes países latinoamericanos han tratado
el tema con anterioridad consagrando normas relativas al control de las operaciones de concentración, a los
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acuerdos restrictivos y el abuso de posición dominante, pero el problema se presenta al nivel estructural de la
economía, ya que esta consta de sectores que se encuentran muy concentrados, evitando la libertad de mercado y
el desarrollo de una verdadera competencia.

Como caso particular tenemos el ejemplo de Colombia, país integrante de la Comunidad Andina, el cual posee
una de las primeras legislaciones de competencia en Latinoamérica. A pesar de que el sistema colombiano de
competencia esta revestido de solidez, la legislación colombiana incurre en la confusión de diferentes temas
dentro de la materia general de competencia.
Es así como la ley 155 de 1959 en su artículo 3 dispone que el Gobierno intervendrá dentro de los sistema de
control de calidad y clasificación de los productos buscando la protección de los consumidores, de igual manera
el artículo 11 enumera que actos se entienden como competencia desleal y en su numeral 7, 8 y 9 contempla los
derechos de propiedad industrial como parte del derecho de competencia y el artículo 17 autoriza al Gobierno
para que fije los precios de los productos con el ánimo de proteger al consumidor.

Con relación a la vigilancia y control de las actividades comerciales, y en especial en el manejo del derecho de
competencia  el organismo encargado es la Superintendencia de Industria y Comercio en la cual, debe adelantar
los correspondientes procedimientos.
El artículo 2 del decreto 2153 de 1992 que describe las funciones de la Superintendencia, establece que esta
debe adelantar la observancia de todas las reglas de competencia en los mercados nacionales e iniciar el proceso
correspondiente con el fin de “… mejorar la eficiencia del aparato productivo nacional; que los consumidores
tenga libre escogencia y acceso a los mercado de bienes y servicios…” . (negrillas fuera de texto) Podemos
ver como dentro de este artículo se incluye una norma de derecho de los consumidores lo cual no corresponde a
la política de competencia.

Esta tendencia también se repite en los numerales 4 y 6 del artículo anteriormente citado, que establece que ante
la Superintendencia de Industria y Comercio se tramitará todo lo relativo a la protección del consumidor y la
propiedad industrial, a su vez el numeral 20 determina la función de “Asesorar al Gobierno Nacional y participar
en la formulación de las políticas en todas aquellas materias que tengan que ver con la protección al
consumidor, la promoción de la competencia y la propiedad industrial y en las demás áreas propias de sus
funciones,” (negrilla fuera de texto).

La confusión entre las materias ante dichas persiste en todo el texto legislativo,  otro ejemplo de esto es el
artículo 4 numeral 17 del decreto 2153 sobre el control de calidad de determinados bienes y servicios vinculados
al tema de los consumidores, de igual manera el artículo 48 censura los actos indebidos a través de la infracción
de las normas de publicidad, tema también relacionado con el derecho del consumidor.
De esta manera podemos observar de que a pesar de que el derecho colombiano busca crear un eficiente sistema
de competencia, tiene ciertas fallas de coherencia lo cual lo lleva a abarcar muchos temas conceptualmente
diferentes, haciendo que la legislación pierda claridad y eficacia al momento de aplicarla.
La solución a este problema se encontraría en la diferenciación de competencias y de temas al interior de la
Superintendencia de Industria y Comercio, además de una reforma legal que permita estructurar formalmente las
normas. Es necesario también actualizar los montos de los umbrales que se exigen para clasificar ciertas
operaciones en la aplicación del derecho de competencia.

El plan de integración en Latinoamérica es un proyecto que beneficia a la economía mundial ya que permite
crear una mayor seguridad y estabilidad en los intercambios comerciales pero este proceso presenta problemas
en el campo del desarrollo social, del desempleo y de articulación de acuerdos bilaterales y de libre comercio en
la región misma.
De igual manera la conservación de los derechos internos basados en la unilaterialidad y la extraterritorialidad
de las normas de cada Estado, impiden que se adelante una verdadera armonización de legislaciones.
Para superar estos problemas es posible tomar como ejemplo el sistema Comunitario europeo y sus instituciones,
además de los nuevos regímenes internacionales legítimos, ya que estos sirven de modelo y permiten identificar
los puntos que conllevarían a la construcción de una sociedad más cooperativa, sin embargo es necesario que la
globalización latinoamericana y en especial la construcción de la Comunidad Andina, cuente con una clara
voluntad política que le permita afianzar los verdaderos principios de integración.

Los países integrantes de América Latina han demostrado tener bases económicas fuertes registrando un buen
crecimiento promedio y una baja en la inflación, ofreciendo de esta manera aspectos interesantes para los
inversores extranjeros, pero el entorno de la crisis mundial pone en una encrucijada a estas economías en la
medida en que mantienen una estructura interdependiente y presentan una gran diversidad de coyunturas
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económicas y sociales lo cual facilita la presencia de un efecto dominó ante la devaluación de una de las
monedas de los países latinoamericanos, conllevando a una progresiva desestimulación de la inversión
extranjera.
Siendo así, es necesaria la creación de estructuras financieras globales que doten de soluciones económicas a los
países latinoamericanos con una visión de largo plazo y  que permita que estas economías puedan superar el
momento de crisis.

Por lo tanto, la articulación y puesta en marcha de una política de competencia y la consolidación de un mercado
común dentro de la Comunidad Andina, modificaría el entorno económico dotándolo de una mayor seguridad y
un mayor impulso, fomentando así la inversión extranjera y la inyección de capital a esta zona.
Frente a este panorama, y ante la actual situación económica del mercado latinoamericano es de vital
importancia delimitar el alcance, las ventajas y los fallos de la legislación existente sobre la materia en los países
de la zona para construir las bases de un verdadero mercado común entre ellos.
Los esfuerzos conjuntos realizados por la Comunidad Andina está encaminado hacia una armonización de
legislaciones, la colaboración para la creación de un mercado común y el combate del comercio irregular y el
blanqueo de dinero entre otros puntos.

Para que los países latinoamericanos puedan llegar a ser considerados como verdaderos socios comerciales ante
la Unión Europea es necesario que se produzca una estabilidad política de la región, alcanzando así, el
desarrollo económico.

I.- Las normas de competencia:

I.1.- Los acuerdos y las posiciones dominantes:
I.1.1- La Comunidad Europea :

El tema de competencia, y en especial los asuntos sobre acuerdos y posición dominante, en la Comunidad
Europea se encuentra consagrado en los artículos 85 y 86 del Tratado de la Unión y han sido desarrollados por el
Reglamento 17 de 1962 y por las transposiciones de las leyes de competencia en cada país.
Al analizar el tenor literal del artículo 85 del Tratado, en su numeral 1, encontramos los siguientes elementos
constitutivos que permiten considerar que el desarrollo de determinada actividad vulnera el derecho a la
competencia:
- Debe existir un acuerdo, decisión o práctica concertada entre las empresas.
- que las actividades antedichas puedan llegar a restringir o distorsionar la competencia dentro del

Mercado Común.
- Que los acuerdos entre las empresas afecten el comercio entre los Estados miembros.
Los sujetos sometidos a los preceptos consagrados en el artículo 85 del Tratado de la Unión son los sectores de
producción, comercio y prestación de servicios, ya sea que desarrollen su actividad en el sector público como en
el privado.
Las normas de competencia de la Comunidad Europea se extienden a todos los sectores de la economía del
mercado común ya que lo que pretenden es evitar todo tipo de acuerdos que afecten el comercio entre los
Estados miembros, excluyendo de su ámbito de aplicación el consumo privado en vista de la poca relevancia que
tiene esta actividad dentro del intercambio de bienes dentro del mercado único.

El artículo 85 del Tratado regula los acuerdos, decisiones o prácticas que vulneren la competencia, estos
conceptos en el mundo comercial se superponen, siendo de mayor aplicación el concepto de acuerdo.
En la Comunidad Europea se entiende como acuerdo todo compromiso obligacional voluntario de las partes que
busque controlar su libertad de acción con el fin de limitar la competencia, estos no tienen que tener una forma
jurídica para entenderse como tales, basta el vínculo moral.
Los acuerdos pueden ser expresos o tácitos, tampoco se exige que el acuerdo conste por escrito ni que afecte a
terceras empresas, por lo que es posible que un acuerdo informal realizado entre dos empresas para restringir la
competencia entre ellas mismas,  origina una práctica concertada que es sancionada por el Tratado.
Los elementos fundamentales del acuerdo son su bilateralidad y la expresión de voluntariedad por parte de los
participantes, sin importar la formalización o expresión de dicha voluntad. Por lo tanto, para que exista acuerdo
solamente es necesario que las empresas hayan manifestado su voluntad común para actuar de determinada
manera en el mercado pero dicha expresión debe haberse realizado dentro de un ámbito de autonomía e
independencia de las partes.
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En la Comunidad Europea las prácticas concertadas se presentan entre empresas totalmente interdependientes,
haciendo que toda decisión tomada por una de las empresas, afecte de manera directa a las demás que se
encuentran tan estrechamente relacionadas. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas es claro al
establecer la diferencia entre práctica concertada y acuerdo, considerando que "por su naturaleza, la práctica
concertada no reúne, pues, todos los elementos de un acuerdo, pero puede particularmente resultar de una
coordinación que se exterioriza mediante el comportamiento de los participantes."
Es posible distinguir la práctica concertada del acuerdo en la medida en que la primera es una simple
concertación, en donde el elemento consensual aparece más diluido por lo tanto, implica necesariamente
relaciones recíprocas entre las partes, a diferencia de lo que parece existir en el acuerdo.

Con relación al abuso de posición dominante, el artículo 86 del Tratado de la Unión establece en su articulado
una restricción para evitar el abuso de dicha posición, más no su existencia, y a diferencia de lo que puede
ocurrir con el artículo 85,3, no existe ningún medio que permita autorizar la actuación abusiva,  que como lo
establece el Tribunal de Justicia "el abuso no es susceptible de autorización en una Comunidad que reconoce la
supremacía del derecho como principio superior." Por tanto, las empresas que operen dentro del mercado de la
Comunidad Europea y cuyas conductas se encuentren enmarcadas dentro de la posición dominante únicamente
podrán utilizar el mecanismo especifico de Declaración Negativa para poder exonerarse.
Los efectos derivados de la infracción del artículo 86 son similares a los del artículo 85, a excepción de la
nulidad de pleno derecho que se produce en los acuerdos, además las personas físicas o jurídicas que hayan sido
perjudicadas por la actuación abusiva de las empresas con posición dominante, están facultadas para reclamar
una indemnización por daños y perjuicios ante los Tribunales nacionales.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas define la posición dominante en el asunto Hoffmann - La
Rôche de la siguiente manera: "La posición dominante contemplada en el artículo 86 del Tratado se refiere a una
situación de fuerza económica de la que disfruta una empresa que le da el poder de obstaculizar el
mantenimiento de una competencia efectiva sobre el mercado en causa y le permite actuar con una considerable
independencia frente a sus competidores, sus clientes y por último, frente a los consumidores."
El abuso de la posición dominante se puede presentar en el caso de una política de concentración, con
independencia de los medios para conseguir esta situación en el evento en que la empresa que adelanta esa
actividad ya tiene una posición dominante en el mercado, como es el caso ya citado.
El criterio de posición dominante se entiende, tanto en la Unión Europea como en la Comunidad Andina como
un concepto móvil que depende de una serie de factores cuya conjunción generan la posición de dominio.

La normas de la Comunidad Europea no prohiben en si la presencia de la posición dominante si no su abuso, el
cual debe afectar de manera seria e injustificada el mercado común.
El abuso de posición dominante al interior de la Unión Europea no ha sido definido de manera legal, al igual que
el de posición dominante, aún así, la Comisión en un Memorándum de 1966 relativo a las Concentraciones
estableció que la explotación abusiva se produce en el momento en "el que detenta esa posición utiliza las
posibilidades que de ella se derivan para obtener ventajas que no obtendría en caso de que existiera una
competencia practicable y suficientemente eficaz."
Para que se presente la explotación abusiva debe existir una relación de causalidad entre la posición dominante y
el abuso ya que se debe utilizar el poder económico para lograr los objetivos deseados.

Con relación al procedimiento. la Comisión Europea es el organismo encargado de vigilar y controlar las
empresas con el fin de evitar y sancionar las conductas que atenten contra la libre competencia. La Comisión,
con relación al apartado 1 del artículo 85 y el artículo 86 del Tratado CEE  tiene una competencia compartida
con los Estados miembros, pero las autoridades nacionales no pueden proceder a estudiar estos casos a menos
que la Comisión haya iniciado el procedimiento correspondiente. A pesar de esto, se busca implementar un
mecanismo de descentralización en la aplicación del Derecho Comunitario en los casos que produzcan un efecto
nacional principalmente.
A su vez, los casos correspondientes a la aplicación del artículo 85 apartado 3 son de competencia exclusiva de
la Comisión.
En los asuntos relacionados con el artículo 85 y 86, la Comisión sigue dos tipos de procedimientos, estos son el
de control previo,  el cual se caracteriza por ser iniciado por una notificación que busca la obtención de una
declaración negativa o de una exención,  y el procedimiento de infracción  que se pone en marcha a partir de una
denuncia presentada por un Estado miembro o por una persona física o jurídica que tenga un interés legítimo o a
través de una actuación de oficio.
Es necesario por tanto, que se produzca la notificación del acuerdo para que proceda la exención, de esta manera
se consagra un sistema de control previo de carácter obligatorio al interior de la Comunidad Europea.
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El procedimiento de infracción tiene dos etapas, la primera de ellas es la fase preliminar o de instrucción en la
cual se recopila la información y se realizan las verificaciones correspondientes, las empresas deben colaborar
con la Comisión para la obtención de la información necesaria para el estudio del Acuerdo, respetando siempre
la confidencialidad de los documentos y al derecho de defensa.
La segunda etapa es la del procedimiento administrativo que se inicia a partir de la finalización de la fase de
instrucción, con la notificación del pliego de cargos a la empresa, a partir de este momento las autoridades
nacionales se encuentran imposibilitadas para conocer sobre las infracciones al artículo 85 y 86 del Tratado.
Las empresas se encuentran facultadas para presentar objeciones con anterioridad a la obtención de una decisión.
En el tema relativo a las sanciones encontramos que las actuaciones contrarias a los artículos 85 y 86 del Tratado
CEE no tienen un carácter penal pero aún así la Comisión se encuentra facultada para imponer multas a la
empresa infractora o establecer decisiones por medio de las cuales ordena poner fin a la infracción.
De igual manera existen una serie de sanciones suplementarias como es el caso en materia agrícola de la
negativa a pagar los anticipos de los fondos del FEOGA o la consignación de las ayudas al presupuesto FEOGA.

I.1.2.-La Comunidad Andina:

El Acuerdo de Cartagena consagra en la Decisión 285 una serie de normas relativas a la regulación de la
competencia y de los efectos de las prácticas restrictivas de los mismos, en el artículo 1 de la Decisión 285
establece que “Las normas previstas en la presente Decisión tienen por objeto prevenir o corregir distorsiones en
la competencia que son el resultado de prácticas restrictivas de la libre competencia.” (negrillas fuera de
texto).
Es claro que dentro del concepto de prácticas restrictivas de la competencia, la Comunidad Andina quiere
englobar todos los procedimientos contrarios al ejercicio de este derecho, el problema se manifiesta en la
tipificación correcta de las conductas ya que la práctica restrictiva a nivel europeo se entiende como aquella que
adelantan las empresas pero que no tiene un carácter obligacional y bilateral sino que surge como una respuesta
a las condiciones hostiles del mercado, de esta manera quedarían excluidos los acuerdos y las fusiones, figuras
que tienen una tendencia mayor a la violación del derecho de competencia.
El artículo 3 de la Decisión anteriormente citada se encarga de aclarar el punto, englobando dentro del concepto
de prácticas restrictivas de la competencia todos los acuerdos horizontales y verticales, actuaciones paralelas o
prácticas concertadas. De igual forma, es importante resaltar que la conducta que se sanciona es la restricción,
impedimento o falseo de la competencia, obedeciendo por tanto al mismo esquema establecido por la
Comunidad Europea.

Con relación a la posición de dominio, la Comunidad Andina en el artículo 2 inciso final establece que “se
entiende que una o varias empresas gozan de una posición de dominio cuando pueden actuar de forma
independiente, sin tener en cuenta a sus competidores, compradores o proveedores, debido a factores tales como
la participación significativa de las empresas en los mercados respectivos, las características de la oferta y la
demanda de los productos, el desarrollo tecnológico de los productos involucrados, el acceso de competidores a
fuentes de financiamiento y suministros, así como a redes de distribución.” Podemos observar en esta definición,
que a pesar de ser amplia, contiene las mismas ideas de la Comunidad Europea como son el estudio del mercado
relevante y el respeto de las normas de competencia.

El concepto de práctica restrictiva es asimilado por la Comunidad Andina con el de  abuso de posición
dominante, lo cual conlleva a equívocos ya que esta práctica a pesar de mantener elementos en común con el
abuso de posición dominante, es un concepto completamente distinto como bien lo entiende la legislación
europea que regula esta conducta en el artículo 86 del Tratado de la Unión.
Como elemento novedoso, el Acuerdo de Cartagena define la posición de dominio, elemento que no se
encuentra definido en la legislación europea y que ha sido objeto de desarrollo por parte de la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de las Comunidades y la doctrina.
A pesar de definir el concepto de posición dominante, el Acuerdo lo consagra de una manera imprecisa sin hacer
mayor referencia al mercado relevante.

Con relación al procedimiento establecido para la denuncia de comportamientos contrarios al derecho de
competencia se faculta a los Estados miembros o directamente a las empresas que tengan un interés legítimo a
adelantar la correspondiente solicitud de sanción.

En el proceso sancionatorio del Grupo Andino consagrado en el Acuerdo de Cartagena, los denunciantes se
encuentran capacitados para solicitar determinadas medidas que buscan impedir o evitar el perjuicio.
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El organismo encargado de pronunciarse sobre este tipo de denuncias es la Junta del Acuerdo de Cartagena la
cual actúa por medio de Resoluciones motivadas.
Como punto novedoso podemos observar en la Decisión 285 del Acuerdo de Cartagena la consagración de una
audiencia de conciliación entre las partes  consagrada en el artículo 10 de la siguiente manera “En el curso de la
investigación, la Junta podrá convocar de oficio a una petición de cualquiera de los interesado, a reuniones con
el propósito de procurar una solución directa y cuyos compromisos y resultados quedarán consignados en
Acta.(…)” Este proceso finaliza con un acta de compromiso cuyo cumplimiento es supervisado por las mismas
empresas y las autoridades del país donde se adelanta la actividad.

También es interesante resaltar el concepto de perjuicio en la legislación del Grupo Andino en cuanto que se
tiene en cuenta la relación de causalidad entre el efecto y las prácticas y la amenaza del perjuicio o el perjuicio
mismo,  es decir que no es necesario que el perjuicio haya acaecido para iniciar el procedimiento ya que también
se tienen en cuenta la eventualidad de concreción de ese perjuicio (artículo 12 literal c, Decisión 285).

Al interior de la legislación de la Comunidad Andina también se presentan ciertas confusiones a nivel
procedimental en el tema de competencia y de propiedad industrial, es así como la Decisión 291 regula en un
mismo cuerpo legislativo el régimen común del tratamiento de los capitales extranjeros y el tema de marcas,
patentes, licencias y regalías, temas de diferente contexto.
Lo importante de este decreto es la estructuración de un sistema de inversiones comunitario, la consolidación de
determinados conceptos como el de inversión extranjera, inversionista nacional, inversionista subregional,
empresa nacional, empresa extranjera entre otros y la descripción de las instituciones y organismos competentes
en el manejo de este tipo de temas al nivel de la Comunidad Andina.
Por lo tanto, la competencia  en estas materias se encuentra plasmada en diferentes acuerdos internacionales y en
el manejo que le den específicamente las autoridades de los Estados miembros ya que la gran falla de la
Comunidad Andina es la carencia de una estructura institucional sólida que facilite la creación del mercado
común.

Con relación a las sanciones, estas son impuestas directamente por los Estados miembros sin mediación de
ninguna autoridad supranacional pero con autorización de la Junta del Acuerdo.
La legislación de la Comunidad Andina, al igual que la Europea, excluye de su conocimiento las prácticas
contrarias a la competencia que sean adelantadas por empresas que no tienen trascendencia comunitaria, es
decir, que sus actividades solamente se desarrollan en un solo Estado miembro y no tiene efectos en el mercado
común.

I.1.2.1.- Colombia:
El artículo 1 de la ley 155 de 1959 determina cuales son los acuerdos o convenios prohibidos, siendo estos los
que busquen impedir el libre desarrollo de la competencia.
Las actuaciones restrictivas de la competencia no son sancionadas de manera expresa dentro del texto legislativo
pero la ley controla los acuerdos que la afecten de manera directa o indirecta, siendo este un punto novedoso,
también tratado de manera más precisa por la legislación venezolana que consagra la intervención de terceros
ajenos al mercado.

 La legislación colombiana, a su vez, consagra la autorización de acuerdos que a pesar de limitar la libre
competencia protegen un sector básico de la producción cuya estabilidad es necesaria para el buen desarrollo de
la economía ( parágrafo 1 de la ley 155 de 1959 y el artículo 49 del decreto 2153).

A su vez, este ordenamiento jurídico define el acuerdo, en el artículo 45 del  decreto 2153 de 1992, como “Todo
contrato, convenio, concertación, práctica concertada o conscientemente paralela entre dos o más empresas”
Dentro de esta definición se agrupan todas las posibilidades de acuerdo. La ley colombiana hace una
enumeración  no taxativa de los acuerdos que se consideran contrarios a la libre competencia.
En la legislación colombiana existen múltiples regulaciones relacionadas con el control de la posición
dominante, es así como en el artículo 2 de la Ley 155 de 1959 se establece la obligación de vigilancia de las
empresas que tienen la capacidad de determinar precios en el mercado, de igual manera la misma ley en su
artículo 8 consagra la prohibición de prácticas que busquen monopolizar la distribución, de igual manera el
artículo 50 del decreto 2153 de 1992 enumera algunas conductas que se entienden como abuso de dicha
posición.
Sobre la definición y control del abuso de posición dominante Colombia ha tenido un manejo más tímido como
lo podemos ver en los artículos anteriormente mencionados en cuanto que no hace gran énfasis en la descripción
de esta conducta, ni precisa sanciones claras.
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I.1.2.2.-Perú:
El decreto legislativo No 701 de 1991 regula el tema de las prácticas que atentan contra la libre competencia.
El artículo 1 del citado decreto establece el objeto de la ley, como la eliminación de  “…. Las prácticas
monopolísticas, controlistas y restrictivas de la libre competencia en la producción y comercialización de los
bienes y en la prestación de servicios…”
Esta definición es mucho más detallada en la medida en que contempla las prácticas monopolísticas como una
conducta sancionable dentro de un mercado de libre comercio. Al entender el monopolio como una figura
restrictiva de la competencia, el concepto de actividades comerciales se restringe ya que deben de eliminarse del
panorama mercantil todos aquellos monopolios naturales o los autorizados por el Estado.
Considero que esta imprecisión de la norma es peligrosa ya que no permite el desarrollo de ciertas actividades
que a pesar de encontrarse en una posición dominante no abusan de ella a menos que se haga una interpretación
eclética de la norma y nos permita inferir que las actividades monopolísticas, controlistas y restrictivas de la
competencia son concurrentes.

El artículo 6 de dicho decreto regula lo relativo prácticas restrictivas definiéndolas como “….los acuerdos,
decisiones, recomendaciones, actuaciones paralelas o prácticas concertadas entre empresas que produzcan o
puedan producir el efecto de restringir, impedir o falsear la competencia.” Podemos entender del texto legal que
las prácticas restrictivas son el género dentro del cual se encuadran todas las demás actuaciones contrarias a la
competencia.
Este artículo introduce la idea de recomendación de manera explícita, por tanto, el hecho de que una empresa
emita un consejo que pueda llegar a afectar la competencia la vincula jurídicamente, haciéndola por tanto
acreedora a las correspondientes sanciones.  Este sistema jurídico hace que sea mucho más estricta la aplicación
de la norma ya que sanciona las opiniones de los participantes en el mercado que acarreen perjuicios en el
campo de la competencia.

Cabe resaltar que en el ordenamiento jurídico peruano, se enumeran una serie de acuerdos, decisiones,
recomendaciones, actuaciones paralelas o prácticas concertadas entre empresas que se consideran atentatorias
contra la libre competencia, dichas conductas no son taxativas entendiendo entre las mismas la fijación de
precios, el reparto del mercado o de las cuotas de producción, la concertación en la calidad de los productos
entre otros puntos.

En cuanto al tema de la posición dominante y su abuso, el artículo 4 define dicha posición como aquella que
dota de independencia a la empresa dentro de cierto mercado, lo cual le permite actuar sin necesidad de tener en
cuenta a las otras partes que participan en el mismo.
Los factores que permiten el desarrollo de una posición de dominio son entre otros la participación significativa
de las empresas en los mercados respectivos, las características de la oferta y la demanda de los bienes o
servicios, el desarrollo tecnológico, el acceso de competidores a las fuentes de financiamiento y a las materias
primas y las redes de distribución que existan.
Se encuentra prohibido por tanto el abuso de la posición dominante, el cual se presenta, según el artículo 4 del
citado decreto, cuando la empresa que detenta dicha posición actúa de manera indebida, lo cual se refleja en la
obtención de beneficios por parte de las empresas dominantes, causando perjuicio a las otras partes que
participan en el sistema. Esta es la tendencia seguida por la mayoría de los ordenamientos jurídicos de los
Estados miembros de la Comunidad Andina,  ya que lo que se sanciona es el abuso y no la posición dominante
en si misma, aunque el artículo 1 no lo deja muy claro al restringir la existencia de monopolios sin explicación
alguna.

I.1.2.3.-Venezuela:
La ley 13 de 1991 para promover y proteger el ejercicio de la libre competencia establece en su artículo 5 “Se
prohiben las actuaciones o conductas, prácticas, acuerdos, convenios, contratos o decisiones que impidan,
restrinjan, falseen o limiten la libre competencia.”
Dentro de esta misma ley se prohibe la actuación de aquellos que sin tener un derecho protegido por la ley
pretendan evitar que existan nuevos competidores en el mercado o nuevos productos o servicios, por lo tanto,
aquí el sujeto de protección es mucho más abstracto y amplio ya que se extiende no solo a los sujetos activos
legítimos que participan en el mercado sino a todos aquellos terceros que sin encontrarse dentro de un área
determinada perjudiquen el derecho de competencia.
La ley venezolana es mucho más detallada en torno a las conductas que perjudican el libre acceso al mercado,
extendiéndose también en la pormenorización de los sujetos.
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Como ejemplo de lo anterior tenemos los artículos 6, 7, 8 y 9 de la citada ley, artículos que contienen la sanción
de la mera intención en la restricción de la libre competencia , la manipulación de terceros con dichos fines y la
utilización de asociaciones, uniones, federaciones, entre otras formas de agrupación que impidan el libre
desenvolvimiento del mercado a su vez, también establece la manipulación de los factores de producción,
distribución, desarrollo tecnológico o de inversiones.
Con relación a los acuerdos  o convenios restrictivos de la competencia, el artículo 10 hace una enumeración
específica de los tipos de “..acuerdos, decisiones o recomendaciones colectiva o prácticas concertadas..” la cual
consagra casi las mismas conductas que los demás ordenamientos jurídicos de los países latinoamericanos.

Sobre la posición dominante y su abuso, el artículo 13 prohibe esta conducta de manera expresa enumerando los
casos más relevantes pero sin definir propiamente el abuso, como lo hacen otras legislaciones.
A su vez, el articulo 14 define la posición dominante bajo dos características principales:
“…
1.- Cuando determinada actividad económica es realizada por una sola persona o grupo de personas vinculadas
entre si….
2.- Cuando existiendo más de una persona para la realización de determinado tipo de actividad, no haya entre
ellas competencia efectiva.”
Es posible entender dentro de esta definición los monopolios y los oligopolios, aunque el artículo 15 define
cuales son las personas que se entienden vinculadas entre si, concepto que se acerca al campo de las fusiones y
concentraciones ya que se refiere al porcentaje de participación de las personas en el capital social de una
empresa.

Es importante resaltar el concepto de competencia efectiva dentro de la legislación venezolana, definición
determinante en el caso del abuso de posición dominante. El artículo 16 establece la manera de determinar dicha
competencia a través de diferentes factores, estos son, el número de competidores que se encuentren en el
mercado,  la participación y la capacidad que estos tengan, la demanda del producto que se ofrezca, la
cualificación tecnológica de dichos miembros y la posibilidad de acceso al mercado por parte de estos entre
otros tópicos.
Aunque la posición de dominio se otorgada por la ley, los beneficiarios de la misma deberán adaptarse a los
principios de la libre competencia y a la ley que rige su protección.

Dentro de esta ley se consagran una serie de excepciones que permiten adelantar conductas que se encuentran
restringidas en la ley como la fijación de precios , la aplicación de condiciones discriminatorias en el mercado y
los acuerdos de distribución exclusiva. Estas normas son fijadas por el Presidente de la República y el Consejo
de Ministros con el concepto previo de la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre
competencia.
Como podemos observar, el ejecutivo tiene una gran capacidad de decisión en este campo y es lógico teniendo
en cuenta la movilidad de los mercados y la necesidad de tomar decisiones coyunturales en el campo económico.

El tema de la competencia desleal es manejado con claridad y reserva dentro de la ley ya que solamente se hace
mención al mismo en el artículo 17 estableciendo cuales con las políticas comerciales que incurren en dicha
conducta, como es el caso de la publicidad engañosa, la violación de secretos industriales y la imitación de
productos entre otras.
La estructura jurídica de la ley venezolana en materia de competencia, en especial en el caso de los acuerdos y
abuso de posición dominante, es mucho más clara de lo que se puede presentar en la ley colombiana y más
completa que la legislación peruana.
La legislación de Venezuela es una de las pocas que consagra dentro de su articulado la aplicación de las normas
de la Comunidad Andina cuando las actuaciones irregulares afecten el mercado subregional Andino (artículo 2
de la ley 13 de 1991)

I.2.- Las concentraciones:
I.2.1.- La Comunidad Europea:

En el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, (RCL 1994, 236 y 943) que fue suscrito el 2 de mayo de
1992 entre las Comunidades Europeas y los Estados de la Asociación Europea de Libre Cambio, se establece
una norma específica sobre las concentraciones y la prohibición del abuso de su posición dominante en el
mercado, esta disposición es novedosa en la medida en que en el Tratado de Roma no se encuentra consagrada
ninguna norma directamente relacionada con las concentraciones y la vulneración del derecho a la competencia.
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Ya de manera precisa, el tema de las concentraciones dentro de la Unión se regula por medio de el Reglamento
del Consejo  No. 4064/89 modificado por el Reglamento CEE No. 1310/97 y por múltiples pronunciamientos
del Tribunal de Justicia.
Dentro del concepto de concentración se encuadran los casos de fusión, toma de control, la constitución de una
empresa común concentrada y las participaciones cruzadas que consiguen una única entidad económica.
Estas operaciones se analizan teniendo en cuenta la necesidad de proteger la competencia entre de los Estados
miembros y promover su desarrollo, es así como en la sentencia Continental Can del Tribunal de Justicia, se
establece un sistema informal de evaluación de concentraciones con el fin de desarrollar un clima competitivo
que permita el intercambio de productos de manera equitativa entre los diferentes países miembros y los terceros
Estados.

En materia procedimental, la Comisión Europea se encarga de vigilar solamente aquellas concentraciones que
tienen una dimensión comunitaria,  la cual se establece por medio de determinado volumen de negocios total
realizado a nivel mundial con relación al conjunto de las empresas afectadas. Por lo tanto, solamente se
autorizan las concentraciones que no crean o refuerzan una posición dominante.
la Comisión Europea, que tiene amplias facultades de verificación, estudia las notificaciones y define la
procedencia de dicha operación, por lo tanto tiene la capacidad de autorizar o prohibir la respectiva
concentración analizando si esta es compatible con el mercado común.
En este campo, la Comisión esta facultada para imponer las medidas necesarias para recuperar el orden de
competencia efectiva, aún así, los Estados participan activamente en las verificaciones de las actividades que
adelantan las empresas, a su vez también se encuentran facultadas para formular observaciones sobre los casos
en cuestión.

I.2.2.- La Comunidad Andina:

El tema de las concentraciones no tiene una consagración explícita dentro de la organización de la Comunidad
Andina, es posible realizar algunas inferencias lógicas en torno al tema, pero queda claro que no se ha abordado
de una manera precisa y directa lo cual genera una gran falla en el sistema.

El artículo 33 del Acuerdo de Cartagena establece que dentro del programa de desarrollo industrial trazado por
los países miembros se deben adelantar una serie de proyectos, programas y convenios de integración industrial
que entre otros aspectos buscan la racionalización industrial y el correcto aprovechamiento de los factores
productivos en busca de la eficacia.
Las modalidades de integración industrial buscan promover nuevas producciones industriales en ámbitos
sectoriales o intersectoriales en los cuales participan mínimo cuatro Estados miembros.
A su vez, el artículo 40 A del mismo Acuerdo establece la importancia de tener en cuenta las necesidades de la
pequeña y mediana industria de los países que participan en la integración.
Aunque esta figura se acerca al concepto de concentración, no la abarca completamente ya que la integración
industrial tiene una dimensión más internacional que vincula la voluntad estatal  y su faceta política - económica.
La concentración se sitúa en otro ámbito, en el campo económico de manera exclusiva.

I.2.2.1.- Colombia:
Las concentraciones en el derecho de competencia colombiano se encuentran reguladas en el artículo 4 de la Ley
155 de 1959, el artículo 5 del decreto 1302 de 1964 y en los artículos 45, numeral 4 y 51 del decreto 2153 de
1992 entre otros.
Estas disposiciones tratan lo relacionado con la notificación de las operaciones de concentración, el concepto de
adquisición de control de una empresa, la objeción de la operación por parte de la Superintendencia de Industria
y Comercio y las excepciones a dicha objeción.
La Superintendencia de Industria y Comercio es el organismo encargado de pronunciarse sobre todas las figuras
de concentración y fusión de empresas que puedan presentarse en el entorno nacional. Para notificar una
operación de este tipo es necesario que el nivel de negocios de la empresa a nivel nacional sea de 20 millones de
pesos, cifra que debe ser modificada por su no adaptabilidad a los patrones actuales del mercado.
A su vez, el decreto 2153 define el concepto de control como “La posibilidad de influenciar directa o
indirectamente la política empresarial, la iniciación o terminación de la actividad de la empresa, la variación de
la actividad a la que se dedica la empresa a o la disposición de los bienes o derechos esenciales para el
desarrollo de la empresa.” Este concepto delimita en el entorno jurídico colombiano la toma de control y la
definición de una operación de concentración.



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

COLOMBIA BOLETIM LATINOAMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

59

El decreto 1302 de 1964 regula específicamente el tema de las concentraciones en Colombia, consagrando en su
artículo 5 cuales son los elementos bajo los cuales se entiende que una concentración económica puede limitar la
libre competencia como es la fijación de precios inequitativos o la manipulación de productos y de mercado.
El artículo 9 del citado decreto establece los requisitos necesarios para obtener la autorización de una
concentración, llama la atención el requisito de que ninguna de las empresas que se encuentran participando
dentro de la operación haya sido sancionada o reconvenida con anterioridad por adelantar procedimientos
restrictivos de la competencia. Punto importante para el saneamiento y el correcto funcionamiento del mercado.

A su vez, este mismo decreto permite multar a las empresas que se nieguen a  aportar la información requerida
por la Superintendencia de Regulación Económica para formar criterio, con relación a la solicitud de
concentración. Aunque el monto de dicha multa es irrisorio, cabe destacar el carácter sancionatorio de la medida
el cual también se encuentra presente en la legislación de la Comunidad Europea siendo esta última mucho más
exhaustiva (Reglamento CEE 4064 de 1989, artículo 11,14 y 15).

Ante el tema de los consorcios industriales formados antes de la promulgación de la ley 155 de 1959 sin
autorización de la Superintendencia de Regulación Económica, el decreto 1302 de 1964 exige la revisión de los
mismos en un término perentorio, manifestando de esta manera el interés en la construcción de un panorama
coherente de las empresas fusionadas y de la competencia en Colombia.

I.2.2.2.- Perú:
La normatividad peruana tiene expresamente una ley destinada a la vigilancia de las concentraciones tanto
verticales como horizontales en el sector eléctrico, La Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico,
pero esta norma hace mención de principios generales sobre este tipo de operaciones que resultan de gran
utilidad.
Es así como define en su artículo 2 el concepto de concentración de una manera exhaustiva y precisa, el cual
puede ser empleado para otros campos de la economía, no de manera exclusiva en el sector eléctrico.
Es interesante la excepción establecida en el inciso 2 de este artículo según el cual “No se considera que existe
concentración cuando el control lo adquiera una persona en virtud en un mandato temporal conferido por la
legislación relativa a la caducidad o denuncia de la concesión reestructuración patrimonial u otro procedimiento
análogo.” Esta aclaración es de suma importancia en la medida en que permite dar libertad de acción a los
administradores de empresas que se encuentran en período de reestructuración o de privatización
particularmente.

Para poder adelantar la concentración es necesario obtener la autorización previa de la Comisión de Defensa de
la Libre Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, aunque se enumeran algunos
casos excepcionales en los cuales dicha autorización previa no es necesaria según el monto de la operación.
A pesar de que las operaciones de concentración se lleven a cabo en el exterior, la Ley Antimonopolio vincula a
las empresas eléctricas que desarrollan actividades en el territorio nacional.

I.2.2.3.-Venezuela
En el artículo 11 de la ley  13 de 1991 establece la prohibición de las concentraciones de manera genérica, sobre
todo aquellas que generen efectos restrictivos sobre la competencia o produzcan una posición de dominio.
Esta normativa hace especial énfasis en el control de las concentraciones que se produzcan en una misma
actividad, podemos por tanto relacionar este punto con la ley antimonopolista que existe en Perú ya que dicha
ley regula específicamente el tema de la energía.
El concepto de concentración en la legislación venezolana se encuentra vinculado al del abuso de posición
dominante, ya que solamente se ve mencionado con relación a este punto.

I.3.-.El sector público:
I.3.1.- La Comunidad Europea:

En los artículos 85 al 90 del Tratado se establece los destinatarios de las medidas de competencia entendiendo a
todas las empresas como sujetos de la norma.
Se entiende por tanto, que en el esquema comunitario las normas de competencia se aplican a las empresas
públicas, entendidas estas como toda empresa donde el Estado puede ejercer una influencia dominante en razón
de la propiedad, la participación financiera o de las normas que regulan dicha organización.
A pesar de esta normativa, las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general  o
que tengan la característica de monopolio fiscal se encuentran sometidas a las normas de competencia pero solo
en la medida en que estas no impidan alcanzar el objetivo mismo de la empresa.
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Con relación a las normas de derecho interno de los Estados miembros, estas deben ser modificadas, adaptando
los monopolios nacionales de carácter comercial y restringiendo la acción de las empresas públicas y de las que
conceden derechos especiales o exclusivos, evitando que decreten medidas contrarias a las normas de
competencia del Tratado.
A través de las directivas, la Comisión establece las obligaciones que el Tratado impone a los Estados miembros,
suprimiendo a través de este medio ciertos monopolios nacionales.

I.3.2.- La Comunidad Andina:

En el Acuerdo de Cartagena no se hace mención expresa a las empresas públicas, aún así, la Decisión 291 de
1991 sobre el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y
Regalías, en su artículo 1 contempla la participación del Estado dentro del sistema comercial de integración de la
siguiente manera: “… se considerarán empresas mixtas aquellas en las que participe el Estado, entes
paraestatales o empresas del Estado del país receptor, en un porcentaje no inferior al treinta por ciento del
capital social…” .

De igual manera la Decisión 285 comprende dentro de su ámbito de aplicación a todas las empresas que
desarrollen su actividad económica en uno o más países miembros. Definición amplia e imprecisa ya que se
puede entender dentro de esta generalidad a las empresas públicas.
Existe una participación de empresas estatales en el entorno económico de la Comunidad Andina, por lo tanto,
se debe entender que las normas que regulan el aspecto de la competencia y las concentraciones también las
cubre, pero no existe una legislación expresa al respecto.

I.3.2.1.- Colombia:
La ley 155 de 1959 no hace una mención expresa sobre la aplicación de las normas de competencia a las
empresas de carácter público, aún así, en los articulo 2, 4,  y 7 entre otros, hace mención general a las empresas
por lo cual, al hacer una interpretación extensiva, podrían entenderse las empresas públicas.
En este punto es necesario analizar la evolución legislativa en torno a las privatizaciones y a la participación de
la empresa pública en el entorno económico pero el desarrollo de esta materia debe elaborarse un informe más
exhaustivo.

I.3.2.2.- Perú:
El articulo 2 del Decreto Legislativo 701 de 1991 establece que la aplicación de la norma sobre la restricción de
la competencia se aplicará tanto a las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que practiquen
actividades económicas.
Podemos deducir de esta norma que todas las normas de control al derecho de competencia se aplican con
igualdad a los entes estatales como a la empresa privada, sin ningún tipo de beneficio o excepción.
El organismo de control IDECOPI, se encuentra encargado de proteger el mercado de toda práctica monopólica
que se derive entre otras conductas, de la restricción y control en la prestación de servicios y comercialización
de bienes. Acciones estas que por lo general son adelantadas por la empresa pública en conjunción con la
privada.

I.3.2.3.- Venezuela:
El artículo 4 de la ley 13 de 1991 entiende como sujetos de aplicación de las normas de competencia a todas “…
todas las personas naturales o jurídicas, públicas y privadas que, con o sin fines de lucro, realicen actividades
económicas en el territorio nacional o agrupen a quienes realicen dichas actividades.” (negrillas fuera de texto)
Dentro de este artículo encontramos varios conceptos interesantes como lo son los fines de lucro, ya que no es
necesario que las empresas sujetos de la norma tengan como objetivo obtener rendimientos  lucrativos,
incluyéndose por tanto en este grupo todas las fundaciones y organismos estatales dedicados a fines sociales.
También son cobijadas por las normas de competencias las agremiaciones y cooperativas. El espectro de
aplicación de la norma es bastante amplio y eso beneficia a la competencia.

A su vez, el artículo 12 de esta misma ley prohibe los acuerdos que afecten la libre competencia en el campo de
la prestación de servicios  lo cual hace extensiva la ley a las empresas públicas o privadas que prestan los
servicios públicos o realizan otro tipo de funciones establecidas dentro de este campo.


