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Compilación de legislación de la competencia
en América Latina & Caribe

ADVERTENCIA

La cuarta puesta al día de éste volumen recoge la legislación de diez países y de tres grupos
de países, y el texto del acuerdo relativo a la aplicación de las normas de competencia entre
las Comunidades Europeas y los Estados Unidos de América. Como novedad se incorpora el
ultimo proyecto de Ley argentina, varias nuevas Resoluções de Brasil, y la nueva Ley de
concentraciones del sector de la electricidad en Perú. Ello ha sido posible gracias a la
colaboración de las Autoridades de competencia de México, Brasil, Colombia, Argentina, Perú
y Venezuela, Jamaica, y de profesionales. Nuestro agradecimiento a todos. La razón de llevar
adelante una compilación de legislación no es otra que la de facilitar el conocimiento mutuo de
las actividades de competencia y promover el examen comparativo de la evolución legislativa.
El nuevo impulso que en la primera mitad de ésta década han recibido las reglas de
competencia en América Latina es muy meritorio, y continúa desarrollándose en la actualidad.

Ésta compilación es un documento de trabajo, los diversos comentarios que las ediciones
precedentes suscitaron, así como las modificaciones que se nos facilitaron, han hecho posible
ésta cuarta edición. Existe un gran interés por el examen de las legislaciones y las
comparaciones de los diferentes regímenes de competencia de cada país según hemos
comprobado vista las numerosas peticiones de ejemplares de esta compilación.

La mayoría de los países o grupo de países de América Latina tienen acuerdos marco de
cooperación con la Unión Europea. La apertura e integración económica se apoyan, en parte,
en la aplicación de las reglas de la competencia. Las reglas de competencia contribuyen a
evitar tensiones comerciales entre países y pueden ser un instrumento importante en los
procesos de integración económica. La globalización del comercio y la interdependencia de
las economías favorecen la cooperación entre países, en la  aplicación, evolución y desarrollo
de las legislaciones de competencia.

Con mucho interés recibiremos las observaciones que los lectores desearan hacer llegar
sobre la evolución legislativa, la aplicación práctica o las cuestiones de actualidad que se
plantean.

Juan Antonio RIVIÈRE MARTÍ
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MERCOSUL
Políticas Públicas que Distorcem a Competitividade

MERCOSUL/CMC/DEC. N°°°° 20/94

TENDO EM VISTA

0 Tratado de Assunção e as Decisões N° 13/93, 3/94, 5/94, 7/94, 9/94 e 10/94, e

CONSIDERANDO

Que se devem assegurar condições eqüitativas de concorrência entre os agentes econômicos dos
países do Mercosul;

Que os instrumentos adotados ou em colaboração, no âmbito do Mercosul, relativos a Restrições Não-
Tarifárias, Incentivos as Exportações e Defesa da Concorrência, têm entre seus objetivos o de garantir
condições eqüitativas de concorrência dentro do mercado ampliado;

Que em certos casos as políticas públicas vigentes nos Estados Parte podem distorcer as condições de
competitividade intra-Mercosul, afetando a plena implementação dos objetivos do Tratado de Assunção;

Que é necessário identificar as medidas no âmbito de políticas públicas capazes de distorcer as
condições de competitividade intra-Mercosul e definir o tratamento que lhes deve caber no contexto da
consolidação de uma União Aduaneira no Mercosul a partir de l de janeiro de 1995, e

Que a Decisão N/ 9/94 estabelece que a Comissão de Comércio do Mercosul efetuará o
acompanhamento e revisão dos temas e matérias relacionados com o comércio intra-Mercosul,

O CONSELHO DO MERCADO COMUM

DECIDE:

Artigo 1 - Instruir a Comissão de Comércio do Mercosul a criar um Comitê Técnico encarregado do
tratamento do tema das Políticas Públicas que Distorcem a Competitividade.

Artigo 2 - O Comitê Técnico referido no Artigo 1 deverá identificar as medidas no âmbito de políticas
públicas, vigentes em cada Estado Parte, que possam distorcer as condições de concorrência de modo
a beneficiar os agentes econômicos localizados no pais que as pratica.  As medidas que deverão ser
consideradas pelo Comitê Técnico são aquelas que, por seu caráter discriminatório, distorçam a
competitividade. O Comitê Técnico deverá classificar as referidas medidas nas seguintes categorias:

a) medidas que impliquem exceções ao regime comercial comum do Mercosul;
b) medidas de natureza tributária,
c) medidas de natureza creditícia;
d) medidas associadas ao regime de compras governamentais;
e) outras,

Artigo 3 - A partir da classificação definida no Artigo 1, o Comitê Técnico elaborará proposta de
distinção entre medidas compatíveis e incompatíveis com o funcionamento da União Aduaneira, de
acordo com critérios de eficiência econômica e com os objetivos globais do Mercosul.

Artigo 4 - O trabalho de identificação e classificação das medidas no âmbito de políticas públicas,
deverá cobrir, inclusive, as normas que regulam a atuação de empresas estatais ou entidades
equivalentes, monopólicas ou não.

Artigo 5 - As disposições pertinentes do GATT deverão ser observadas quando do trabalho de
classificação de medidas em compatíveis - e incompatíveis com o funcionamento da União Aduaneira.
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Artigo 6 - Levando em consideração a distinção referida no Artigo 3, o Comitê Técnico deverá
elaborar proposta, com especificação de prazos, para o tratamento das medidas acima referidas, que
consista em:

a) harmonização das medidas compatíveis com o funcionamento da União Aduaneira (podendo a
harmonização consistir tanto na compatibilização geral das normas vigentes quanto na sua
manutenção, devidamente justificada);

b) eliminação progressiva das medidas incompatíveis com o funcionamento da União Aduaneira.

Artigo 7 - As propostas formuladas pelo Comitê Técnico de acordo com os Artigos 2, 3 e 6 deverão
ser submetidas à aprovação da Comissão de Comércio até 30 de junho de 1995.

Artigo 8 - A Comissão de Comércio velará pelo cumprimento da presente Resolução,
acompanhando o trabalho de implementação dos compromissos  assumidos em virtude do disposto no
Artigo 6.
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MERCOSUL
Defesa da Concorrência

MERCOSUL/CMC/N°°°° 21/94

TENDO EM VISTA

O Tratado de Assunção e as Decisões N° 13/93, 3/94, 9/94 e 10/94, e a Decisão N° 20/94 (Políticas
Públicas) do Conselho do Mercado Comum, e

CONSIDERANDO

Que é necessário contar com parâmetros comuns para a defesa da concorrência no Mercosul, de modo
a possibilitar ação coordenada dos Estados Partes para coibir as práticas contrarias à livre concorrência;

Que vários aspectos relacionados com a defesa da concorrência estão incorporados em instrumentos já
aprovados no âmbito do Mercosul; e

Que a Comissão de Defesa da Concorrência do Subgrupo de Trabalho N/ 10 desenvolveu critérios que
viabilizam a adoção de um instrumento que cobre os demais aspectos da defesa da concorrência no
Mercosul,

O CONSELHO DO MERCADO COMUM

DECIDE:

Artigo 1 - Aprovar as pautas básicas sobre defesa da concorrência no Mercosul, que figuram como
Anexo à presente Decisão.

Artigo 2 - Até 31 de março de 1995, os Estados Partes apresentarão informação detalhada, no
âmbito da Comissão de Comércio, sobre a compatibilidade de suas respectivas legislações nacionais ou
projetos em tramitação com as "pautas gerais de harmonização" aprovadas pela presente Decisão.

Artigo 3 - Com base nessas informações, a Comissão de Comércio submeterá ao Grupo Mercado
Comum, até 30 de junho de 1995, proposta de Estatuto de Defesa da Concorrência do Mercosul. O
GMC decidirá se o Estatuto se constituirá como um instrumento de referência, ao qual deverão estar
adequadas as legislações nacionais sobre a matéria, ou se se implementará como Protocolo.

Artigo 4 - Até a definição final sobre a matéria, tal como previsto no Artigo 3, aplicar-se-á o seguinte
procedimento para a tramitação de denúncias vinculadas à defesa da concorrência:

a) Nos casos de violação à livre concorrência, o Estado Parte que se considere afetado poderá, no
âmbito da Comissão de Comércio, apresentar, com as justificativas de que disponha, pleito em
que especifique a violação, com base nas pautas gerais aprovadas pela presente Decisão.

b) O Estado Parte em cuja jurisdição se localiza o alegado praticante da violação iniciará, em não
mais de 30 dias, investigação sobre a matéria, de acordo com sua legislação nacional, e aplicará,
quando pertinente, as sanções correspondentes, de acordo com seu ordenamento jurídico
interno.  Essas investigações terão seu prazo definido, caso a caso, pela Comissão de Comércio.

c) Caso o Estado Parte afetado considere que, tendo a investigação concluído pela inexistência de
violação e conseqüente inaplicabilidade de sanções, persistem os efeitos do dano alegado, ou
que, mesmo tendo-se aplicado sanções, persistem igualmente tais efeitos, poderá esse Estado
Parte recorrer ao procedimento previsto no Anexo ao Protocolo de Ouro Preto ou diretamente ao
procedimento previsto no Capitulo IV do Protocolo de Brasília para Solução de Controvérsias.
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ANEXO

PAUTAS GERAIS DE HARMONIZAÇÃO

Capítulo I

1 - O presente instrumento tem por objeto a defesa da concorrência e o livre acesso ao mercado no
âmbito do Mercosul.

2 - As empresas, qualquer que seja sua natureza jurídica e tipo, que explorem atividade não
monopólica, estão sujeitas às regras da concorrência.

Capítulo II
Primeira seção:

3 - São proibidos os acordos e as práticas concertadas entre os agentes econômicos, e as decisões
de associações de empresas que tenham por objeto ou por efeito impedir, restringir ou distorcer a
concorrência e o livre acesso ao mercado na produção, processamento, distribuição e
comercialização de bens e serviços, em todo ou em parte do Mercosul, e que possam afetar o
comércio entre os Estados Partes, tais como:

I) fixar, direta ou indiretamente, os preços de compra ou de venda, bem como quaisquer
outras condições para a produção ou comercialização de bens ou serviços-,

II) limitar ou controlar a produção, a distribuição, o desenvolvimento tecnológico ou
investimentos,

III) dividir mercados de bens ou serviços ou fontes de suprimento de matéria-prima ou
insumos;

IV) acordar ou coordenar ações, que afetem ou possam afetar a concorrência, em concursos,
leilões ou licitações públicas;

V) adotar, em relação a terceiros contratantes, condições desiguais, no caso de prestações
equivalentes, colocando-os em desvantagem na concorrência;

VI) subordinar a celebração de contratos, escritos ou não, à aceitação de prestações
suplementares que, pela própria natureza ou pelos usos comerciais, não tenham relação
com o objeto desses contratos;

VII) exercer pressão sobre cliente ou fornecedor, com o propósito de dissuadi-lo de
determinada conduta, aplicar-lhe represália ou obrigá-lo a agir em determinado sentido.

Segunda Seção:

4 - Fica igualmente vedado que um ou mais agentes econômicos abusem de uma posição
dominante, em todo ou em parte substancial do Mercosul.

O abuso de posição dominante poderá consistir, dentre outras, nas seguintes condutas.

a) impor, direta ou indiretamente, preços de compra ou venda ou outras condições de
transação não eqüitativas,

b) restringir, de modo injustificado, a produção, a distribuição e 0 desenvolvimento
tecnológico, em prejuízo das empresas ou dos consumidores,

c) aplicar a terceiros contratantes condições desiguais em caso de prestações equivalentes,
colocando-os assim em desvantagem na concorrência;

d) subordinar a celebração de contratos à aceitação, por parte do outro contratante, de
prestações suplementares que, por sua natureza, ou de acordo com os usos comerciais,
não tenham relação com o objeto dos contratos;

e) recusar, injustificadamente, a venda de bens ou a prestação de serviços;
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f) condicionar as transações, injustificadamente, ou de modo não fundado nos usos,
costumes ou praticas comerciais, à não utilização, aquisição, venda, distribuição. ou
fornecimento de bens ou serviços produzidos, -processados, distribuídos ou
comercializados por terceiro;

g) vender bens ou prestar serviços a preços inferiores a seus preços habituais, a preço de
custo ou a preços inferiores ao seu custo, sem razões fundadas nos usos, costumes e
práticas comerciais, com a finalidade de eliminar a concorrência no mercado.

Terceira Seção:

5 - Os Estados Partes submeterão a controle as operações de qualquer natureza entre empresas ou
grupos de empresas que impliquem uma concentração econômica, das quais resulte uma
participação igual ou superior a 20% (vinte por cento) do mercado relevante e que possam
produzir efeitos anticoncorrenciais em todo ou em parte do Mercosul,

Capítulo III

6 - Os Estados Partes cooperarão entre si, diretamente e/ou no âmbito da Comissão de Comércio,
no sentido de assegurar o cumprimento oportuno e adequado das normas, procedimentos e
ações que forem acordados em matéria de defesa da concorrência e do livre acesso ao
mercado.  Os mecanismos de cooperação poderão consistir no intercâmbio de informações,
consultas, assessorias, cooperação técnica e outros que sejam convenientes.

7 - Com o objetivo de prevenir eventuais causas anticompetitivas descritas nos artigos 3° e 4°, os
Estados Partes estabelecerão, por intermédio da Comissão de Comércio, mecanismos de
coordenação entre as respectivas autoridades de aplicação das leis nacionais de defesa da
concorrência.

8 - A Comissão de Comércio zelará pela aplicação do instrumento sobre Defesa da Concorrência no
Mercosul.
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MERCOSUL/CMC/DEC. N°°°° 18/96

PROTOCOLO DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA DO MERCOSUL

TENDO EM VISTA: O Tratado de Assunção, o Protocolo de Ouro Preto, a Decisão 21/94 do Conselho
do Mercado Comum, a Resolução 129/94 do Grupo Mercado Comum e a Diretiva 1/95 da Comissão de
Comércio do Mercosul.

CONSIDERANDO:

Que a livre circulação de bens e serviços entre os Estados Partes requer o estabelecimento de
condições adequadas de concorrência;

Que é importante contar com um instrumento comum que preserve e promova a livre concorrência no
âmbito do Mercosul e, assim, contribua para o cumprimento dos objetivos de livre comércio
estabelecidos no Tratado de Assunção.

O CONSELHO DO MERCADO COMUM
DECIDE:

Art. 1 - Aprovar o "Protocolo de Defesa da Concorrência do Mercosul", que consta como anexo e é parte
integrante da presente Decisão.

Art. 2 - As investigações de dumping realizadas por um Estado Parte relativas ás importações originárias
de outro Estado Parte serão efetuadas de acordo com as legislações nacionais até 31 de dezembro de
2000, prazo em que os Estados Partes analisarão as normas e as condições nas quais o tema será
regulado no Mercosul.

Art. 3 - O início das investigações a que faz referência o artigo 2/ da presente Decisão será precedido
em todos os casos de um aviso prévio ao governo do país exportador envolvido do Mercosul, o qual
poderá manter consultas e oferecer informações complementares para esclarecer o caso.
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PROTOCOLO DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA DO MERCOSUL

Capítulo I - DO OBJETO E DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO
art. 1 a 3

Capítulo II - DAS CONDUTAS E PRÁTICAS RESTRITlVAS DA CONCORRÊNCIA
art. 4 a 6

Capítulo III - DO CONTROLE DE ATOS E CONTRATOS
art. 7

Capítulo IV - DOS ÓRGÃOS DE APLICAÇÃO
art. 8 a 9

Capítulo V - DO PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO
art. 10 a 21

Capítulo VI - DO COMPROMISSO DE CESSAÇÃO
art. 22 a 26

Capítulo VII - DAS SANÇÕES
art. 27 a 29

Capítulo VIII - DA COOPERAÇÃO
art. 30

Capítulo IX - DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS
art. 31

Capítulo X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITORIAS
art. 32 a 37
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PROTOCOLO DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA DO MERCOSUL

A República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a República
Oriental do Uruguai, doravante denominados Estados Partes,

CONSIDERANDO:

que a livre circulação de bens e serviços entre os Estados Partes torna imprescindível assegurar
condições adequadas de concorrência, capazes de contribuir para a consolidação da União Aduaneira;

que os Estados Partes devem assegurar ao exercício das atividades econômicas em seus territórios
iguais condições de livre concorrência;

que o crescimento equilibrado e harmônico das relações comerciais intra-zonais, assim como o aumento
da competitividade das empresas estabelecidas nos Estados Partes, dependerão em grande medida da
consolidação de um ambiente concorrencial no espaço integrado do MERCOSUL;

a necessidade urgente de se estabelecerem as diretrizes que orientarão os Estados Partes e as
empresas neles sediadas na defesa da concorrência no MERCOSUL como instrumento capaz de
assegurar o livre acesso ao mercado e a distribuição equilibrada dos benefícios do processo de
integração econômica,

ACORDAM

Capítulo I
DO OBJETO E DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Art. 1° O presente Protocolo tem por objeto a defesa da concorrência no âmbito do MERCOSUL.

Art. 2°°°° As regras deste Protocolo aplicam-se aos atos praticados por pessoas físicas ou jurídicas
de direito público ou privado ou outras entidades que tenham por objeto produzir ou que produzam
efeitos sobre a concorrência no âmbito do MERCOSUL e que afetem o comércio entre os Estados
Partes.
Parágrafo Único. Incluem-se entre as pessoas jurídicas a que se refere o caput deste artigo as
empresas que exercem monopólio estatal, na medida em que as regras deste Protocolo não impeçam o
desempenho regular de atribuição legal.

Art. 3°°°° É da competência exclusiva de cada Estado Parte a regulação dos atos praticados no
respectivo território por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado ou outra entidade nele
domiciliada e cujos efeitos sobre a concorrência a ele se restrinjam.

Capítulo II
DAS CONDUTAS E PRÁTICAS RESTRITlVAS DA CONCORRÊNCIA

Art. 4°°°° Constituem infração às normas do presente Protocolo, independentemente de culpa, os
atos, individuais ou concertados, sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou efeito
limitar, restringir, falsear ou distorcer a concorrência ou o acesso ao mercado ou que constituam abuso
de posição dominante no mercado relevante de bens ou serviços no âmbito do MERCOSUL e que
afetem o comércio entre os Estados Partes.

Art. 5°°°° A simples conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior eficiência
de agente econômico em relação a seus competidores não caracteriza ofensa à concorrência.

Art. 6°°°° As seguintes condutas, além de outras, na medida que configurem as hipóteses do art. 4°,
caracterizam práticas restritivas da concorrência:

I. fixar, impor ou praticar, direta ou indiretamente, em acordo com concorrente ou
isoladamente, sob qualquer forma, preços e condições de compra ou de venda de bens, de
prestação de serviços ou de produção;
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II. obter ou influenciar a adoção de conduta comercial uniforme ou concertada entre
concorrentes;

III. 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;

IV. dividir os mercados de serviços ou produtos, acabados ou semi-acabados, ou as fontes de
abastecimento de matérias-primas ou produtos intermediários;

V. limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado;
VI. ajustar preços ou vantagens que possam afetar a concorrência em licitações públicas;
VII. adotar, em relação a terceiros contratantes, condições desiguais, no caso de prestações

equivalentes, colocando-os em desvantagem na concorrência;
VIII. 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;
IX. impedir o acesso do concorrente às fontes de insumos, matérias-primas, equipamentos ou

tecnologias, bem como aos canais de distribuição;
X. exigir ou conceder exclusividade para divulgação de publicidade, nos meios de

comunicação de massa;
XI. realizar compra ou venda sujeita à condição de não usar ou adquirir, vender ou fornecer

bens ou serviços produzidos, processados, distribuídos ou comercializados por um terceiro;
XII. vender, por razões não justificadas nas práticas comerciais, mercadoria abaixo do preço de

custo;
XIII. recusar injustificadamente a venda de bens ou a prestação de serviços;
XIV. interromper ou reduzir em grande escala a produção, sem causa justificada;
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. abandonar, fazer abandonar ou destruir lavouras ou plantações, sem justa causa;
XVII. manipular mercado para impor preços.

Capítulo III
DO CONTROLE DE ATOS E CONTRATOS

Art. 7°°°° Os Estados Partes adotarão, para fins de incorporação à normativa do MERCOSUL e
dentro do prazo de 2 anos, normas comuns para o controle dos atos e contratos, sob qualquer forma
manifestados, que possam limitar ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou resultar na
dominação de mercado regional relevante de bens e serviços, inclusive aqueles que resultem em
concentração econômica, com vistas a prevenir os seus possíveis efeitos anticompetitivos no âmbito do
Mercosul.

Capítulo IV
DOS ÓRGÃOS DE APLICAÇÃO

Art. 8°°°° Compete à Comissão de Comércio do MERCOSUL, nos termos do artigo 19 do Protocolo
de Ouro Preto, e ao Comitê de Defesa da Concorrência aplicar o presente Protocolo.
Parágrafo Único. O Comitê de Defesa da Concorrência, órgão de natureza intergovernamental, será
integrado pelos órgãos nacionais de aplicação do presente Protocolo em cada Estado Parte.

Art. 9°°°° O Comitê de Defesa da Concorrência submeterá à aprovação da Comissão de Comércio
do MERCOSUL a regulamentação do presente Protocolo.

Capítulo V
DO PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

Art. 10 Os órgãos nacionais de aplicação iniciarão o procedimento previsto no presente Protocolo
de oficio ou mediante representação fundamentada de parte legitimamente interessada, que deverá ser
encaminhada ao Comitê de Defesa da Concorrência, juntamente com avaliação técnica preliminar.
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Art. 11 O Comitê de Defesa da Concorrência, após análise técnica preliminar, procederá à
instauração da investigação ou, ad referendum da Comissão de Comércio do MERCOSUL ao
arquivamento do processo.

Art. 12 O Comitê de Defesa da Concorrência encaminhará regularmente à Comissão de Comércio
do MERCOSUL relatórios sobre o estado de tramitação dos casos em estudo.

Art. 13 Em caso de urgência ou ameaça de dano irreparável à concorrência, o Comitê de Defesa
da Concorrência definirá, ad referendum da Comissão de Comércio do MERCOSUL, a aplicação de
medidas preventivas, inclusive a imediata cessação da prática sob investigação, a reversão à situação
anterior ou outras que considere necessárias.
§ 1°°°°. Em caso de inobservância à medida preventiva, o Comitê de Defesa da Concorrência poderá
definir, ad referendum da Comissão de Comércio do MERCOSUL, a aplicação de multa à parte infratora.
§ 2°°°°. A aplicação de medida preventiva ou de multa será executada pelo órgão nacional de aplicação do
Estado Parte em cujo território estiver domiciliado o representado.

Art. 14 O Comitê de Defesa da Concorrência estabelecerá, em cada caso investigado, pautas que
definirão, entre outros aspectos, a estrutura do mercado relevante, os meios de prova das condutas e os
critérios de análise dos efeitos econômicos da prática sob investigação.

Art. 15 O órgão nacional de aplicação do Estado Parte em cujo território estiver domiciliado o
representado realizará a investigação da prática restritiva da concorrência, levando em conta as pautas
definidas no artigo 14.
§ 1°°°° O órgão nacional de aplicação que estiver procedendo a investigação divulgará relatórios periódicos
sobre as suas atividades.
§ 2°°°° Será assegurado ao representado o exercício do direito de defesa.

Art. 16 Aos órgãos nacionais de aplicação dos demais Estados Partes compete auxiliar o órgão
nacional responsável pela investigação mediante o fornecimento de informações, documentos e outros
meios considerados essenciais para a correta execução do procedimento investigatório.

Art. 17 Na hipótese de ocorrência de divergências a respeito da aplicação dos procedimentos
previstos neste Protocolo, o Comitê de Defesa da Concorrência poderá solicitar à Comissão de
Comércio do MERCOSUL pronunciamento sobre a matéria.

Art. 18 Uma vez concluído o processo investigatório, o órgão nacional responsável pela
investigação apresentará ao Comitê de Defesa da Concorrência parecer conclusivo sobre a matéria.

Art. 19 O Comitê de Defesa da Concorrência examinará o parecer emitido pelo órgão nacional de
aplicação e, ad referendum da Comissão de Comércio do MERCOSUL, definirá as práticas infrativas e
estabelecerá as sanções a serem impostas ou as demais medidas cabíveis ao caso.
Parágrafo único. Se o Comitê de Defesa da Concorrência não alcançar o consenso, encaminhará suas
conclusões à Comissão de Comércio do MERCOSUL, consignando as divergências existentes.

Art. 20 A Comissão de Comércio do MERCOSUL, levando em consideração o parecer ou as
conclusões do Comitê de Defesa da Concorrência, se pronunciará mediante a adoção de Diretiva,
definindo as sanções a serem aplicadas á parte infratora ou as medidas cabíveis ao caso.
§ 1°°°° As sanções serão aplicadas pelo órgão nacional de aplicação do Estado Parte em cujo território
estiver domiciliada a parte infratora.
§ 2°°°° Se não for alcançado o consenso, a Comissão de Comércio do MERCOSUL encaminhará as
diferentes alternativas propostas ao Grupo Mercado Comum.

Art. 21 O Grupo Mercado Comum se pronunciará sobre a matéria mediante a adoção de
Resolução.
Parágrafo Único. Se o Grupo Mercado Comum não alcançar o consenso, o Estado Parte interessado
poderá recorrer diretamente ao procedimento previsto no Capítulo IV do Protocolo de Brasília para a
Solução de Controvérsias.
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Capítulo VI
DO COMPROMISSO DE CESSAÇÃO

Art. 22 Em qualquer fase do procedimento o Comitê de Defesa da Concorrência poderá
homologar, ad referendum da Comissão de Comércio do MERCOSUL, Compromisso de Cessação da
prática sob investigação, o qual não importará confissão quanto à matéria de fato, nem reconhecimento
de ilicitude da conduta analisada.

Art. 23 O Compromisso de Cessação conterá, necessariamente, as seguintes cláusulas:

a. obrigações do representado, no sentido de cessar a prática investigada no prazo
estabelecido;

b. valor de multa diária a ser imposta no caso de descumprimento do Compromisso de
Cessação;

c. obrigação do representado de apresentar relatórios periódicos sobre a sua atuação no
mercado, mantendo o órgão nacional de aplicação informado sobre eventuais mudanças
em sua estrutura societária, controle, atividades e localização.

Art. 24 O processo ficará suspenso enquanto estiver sendo cumprido o Compromisso de
Cessação e será arquivado ao término do prazo fixado, se atendidas todas as condições estabelecidas
no Compromisso.

Art. 25 O Comitê de Defesa da Concorrência, ad referendum da Comissão de Comércio do
MERCOSUL, poderá homologar alterações no Compromisso de Cessação, se comprovada sua
excessiva onerosidade para o representado e desde que não acarrete prejuízo para terceiros ou para a
coletividade, e a nova situação não configure infração à concorrência.

Art. 26 O Compromisso de Cessação, as alterações do Compromisso e a sanção a que se refere
o presente Capítulo serão levadas a efeito pela órgão nacional de aplicação do Estado Parte em cujo
território estiver domiciliado o representado.

Capítulo VII
DAS SANÇÕES

Art. 27 O Comitê de Defesa da Concorrência, ad referendum da Comissão de Comércio do
MERCOSUL, determinará a cessação definitiva da prática infrativa dentro de prazo a ser especificado.

§ 1° ° ° ° Em caso de descumprimento da ordem de cessação, será aplicada multa diária a ser definida pelo
Comitê de Defesa da Concorrência, ad referendum da Comissão de Comércio do MERCOSUL;
§ 2° ° ° ° A determinação de cessação, bem como a aplicação de multa, serão levadas a efeito pelo órgão
nacional de aplicação do Estado Parte em cujo território estiver domiciliada a parte infratora.

Art. 28 Em caso de violação às normas do presente Protocolo, aplicar-se-ão as seguintes sanções,
cumulada ou alternativamente:

I - multa, baseada nos lucros obtidos com a prática infrativa, no faturamento bruto ou nos
ativos envolvidos, a qual reverterá a favor do órgão nacional de aplicação do Estado Parte
em cujo território estiver domiciliada a parte infratora:

II - proibição de participar de regimes de compras públicas em quaisquer dos Estados Partes,
pelo prazo que determinar;

III - proibição de contratar com instituições financeiras públicas de quaisquer dos Estados
Partes, pelo prazo que determinar;

§ 1° ° ° ° O Comitê de Defesa da Concorrência, ad referendum da Comissão de Comércio do MERCOSUL,
poderá ainda recomendar às autoridades competentes dos Estados Partes que não concedam ao
infrator incentivos de qualquer natureza ou facilidades de pagamento de suas obrigações de natureza
tributária.
§ 2° ° ° ° As penalidades previstas neste artigo serão levadas a efeito pelo órgão nacional de aplicação do
Estado Parte em cujo território estiver domicilada a parte infratora.
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Art. 29 Para a gradação das sanções estabelecidas no presente Protocolo, considerar-se-ão a
gravidade dos fatos e o nível do danos causados à concorrência no âmbito do MERCOSUL.

Capítulo VIII
DA COOPERAÇÃO

Art. 30 Para assegurar a implementação do presente Protocolo, os Estados Partes, por meio dos
respectivos órgãos nacionais de aplicação, adotarão mecanismos de cooperação e consultas no plano
técnico no sentido de:

a) sistematizar e intensificar a cooperação entre os órgãos e autoridades nacionais
responsáveis com vistas ao aperfeiçoamento dos sistemas nacionais e dos instrumentos
comuns de defesa da concorrência, mediante um programa de intercâmbio de informações
e experiências, de treinamento de técnicos e de compilação da jurisprudência relativa à
defesa da concorrência, bem como da investigação conjunta das práticas lesivas à
concorrência no MERCOSUL;

b) identificar e mobilizar, inclusive por meio de acordos de cooperação técnica em matéria de
defesa da concorrência celebrados com outros Estados ou agrupamentos regionais, os
recursos necessários à implementação do programa de cooperação a que se refere a
alínea anterior.

Capítulo IX
DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

Art. 31 Aplica-se o disposto no Protocolo de Brasília e no Procedimento Geral para Reclamações
Perante a Comissão de Comércio do MERCOSUL previsto no Anexo ao Protocolo de Ouro Preto às
divergências relativas à aplicação, interpretação ou descumprimento das disposições contidas no
presente Protocolo.

Capítulo X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITORIAS

Art. 32 Os Estados Partes comprometem-se, dentro do prazo de dois anos a contar da entrada em
vigência do presente Protocolo, e para fins de incorporação a este instrumento, a elaborar normas e
mecanismos comuns que disciplinem as ajudas de Estado que possam limitar, restringir, falsear ou
distorcer a concorrência e sejam suscetíveis de afetar o comércio entre os Estados Partes.
Para este fim, serão levados em consideração os avanços relativos ao tema das políticas públicas que
distorcem a concorrência e as normas pertinentes da OMC.

Art. 33 O presente Protocolo, parte integrante do Tratado de Assunção, entrará em vigor trinta dias
após o depósito do segundo instrumento de ratificação, com relação aos dois primeiros Estados Partes
que o ratifiquem e, no caso dos demais signatários, no trigésimo dia após o depósito do respectivo
instrumento de ratificação.

Art. 34 Nenhuma disposição do presente Protocolo se aplicará a qualquer prática restritiva da
concorrência cujo exame tenha sido iniciado por autoridade competente de um Estado Parte antes da
entrada em vigor prevista no artigo 33.

Art. 35 O presente Protocolo poderá ser revisto de comum acordo, por proposta de um dos
Estados Partes.

Art. 36 A adesão por parte de um Estado ao Tratado de Assunção implicará, ipso iure, a adesão ao
presente Protocolo.

Art. 37 O Governo da República do Paraguai será o depositário do presente Protocolo e dos
instrumentos de ratificação, e enviará cópias devidamente autenticadas dos mesmos aos Governos dos
demais Estados Partes.
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Da mesma forma, o Governo da República do Paraguai notificará os Governos dos demais Estados
Partes a data de entrada em vigor do presente Protocolo, bem como a data de depósito dos
instrumentos de ratificação.

Feito na cidade de Fortaleza, aos dezessete dias do mês de dezembro de 1996, em um original nos
idiomas espanhol e português, sendo ambos os textos igualmente autênticos.

PELA REPÚBLICA ARGENTINA
PELA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PELA REPÚBLICA DO PARAGUAI
PELA REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI
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PROTOCOLO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DEL MERCOSUR

La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay, en adelante denominados Estados Partes,

CONSIDERANDO:

que la libre circulación de bienes y servicios entre los Estados Partes torna imprescindible asegurar
condiciones adecuadas de competencia, que contribuyan a la consolidación de la Unión Aduanera;

que los Estados Partes deben asegurar, en el ejercicio de las actividades económicas en sus territorios,
iguales condiciones de libre competencia;

que el crecimiento equilibrado y armónico de las relaciones comerciales intrazona, así como el aumento
de la competitividad de las empresas establecidas en los Estados Partes, dependerán en gran medida
de la consolidación de un ambiente competitivo en el espacio integrado del MERCOSUR;

la necesidad urgente de que se establezcan las directivas que orienten a los Estados Partes y a las
empresas establecidas en ellos en la defensa de la competencia en el MERCOSUR, como instrumento
capaz de asegurar el libre acceso al mercado y la distribución equilibrada de los beneficios del proceso
de integración económica

ACUERDAN

Capítulo I
DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.- El presente Protocolo tiene por objeto la defensa de la competencia en el ámbito del
MERCOSUR.

Artículo 2.- Las reglas de este Protocolo se aplican a los actos practicados por personas físicas o
jurídicas de derecho público o privado, u otras entidades, que tengan por objeto producir o que
produzcan efectos sobre la competencia en el ámbito del MERCOSUR y que afecten el comercio entre
los Estados Partes.
Párrafo único. Quedan incluidas entre las personas jurídicas a que se refiere el párrafo anterior las
empresas que ejercen monopolio estatal, en la medida en que las reglas de este Protocolo no impidan el
desempeño regular de atribuciones legales.

Artículo 3.- Es de competencia exclusiva de cada Estado Parte la regulación de los actos practicados
en su respectivo territorio por persona física o jurídica de derecho público o privado u otra entidad
domiciliada en él y cuyos efectos sobre la competencia a él se restrinjan.

Capítulo II
DE LAS CONDUCTAS Y PRACTICAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA

Artículo 4.- Constituyen infracción a las normas del presente Protocolo, independientemente de culpa,
los actos individuales o concertados, de cualquier forma manifestados, que tengan por objeto o efecto
limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso
de posición dominante en el mercado relevante de bienes o servicios en el ámbito del MERCOSUR y
que afecten el comercio entre los Estados partes.

Artículo 5.- La simple conquista del mercado resultante del proceso natural fundado en la mayor
eficiencia del agente económico en relación a sus competidores no constituye violación a la
competencia.

Artículo 6.- Las siguientes conductas, entre otras, en la medida en que configuren las hipótesis del
artículo 4, constituyen prácticas restrictivas de la competencia:
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I. fijar, imponer o practicar, directa o indirectamente, en acuerdo con competidores o
individualmente, de cualquier forma, precios y condiciones de compra o de venta de bienes, de
prestación servicios o de producción;

II. obtener o influir en la adopción de conductas comerciales uniformes o concertadas entre
competidores;

III. regular mercados de bienes o servicios, estableciendo acuerdos para limitar o controlar la
investigación y el desarrollo tecnológico, la producción de bienes o prestación de servicios, o
para dificultar inversiones destinadas a la producción de bienes o servicios o su distribución;

IV. dividir los mercados de servicios o productos, terminados o semiterminados, o las fuentes de
abastecimiento de materias primas o los productos intermedios;

V. limitar o impedir el acceso de nuevas empresas al mercado;
VI. convenir precios o ventajas que puedan afectar la competencia en licitaciones públicas;
VII. adoptar, en relación a terceros contratantes, condiciones desiguales en el caso de prestaciones

equivalentes, colocándolos en una situación de desventaja competitiva;
VIII. subordinar la venta de un bien a la adquisición de otro o a la utilización de un servicio, o

subordinar la prestación de un servicio a la utilización de otro o a la adquisición de un bien;
IX. impedir el acceso de competidores a los insumos, materias primas, equipamientos o

tecnologías, así como a los canales de distribución;
X. exigir o conceder exclusividad para la divulgación de publicidad en los medios de comunicación;
XI. sujetar la compra o venta a la condición de no usar o adquirir, vender o abastecer bienes o

servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un tercero;
XII. vender, por razones no justificadas en las prácticas comerciales, mercadería por debajo del

precio de costo;
XIII. rechazar injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servicios;
XIV. interrumpir o reducir en gran escala la producción, sin causa justificada;
XV. destruir, inutilizar o acopiar materias primas, productos intermedios o finales, así como destruir,

inutilizar o dificultar el funcionamiento de los equipos destinados a producirlos, distribuirlos o
transportarlos;

XVI. abandonar, hacer abandonar o destruir cultivos o plantaciones, sin justa causa;
XVII. manipular el mercado para imponer precios.

Capítulo III
DEL CONTROL DE ACTOS Y CONTRATOS

Artículo 7.-  Los Estados Partes adoptarán, para fines de incorporación a la normativa del MERCOSUR
y dentro del plazo de dos años, normas comunes para el control de los actos y contratos, de cualquier
forma manifestados, que puedan limitar o de cualquier forma perjudicar la libre competencia o resultar
en dominio del mercado regional relevante de bienes y servicios, inclusive aquéllos que resulten en
concentración económica, con vistas a prevenir sus posibles efectos anticompetitivos en el ámbito del
MERCOSUR.

Capítulo IV
DE LOS ÓRGANOS DE APLICACIÓN

Artículo 8.- Compete a la Comisión de Comercio del MERCOSUR, en los términos del artículo 19 del
Protocolo de Ouro Preto, y al Comité de Defensa de la Competencia aplicar el presente Protocolo.
Párrafo único. El Comité de Defensa de la Competencia, órgano de naturaleza intergubernamental,
estará integrado por los órganos nacionales de aplicación del presente Protocolo en cada Estado parte.

Artículo 9.- El Comité de Defensa de la Competencia someterá a aprobación de la Comisión de
Comercio del MERCOSUR la reglamentación del presente Protocolo.

Capítulo V
DEL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Artículo 10.- Los órganos nacionales de aplicación iniciarán el procedimiento previsto en el
presente Protocolo de oficio o por presentación fundada de parte legítimamente interesada, la que
deberá elevarse al Comité de Defensa de la Competencia conjuntamente con una evaluación técnica
preliminar.



Mercosur-Protocolo Mercosur – ES

17

Artículo 11.- El Comité de Defensa de la Competencia, luego de un análisis técnico preliminar,
procederá a la apertura de la investigación o, ad referendum de la Comisión de Comercio del
MERCOSUR, al archivo del proceso.

Artículo 12.- El Comité de Defensa de la Competencia elevará regularmente a la Comisión de
Comercio del MERCOSUR informes sobre el estado de tramitación de los casos en estudio.

Artículo 13.- En caso de urgencia o amenaza de daño irreparable a la competencia, el Comité de
Defensa de la Competencia determinará, ad referendum de la Comisión de Comercio del MERCOSUR,
la aplicación de medidas preventivas, incluyendo el cese inmediato de la práctica sometida a
investigación, el restablecimiento a la situación anterior u otras que considere necesarias.
§ 1°°°° En caso de inobservancia de la medida preventiva, el Comité de Defensa de la Competencia
podrá definir, ad referendum de la Comisión de Comercio del MERCOSUR, la aplicación de multa a la
parte infractora.
§ 2°°°° La aplicación de la medida preventiva o de la multa será ejecutada por el órgano nacional de
aplicación del Estado en cuyo territorio estuviera domiciliada la parte denunciada.

Artículo 14.-  El Comité de Defensa de la Competencia establecerá, en cada caso investigado,
pautas que definirán, entre otros aspectos, la estructura del mercado relevante, los medios de prueba de
las conductas y los criterios de análisis de los efectos económicos de la práctica investigada.

Artículo 15.- El órgano nacional de aplicación del Estado parte en cuyo territorio estuviera
domiciliado el denunciado realizará la investigación de la práctica restrictiva de la competencia teniendo
en cuenta las pautas fijadas en el artículo 14.
§ 1°°°° El órgano nacional de aplicación que estuviera procediendo a la investigación divulgará informes
periódicos sobre sus actividades.
§ 2°°°° Será garantizado al denunciado el ejercicio del derecho de defensa.

Artículo 16.- A los órganos nacionales de aplicación de los demás Estados Partes compete
auxiliar al órgano nacional responsable de la investigación mediante el aporte de información,
documentación y otros medios considerados esenciales para la correcta ejecución del procedimiento de
investigación.

Artículo 17.- En la hipótesis de divergencias respecto de la aplicación de los procedimientos
previstos en el presente Protocolo, el Comité de Defensa de la Competencia podrá solicitar a la
Comisión de Comercio del MERCOSUR pronunciamiento sobre la materia.

Artículo 18.- Una vez concluido el proceso de investigación, el órgano nacional responsable de la
investigación presentará al Comité de Defensa de la Competencia un dictamen conclusivo sobre la
materia.

Artículo 19.- El Comité de Defensa de la Competencia, teniendo en cuenta el dictamen emitido
por el órgano nacional de aplicación, ad referendum de la Comisión de Comercio del MERCOSUR,
determinará las prácticas infractoras y establecerá las sanciones a ser impuestas o las demás medidas
que correspondan al caso.
Párrafo único. Si el Comité de Defensa de la Competencia no alcanzara consenso, elevará sus
conclusiones a la Comisión de Comercio del MERCOSUR, consignando las divergencias existentes.

Artículo 20.- La Comisión de Comercio del MERCOSUR, teniendo en consideración el dictamen o
las conclusiones del Comité de Defensa de la Competencia, se pronunciará mediante la adopción de
una Directiva, definiendo las sanciones serán aplicadas a la parte infractora o las medidas que
correspondan al caso.
§ 1°°°° Las sanciones serán aplicadas por el órgano nacional de aplicación del Estado parte en cuyo
territorio estuviera domiciliada la parte infractora.
§ 2°°°° Si el consenso no fuera alcanzado, la Comisión de Comercio del MERCOSUR elevará las
diferentes alternativas propuestas al Grupo Mercado Común.
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Artículo 21.- El Grupo Mercado Común se pronunciará sobre la materia mediante la adopción de
Resolución.
Párrafo único. Si el Grupo Mercado Común no alcanzara consenso, el Estado parte interesado podrá
recurrir directamente al procedimiento previsto en e! Capítulo IV del Protocolo de Brasilia para la
Solución de Controversias.

Capítulo VI
DEL COMPROMISO DE CESE

Artículo 22.- En cualquier etapa del procedimiento, el Comité de Defensa de la Competencia
podrá homologar, ad referendum de la Comisión de Comercio del MERCOSUR, un compromiso de cese
de la práctica sometida a investigación, el que no importará confesión en cuanto al hecho ni
reconocimiento de la ilicitud de la conducta analizada.

Artículo 23.- EL Compromiso de Cese contendrá, necesariamente, las siguientes cláusulas:
a) las obligaciones del denunciado, en el sentido de cesar la práctica investigada en el plazo

establecido;
b) el valor de la multa diaria a ser impuesta en caso de incumplimiento del Compromiso de Cese;
c) la obligación del denunciado de presentar informes periódicos sobre su actuación en el mercado,

manteniendo informado al órgano nacional de aplicación sobre eventuales modificaciones en su
estructura societaria, control, actividades y localización;

Artículo 24.- El proceso será suspendido en tanto se dé cumplimiento al Compromiso de Cese y
será archivado al término del plazo fijado, si se cumplieran todas las condiciones establecidas en el
Compromiso.

Artículo 25.- El Comité de Defensa de la Competencia, ad referendum de la Comisión de
Comercio del MERCOSUR, podrá homologar modificaciones en el Compromiso de Cese, si se
comprobara su excesiva onerosidad para el denunciado, no se produjeran perjuicios para terceros o
para la comunidad, y la nueva situación no configure infracción a la competencia.

Artículo 26.- El Compromiso de Cese, las modificaciones del Compromiso y la sanción a que se
refiere el presente Capítulo serán ejecutadas por el órgano nacional de aplicación del Estado Parte en
cuyo territorio estuviera domiciliado el denunciado.

Capítulo VII
DE LAS SANCIONES

Artículo 27.- El Comité de Defensa de la Competencia, ad referendum de la Comisión de
Comercio del MERCOSUR, determinará el cese definitivo de la práctica infractora dentro del plazo a ser
especificado.
§ 1°°°° En caso de incumplimiento de la orden de cese, se aplicará multa diaria a ser determinada por el
Comité de Defensa de la Competencia, ad referendum de la Comisión de Comercio del MERCOSUR.
§ 2°°°° La orden de cese, así como la aplicación de multa, serán ejecutadas por el órgano nacional de
aplicación del Estado parte en cuyo territorio estuviera domiciliada la parte infractora.

Artículo 28.- En caso de violación a las normas del presente Protocolo se aplicarán las siguientes
sanciones, acumulada o alternativamente
I - multa, basada en las ganancias obtenidas por la comisión de la práctica infractora, la facturación

bruta o los activos involucrados, la que revertirá al órgano nacional de aplicación del Estado
Parte en cuyo territorio estuviera domiciliada la parte infractora.

II - prohibición de participar en los regímenes de compras públicas en cualquiera de los Estados
Partes, por el plazo a determinar.

III - prohibición de contratar con instituciones financieras públicas de cualquiera de los Estados Parte,
por el plazo a determinar.

§ 1°°°° El Comité de Defensa de la Competencia, ad referendum de la Comisión de Comercio del
MERCOSUR, podrá recomendar a las autoridades competentes de los Estados Partes que no concedan
al infractor incentivos de cualquier naturaleza o facilidades de pago de sus obligaciones tributarias.
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§ 2°°°° Las penalidades previstas en este artículo serán ejecutadas por el órgano nacional de aplicación
del Estado Parte en cuyo territorio estuviera domiciliada la parte infractora.

Artículo 29.- Para la graduación de las sanciones establecidas en el presente Protocolo deberá
considerarse la gravedad de los hechos y el nivel de los daños causados a la competencia en el ámbito
del MERCOSUR.

Capítulo VIII
DE LA COOPERACIÓN

Artículo 30.- Para asegurar la aplicación del presente Protocolo, los Estados Partes, por medio de
los respectivos órganos nacionales de aplicación, adoptarán mecanismos de cooperación y de consultas
técnicas, en el sentido de:
a) sistematizar e intensificar la cooperación entre los órganos y autoridades nacionales

responsables con vistas al perfeccionamiento de los sistemas nacionales y de los instrumentos
comunes de defensa de la competencia, mediante un programa de intercambio de
informaciones y experiencias, de entrenamiento de técnicos y de recopilación de jurisprudencia
relacionada con la defensa de la competencia, así como de la investigación conjunta de las
prácticas lesivas a la competencia en el MERCOSUR.

b) identificar y movilizar, inclusive por medio de acuerdos de cooperación técnica en materia de
defensa de la competencia celebrados con otros Estados o grupos regionales, los recursos
necesarios para la implementación del programa de cooperación a que se refiere el inciso
anterior.

Capítulo IX
DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Artículo 31.- Para la solución de las divergencias relativas a la aplicación, interpretación o
incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Protocolo se aplicará lo dispuesto en el
Protocolo de Brasilia y en el Procedimiento General para Reclamaciones ante la Comisión de Comercio
del MERCOSUR previsto en el Anexo al Protocolo de Ouro Preto.

Capítulo X
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Artículo 32. - Los Estados Partes se comprometen, dentro del plazo de dos años de la entrada en
vigencia del presente Protocolo, y a los fines de incorporación a este instrumento, a elaborar normas y
mecanismos comunes que disciplinen las ayudas de Estado que puedan limitar, restringir, falsear o
distorsionar la competencia y sean susceptibles de afectar el comercio entre los Estados Partes
Para ello, se tendrán en consideración los avances sobre el tema de las políticas públicas que
distorsionan la competitividad y las normas pertinentes de la OMC.

Artículo 33.- El presente Protocolo, parte integrante del Tratado de Asunción, entrará en vigencia
treinta días después del depósito del segundo instrumento de ratificación, con relación a los dos
primeros Estados Partes que lo ratifiquen y, en el caso de los demás signatarios, en el trigésimo día
después del depósito del respectivo instrumento de ratificación.

Artículo 34.- Ninguna disposición del presente Protocolo se aplicará a las prácticas restrictivas de
la competencia cuyo examen haya sido iniciado por la autoridad competente de un Estado Parte antes
de la entrada en vigencia prevista en el artículo 33.

Artículo 35.- El presente Protocolo podrá ser revisado de común acuerdo, a propuesta de uno de
los Estados Partes.

Artículo 36.- La adhesión por parte de un Estado al Tratado de Asunción implicará, ipso jure, la
adhesión al presente Protocolo.
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Artículo 37.- El Gobierno de la República de Paraguay será el depositario del presente Protocolo y
de los instrumentos de ratificación, y enviará copias debidamente autenticadas de los mismos a los
Gobiernos de los demás Estados Partes.
De la misma forma, el Gobierno de la República de Paraguay notificará a los Gobiernos de los demás
Estados Partes la fecha de entrada en vigencia del presente Protocolo, así como la fecha de depósito de
los instrumentos de ratificación.

Hecho en la ciudad de Fortaleza, a los diez y siete días del mes de diciembre de 1996, en un original en
los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.

POR LA REPÚBLICA ARGENTINA

POR LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL

POR LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

POR LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY.
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ARGENTINA

LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 25.1561

CAPITULO I
DE LOS ACUERDOS Y PRACTICAS PROHIBIDAS

ARTICULO 1°. - Están prohibidos y serán sancionados de conformidad con las normas de la presente
ley, los actos o conductas, de cualquier forma manifestados, relacionados con la producción e
intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o
distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición
dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.
Queda comprendida en este artículo, en tanto se den los supuestos del párrafo anterior, la obtención
de ventajas competitivas significativas mediante la infracción declarada por acto administrativo o
sentencia firme, de otras normas.

ARTICULO 2°. - Las siguientes conductas, entre otras, en la medida que configuren las hipótesis del
artículo l°, constituyen prácticas restrictivas de la competencia:

a) Fijar, concertar o manipular en forma directa o indirecta el precio de venta, o compra
de bienes o servicios al que se ofrecen o demanden en el mercado, así como intercambiar
información con el mismo objeto o efecto;
b) Establecer obligaciones de producir, procesar, distribuir, comprar ·o comercializar
sólo una cantidad restringida o limitada de bienes, o prestar un número, volumen o frecuencia
restringido o limitado de servicios;
c) Repartir en forma horizontal zonas, mercados, clientes y fuentes de
aprovisionamiento;
d) Concertar o coordinar posturas en las licitaciones o concursos;
e) Concertar la limitación o control del desarrollo técnico o las inversiones destinadas a
la producción o comercialización de bienes y servicios;
f) Impedir, dificultar u obstaculizar a terceras personas la entrada o permanencia en un
mercado o excluirlas de éste;
g) Fijar, imponer o practicar, directa o indirectamente, en acuerdo con competidores o
individualmente, de cualquier forma precios y condiciones de compra o de venta de bienes,
de prestación de servicios o de producción;
h) Regular mercados de bienes o servicios, mediante acuerdos para limitar o controlar
la investigación y el desarrollo tecnológico, la producción de bienes o prestación de servicios,
o para dificultar inversiones destinadas a la producción de bienes o servicios o su distribución;
i) Subordinar la venta de un bien a la adquisición de otro o a la utilización de un
servicio, o subordinar la prestación de un servicio a la utilización de otro o a la adquisición de
un bien;
j) Sujetar la compra o venta a la condición de no usar, adquirir, vender o abastecer
bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un tercero;
k) Imponer condiciones discriminatorias para la adquisición o enajenación de bienes o
servicios sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales;
l) Negarse injustificadamente a satisfacer pedidos concretos, para la compra o venta de
bienes o servicios, efectuados en las condiciones vigentes en el mercado de que se trate;
ll) Suspender la provisión de un servicio monopólico dominante en el mercado a un
prestatario de servicios públicos o de interés público;
m) Enajenar bienes o prestar servicios a precios inferiores a su costo, sin razones
fundadas en los usos y costumbres comerciales con la finalidad de desplazar la competencia
en el mercado o de producir daños en la imagen o en el patrimonio o en el valor de las
marcas de sus proveedores de bienes o servicios.

ARTICULO 3°.- Quedan sometidas a las disposiciones de esta ley todas las personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, con o sin fines de lucro que realicen actividades económicas en  todo o
en parte del territorio nacional, y las que realicen actividades económicas fuera del país, en la medida
en que sus actos, actividades o acuerdos puedan producir efectos en el mercado nacional. A los

1 Texto definitivo según Ley 25.156 y Decreto 1019/99 (Publicado en el Boletín del 20.9.1999)
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efectos de esta ley, para determinar la verdadera naturaleza de los actos o conductas y acuerdos,
atenderá a las situaciones y relaciones económicas que efectivamente se realicen, persigan o
establezcan.

CAPITULO II
DE LA POSICION DOMINANTE

ARTICULO 4°.- A los efectos de esta ley se entiende que una o más personas goza de posición
dominante cuando para un determinado tipo de producto o servicio es la única oferente o
demandante dentro del mercado nacional o en una o varias partes del mundo o, cuando sin ser la
única, no está expuesta a una competencia sustancial o, cuando por el grado de integración vertical u
horizontal está en condiciones de determinar la viabilidad económica de un competidor o participante
en el mercado, en perjuicio de éstos.

ARTICULO 5°.- A fin de establecer la existencia de posición dominante en un mercado, deberán
considerarse las siguientes circunstancias:

a) El grado en que el bien o servicio de que se trate, es sustituible por otros, ya sea de
origen nacional como extranjero; las condiciones de tal sustitución y el tiempo requerido para
la misma;
b) El grado en que las restricciones normativas limiten el acceso de productos u
oferentes o demandantes al mercado de que se trate;
c) El grado en que el presunto responsable pueda influir unilateralmente en la formación
de precios o restringir al abastecimiento o demanda en el mercado y el grado en que sus
competidores puedan contrarrestar dicho poder.

CAPITULO III
DE LAS CONCENTRACIONES Y FUSIONES

ARTICULO 6°.- A los efectos de esta ley se entiende por concentración económica la toma de control
de una o varias empresas, a través de la realización de los siguientes actos:

a) La fusión entre empresas;
b) La transferencia de fondos de comercio;
c) La adquisición de la propiedad o cualquier derecho sobre acciones o participaciones
de capital o títulos de deuda que den cualquier tipo de derecho a ser convertidos en acciones
o participaciones de capital o a tener cualquier tipo de influencia en las decisiones de la
persona que los emita cuando tal adquisición otorgue al adquirente el control de, o la
influencia sustancial sobre la misma;
d) Cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o jurídica a una persona
o grupo económico los activos de una empresa o le otorgue influencia determinante en la
adopción de decisiones de administración ordinaria o extraordinaria de una empresa.

ARTICULO 7°.- Se prohiben las concentraciones económicas cuyo objeto o efecto sea o pueda ser
disminuir, restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para el
interés económico general.

ARTICULO 8°.- Los actos indicados en el artículo 6° de esta ley, cuando la suma del volumen de
negocio total del conjunto de empresas afectadas supere en el país la suma de doscientos millones
de pesos ($ 200.000.000) o cuando el volumen de negocio total a nivel mundial, del conjunto de las
empresas afectadas supere los dos mil quinientos millones de pesos ($ 2.500.000.000) deberán ser
notificadas para su examen previamente o en el plazo de una semana a partir de la fecha de la
conclusión del acuerdo, de la publicación de la oferta de compra o de canje, o de la adquisición de
una participación de control, ante el Tribunal de Defensa de la Competencia, contándose el plazo a
partir del momento en que se produzca el primero de los acontecimientos citados, bajo
apercibimiento, en caso de incumplimiento, de lo previsto en el articulo 46 inciso d). Los actos sólo
producirán efectos entre las partes o en relación a terceros una vez cumplidas las previsiones de los
artículos 13 y 14 de la presente ley, según corresponda. A los efectos de la presente ley se entiende
por volumen de negocios total los importes resultantes de la venta de productos y de la prestación de
servicios realizados por las empresas afectadas durante el último ejercicio que correspondan a sus
actividades ordinarias, previa deducción de los descuentos sobre ventas, así como del impuesto
sobre el valor agregado y de otros impuestos directamente relacionados con el volumen de negocios.
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Para el cálculo del volumen de negocios de la empresa afectada se sumarán los volúmenes de
negocios de las empresas siguientes:

a) La empresa en cuestión;
b) Las empresas en las que la empresa en cuestión disponga, directa o indirectamente:

1. De más de la mitad del capital o del capital circulante.
2. Del poder de ejercer más de la mitad de los derechos de voto.
3. Del poder de designar más de la mitad de los miembros del consejo de
vigilancia o de administración o de los órganos que representen legalmente a la
empresa, o
4. Del derecho a dirigir las actividades de la empresa.

c) Aquellas empresas que dispongan de los derechos o facultades enumerados en el
inciso b) con respecto a una empresa afectada.
d) Aquellas empresas en las que una empresa de las contempladas en el inciso c)
disponga de los derechos o facultades enumerados en el inciso b).
e) Las empresas en cuestión en las que varias empresas de las contempladas en los
incisos a) a d) dispongan conjuntamente de los derechos o facultades enumerados en el
inciso b).

ARTICULO 9°.- La falta de notificación de las operaciones previstas en el artículo anterior, será
pasible de las sanciones establecidas en el artículo 46 inciso d).

ARTICULO 10.- Se encuentran exentas de la notificación obligatoria prevista en el artículo anterior las
siguientes operaciones:

a) Las adquisiciones de empresas de las cuales el comprador ya poseía más del
cincuenta por ciento (50%) de las acciones;
b) Las adquisiciones de bonos, debentures, acciones sin derecho a voto o títulos de
deuda de empresas;
c) Las adquisiciones de una única empresa por parte de una única empresa extranjera
que no posea previamente activos o acciones de otras empresas en la Argentina;
d) Adquisiciones de empresas liquidadas (que no hayan registrado actividad en el país
en el último año).

ARTICULO 11.- El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia fijará con carácter general la
información y antecedentes que las personas deberán proveer al Tribunal y los plazos en que dicha
información y antecedentes deben ser provistos.

ARTICULO 12.- La reglamentación establecerá la forma y contenido adicional de la notificación de los
proyectos de concentración económica y operaciones de control de empresas de modo que se
garantice el carácter confidencial de las mismas.

ARTICULO 13.- En todos los casos sometidos a la notificación prevista en este capítulo, el Tribunal
por resolución fundada, deberá decidir dentro de los cuarenta y cinco (45) días de presentada la
solicitud y documentación respectiva:

a) Autorizar la operación;
b) Subordinar el acto al cumplimiento de las condiciones que el mismo Tribunal
establezca;
c) Denegar la autorización.

ARTICULO 14.- Transcurrido el plazo previsto en el artículo anterior sin mediar resolución al respecto,
la operación se tendrá por autorizada tácitamente. La autorización tácita producirá en todos los casos
los mismos efectos legales que la autorización expresa.

ARTICULO 15.- Las concentraciones que hayan sido notificadas y autorizadas no podrán ser
impugnadas posteriormente en sede administrativa en base a información y documentación verificada
por el Tribunal, salvo cuando dicha resolución se hubiera obtenido en base a información falsa o
incompleta proporcionada por el solicitante.

ARTICULO 16.- Cuando la concentración económica involucre a empresas o personas cuya actividad
económica esté reglada por el Estado nacional a través de un organismo de control o regulador, el
Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, previo al dictado de su resolución, deberá requerir
a dicho ente estatal un informe y opinión fundada sobre la propuesta de concentración económica en
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cuanto al impacto sobre la competencia en el mercado respectivo o sobre el cumplimiento del marco
regulatorio respectivo.

CAPITULO IV
AUTORIDAD DE APLICACION

ARTICULO 17.- Créase el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia como organismo
autárquico en el ámbito del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación con el
fin de aplicar y controlar el cumplimiento de esta ley. Tendrá su sede en la Ciudad de Buenos Aires
pero podrá actuar, constituirse o sesionar en cualquier lugar de la República mediante delegados que
designe el Presidente del Tribunal. Los delegados instructores podrán ser funcionarios nacionales,
provinciales o municipales.

ARTICULO 18.- El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia estará integrado por siete (7)
miembros con suficientes antecedentes e idoneidad para ejercer el cargo, de los cuales dos por lo
menos serán abogados y otros dos profesionales en ciencias económicas, todos ellos con más de
cinco (5) años en el ejercicio de la profesión. Los miembros del tribunal tendrán dedicación exclusiva
durante su mandato, con excepción de la actividad docente.

ARTICULO 19.- Los miembros del Tribunal serán designados por el Poder Ejecutivo nacional previo
concurso público de antecedentes y oposición ante un Jurado integrado por el Procurador del Tesoro
de la Nación, el secretario de Industria, Comercio y Minería del Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos de la Nación, los presidentes de las comisiones de Comercio de ambas Cámaras
del Poder Legislativo de la Nación, el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial y los presidentes de la Academia Nacional de Derecho y de la Academia Nacional de
Ciencias Económicas.

ARTICULO 20.- Los miembros del Tribunal durarán en el ejercicio de sus funciones seis (6) años. La
renovación de los mismos se hará parcialmente cada tres años y podrán ser reelegidos por los
procedimientos establecidos en el artículo anterior. Al finalizar los tres primeros años se renovarán
tres miembros y al finalizar los otros tres años, los cuatro miembros restantes. Sólo podrán ser
removidos previa decisión -por mayoría simple- del Jurado mencionado en el artículo anterior. La
causa por remoción se formará obligatoriamente si existe acusación del Poder Ejecutivo nacional o
del presidente del Tribunal y sólo por decisión del Jurado si la causa tuviera cualquier otro origen. El
Jurado dictará normas de procedimiento que aseguren el derecho de defensa y el debido trámite de
la causa.

ARTICULO 21.- Son causas de remoción de los miembros del tribunal:
a) Mal desempeño en sus funciones;
b) Negligencia reiterada que dilate la substanciación de los procesos;
c) Incapacidad sobreviniente;
d) Condena por delito doloso;
e) Violaciones de las normas sobre incompatibilidad;
f) No excusarse en los presupuestos previstos por el Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación.

ARTICULO 22.- Será suspendido preventivamente y en forma inmediata en el ejercicio de sus
funciones aquel integrante del Tribunal sobre el que recaiga auto de procesamiento por delito doloso.

ARTICULO 23.- Créase en el ámbito del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia el Registro
Nacional de Defensa de la Competencia, en el que deberán inscribirse las operaciones de
concentración económica previstas en el Capítulo III y las resoluciones definitivas dictadas por el
Tribunal. El Registro será público.

ARTICULO 24.- Son funciones y facultades del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia:
a) Realizar los estudios e investigaciones de mercado que considere pertinentes. Para
ello podrá requerir a los particulares y autoridades nacionales, provinciales o municipales, y a
las asociaciones de Defensa de Consumidores y de los usuarios, la documentación y
colaboración que juzgue necesarias;
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b) Celebrar audiencias con los presuntos responsables, denunciantes, damnificados,
testigos y peritos, recibirles declaración y ordenar careos, para lo cual podrá solicitar el auxilio
de la fuerza pública;
c) Realizar las pericias necesarias sobre libros, documentos y demás elementos
conducentes a la investigación, controlar existencias, comprobar orígenes y costos de
materias primas u otros bienes;
d) Imponer las sanciones establecidas en la presente ley;
e) Promover el estudio y la investigación en materia de competencia;
f) Cuando lo considere pertinente emitir opinión en materia de competencia y libre
concurrencia respecto de leyes, reglamentos, circulares y actos administrativos, sin que tales
opiniones tengan efecto vinculante;
g) Emitir recomendaciones de carácter general o sectorial respecto a las modalidades
de la competencia en los mercados;
h) Actuar con las dependencias competentes en la negociación de tratados, acuerdos o
convenios internacionales en materia de regulación o políticas de competencia y libre
concurrencia;
i) Elaborar su reglamento interno, que establecerá, entre otras cuestiones, modo de
elección y plazo del mandato del presidente, quién ejerce la representación legal del Tribunal;
j) Organizar el Registro Nacional de la Competencia creado por esta ley;
k) Promover e instar acciones ante la Justicia, para lo cual designará representante
legal a tal efecto;
l) Suspender los plazos procesales de la presente ley por resolución fundada;
ll) Acceder a los lugares objeto de inspección con el consentimiento de los ocupantes o
mediante orden judicial la que será solicitada por el Tribunal ante el juez competente, quien
deberá resolver en el plazo de 24 horas;
m) Solicitar al juez competente las medidas cautelares que estime pertinentes, las que
deberán ser resueltas en el plazo de 24 horas;
n) Suscribir convenios con organismos provinciales o municipales para la habilitación de
oficinas receptoras de denuncias en las provincias;
ñ) Al presidente del Tribunal le compete ejercer la función administrativa del organismo
y podrá efectuar contrataciones de personal para la realización de trabajos específicos o
extraordinarios que no puedan ser realizados por su planta permanente, fijando las
condiciones de trabajo y su retribución. Las disposiciones de la ley de contrato de trabajo
regirán la relación con el personal de la planta permanente;
o) Vetado por Decreto N° -1019/99.
p) Suscribir convenios con asociaciones de usuarios y consumidores para la promoción
de la participación de las asociaciones de la comunidad en la defensa de la competencia y la
transparencia de los mercados.

CAPITULO V
DEL PRESUPUESTO

ARTICULO 25.- El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia formulará anualmente el
proyecto de presupuesto para su posterior elevación al Poder Ejecutivo nacional. El Tribunal
establecerá la fijación de aranceles que deberán abonar los interesados por las actuaciones que
inicien ante el mismo. Su producido será destinado a sufragar los gastos ordinarios del organismo.

CAPITULO VI
DEL PROCEDIMIENTO

ARTICULO 26.- El procedimiento se iniciará de oficio o por denuncia realizada por cualquier persona
física o jurídica, pública o privada.

ARTICULO 27.- Todos los plazos de esta ley se contarán por días hábiles administrativos.

ARTICULO 28.- La denuncia deberá contener:
a) El nombre y domicilio del presentante;
b) Vetado por Decreto N°1019/99.
c) El objeto de la denuncia, diciéndola con exactitud;
d) Los hechos en que se funde, explicados claramente;
e) El derecho expuesto suscintamente.
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ARTICULO 29.- Si el Tribunal estimare que la denuncia es pertinente correrá traslado por diez (10)
días al presunto responsable para que dé las explicaciones que estime conducentes.En caso de que
el procedimiento se iniciare de oficio se correrá traslado de la relación de los hechos y la
fundamentación que lo motivaron.

ARTICULO 30.- Contestada la vista, o vencido su plazo, el Tribunal resolverá sobre la procedencia de
la instrucción del sumario.

ARTICULO 31.- Si el Tribunal considera satisfactorias las explicaciones, o si concluida la instrucción
no hubiere mérito suficiente para la prosecución del procedimiento, se dispondrá su archivo.

ARTICULO 32.- Concluida la instrucción del sumario el Tribunal notificará a los presuntos
responsables para que en un plazo de quince (15) días efectúen su descargo y ofrezcan la prueba
que consideren pertinente.

ARTICULO 33.- Las decisiones del Tribunal en materia de prueba son irrecurribles.

ARTICULO 34.- Concluido el período de prueba, las partes podrán alegar en el plazo de seis (6) días
sobre el mérito de la misma. El Tribunal dictará resolución en un plazo máximo de sesenta (60) días.
La resolución del Tribunal pone fin a la vía administrativa.

ARTICULO 35.- El Tribunal en cualquier estado del procedimiento podrá imponer el
cumplimiento de condiciones que establezca u ordenar el cese o la abstención de la conducta lesiva.
Cuando se pudiere causar una grave lesión al régimen de competencia podrá ordenar las medidas
que según las circunstancias fueren más aptas para prevenir dicha lesión. Contra esta resolución
podrá interponerse recurso de apelación con efecto devolutivo, en la forma y términos previstos en los
artículos 52 y 53. En igual sentido podrá disponer de oficio o a pedido de parte la suspensión,
modificación o revocación de las medidas dispuestas en virtud de circunstancias sobrevinientes o que
no pudieron ser conocidas al momento de su adopción.

ARTICULO 36.- Hasta el dictado de la resolución del artículo 34 el presunto responsible podrá
comprometerse al cese inmediato o gradual de los hechos investigados o a la modificación de
aspectos relacionados con ello. El compromiso estará sujeto a la aprobación del Tribunal Nacional de
Defensa de la Competencia a los efectos de producir la suspensión del procedimiento. Transcurridos
tres (3) años del cumplimiento del compromiso del presente artículo, se archivarán las actuaciones.

ARTICULO 37.- El Tribunal podrá de oficio o a instancia de parte dentro de los tres (3) días de la
notificación y sin substanciación, aclarar conceptos oscuros o suplir cualquier omisión que contengan
sus resoluciones.

ARTICULO 38.- El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia decidirá la convocatoria a
audiencia pública cuando lo considere oportuno para la marcha de las investigaciones.

ARTICULO 39.- La decisión del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia respecto dela
realización de la audiencia deberá contener, según corresponda:

a) Identificación de la investigación en curso;
b) Carácter de la audiencia;
c) Objetivo;
d) Fecha, hora y lugar de realización;
e) Requisitos para la asistencia y participación.

ARTICULO 40.- Las audiencias deberán ser convocadas con una antelación mínima de veinte (20)
días y notificadas a las partes acreditadas en el expediente en un plazo no inferior a quince (15) días.

ARTICULO 41.- La convocatoria a audiencia pública deberá ser publicada en el Boletín Oficial y en
dos diarios de circulación nacional con una antelación mínima de diez (10) días. Dicha publicación
deberá contener al menos, la información prevista en el artículo 39.

ARTICULO 42.- El Tribunal podrá dar intervención como parte coadyuvante en los procedimientos
que se substancien ante el mismo, a los afectados de los hechos investigados, a las asociaciones de
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consumidores y asociaciones empresarias reconocidas legalmente, a las provincias y a toda otra
persona que pueda tener un interés legítimo en los hechos investigados.

ARTICULO 43.- El Tribunal podrá requerir dictámenes sobre los hechos investigados a personas
físicas o jurídicas de carácter público o privado de reconocida versación.

ARTICULO 44.- Las resoluciones que establecen sanciones del Tribunal, una vez notificadas a los
interesados y firmes, se publicarán en el Boletín Oficial y cuando aquél lo estime conveniente en los
diarios de mayor circulación del país a costa del sancionado.

ARTICULO 45.- Quien incurriera en una falsa denuncia será pasible de las sanciones previstas en el
artículo 46 inciso b) de la presente ley, cuando el denunciante hubiese utilizado datos o documentos
falsos, con el propósito de causar daño a la competencia, sin perjuicio de las demás acciones civiles y
penales que correspondieron.

CAPITULO VII
DE LAS SANCIONES

ARTICULO 46.- Las personas físicas o de existencia ideal que no cumplan con las disposiciones de
esta ley, serán pasibles de las siguientes sanciones:

a) El cese de los actos o conductas previstas en los Capítulos I y II y, en su caso la
remoción de sus efectos;
b) Los que realicen los actos prohibidos en los Capítulos I y II y en el artículo 13 del
Capítulo III, serán sancionados con una multa de diez mil pesos ($ 10.000) hasta ciento
cincuenta millones de pesos ($ 150.000.000), que se graduará en base a: 1. La pérdida
incurrida por todas las personas afectadas por la actividad prohibida; 2. El beneficio obtenido
por todas las personas involucradas en la actividad prohibida; 3. El valor de los activos
involucrados de las personas indicadas en el punto 2 precedente, al momento en que se
cometió la violación. En caso de reincidencia, los montos de la multa se duplicarán.
c) Sin perjuicio de otras sanciones que pudieren corresponder, cuando se verifiquen
actos que constituyan abuso de posición dominante o cuando se constate que se ha
adquirido o consolidado una posición monopólica u oligopólica en violación de las
disposiciones de esta ley, el Tribunal podrá imponer el cumplimiento de condiciones que
apunten a neutralizar los aspectos distorsivos sobre la competencia o solicitar al juez
competente que las empresas infractoras sean disueltas, liquidadas, desconcentradas o
divididas;
d) Los que no cumplan con lo dispuesto en los artículos 8°, 35 y 36 serán pasibles de
una multa de hasta un millón de pesos ($ 1.000.000) diarios, contados desde el vencimiento
de la obligación de notificar los proyectos de concentración económica o desde el momento
en que se incumple el compromiso o la orden de cese o abstención. Ello sin perjuicio de las
demás sanciones que pudieren corresponder.

ARTICULO 47.- Las personas de existencia ideal son imputables por las conductas realizadas por las
personas físicas que hubiesen actuado en nombre, con la ayuda o en beneficio de la persona de
existencia ideal, y aún cuando el acto que hubiese servido de fundamento a la representación sea
ineficaz.

ARTICULO 48.- Cuando las infracciones previstas en esta ley fueren cometidas por una persona de
existencia ideal, la multa también se aplicará solidariamente a los directores, gerentes,
administradores, síndicos o miembros del Consejo de Vigilancia, mandatarios o representantes
legales de dicha persona de existencia ideal que por su acción o por la omisión de sus deberes de
control, supervisión o vigilancia hubiesen contribuido, alentado o permitido la comisión de la
infracción. En tal caso, se podrá imponer sanción complementaria de inhabilitación para ejercer el
comercio de uno (1) a diez (10) años a la persona de existencia ideal y a las personas enumeradas
en el párrafo anterior.

ARTICULO 49.- El Tribunal en la imposición de multas deberá considerar la gravedad de la infracción,
el daño causado, los indicios de intencionalidad, la participación del infractor en el mercado, el
tamaño del mercado afectado, la duración de la práctica o concentración y la reincidencia o
antecedentes del responsable, así como su capacidad económica.
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ARTICULO 50.- Los que obstruyan o dificulten la investigación o no cumplan los requerimientos del
Tribunal podrán ser sancionados con multas de hasta quinientos pesos ($ 500) diarios. Cuando a
juicio del Tribunal se haya cometido la infracción mencionada, se dará vista de la imputación al
presunto responsable, quien deberá efectuar los descargos y ofrecer pruebas en el plazo de cinco (5)
días.

ARTICULO 51.- Las personas físicas o jurídicas damnificadas por los actos prohibidos por esta ley,
podrán ejercer la acción de resarcimiento de daños y perjuicios conforme las normas del derecho
común, ante el juez competente en esa materia.

CAPITULO VIII
DE LAS APELACIONES

ARTICULO 52.- Son apelables aquellas resoluciones dictadas por el Tribunal que ordenen:
a) La aplicación de las sanciones;
b) El cese o la abstención de una conducta;
c) La oposición o condicionamiento respecto de los actos previstos en el Capítulo III;
d) La desestimación de la denuncia por parte del Tribunal de Defensa de la
Competencia.

Las apelaciones previstas en el inciso a) se otorgarán con efecto suspensivo, y la de los incisos b), c),
y d) se concederán con efecto devolutivo.

ARTICULO 53.- El recurso de apelación deberá interponerse y fundarse ante el Tribunal Nacional de
Defensa de la Competencia dentro del plazo de quince (15) días de notificada la resolución. Dicho
Tribunal dentro de los cinco (5) días de interpuesto el recurso deberá elevar el expediente a la
Cámara Federal que corresponda.

CAPITULO IX
DE LA PRESCRIPCION

ARTICULO 54.- Las acciones que nacen de las infracciones previstas en esta ley prescriben a los
cinco (5) años.

ARTICULO 55.- Los plazos de prescripción se interrumpen con la denuncia o por la comisión de otro
hecho sancionado por la presente ley.

CAPITULO X
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS

ARTICULO 56.- Será de aplicación en los casos no previstos por esta ley y su reglamentación el
Código Penal de la Nación, el Código Procesal Penal en cuanto sean compatibles con las
disposiciones de esta ley.

ARTICULO 57.- No serán aplicables a las cuestiones regidas por esta ley las disposiciones de la ley
19.549.

ARTICULO 58.- Derógase la ley 22.262. No obstante ello, las causas en trámite a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley, continuarán tramitando de acuerdo con sus disposiciones ante el
órgano de aplicación de dicha norma, el que subsistirá hasta la constitución y puesta en
funcionamiento del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Asimismo, entenderá entre
todas las causas promovidas a partir de la entrada en vigencia de esta ley. Constituido el Tribunal las
causas serán giradas a éste a efectos de continuar con la substanciación de las mismas.

ARTICULO 59.- Queda derogada toda atribución de competencia relacionada con el objeto y finalidad
de esta ley otorgada a otros organismos o entes estatales.

ARTICULO 60.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley, en el término de ciento veinte (120)
días, computados a partir de su publicación.

ARTICULO 61.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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BRASIL

LEI N° 8884, DE 11 DE JUNHO DE 1994
(*)(Alterada pela Lei n° 9.021 de 30 de março de 1995 e pela Lei n° 9069 de 29 junho de 1995,

publicada em 30 de junho de 1995)

TÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO I - Da Finalidade (art. 1)
CAPÍTULO II - Da Territorialidade (art. 2)

TÍTULO II - DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE
CAPÍTULO I - Da Autarquia (art. 3)
CAPÍTULO II - Da Composição do Conselho (art. 4 a 6)
CAPÍTULO III - Da Competência do Plenário do CADE (art. 7)
CAPÍTULO IV - Da Competência do Presidente do CADE (art. 8)
CAPÍTULO V - Da Competência dos Conselheiros do CADE (art. 9)
CAPÍTULO VI - Da Procuradoria do CADE (art. 10 e 11)

TÍTULO III - DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PERANTE O CADE (art. 12)

TÍTULO IV - DA SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO (art. 13 e 14)

TÍTULO V - DAS INFRACÇÕES DA ORDEM ECONÔMICA
CAPÍTULO I - Das Disposições Gerais (art.15 a 19)
CAPÍTULO II - Das Infrações  (art. 20 e 21)
CAPÍTULO III - Das Penas (art. 23 a 27)
CAPÍTULO IV - Da Prescrição (art. 28)
CAPÍTULO V - Do Direito de Ação (art. 29)

TÍTULO VI - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
CAPÍTULO I - Das averiguações Preliminares (art. 30 e 31)
CAPÍTULO II - Da Instauração e Instrução do Processo Administrativo (art. 32 a 41)
CAPÍTULO III - Do Julgamento do Processo Administrativo pelo CADE (art. 42 a 51)
CAPÍTULO IV - Da Medida Preventiva e da ordem de Cessação (art. 52)
CAPÍTULO V - Do Compromisso de Cessação (art. 53)

TÍTULO VII - DAS FORMAS DE CONTROLE
CAPÍTULO I - Do Controle de Atos e Contratos (art. 54 a 57)
CAPÍTULO II - Do Compromisso de Desempenho (art. 58)
CAPÍTULO III - Da Consulta (art. 59 - revogado)

TÍTULO VIII - DA EXECUÇÃO JUDICIAL DAS DECISÕES DO CADE
CAPÍTULO I - Do Processo (art. 60 a 68)
CAPÍTULO II - Da Intervenção Judicial (art. 69 a 78)

TÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS (art. 79 a 93)
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LEI N°°°° 8.884,
de 11 de Junho de 1994

(*)(Alterada pela Lei n° 9.021 de 30 de março de 1995 e pela Lei n° 9069 de 29 junho de 1995,
publicada em 30 de junho de 1995)

Transforma o Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE em Autarquia, dispõe sobre a
prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I
Da Finalidade

Art. 1° Esta Lei 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.

Parágrafo Único: A coletividade é a titular dos bens jurídicos protegidos por esta Lei.

CAPÍTULO II
Da Territorialidade

Art. 2°°°° Aplica-se esta Lei, sem prejuízo de convenções e tratados de que seja signatário o
Brasil, às práticas cometidas no todo ou em parte no Território Nacional ou que nele produzam ou
possam produzir efeitos.

Parágrafo Único: Reputa-se situada no Território Nacional a empresa estrangeira que opere ou tenha
no Brasil filial, agência, sucursal, escritório, estabelecimento, agente ou
representante.

TÍTULO II
DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÓMICA - CADE

CAPÍTULO I
Da Autarquia

Art. 3°°°° O Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, órgão judicante com
jurisdição em todo o Território Nacional, criado pela Lei n/ 4.137, de 10 de setembro de 1962, passa a se
constituir em autarquia federal, vinculada ao Ministério da Justiça, com sede e foro no Distrito Federal, e
atribuições previstas nesta Lei.

CAPÍTULO II
Da Composição do Conselho

Art. 4°°°°* O Plenário do CADE é composto por um Presidente e seis Conselheiros, escolhidos
dentre cidadãos com mais de trinta anos de idade, de notório saber jurídico ou econômico e reputação
ilibada, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovados pelo Senado Federal.

§ 1° O mandato do Presidente e dos Conselheiros é de 2 (dois) anos, permitida uma recondução.

§ 2° Os cargos de Presidente e de Conselheiro são de dedicação exclusiva, não se admitindo
qualquer acumulação, salvo as constitucionalmente permitidas.
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§ 3° No caso de renúncia, morte ou perda de mandato do Presidente do CADE, assumirá o
Conselheiro mais antigo ou o mais idoso, nessa ordem, até nova nomeação, sem prejuízo de
suas atribuições.

§ 4° No caso de renúncia, morte ou perda de mandato de Conselheiro, proceder-se-á a nova
nomeação, para completar o mandato do substituído.

Art. 5°°°° A perda de mandato do Presidente ou dos Conselheiros do CADE só poderá ocorrer
em virtude de decisão do Senado Federal, por provocação do Presidente da República, ou em razão de
condenação penal irrecorrível por crime doloso, ou de processo disciplinar de conformidade com o que
prevê a Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e a Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, e por
infringência de quaisquer das vedações previstas no art. 6°.

Parágrafo Único: Também perderá o mandato, automaticamente, o membro do CADE que faltar a 3
(três) reuniões ordinárias consecutivas, ou 20 (vinte) intercaladas, ressalvados os
afastamentos temporários autorizados pelo Colegiado.

Art. 6°°°° Ao Presidente e aos Conselheiros é vedado:

I - receber, a qualquer título, e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou
custas;

II - exercer profissão liberal;
III - participar, na forma de controlador, diretor, administrador, gerente, preposto ou

mandatário, de sociedade civil, comercial ou empresas de qualquer espécie;
IV - emitir parecer sobre matéria de sua especialização, ainda que em tese, ou

funcionar como consultor de qualquer tipo de empresa;
V - manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo

pendente de julgamento, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou
sentenças de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos, em obras
técnicas ou no exercício do magistério.

VI - exercer atividade político-partidária.

CAPÍTULO III
Da competência do Plenário do CADE

Art. 7° Compete ao Plenário do CADE:

I - zelar pela observância desta Lei e seu Regulamento e do Regimento Interno do
Conselho;

II - decidir sobre a existência de infração à ordem econômica e aplicar as
penalidades previstas na Lei;

III - decidir os processos instaurados pela Secretaria de Direito Econômico do
Ministério da Justiça;

IV - decidir os recursos de ofício do Secretário da SDE;
V - ordenar providências que conduzam à cessação de infração à ordem

econômica, dentro do prazo que determinar;
VI - aprovar os termos do compromisso de cessação de prática e do compromisso

de desempenho, bem como determinar à SDE que fiscalize seu cumprimento;
VII - apreciar em grau de recurso as medidas preventivas adotadas pela SDE ou

pelo Conselheiro-Relator;
VIII - intimar os interessados de suas decisões;
IX - requisitar informações de quaisquer pessoas, órgãos, autoridades e entidades

públicas ou privadas, respeitando e mantendo o sigilo legal quando for o caso,
bem como determinar as diligências que se fizerem necessárias ao exercício
das suas funções;

X - requisitar dos órgãos do Poder Executivo Federal e solicitar das autoridades
dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios as medidas necessárias
ao cumprimento desta Lei;
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XI - contratar a realização de exames, vistorias e estudos, aprovando, em cada
caso, os respectivos honorários profissionais e demais despesas de processo,
que deverão ser pagas pela empresa, se vier a ser punida nos termos desta
Lei;

XII - apreciar os atos ou condutas, sob qualquer forma manifestados, sujeitos à
aprovação nos termos do art. 54, fixando compromisso de desempenho,
quando for o caso;

XIII - requerer ao poder judiciário a execução de suas decisões, nos termos desta
Lei;

XIV - requisitar serviços e pessoal de quaisquer órgãos e entidades do Poder Público
Federal;

XV - determinar à Procuradoria do CADE a adoção de providências administrativas
e judiciais;

XVI - firmar contratos e convénios com órgãos ou entidades nacionais e submeter,
previamente, ao Ministro de Estado da Justiça os que devam ser celebrados
com organismos estrangeiros ou internacionais;

XVII - responder a consultas sobre matéria de sua competência;
XVIII- instruir o público sobre as formas de infração da ordem econômica;
XIX - elaborar e aprovar seu regimento interno dispondo sobre seu funcionamento,

na forma das deliberações, normas de procedimento e organização dos seus
serviços internos, inclusive estabelecendo férias coletivas do Colegiado e do
Procurador-Geral, durante o qual não correrão os prazos processuais nem
aquele referido no § 6 do artigo 54, desta Lei;

XX - propor a estrutura do quadro de pessoal da Autarquia, observado o disposto no
inciso II do art. 37 da Constituição Federal;

XXI - elaborar proposta orçamentária nos termos desta Lei.
XXII - indicar o substituto eventual do procurador-geral nos casos de faltas,

afastamento ou impedimento.

CAPÍTULO IV
Da Competência do Presidente do CADE

Art. 8°°°° Compete ao Presidente do CADE :

I - representar legalmente a Autarquia, em juízo e fora dele;
II - presidir, com direito a voto, inclusive o de qualidade, as reuniões do Plenário:
III - distribuir os processos, por sorteio, nas reuniões do Plenário;
IV - convocar as sessões e determinar a organização da respectiva pauta;
V - cumprir e fazer cumprir as decisões do CADE;
VI - determinar à Procuradoria as providências judiciais para execução das

decisões e julgados da Autarquia;
VII - assinar os compromissos de cessação de infração da ordem econômica e os

compromissos de desempenho;
VIII - submeter à aprovação do Plenário a proposta orçamentária, e a lotação ideal

do pessoal que prestará serviço à entidade,
IX - orientar, coordenar e supervisionar as atividades administrativas da entidade.

CAPÍTULO V
Da Competência dos Conselheiros do CADE

Art. 9°°°° Compete aos Conselheiros do CADE:

I - emitir voto nos processos e questões submetidas ao Plenário;
II - proferir despachos e lavrar as decisões nos processos em que forem relatores;
III - submeter ao plenário a requisição de informações e documentos de quaisquer

pessoas, órgãos, autoridades e entidades públicas ou privadas, a serem
mantidas sob sigilo legal, quando for o caso, bem como determinar as
diligências que se fizerem necessárias ao exercício das suas funções;
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IV - adotar medidas preventivas, fixando o valor da multa diária pelo seu
descumprimento,

V - desincumbir-se das demais tarefas que lhes forem cometidas pelo regimento.

CAPÍTULO VI
Da Procuradoria do CADE

Art.10. Junto ao CADE funcionará uma Procuradoria, com as seguintes atribuições:

I - prestar assessoria jurídica à Autarquia e defendê-la em juízo;
II - promover a execução judicial das decisões e julgados da Autarquia;
III - requerer, com autorização do Plenário, medidas judiciais visando à cessação

de infrações da ordem econômica;
IV - promover acordos judiciais nos processos relativos a infrações contra a ordem

econômica, mediante autorização do Plenário do CADE, e ouvido o
representante do Ministério Público Federal;

V - emitir parecer nos processos de competência do CADE;
VI - zelar pelo cumprimento desta Lei;
VII - desincumbir-se das demais tarefas que lhe sejam atribuídas pelo Regimento

Interno.

Art. 11. O Procurador-Geral será indicado pelo Ministro de Estado da Justiça e nomeado pelo
Presidente da República, dentre brasileiros de ilibada reputação e notório conhecimento jurídico, depois
de aprovado pelo Senado Federal.

§ l° O Procurador-Geral participará das reuniões do CADE, sem direito a voto.

§ 2° Aplicam-se ao Procurador-Geral as mesmas normas de tempo de mandato, recondução,
impedimentos, perda de mandato e substituição aplicáveis aos Conselheiros do CADE.

§ 3° Nos casos de faltas, afastamento temporário ou impedimento do Procurador-Geral, o Plenário
indicará ao Presidente do CADE nomeará o substituto eventual, dispensada a aprovação pelo
Senado Federal, fazendo ele jus à remuneração do cargo enquanto durar a substituição.

TÍTULO III
DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PERANTE O CADE

Art. 12. O Procurador-Geral da República, ouvido o Conselho Superior, designará membro do
Ministério Público Federal para, nesta qualidade, oficiar nos processos sujeitos à apreciação do CADE.

Parágrafo Único: O CADE poderá requerer ao Ministério Público Federal que promova a execução de
seus julgados ou do compromisso de cessação, bem como a adoção de medidas
judiciais, no exercício da atribuição estabelecida pela alínea b do inciso XIV do art. 6°
da Lei Complementar n° 75, de 20 de maio de 1993.

TÍTULO IV
DA SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO

Art.13. A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça SDE, com a estrutura que
lhe confere a Lei, será dirigida por um Secretário, indicado pelo Ministro de Estado da Justiça, dentre
brasileiros de notório saber jurídico ou econômico e ilibada reputação, nomeado pelo Presidente da
República.

Art.14. Compete à SDE:

I - zelar pelo cumprimento desta Lei, monitorando e acompanhando as práticas de
mercado;
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II - acompanhar, permanentemente, as atividades e práticas comerciais de
pessoas físicas ou jurídicas que detiverem posição dominante em mercado
relevante de bens ou serviços, para prevenir infrações da ordem econômica,
podendo, para tanto, requisitar as informações e documentos necessários,
mantendo o sigilo legal, quando for o caso;

III - proceder, em face de indícios de infração da ordem econômica, a averiguações
preliminares para instauração de processo administrativo;

IV - decidir pela insubsistência dos indícios, arquivando os autos das averiguações
preliminares;

V - requisitar informações de quaisquer pessoas, órgãos, autoridades e entidades
públicas ou privadas, mantendo o sigilo legal quando for o caso, bem como
determinar as diligências que se fizerem necessárias ao exercício das suas
funções;

VI - instaurar processo administrativo para apuração e repressão de infrações da
ordem econômica;

VII - recorrer de oficio ao CADE, quando decidir pelo arquivamento das
averiguações preliminares ou do processo administrativo;

VIII - remeter ao CADE, para julgamento, os processos que instaurar, quando
entender configurada infração da ordem econômica;

IX - celebrar, nas condições que estabelecer, compromisso de cessação,
submetendo-o ao CADE, e fiscalizar o seu cumprimento;

X - sugerir ao CADE condições para a celebração de compromisso de
desempenho, e fiscalizar o seu cumprimento;

XI - adotar medidas preventivas que conduzam à cessação de prática que constitua
infração da ordem econômica, fixando prazo para seu cumprimento e o valor
da multa diária a ser aplicada, no caso de descumprimento;

XII - receber e instruir os processos a serem julgados pelo CADE, inclusive
consultas, e fiscalizar o cumprimento das decisões do CADE;

XIII - orientar os órgãos da administração pública quanto à adoção de medidas
necessárias ao cumprimento desta Lei;

XIV - desenvolver estudos e pesquisas objetivando orientar a política de prevenção
de infrações da ordem econômica;

XV - instruir o público sobre as diversas formas de infração da ordem econômica, e
os modos de sua prevenção e repressão;

XVI - exercer outras atribuições previstas em lei.

TÍTULO V
DAS INFRAÇÕES DA ORDEM ECONÓMICA

CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais

Art. 15. Esta lei aplica-se às pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, bem
como a 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. 16. As diversas formas de infração da ordem econômica implicam a responsabilidade da
empresa e a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores, solidariamente.

Art. 17. Serão solidariamente responsáveis as empresas ou entidades integrantes de grupo
econômico, de fato ou de direito, que praticarem infração da ordem econômica.

Art. 18. A personalidade jurídica do responsável por infração da ordem econômica poderá ser
desconsiderada 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.

Art. 19. A repressão das infrações da ordem econômica não exclui a punição de outros ilícitos
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previstos em lei.

CAPÍTULO II
Das Infrações

Art.   20. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos 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 - dominar mercado relevante de bens ou serviços;
III - aumentar arbitrariamente os lucros;
IV - exercer de forma abusiva posição dominante.

§ l° A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior eficiência de agente
econômico em relação a seus competidores não caracteriza o ilícito previsto no inciso II.

§ 2° 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.

§ 3° A posição dominante a que se refere o parágrafo anterior é presumida quando a empresa ou
grupo de empresas controla 20% (vinte por cento) de mercado relevante, podendo este
percentual ser alterado pelo CADE para setores específicos de economia.

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 administrativo;

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;

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 relativas 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;
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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, distribui-los ou transportá-los;

XVI - açambarcar ou impedir a 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 da 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-à:

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.

Art. 22. Vetado

Parágrafo Único: Vetado.

CAPÍTULO III
Das Penas

Art. 23. A prática de infração da ordem econômica sujeita os responsáveis as seguintes
penas:

I - no caso de empresa, multa de 1 a 30 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 10 a 50 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
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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.

Parágrafo Único: Em caso de reincidência, as multas cominadas serão aplicadas em dobro.

Art. 24. Sem prejuízo das penas cominadas no artigo anterior, quando assim o exigir a
gravidade dos fatos ou o interesse público geral, poderão ser impostas as seguintes penas, isolada ou
cumulativamente:

I - a publicação, em meia página e às expensas do infrator, em jornal indicado
na decisão, de extrato da decisão condenatória, por 2 (dois) dias seguidos,
de 1 (uma) a 3 (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 entidades da
Administração Indireta, por prazo não inferior a cinco anos;

III - a inscrição do infrator no Cadastro Nacional de Defesa do Consumidor;
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.

Art. 25. Pela continuidade de atos ou situações que configurem infração da ordem
econômica, apôs 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 estabelecidas 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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CAPÍTULO IV
Da Prescrição

Art. 28. Prescrevem em cinco anos as infrações da ordem econômica, contados da data da
prática do ilícito ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1°. Interrompe a prescrição qualquer ato administrativo ou judicial que tenha por objeto a apuração
de infração contra a ordem econômica.

§ 2°. Suspende-se a prescrição durante a vigência do compromisso de cessação ou de desempenho.

CAPÍTULO V
Do Direito de Ação

Art. 29. Os prejudicados, por si ou pelos legitimados do art. 82 da Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990, poderão ingressar em juízo para, em defesa de seus interesses individuais ou
individuais homogêneos, obter a cessação de práticas que constituam infração da ordem econômica,
bem como o recebimento de indenização por perdas e danos sofridos, independentemente do processo
administrativo, que não será suspenso em virtude de ajuizamento de ação.

TÍTULO VI
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO 1
Das Averiguações Preliminares

Art. 30. A SDE promoverá averiguações preliminares, de oficio ou à vista de representação
escrita e fundamentada de qualquer interessado, das quais não se fará qualquer divulgação, quando os
indícios de infração da ordem econômica não forem suficientes para instauração imediata de processo
administrativo.

§ 1°. Nas averiguações preliminares, o Secretário da SDE poderá adotar quaisquer das providências
previstas no art. 35, inclusive requerer esclarecimentos do representado.

§ 2°. A representação de Comissão do Congresso Nacional, ou de qualquer de suas Casas,
independe de averiguações preliminares, instaurando-se desde logo o processo administrativo.

Art. 31. Concluídas, dentro de 60 (sessenta) dias as averiguações preliminares, o Secretário
da SDE determinará a instauração do processo administrativo ou o seu arquivamento, recorrendo de
ofício ao CADE neste último caso.

CAPÍTULO II
Da Instauração e Instrução do Processo Administrativo

Art. 32. O processo administrativo será instaurado em prazo não superior a 8 (oito) dias,
contado do conhecimento do fato, da representação, ou do encerramento das averiguações
preliminares, por despacho fundamentado do Secretário da SDE, que especificará os fatos a serem
apurados.

Art. 33. O representado será notificado para apresentar defesa no prazo de quinze dias.

§ 1°. A notificação inicial conterá inteiro teor do despacho de instauração do processo administrativo
e da representação, se for o caso.

§ 2° A notificação inicial do representado será feita pelo correio, com aviso de recebimento em nome
próprio, ou, não tendo êxito a notificação postal, por edital publicado no Diário Oficial da União e
em jornal de grande circulação no Estado em que resida ou tenha sede, contando-se os prazos
da juntada do Aviso de Recebimento, ou da publicação, conforme o caso.
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§ 3°. A intimação dos demais atos processuais será feita mediante publicação no Diário Oficial da
União, da qual deverão constar o nome do representado e de seu advogado.

§ 4° O representado poderá acompanhar o processo administrativo por seu titular e seus diretores
ou gerentes, ou por advogado legalmente habilitado, assegurando-se-lhes amplo acesso ao
processo na SDE e no CADE.

Art. 34. Considerar-se-à revel o representado que, notificado, não apresentar defesa no prazo
legal, incorrendo em confissão quanto à matéria de fato, contra ele correndo os demais prazos,
independentemente de notificação.  Qualquer que seja a fase em que se encontre o processo, nele
poderá intervir o revel, sem direito à repetição de qualquer ato já praticado.

Art. 35. Decorrido o prazo de apresentação da defesa, a SDE determinará a realização de
diligências e a produção de provas de interesse da Secretaria, sendo-lhe facultado requisitar do
representado, de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, órgãos ou entidades públicas, informações,
esclarecimentos ou documentas, a serem apresentados no prazo de quinze dias, mantendo-se o sigilo
legal, quando for o caso.

Parágrafo Único: As diligências e provas determinadas pelo Secretário da SDE, inclusive inquirição de
testemunha, serão concluídas no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, prorrogável por
igual período em caso de justificada necessidade.

Art. 36. As autoridades federais, os diretores de autarquia, fundação, empresa pública e
sociedade de economia mista federais são obrigados a prestar, sob pena de responsabilidade, toda a
assistência e colaboração que lhes for solicitada pelo CADE ou SDE, inclusive elaborando pareceres
técnicos sobre as matérias de sua competência.

Art. 37. O representado apresentará as provas de seu interesse no prazo máximo de 45
(quarenta e cinco dias) contado da apresentação da defesa, podendo apresentar novos documentos a
qualquer momento, antes de encerrada a instrução processual.

Parágrafo Único: O representado poderá requerer ao Secretário da SDE que designe dia, hora e local
para oitiva de testemunhas, em número não superior a três.

Art. 38.* A Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda será
informada por oficio da instauração do processo administrativo para, querendo, emitir parecer sobre as
matérias de sua especialização, o qual deverá ser apresentado antes do encerramento da instrução
processual.

Art. 39. Concluída a instrução processual, o representado será notificado para apresentar
alegações finais, no prazo de cinco dias, após o que o Secretário de Direito Econômico, em relatório
circunstanciado, decidirá pela remessa dos autos ao CADE para julgamento, ou pelo seu arquivamento,
recorrendo de oficio ao CADE nesta última hipótese.

Art. 40. As averiguações preliminares e o processo administrativo devem ser conduzidos e
concluídos com a maior brevidade compatível com o esclarecimento dos fatos, nisso se esmerando o
Secretário da SDE, e os membros do CADE, assim como os servidores e funcionários desses órgãos,
sob pena de promoção da respectiva responsabilidade.

Art. 41. Das decisões do Secretário da SDE não caberá recurso ao superior hierárquico.

CAPÍTULO III
Do Julgamento do Processo Administrativo pelo CADE

Art. 42. Recebido o processo, o Presidente do CADE distribuirá, mediante sorteio, ao
Conselheiro-Relator, que abrirá vistas à Procuradoria para manifestar-se no prazo de 20 (vinte) dias.
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Art. 43. O Conselheiro-Relator poderá determinar a realização de diligências complementares
ou requerer novas informações, na forma do art. 35, bem como facultar à parte a produção de novas
provas, quando entender insuficientes para a formação de sua convicção os elementos existentes nos
autos.

Art. 44. A convite do Presidente, por indicação do Relator, qualquer pessoa poderá
apresentar esclarecimentos ao CADE, a propósito de assuntos que estejam em pauta.

Art. 45. No ato do julgamento em plenário, de cuja data serão intimadas as partes com
antecedência mínima de 5 (cinco) dias, o Procurador-Geral e o representado ou seu advogado terão,
respectivamente, direito à palavra por 15 (quinze) minutos cada um.

Art. 46. A decisão do CADE, que em qualquer hipótese será fundamentada, quando for pela
existência de infração da ordem econômica, conterá:

I - especificação dos fatos que constituam a infração apurada e a indicação
das providências a serem tomadas pelos responsáveis para fazê-la cessar;

II - prazo dentro do qual devam ser iniciadas e concluídas as providências
referidas no inciso anterior;

III - multa estipulada;
IV - multa diária em caso de continuidade da infração.

Parágrafo Único: A decisão do CADE será publicada dentro de cinco dias no Diário Oficial da União.

Art. 47. O CADE fiscalizará o cumprimento de suas decisões.

Art. 48. Descumprida a decisão, no todo ou em parte, será o fato comunicado ao Presidente
do CADE, que determinará ao Procurador Geral que providencie sua execução judicial.

Art. 49. As decisões do CADE serão tomadas por maioria absoluta, com a presença mínima
de 5 (cinco) membros.

Art. 50. As decisões do CADE não comportam revisão no âmbito do Poder Executivo,
promovendo-se, de imediato, sua execução e comunicando-se, em seguida, ao Ministério Público, para
as demais medidas legais cabíveis no âmbito de suas atribuições.

Art. 51. O Regulamento e o Regimento Interno do CADE disporão de forma complementar
sobre o processo administrativo.

CAPÍTULO IV
Da Medida Preventiva e da Ordem de Cessação

Art. 52. Em qualquer fase do processo administrativo poderá o Secretário da SDE ou o
Conselheiro-Relator, por iniciativa própria ou mediante provocação do Procurador-Geral do CADE,
adotar medida preventiva, quando houver indício ou fundado receio de que o representado, direta ou
indiretamente, cause ou possa causar ao mercado lesão irreparável ou de difícil reparação, ou torne
ineficaz o resultado final do processo.

§ 1°. Na medida preventiva, o Secretário da SDE ou o Conselheiro-Relator determinará a imediata
cessação da prática e ordenará, quando materialmente possível, a reversão à situação anterior,
fixando multa diária nos termos do art. 25.

§ 2°. Da decisão do Secretário da SDE ou do Conselheiro-Relator do CADE que adotar medida
preventiva caberá recurso voluntário, no prazo de cinco dias, ao Plenário do CADE, sem efeito
suspensivo.
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CAPÍTULO V
Do Compromisso de Cessação

Art. 53. Em qualquer fase do processo administrativo poderá ser celebrado, pelo CADE ou
pela SDE "ad referendum" do CADE, compromisso de cessação de prática sob investigação, que não
importará confissão quanto à matéria de fato, nem reconhecimento de ilicitude da conduta analisada.

§ 1°. O termo de compromisso conterá, necessariamente, as seguintes cláusulas:

a) obrigações do representado, no sentido de fazer cessar a prática investigada no
prazo estabelecido;

b) valor da multa diária a ser imposta no caso de descumprimento, nos termos do art.
25;

c) obrigação de apresentar relatórios periódicos sobre a sua atuação no mercado,
mantendo as autoridades informadas sobre eventuais mudanças em sua estrutura
societária, controle, atividades e localização.

§2°. O processo ficará suspenso enquanto estiver sendo cumprido o compromisso de cessação e
será arquivado ao término do prazo fixado, se atendidas todas as condições estabelecidas no
termo respectivo.

§3°. As condições do termo de compromisso poderão ser alteradas pelo CADE, se comprovada sua
excessiva onerosidade para o representado e desde que não acarrete prejuízo para terceiros ou
para a coletividade, e  a nova situação não configure infração da ordem econômica.

§4°. O compromisso de cessação constitui título executivo extrajudicial, ajuizando-se imediatamente
sua execução em caso de descumprimento ou colocação de obstáculos à sua fiscalização, na
forma prescrita no art. 60 e seguintes.

TÍTULO VII
DAS FORMAS DE CONTROLE

CAPÍTULO I
Do Controle de Atos e Contratos

Art. 54. Os atos, sob qualquer forma manifestados, que possam limitar ou de qualquer forma
prejudicar a livre concorrência, ou resultar na dominação de mercados relevantes de bens ou serviços,
deverão ser submetidos à apreciação do CADE.

§ l°. O CADE poderá autorizar os atos a que se refere o "caput", desde que atendam as seguintes
condições:

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.

§ 2°. Também poderão ser considerados legítimos os atos previstos neste artigo, desde que
atendidas pelo menos 3 (três) das condições previstas nos incisos do parágrafo anterior,
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quando necessários por motivos preponderantes da economia nacional e do bem comum, e
desde que não impliquem prejuízo ao consumidor ou usuário final.

§ 3°. 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 empresa ou grupo de empresas resultante em 20% (vinte por
cento) ou mais de 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)(1).

§ 4°.* Os atos de que trata o "caput" deverão ser apresentados 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
SEAE.

§ 5°. 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.

§ 6/°* Após receber o parecer técnico da SEAE, que será emitido em até trinta dias, a SDE
manifestar-se-á em igual prazo, e em seguida encaminhará o processo devidamente instruído
ao Plenário do CADE, que deliberará no prazo de sessenta dias.

§ 7°.* A eficácia dos atos de que trata este artigo, condiciona-se à sua aprovação, caso em que
retroagirá à data de sua realização; não tendo sido apreciados pelo CADE no prazo de sessenta
dias estabelecido no parágrafo anterior, serão automaticamente considerados aprovados.

§ 8°. Os prazos estabelecidos nos §§ 6° e 7° ficarão suspensos enquanto não forem apresentados
esclarecimentos e documentos imprescindíveis à análise do processo, solicitados pelo CADE,
SDE ou SEAE.

§ 9°. 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 atividades ou qualquer outro ato ou providência que elimine efeitos
nocivos à ordem econômica, independentemente da responsabilidade civil por perdas e danos
eventualmente causados a terceiros.

§ 10° As mudanças de controle acionário de companhias abertas e os registros de fusão, sem
prejuízo da obrigação das partes envolvidas, devem ser comunicados à SDE, pela Comissão de
Valores Mobiliários - CVM e pelo Departamento Nacional de Registro Comercial do Ministério da
Indústria, Comércio e Turismo DNRC/MICT, respectivamente, no prazo de cinco dias úteis para,
se for o caso, serem examinados.

Art. 55. A aprovação de que trata o artigo anterior poderá ser revista pelo CADE, de oficio 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. 56. As Juntas Comerciais ou órgãos correspondentes nos Estados não poderão arquivar
quaisquer atos relativos à constituição, transformação, fusão, incorporação ou agrupamento de
empresas, bem como quaisquer alterações, nos respectivos atos constitutivos, sem que dos mesmos
conste:

(2) Este valor foi instituído pelo art. 16 da Medida Provisória n/ 1.138, de 28 de setembro de 1995 (DOU de 29.9.1995) na
forma de determinação dos arts. 44 e 78 da Lei n/ 9.069, de 29.6.1995.
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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 respectivo qualificação;
VI - o prazo de duração da sociedade;
VII - o número, espécie e valor das ações.

Art. 57. Nos instrumentos de distrato, além da declaração da importância repartida entre os
sócios e a referência à pessoa ou pessoas que assumirem o ativo e passivo da empresa, deverão ser
indicados os motivos da dissolução.

CAPÍTULO II
Do Compromisso de Desempenho

Art. 58. O Plenário do CADE definirá compromissos de desempenho para os interessados
que submetam atos a exame na forma do art. 54, de modo a assegurar o cumprimento das condições
estabelecidas no § 1° do referido artigo.

§ 1° Na definição dos compromissos de desempenho será levado em consideração o grau de
exposição do setor à competição internacional e as alterações no nível de emprego, dentre
outras circunstâncias relevantes.

§ 2° Deverão constar dos compromissos de desempenho metas qualitativas ou quantitativas em
prazos pré-definidos, cujo cumprimento será acompanhado pela SDE.

§ 3° O descumprimento injustificado do compromisso de desempenho implicará a revogação da
aprovação do CADE, na forma do art. 55, e a abertura de processo administrativo para adoção
das medidas cabíveis.

CAPÍTULO III
Da Consulta

Art. 59. (Revogado)

TÍTULO VIII
DA EXECUÇÃO JUDICIAL DAS DECISÕES DO CADE

CAPÍTULO I
Do Processo

Art. 60. A decisão do Plenário do CADE, cominando multa ou impondo obrigação de fazer ou
não fazer, constitui título executivo extrajudicial.

Art. 61. A execução que tenha por objeto exclusivamente a cobrança de multa pecuniárias
será feita de acordo com o disposto na Lei n/ 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Art. 62. Na execução que tenha por objeto, além da cobrança de multa, o cumprimento de
obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz concederá a tutela específica da obrigação, ou determinará
providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

§ 1° A conversão da obrigação de fazer ou não fazer em perdas e danos somente será admissível
se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente.

§ 2° A indenização por perdas e danos far-se-á sem prejuízo das multas.

Art. 63. A execução será feita por todos os meios, inclusive mediante intervenção na
empresa, quando necessária.
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Art. 64. A execução das decisões do CADE será promovida na Justiça Federal do Distrito
Federal ou da sede ou domicílio do executado, à escolha do CADE.

Art. 65. O oferecimento de embargos ou o ajuizamento de qualquer outra ação que vise a
desconstituição do título executivo não suspenderá a execução, se não for garantido o juízo no valor das
multas aplicadas, assim como de prestação de caução, a ser fixada pelo juízo, que garanta o
cumprimento da decisão final proferida nos autos, inclusive no que tange a multas diárias.

Art. 66. Em razão da gravidade da infração da ordem econômica, e havendo fundado receio
de dano irreparável ou de difícil reparação, ainda que tenha havido o depósito das multas e prestação de
caução, poderá o Juiz determinar a adoção imediata, no todo ou em parte, das providências contidas no
título executivo.

Art. 67. No cálculo do valor da multa diária pela continuidade da infração, tomar-se-á como
termo inicial a data final fixada pelo CADE para a adoção voluntária das providências contidas em sua
decisão, e como termo final o dia do seu efetivo cumprimento.

Art. 68. O processo de execução das decisões do CADE terá preferência sobre as demais
espécies de ação, exceto "habeas corpus" e mandado de segurança.

CAPÍTULO II
Da lntervenção Judicial

Art. 69. O Juiz decretará a intervenção na empresa quando necessária   para   permitir a
execução especifica, nomeando o interventor.

Parágrafo Único: A decisão que determinar a intervenção deverá ser fundamentada e indicará, clara e
precisamente, as providências a serem tomadas pelo interventor nomeado.

Art. 70. Se, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, o executado impugnar o interventor por
motivo de inaptidão ou inidoneidade, feita a prova da alegação em 3 (três) dias, o Juiz decidirá em igual
prazo.

Art. 71. Sendo a impugnação julgada procedente, o Juiz nomeará novo interventor no prazo
de 5 (cinco) dias.

Art. 72. A intervenção poderá ser revogada antes do prazo estabelecido, desde que
comprovado o cumprimento integral da obrigação que a determinou.

Art. 73. A intervenção judicial deverá restringir-se aos atos necessários ao cumprimento da
decisão judicial que a determinar, e terá duração máxima de 180 (cento e oitenta) dias, ficando o
interventor responsável por suas ações e omissões, especialmente em caso de abuso de poder e desvio
de finalidade.

§ 1° Aplica-se ao interventor, no que couber, o disposto nos arts. 153 a 159 da Lei n/ 6.404, de 15 de
dezembro de 1976.

§ 2° A remuneração do interventor será arbitrada pelo Juiz, que poderá substitui-lo a qualquer tempo,
sendo obrigatória a substituição quando incorrer em insolvência civil, quando for sujeito passivo
ou ativo de qualquer forma de corrupção ou prevaricação, ou infringir quaisquer de seus
deveres.

Art. 74. O Juiz poderá afastar de suas funções os responsáveis pela administração da
empresa que, comprovadamente, obstarem o cumprimento de atos de competência do interventor.  A
substituição dar-se-á na forma estabelecida no contrato social da empresa.

§ 1° Se, apesar das providências previstas no "caput", um ou mais responsáveis pela administração
da empresa persistirem em obstar a ação do interventor, o Juiz procederá na forma do disposto
no § 2/.
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§ 2° Se a maioria dos responsáveis pela administração da empresa recusar colaboração ao
interventor, o Juiz determinará que este assuma a administração total da empresa.

Art. 75. Compete ao interventor:

I - praticar ou ordenar que sejam praticados os atos necessários à execução;
II - denunciar ao Juiz quaisquer irregularidades praticadas pelos responsáveis

pela empresa e das quais venha a ter conhecimento;
III - apresentar ao Juiz relatório mensal de suas atividades.

Art. 76. As despesas resultantes da intervenção correrão por conta do executado contra
quem ela tiver sido decretada.

Art. 77. Decorrido o prazo da intervenção, o interventor apresentará ao Juiz Federal relatório
circunstanciado de sua gestão, propondo a extinção e o arquivamento do processo ou pedindo a
prorrogação do prazo na hipótese de não ter sido possível cumprir integralmente a decisão exeqüenda.

Art. 78. Todo aquele que se opuser ou obstaculizar a intervenção, ou cessada esta, praticar
quaisquer atos que direta ou indiretamente anulem seus efeitos, no todo ou em parte, ou desobedecer a
ordens legais do interventor será, conforme o caso, responsabilizado criminalmente por resistência,
desobediência ou coação no curso do processo, na forma dos arts. 329, 330 e 344 do Código Penal.

TÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 79. (Vetado).

Parágrafo Único: (Vetado).

Art. 80. O cargo de Procurador do CADE é transformado em cargo de Procurador-Geral e
transferido para a Autarquia ora criada, juntamente com os cargos de Presidente e de Conselheiro.

Art. 81. O Poder Executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias), enviará ao Congresso Nacional,
projeto de Lei dispondo sobre o quadro de pessoal permanente da nova Autarquia, bem como sobre a
natureza e a remuneração dos cargos de Presidente, Conselheiro e Procurador-Geral do CADE.

§ 1° Enquanto o CADE não contar com quadro próprio de pessoal, as cessões temporárias de
servidores para a Autarquia serão feitas independentemente de cargos ou funções
comissionados, e sem prejuízo dos vencimentos e demais vantagens asseguradas aos que se
encontram na origem, inclusive para representar judicialmente a Autarquia.

§ 2° O Presidente do CADE elaborará e submeterá ao Plenário, para aprovação, a relação dos
servidores a serem requisitados para servir à Autarquia, os quais poderão ser colocados à
disposição da SDE.

Art. 82. (Vetado).

Art. 83. Aplicam-se subsidiariamente aos processos administrativo e judicial previstos nesta
Lei, as disposições do Código de Processo Civil e das Leis n° 7.347, de 24 de julho de 1985 e n° 8.078,
de 11 de setembro de 1990.

Art. 84. O valor das multas previstas nesta Lei será convertido em moeda corrente na data do
efetivo pagamento e recolhido ao Fundo de que trata a Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985.

Art. 85. O inciso VII do art. 4° da Lei n/ 8.137, de 27 de dezembro de 1990, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 4...................................................
..........................................................
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VII - elevar sem justa causa o preço de bem ou serviço, valendo-se de posição dominante
no mercado.

.........................................................."

Art. 86. O art. 312 do Código de Processo Penal passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria."

Art. 87. O art. 39 da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 passa a vigorar com a seguinte
redação, acrescendo-se-lhe os seguintes incisos:

"Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

......................................................

IX - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se
disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de
intermediação regulados em leis especiais;

X - elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços."

Art. 88. O art. 1° da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, passa a vigorar com a seguinte
redação e a inclusão de novo inciso:

"Art. 1° Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de
responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

......................................................

V - por infração da ordem econômica."

Parágrafo Único: O inciso II do art. 5°, da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985 passa a ter a seguinte
redação:

"Art. 5.............................................
....................................................

II - inclua entre suas finalidades institucionais a proteção ao meio ambiente, ao
consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, ou ao patrimônio artístico,
estético, histórico, turístico e paisagístico;

..................................................."

Art. 89. Nos processos judiciais em que se discuta a aplicação desta Lei, o CADE deverá ser
intimado para, querendo, intervir no feito na qualidade de assistente.

Art. 90. Ficam interrompidos os prazos relativos aos processos de consulta formulados com
base no art. 74 da Lei n° 4.137, de 10 de setembro de 1962, com a redação dada pelo art. 13 da Lei n°
8.158, de 8 de Janeiro de 1991, aplicando-se aos mesmos o disposto no Título VII, Capítulo I, desta Lei.

Art. 91. O disposto nesta Lei não se aplica aos casos de "dumping" e subsídios de que tratam
os Acordos relativos à implementação do Artigo VI do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e
Comércio, promulgados pelos Decretos n/ 93.941 e n/ 93.962, de 16 e 22 de Janeiro de 1987,
respectivamente.

Art. 92. Revogam-se as disposições em contrario assim como as Leis n/s 4.137, de 10 de
setembro de 1962, 8.158, de 8 de janeiro de 1991, e 8.002, de 14 de março de 1990, mantido o disposto
no art. 36 da Lei n° 8.880, de 27 de maio de 1994.
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Art. 93. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 11 de Junho de 1994; 173° da Independência e 106° da República.

ITAMAR FRANCO
Alexandre de Paula Dupeyrat Martins
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LEI N°°°° 9.021
de 30 de Março de 1995

(Publicada no Diário Oficial da União de 31.3.1995)

Dispõe sobre a implementação da autarquia Conselho Administrativo de Defesa Econômica -
CADE, criada pela Lei n°°°° 8.884, de 11 de Junho de 1994, e dá outras providências.

Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória n° 934, de 1995, que o
Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente, para os efeitos do disposto no parágrafo
único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1°. Ficam mantidos os mandatos do Presidente, dos Conselheiros e do Procurador do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica - CADE, nomeados na vigência  da Lei n° 8.158, de 8 de Janeiro
de 1991.

Art. 2°. Enquanto não forem nomeados os dois Conselheiros a que se refere o art. 3° desta Lei, o
CADE deliberará por maioria simples de votos, com a presença mínima de quatro de seus membros.

Art. 3°. São criados no CADE dois cargos de Conselheiro, código DAS 101.5, para atender ao disposto
no art. 4° da Lei n° 8.884, de 11 de Junho de 1994.

Art. 4°. (Ver novo artigo 4° da Lei n° 8.884, de 1994 no texto precedente)

Art. 5°. (Ver novos arts. 26 e 38 e §§ 4°, 6° e 7° do art. 54 da Lei n° 8.884, de 1994, no texto
precedente).

Art. 6°. Até que seja aprovado o regulamento da autarquia, vigorarão as normas internas anteriormente
aplicáveis ao CADE, no que não contrariem as disposições da Lei n° 8.884, de 1994.

Art. 7°. As requisições a que se refere o § 1 do art. 81 da Lei n° 8.884, de 1994, serão irrecusáveis e
sem prejuízo dos vencimentos e vantagens, dos servidores na origem.

Art. 8°. As despesas de pessoal e encargos sociais, outras despesas correntes, investimentos e
inversões financeiras, imprescindíveis ao funcionamento da autarquia, correrão à conta de
transferências orçamentárias das dotações do Ministério da Justiça.

Parágrafo único : Com a aprovação da lei orçamentária para o exercício, será solicitado crédito adicional
para os fins previstos no caput.

Art. 9°. Além das atribuições previstas na Lei n° 8.884, de 1994, compete ao CADE decidir os
processos administrativos instaurados com base em infrações previstas nas Leis n°s. 4.137, de 10 de
Setembro de 1962, 8.158, de 1991, e 8.002, de 14 de Março de 1990, em fase de apuração ou
pendentes de julgamento.

Parágrafo único : As normas processuais e procedimentos previstos na Lei n° 8.884, de 1994, aplicam-
se aos processos referidos no caput, inclusive as disposições contidas no Título VIII.

Art. 10. A Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda - SEAE, quando
verificar a existência de indícios da ocorrência de infração prevista nos incisos III e IV do art. 20 da Lei n°
8.884, de 1994, mediante aumento injustificado de preços ou imposição de preços excessivos,
convocará os responsáveis para, no prazo máximo de dez dias úteis, justificarem a respectiva conduta.

Parágrafo único : Não justificado o aumento, ou preço cobrado, presumir-se-á abusiva a conduta,
devendo a SEAE representar fundamentadamente à Secretaria de Direito Econômico - SDE, do
Ministério da Justiça, que determinará a instauração de processo administrativo.

Art. 11. Para os fins previstos no art. 23 da Lei n° 8.884, de 1994, será considerado o faturamento da
empresa no exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, corrigido segundo os
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critério de atualização dos tributos federais pagos em atraso, até à data do recolhimento da respectiva
multa.

Art. 12. A SDE representará ao Ministério Público para adoção das medidas judiciais necessárias à
cessação de infração à ordem econômica, no caso de descumprimento de medida preventiva por ela
imposta, sem prejuízo da cobrança da multa respectiva.

Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n/ 889, de 30 de Janeiro
de 1995.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 30 de Março de 1995; 174° da Independência e 107° da República.

Senador José Sarney
Presidente do Congresso Nacional
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO 1/95

1. A simplificação da Resolução 1/95 do Cade reduz custos e racionaliza procedimentos em
dois aspectos:

- diminui o custo de transação das empresas, que passam a receber orientação mais
clara, estando sujeitas a menos burocracia e à duplicidade de fornecimento de
informações a vários órgãos da administração pública, em diferentes momentos.

- minimiza-se o custo de análise por parte do setor público ao se propiciar maior
coordenação e sinergia entre os órgãos componentes do sistema de defesa da
concorrência, integrado pela SEAE/MF, SDE/MJ e CADE, permitindo otimização de
recursos escassos.

2. A mudança é cautelosa ao não alterar a estrutura da Resolução 1/95,   evitando, dessa
forma, alteração de regra que possa gerar descontinuidade nos procedimentos habituais dos agentes
privados na apresentação dos atos objeto do Artigo 54. Tampouco se promovem modificações de rotina
que prejudiquem de alguma forma o andamento dos trabalhos de análise por parte do setor público.

3. A proposta guarda a indispensável observância da Lei 8.884/94 ao respeitar a autonomia dos
diferentes órgãos do sistema de defesa da concorrência, bem como assegura independência do
Conselheiro-Relator na condução dos trabalhos necessários à formação de convicção para o devido
cumprimento de suas atribuições legais.

4. A mudança é, no entanto, inovadora ao criar a alternativa de procedimento simplificado para
o setor privado e uma sistemática racionalizadora de análise que maximiza os recursos humanos e
materiais do sistema de defesa da concorrência.

5. A alteração deve ser vista como um  processo a  ser aperfeiçoado permanentemente. A
experiência de outros países, como a dos EUA, por exemplo, demonstra que procedimentos dessa
natureza requerem aprimoramento contínuo, de modo a acompanhar à dinâmica do mercado.

6. O procedimento simplificado se justifica em casos freqüentes de atos de concentração que,
dada sua especificidade, natureza e reduzido grau de complexidade, requerem volume menor de
informação para o processo decisório.

A experiência dos últimos dois anos revela que houve casos extremamente simples que, não obstante,
demandaram espera de mais de doze meses, gerando insegurança jurídica e elevação desnecessária
de risco do negócio e custos operacionais. Tal fato é obviamente indesejado, posto que desestimula
novos investimentos e empreendimentos de interesse para a economia nacional.

7. A criação de procedimentos simplificados dessa natureza tem procedentes bem sucedidos
nos modelos europeu e norte-americano. Há inúmeros exemplos nas duas experiências em que
operações mais simples são examinadas e aprovadas em um período inferior a dois meses e que,
mesmo os casos mais complexos, requerem tempo de análise e julgamento não superior a quatro
meses.

8. A opção da requerente pelo procedimento simplificado nunca acarretará retardamento da
decisão, pois o conjunto de informações e de documentos solicitados no caso simples será
integralmente aproveitado, caso a operação se revele de maior complexidade e requeira, por este
motivo, a demanda de informações complementares e adoção do procedimento habitual. Acrescente-
se, ainda, que, em qualquer caso, a nova sistemática apresenta a importante vantagem de deflagrar a
análise do ato simultânea e articuladamente, na SEAE/MF, SDE/MJ e CADE.

9. O procedimento simplificado representa forte redução do papelório. Basta comparar o que se
exige na pauta mínima de informação e documentação do Artigo 2º da proposta, comparativamente ao
conjunto solicitado nos Artigos 13 e 14 da Resolução 1/95.
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Na alternativa de procedimento simplificado contida no Artigo 2º da proposta são solicitados tão-
somente 9 (nove) itens de informação e documentos. Em contraste, na Resolução 1/95, exigem-se, em
todos os casos, independentemente de seu grau de complexidade, 43 (quarenta e Três) itens de
informação e documentos (Artigos 9º e 10 da Resolução 1/95).

10. A articulação institucional estimulada pela alteração contida no Capítulo IV (em particular no
Artigo 17) da proposta  reduz substancialmente a ineficiência gerada pelo sequenciamento temporal das
análises e dos respectivos pareceres. De fato:

- o edital a ser publicado pela SDE/MJ imediatamente após a apresentação do requerimento
pelas interessadas permitirá que todos os agentes que participam do mercado
(concorrentes, clientes e fornecedores) venham a se manifestar sobre eventuais
repercussões da operação.

- a audiência inicial, a ser sediada na SEAE/MF ou na SDE/MJ, contará com a presença dos
três órgãos (SDE,SEAE e CADE), propiciando às requerentes a oportunidade de realizar a
sustentação oral da operação. Nessa ocasião serão esclarecidos eventuais aspectos que
não estejam devidamente entendidos no requerimento, permitindo esforço coordenado e
simultâneo de análise por parte do setor público.

Munido das informações constantes do edital e da audiência inicial bem como da discussão havida entre
os três órgãos e as requerentes, é plausível supor que, em muitos casos, será possível determinar o
grau de complexidade da operação e, naqueles atos considerados mais simples, proceder a tratamento
sumário, agilizando o preparo dos pareceres e voto e o seu encaminhamento para julgamento.

Seria ocioso insistir que tão premente agilização não pode, em nenhuma hipótese, representar menor
rigor na análise e estrito cumprimento do devido processo legal, assegurando, dessa forma, a
segurança jurídica da operação e a credibilidade do CADE e do conjunto do sistema de defesa da
concorrência.

11. A proposta representa, também, a preocupação permanente do Plenário do CADE em
adotar medidas desburocratizantes. De fato, além da já mencionada redução significativa do papelório, a
proposta:

- elimina o Inciso XII do Artigo 9º da Resolução 1/95 que exige que a indicação de
representante legal seja outorgada em instrumento público;

- retira, no Artigo 13 da nova Resolução, a exigência de autenticação dos documentos
solicitados no Artigo 9º da Resolução 1/95.

12. A proposta reflete igualmente a preocupação constante do CADE em conceder tratamento
cuidadoso a informações que venham, pelo seu caráter estratégico ou por algum motivo especial,
requerer estrito sigilo.
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RESOLUÇÃO Nº 5, DE 28 DE AGOSTO DE 1996

Disciplina as formalidades e os procedimentos, no CADE, relativos aos atos de que trata o art. 54 da Lei
nº 8.884, 11 de junho de 1994.

Capítulo I - Do Requerimento
(Art. 1º a Art. 12º)

Capítulo II - Dos Documentos
(Art. 13º)

Capítulo III - Das Informações
(Art. 14º a Art. 15)

Capítulo IV - Do Procedimento
(Art. 16 a Art. 34)

FORMULÁRIO DE ENQUADRAMENTO DE ATOS DE QUE TRATA O ART. 54 DA LEI 8.884/94
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RESOLUÇÃO Nº 5, DE 28 DE AGOSTO DE 1996

Disciplina as formalidades e os procedimentos, no CADE, relativos aos atos de que trata o art. 54 da Lei
nº 8.884, 11 de junho de 1994.

O plenário do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, no uso de suas
atribuições legais, e tendo em vista o disposto no inciso XIX do artigo 7º da Lei nº 8.884/94, resolve:

Capítulo I
Do Requerimento

Art. 1º Nos requerimentos para autorização dos atos previstos no art. 54 da Lei nº 8.884, de 11 de
junho de 1994, a via que se destinar ao CADE será  acompanhada dos documentos e das informações
relacionadas nos artigos 13 e 14 desta Resolução.

Parágrafo único:  Do requerimento constarão a descrição resumida da operação e a forma adotada.
Em relação às partes envolvidas, serão fornecidos:

I - a participação relativa de cada uma no mercado, os respectivos faturamentos 
brutos, de acordo com o último balanço anual, discriminando-se o percentual de
cada produto ou linha de produto no faturamento global;

II - o faturamento anual no Brasil, no Mercosul e mundial, nos últimos 3 (três) anos;

III - os financiamentos e demais suportes financeiros da operação, informando-se as
condições e prazos;

IV - os mercados envolvidos.

V - exposição detalhada de cada uma das condições e eficiências enumeradas nos §§
1º e 2º do art. 54 da Lei nº 8.884, de 1994, que as requerentes pretendem alcançar,
os prazos de sua implementação e as razões que tornam a transação
indispensável aos objetivos visados.

Art. 2º Poderão as requerentes, tendo em vista a natureza, as especificidades e o grau de
complexidade do ato,  apresentar requerimento simplificado, dispensado o atendimento exaustivo dos
documentos e das informações constantes dos artigos 13 e 14, respectivamente.

Parágrafo único: Do requerimento simplificado constarão, sem prejuízo de outros documentos e
informações que as requerentes entendam como necessários, aqueles abaixo relacionados, os quais,
excetuando-se os constantes da alínea a), poderão ser apresentados nos formulários anexos a esta
Resolução:

a) documentos que formalizar o ato objeto do pedido, se o mesmo já tiver sido
realizado ou indicação do documento pelo qual  pretendem formalizar o ato, com
descrição dos elementos principais já acordados pelas partes;

b) descrição resumida da operação, forma adotada, objeto, valor, data da realização e
justificativas das requerentes;

c) informações sobre o perfil das requerentes, relacionando a denominação comercial
e social, setores e ou atividades em que atuam, grupo ao  qual estão vinculadas,
acionistas com mais de 5% do capital votante, outras empresas ligadas ao grupo e
operações em andamento e realizadas no País e no MERCOSUL nos últimos 5
anos;

d) descrição do mercado relevante, caracterização do produto, área geográfica,
empresas que nele operam, suas participações, quantidades produzidas,
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comercializadas e faturamentos obtidos nos últimos 3(três) anos bem como as
perspectivas desse mercado;

e) informações sobre importações e exportações realizadas pelo mercado, custo de
internação do produto e comportamento das tarifas nos últimos 3 (três) anos;

f) identificação das principais matérias-primas, peças, partes e componentes do
produto final, indicando os respectivos fornecedores e sua localização;

g) identificação dos principais clientes (vendas acima de 3%) de cada produto, sua
localização e respectiva destinação;

h) identificação dos fatores e condições que favorecem ou dificultam o ingresso de
novas empresas no mercado, relacionando aquelas empresas que entraram ou
saíram do mercado nos últimos 5 (cinco) anos;

i) demonstração sucinta do conjunto de eficiências objetivadas com a operação;

Art. 3º O Conselheiro-Relator poderá solicitar, a qualquer momento, outras informações que não
aquelas mencionadas nos artigos 1º e 2º, assinando prazo para a sua apresentação.

Art. 4º Qualquer alteração posterior, dos dados constantes do pedido inicial, deverá ser de
imediato informada ao Conselheiro-Relator.

Art. 5º O requerimento será apresentado em conjunto pelas requerentes, sejam elas pessoas
físicas ou jurídicas.

Art. 6º Na impossibilidade de requerimento conjunto, a requerente deverá prestar todas as
informações pertinentes a outra parte, indicando, ainda, o nome, qualificação, endereço e número do fax
dos respectivos representantes.

Art. 7º Todos os documentos e informações deverão ser apresentados em língua portuguesa,
sendo que os oficiais, se em idioma estrangeiro, traduzidos por tradutor juramentado.

Art. 8º A documentação deverá ser apresentada em rigorosa obediência à seqüência numérica
desta Resolução, de modo que cada bloco de informações citado no respectivo inciso companha um
anexo.
Art. 9º Ao final do requerimento, bem como ao de toda e qualquer petição ao CADE, deverão as
requerentes declarar, sob as penas das lei, serem verdadeiras as informações prestadas e autênticos os
documentos fornecidos.

Art. 10º No caso de notificação prévia, as requerentes deverão declarar o firme propósito de realizar
a operação.

Art. 11º Se concretizada a operação objeto da notificação prévia, as requerentes deverão informá-la
ao CADE, apresentando-lhe a documentação pertinente.

Art. 12º As requerentes, mediante pedido específico e fundamentado, poderão requerer o sigilo de
informação e/ou documento apresentado, devendo, o  Conselheiro-Relator, uma vez deferido o pedido,
determinar a autuação em apartado da informação e/ou documento.

Capítulo II
Dos Documentos

Art. 13º As requerentes deverão apresentar os documentos abaixo relacionados, no original ou em
cópia:

I - estatuto ou contrato social atualizado das requerentes, de suas subsidiárias,
controladas e controladoras;
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II - relação dos sócios ou acionistas (pessoas físicas ou jurídicas) que detenham mais
de 5% (cinco por cento) das ações com direito a voto, das requerentes e de suas
controladoras, com as respectivas participações, devendo ser agregados os dados
referentes aos cônjuges e aos filhos menores, quando sócios ou acionistas; no
caso de sócios ou acionistas estrangeiros, indicar o representante no Brasil com
poderes expressos para receber citações, informações ou notificações;

III - relação de todas as pessoas jurídicas nas quais as requerentes, seus acionistas e
controladores:

a) detenham cotas ou ações com direito a voto, que representem 5% (cinco
por cento) ou mais do capital votante, indicando a respectiva participação;

b) disponham do poder de indicar diretores, gerentes ou administradores; ou

c) aufiram 50% (cinqüenta por cento) ou mais dos lucros da empresa;

IV - atas das assembléias gerais relativas aos três últimos exercícios, inclusive aquelas
realizadas até a data do requerimento, ainda que não levadas a registro;

V - atos sob qualquer forma manifestados nos últimos 5 (cinco) anos, entre empresas
ou acionistas, realizados no  Brasil ou no Exterior, ainda que não registrados; se
não realizados os atos, as requerentes apresentarão a minuta daquele que
pretendem concretizar;

VI - no caso de fusão ou incorporação:

a) o protocolo;

b) as atas das assembléias que deliberaram sobre a fusão ou incorporação;

c) o laudo de avaliação do patrimônio líquido das sociedades, especialmente
elaborado para a operação;

VII - declaração sobre possíveis pendências ou contingências passivas com credores da
empresa adquirida;

VIII - certidão de arquivamento do ato na Junta Comercial, ou a cópia do recibo do
protocolo do respectivo pedido;

IX - publicação do ato;

X - as seguintes demonstrações financeiras das requerentes, dos 3 (três) últimos
exercícios sociais, acompanhadas das notas explicativas, aprovadas pela
assembléia geral:

a) balanço patrimonial;

b) demonstração de lucros ou prejuízos acumulados;

c) demonstração do resultado do exercício;

d) demonstração das origens e aplicações dos recursos;

e) relatório da administração, no caso de sociedade anônima de capital
aberto, conforme publicado;
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XI - relação de todos os administradores das requerentes, suas controladoras,
controladas e subsidiárias, com indicação dos respectivos cargos, informando-se,
ainda, aqueles eventualmente ocupados pelos referidos administradores em outras
empresas, órgãos públicos, empresas públicas ou sociedades de economia mista.

Capítulo III
Das Informações

Art. 14º As informações abaixo serão prestadas pelas requerentes, com indicação das respectivas
fontes:

I - mercados locais e regionais onde atuam, no Brasil e no âmbito do Mercosul,
discriminando os produtos, as quantidades vendidas e os preços praticados, mês a
mês, nos últimos 3 (três) anos. Estas informações deverão abranger, além das
requerentes, todas as empresas de que tratam os incisos II e III do art. 13º;

II - descrição de cada produto fabricado pelas requerentes, contendo sua utilização
(como bem de consumo, bem de capital ou bem insumo), sua composição e
processo produtivo (matérias primas e processo de fabricação), seu grau de
desenvolvimento tecnológico (se a tecnologia utilizada encontra-se em estado inicial
de desenvolvimento ou não), bem como sua perspectiva de vendas (se é um
mercado em expansão, maduro ou em declínio);

III - indicação dos produtos existentes no mercado que podem ser utilizados pelos
consumidores como substitutos ou alternativos aos produtos da indústria ou setor
de atuação das requerentes;

IV - principais matérias primas, peças, partes e componentes do produto final,
indicando-se os respectivos fornecedores e sua localização, com discriminação do
preço pago e das quantidades adquiridas  de cada um, nos últimos 3 (três) anos;

V - quantidades de matérias primas e produtos intermediários importados pelo
mercado, nos últimos 3 (três) anos, respectivos preços, participação no preço final
do produto e alíquotas de importação.

VI - a produção e as capacidades instalada e ociosa das requerentes, nos últimos 3
(três) anos, por produto.

VII - relação das concorrentes em cada produto, a oferta do mercado interno ( produção
menos exportação), a participação relativa das requerentes nessa oferta, as
quantidades importadas e, sempre que possível, a participação relativa das
concorrentes, por produto, essas informações abrangerão os últimos 3 (três) anos.

VIII - o consumo aparente (produção mais importação menos exportação) do produto,
nos últimos 3 (três) anos, e a avaliação das possibilidades de expansão ou
retração, nos próximos 5 (cinco) anos.

IX - identificação dos compradores de cada produto, sua localização, quantidades
adquiridas e a respectiva destinação (matérias-primas, produtos intermediários e
produtos finais), quando não pulverizada a demanda, assim entendida aquela que
se situar acima dos 3% (três por cento) das vendas;

X - exportações do produto realizadas nos últimos 3 (três) anos, relacionando os
compradores e as quantidades adquiridas;

XI - os preços próprios e, sempre que possível, os das concorrentes, relativos a cada
produto, praticados nos mercados interno e externo, mês a mês, nos últimos 3
(três)anos;

XII - descrição do sistema de distribuição utilizado pelas requerentes, indicando-se  a
relação dos distribuidores e a respectiva área de atuação, quando representarem
mais de 3% (três por cento ) das vendas totais, bem como as quantidades que
cada um destes tenha vendido nos últimos 3 (três) anos;

XIII - descrição das praticas usuais do mercado relativas a transporte, distribuição e
condições de venda, tais como descontos e prazos para pagamento ou entrega,
informando aquelas adotadas pelas requerentes;

XIV - despesas com publicidade e promoção do produto, nos últimos 3 (três) anos;
XV - relação dos investimentos realizados nos últimos 3 (três) anos, destacando-se

aqueles efetuados em desenvolvimento tecnológico, de processo e de produto,
expansão ou modernização das instalações, ampliação das linhas de produção e
aquisição de máquinas e equipamentos;
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XVI - relação dos investimentos programados para o próximo quinquênio, discriminados
ano a ano, por produto, destacando aqueles destinados à capacitação tecnológica à
expansão ou à modernização das linhas de produção ou à aquisição de máquinas e
equipamentos;

XVII - os gastos realizados pelas requerentes em pesquisa e desenvolvimento, nos
últimos 5 (cinco) anos, bem assim aqueles projetados para os próximos 5 (cinco)
anos, proporção dos respectivos valores  com o faturamento e, se possível, os
mesmos dados em relação ao mercado como um todo;

XVIII - os principais fabricantes mundiais dos produtos fabricados pelas requerentes,
explicitando as respectivas participações no mercado mundial;

XIX - descrição das principais tecnologias utilizadas nos mercados interno e externo, nos
últimos 5 (cinco) anos, seus introdutores e a situação das requerentes em relação a
essas tecnologias;

XX - a relação de marcas, patentes e outros direitos de propriedade industrial de que as
requerentes, suas controladoras, controladas ou subsidiarias sejam titulares ou
beneficiárias, descrevendo os termos e condições de licenciamento desses direitos;

XXI - o grau de concentração, no contexto mundial, do setor econômico em que atuam
as requerentes, descrevendo-se a participação respectiva nesse contexto;

XXII - o ingresso e a saída de concorrentes no mercado relevante, nos últimos 5 (cinco)
anos;

XXIII - os fatores ou condições que favoreçam ou não o ingresso de novos participantes
no mercado, principalmente quanto ao montante de investimentos, acesso a
matérias-primas e tecnologias, expectativa de expansão da demanda, grau de
utilização, potencial de acumulação, alteração de hábitos de consumo,
esclarecendo, ainda, a existência de eventuais barreiras comerciais, tarifárias e
não-tarifárias;

XXVII - a necessidade de concessões, autorizações ou permissões para atuar no mercado
e as condições favoráveis ou não para obtê-las;

XXIV - os subsídios eventualmente recebidos, inclusive linhas de crédito mais vantajosas
do que as normalmente adotadas no mercado financeiro, abertas por instituições
oficiais que as requerentes tenham recebido, descrevendo as condições
respectivas;

XXV - contratos de media ou longa duração, ou de exclusividade, para a aquisição de
matérias primas, serviços ou produtos intermediários, que as requerentes
mantenham com os seus fornecedores, no mercado interno e externo;

XXVI - condições de infra-estrutura ou medidas de caráter administrativo, fiscal, monetário,
financeiro, cambial ou de qualquer outra natureza, que possam impedir ou dificultar
a importação do produto ou de suas matérias primas;

XXVII - acesso a importações sob o regime de “draw back”, que  assegurem o suprimento
de matérias primas e manutenção de preços competitivos para os produtos a
exportar;

Art. 15 As informações requeridas em relação ao produto relevante deverão ser apresentadas
quando se tratar de serviço.

Capítulo IV
Do Procedimento

Art. 16 Recebida da SDE a via do requerimento instruído na forma prevista no art. 1º ou no art. 2º,
conforme a opção das requerentes, será procedida à distribuição do processo, no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas a contar da data em que foi protocolizado no CADE, sendo, em igual prazo, concluso ao
Conselheiro-Relator.

Art. 17 O Conselheiro-Relator, a convite da SDE ou da SEAE, poderá participar de audiências
iniciais de instrução sediadas por essas Secretarias, sempre que considerá-las oportunas para o seu
melhor entendimento da operação.

Parágrafo único:  Da audiência também poderão participar a Procuradoria do CADE e o Presidente
da Autarquia ou Assessor por ele indicado.
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Art. 18 Realizada a audiência, e em havendo consenso por parte dos órgãos participantes quanto à
adequação da operação à forma de requerimento escolhida pelas requerentes, o Conselheiro-Relator,
se entender necessário, estabelecerá pontos que ainda possam ser esclarecidos pelas requerentes,
além de documentos que entenda serem imprescindíveis  ao exame do requerimento, e sugerirá
aspectos da operação que possam ser objeto de pesquisa e análise pela SEAE e ou SDE.

Parágrafo único: Não havendo consenso, o Conselheiro-Relator adotará as diligências necessárias
com vistas à formação de seu convencimento.

Art. 19 Entendendo o Conselheiro-Relator como incompletas as informações e ou documentação
oferecidas, determinará às requerentes que, no prazo 10 (dez) dias úteis, procedam ao aditamento do
requerimento.

Art. 20 O Conselheiro-Relator, a qualquer momento, poderá convocar audiência, à qual
comparecerão as requerentes, convidando para dela também participar os representantes da SDE e da
SEAE.

Art. 21 Recebido o processo devidamente instruído, o Conselheiro-Relator poderá promover reunião
com representantes da SEAE e da SDE, oportunidade em que referidas Secretarias poderão sustentar
as razões de seus pareceres.

Parágrafo único: Caso o Conselheiro-Relator entenda que outros aspectos devam ser objeto de
averiguação e análise, promoverá as diligências indispensáveis à formação de sua convicção.

Art. 22 O Conselheiro-Relator poderá elaborar análise preliminar sobre a operação, com base na
documentação entregue, da qual dará vistas aos demais Conselheiros, ao Procurador-Geral e às
requerentes, podendo estas se manifestar no prazo que lhes for assinalado.

Art. 23 Concluída a instrução, na forma da lei, será ouvida a Procuradoria, que se manifestará no
prazo de 20 ( vinte) dias, encaminhando ao Presidente e aos demais Conselheiros cópia do parecer.

Art. 24 O Conselheiro-Relator pedirá a inscrição na pauta, encaminhando, sempre que possível, seu
relatório e minuta de voto aos demais Conselheiros, ao Presidente e ao Procurador-Geral, com
antecedência de 7 (sete) dias corridos.

Art. 25 Publicada a pauta, toda a documentação pertinente ao ato ficará à disposição dos membros
do Colegiado para consulta.

Art. 26 O pedido de vista fundado em instrução insuficiente indicará as informações ou documentos
a serem apresentados pelas requerentes, que serão notificadas, ficando suspenso o prazo de que
dispõe o CADE  para autorizar ou não a operação, nos termos do § 8º do art. 54, da Lei nº 8.884, de
1994.

Art. 27 O CADE poderá reapreciar, uma única vez, o ato não aprovado, desde que, mediante pedido
do interessado fundado em fato novo, a reapreciação se restrinja a alterações relativas às condições
estabelecidas nos §§ 1º e 2º, do art. 54, da Lei nº 8.884, de 1994.

Art. 28 O pedido de reapreciação será dirigido ao Conselheiro-Relator que proferiu o voto condutor
da decisão do Colegiado, nos seguintes prazos contados da publicação do acórdão

I - em 60 (sessenta) dias, quando se tratar de ato ou contrato ainda não realizado;

II - no período estipulado para a desconstituição do ato.

Parágrafo único: Na hipótese prevista no inciso II, não se aplica o dispositivo no § 7º, “in fine” do art.
54 da Lei nº 8.884, de 1994.

Art. 29 Requerida a reapreciação, o Conselheiro-Relator prorrogará o prazo concedido as
requerentes na decisão anterior, “ad referendum” do Colegiado, pelo tempo necessário ao exame do
pedido.
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Art. 30 O Conselheiro-Relator solicitará parecer à Procuradoria, que terá o prazo de 15 (quinze),
dias para manifestar-se.

Art. 31 O Conselheiro-Relator pedirá a inscrição na pauta para a sessão que decidirá sobre o
pedido, reencaminhando ao pares e ao Procurador-Geral o seu relatório e minuta de voto, no prazo
mínimo, sempre que possível, com antecedência de 7 (sete) dias corridos.

Art. 32 A unidade monetária a ser utilizada nas informações solicitadas nesta Resolução será o
dólar norte-americano (US$) até 30 de junho de 1994, utilizando-se o Real (R$) a partir de então.

Art. 33 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 34 Fica revogada a Resolução nº 1, sem prejuízo dos procedimentos de análise e de tramitação
daqueles requerimentos formulados anteriormente à publicação da presente Resolução.

GESNER OLIVEIRA
Presidente do Conselho
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FORMULÁRIO DE ENQUADRAMENTO DE ATOS DE QUE TRATA O ART. 54 DA LEI 8.884/94

1. Identificação das Interessadas
1.1 Participante A
1.1.1 Denominação social 1.1.2

Nacionalidade
(país/cidade)

1.1.3 Faturamento
(R$ milhões) no
último exercício

1.1.4 Parte
adquirida (% no
faturamento
global)

1.2 Participante B
1.2.1 Denominação social 1.2.2 Nacionalidade

(país/cidade)
1.2.3 Faturamento
(R$ milhões) no
último exercício

1.2.4 Parte
adquirida (% no
faturamento global)

2. Negócio
2.1 Descrição da Operação

2.2 Objeto

2.3 Modalidade do negócio    2.3.1 Valor (R$ milhões) 2.3.2 data da concretização
ou data prevista para
realização da operação

2.3 Justificativa
2.3.1 Da participante A

2.3.2 Da participante B

3. Mercado relevante
3.1.1 Código TEC 3.1.2 Código NBM

3.2 Caracterização do produto

3.3 Dimensão geográfica

3.4 Grau de concentração no Brasil, no MERCOSUL e no mundo

3.5 Avaliação das perspectivas do mercado relevante



Brasil - Resolução n° 5

61

4. Empresas participantes do mercado relevante
4.1 Nomes de outros
fabricantes e importadores

4.2 Produtos
substitutos
fabricados e
importados

4.3 Quantidade comercializada
no último exercício (em unidades)

4.4 Faturamento no
último exercício (em
R$ milhões)

4.5
Participação
no mercado
(%)

5. Escala mínima eficiente e investimentos requeridos
5.1 Escala mínima 5.2 Investimentos requeridos

6. Consumo aparente dos últimos 3 (três) anos
6.1 Produção nacional 6.2 Importação 6.3 Exportação 6.3 Custo de internação

do produto
6.4 Tarifas

7. Perfil da participante A
7.1.1 Nome da empresa e, se for o caso, do grupo ao qual está vinculada 7.1.2 Número de empregados

7.2 Faturamento obtido no último exercício
7.2.1 No Brasil (em R$ milhões) 7.2.2 No MERCOSUL 7.2.3 No mundo (em US$ milhões)

7.3 Setor(es)/atividade(s) em que opera
7.3.1 No Brasil 7.3.2 No MERCOSUL       7.3.3 No mundo

8. Clientes da participante A
8.1 Relacionar os 10 principais clientes 8.2   % nas

vendas
8.3 Nome e endereço

9. Fornecedores da participante A
9.1 Relacionar os 10 principais fornecedores 9.2  % nas

compras
9.3  Nome e endereço

10. Empresas estrangeiras do grupo participante A com ligações com empresas no Brasil e/ou no MERCOSUL
10.1 Nome 10.2 Nacionalidade 10.3 Controle acionário

(acionistas com mais de 10%
do capital)
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11. Empresas nacionais ligadas à empresa e ou ao grupo participante A
11.1.1 Nome das principais empresas 11.1.2 Faturamento

consolidado do grupo no
último exercício (em R$
milhões)

11.1.2 Faturamento
consolidado da empresa no
último exercício (em R$
milhões)

11.2 Controle do capital volante (acionistas com mais de 5% de participação)

11.3 Outras operações realizadas no Brasil, pela participante A e ou pelo grupo que ele integra, nos cinco últimos anos
11.3.1 Relacionar as operações realizadas nos 5 últimos anos, datas de sua realização e resultados alcançados

12. Perfil da participante B*
12.1.1 Denominação social 12.1.2 Denominação comercial

12.2 Endereço completo 12.3 Data da
constituição no Brasil

12.4  Nº de 
empregados

12.5 Setores/atividades em que opera no Brasil, no MERCOSUL e no Exterior

12.6 Posição acionária (acionistas com mais de 5% do capital volante)
12.6.1 Nome 12.6.2Nacionalidade 12.6.3 UF 12.6.4

Participação
acionária (%)

12.7.1 Produtos fabricados destinados ao mercado relevante

12.7.3 Subsidiárias (nome e endereço)

12.7.4 Representações (nome e endereço)

13. Outras operações realizadas no Brasil, pela participante B e ou pelo grupo que ela integra, nos cinco últimos anos
13.1 Relação dos negócios realizados, data e resultados alcançados

14. Clientes da participante B
14.1 Relacionar os 10 principais clientes 14.2  % nas

vendas
Nome e endereço

15. Fornecedores da participante B
15.1 Relacionar os 10 principais fornecedores 15.2  % nas

compras
Nome e endereço
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16. Condições de ingresso no mercado
16.1 Empresas que ingressarem/saíram do mercado nos últimos 5 anos

16.2 Fatores e condições que favorecem ou dificultam o ingresso de novas empresas no mercado

17. Demonstração do conjunto de eficiências objetivadas com a operação
17.1 Descrever e demonstrar as eficiências objetivadas

18. Informações complementares julgadas relevantes pelas interessadas

continuação item 18

19. Representante legal
19.1 Nome 19.2 Endereço

20. Pessoa responsável pelo fornecimento das informações
20.1 Nome completo, endereço, data e assinatura

(Of. nº 656/96)
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RESOLUÇÃO Nº 6, DE 02 DE OUTUBRO DE 1996

O Plenário do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, em sua 16ª Sessão
Ordinária, realizada no dia 2 de outubro de 1996, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o
disposto no art. 7º, incisos XII e XIX da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, e no art. 36 do seu
Regimento interno.

Considerando que a Lei atribui ao Plenário do CADE a competência para apreciar atos sob
qualquer forma manifestados sujeitos à aprovação nos termos do art. 54;

Considerando, ainda, a utilidade da agilização desses procedimentos administrativos, no
cumprimento de seu dever de eficiência,

RESOLVE:

Art. 1º Terão prioridade no julgamento pelo Plenário do CADE:

I. os atos e contratos previstos no art. 54 da Lei nº 8.884/94, apresentado
previamente à sua realização ou avençados sob condição suspensiva;

II. os atos e contratos previstos no art. 54 da Lei nº 8.884/94, na fluência do prazo de
que trata o § 6º, in fine, do mesmo artigo ou cuja instrução no CADE já se tenha
encerrado;

III. o recurso voluntário de medida preventiva previsto no §2º do art. 52 da Lei nº
8.884/94;

IV. qualquer feito, quando houver indício ou fundado receio de lesão irreparável ou de
difícil reparação ou que torne ineficaz o resultado do processo.

Parágrafo único: No caso do inciso I, o tratamento prioritário cessará se as partes contratantes, no
curso do exame pelo CADE, resolverem efetivar o negócio, sem prejuízo do disposto no inciso II.

Art. 2º Em qualquer petição encaminhada ao CADE e envolvendo as hipóteses do artigo anterior
destacar-se-á o caráter prioritário do caso.

Art. 3º A Secretaria do CADE anotará no capa dos autos o tratamento prioritário reconhecido nos
termos desta Resolução.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

GESNER OLIVEIRA
Presidente do CADE
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RESOLUÇÃO N° 7, DE 9 DE ABRIL DE 1997

Considerando a instituição do Programa Nacional de Desestatização pela Lei n° 8.031, de 12 de abril
de 1990,

Considerando a regulamentação da Lei n° 8.031, de 12 de abril de 1990, através do Decreto n° 1.204,
de 29 de julho de 1994,

Considerando que a Lei n° 8.884, de 11 de junho de 1994, atribui ao Plenário do CADE a
competência para apreciar atos sob qualquer forma manifestados sujeitos a aprovação nos termos do
artigo 54,

Considerando que as medidas decorrentes da aplicação da Lei n° 8.031/90 e Decreto n° 1.204/94
devem ser conduzidas de forma a dar cumprimento aos princípios constitucionais informadores da
Ordem Econômica e aso dispositivos legais estabelecidos pela Lei n° 8.884/94,

Considerando ainda, a utilidade da agilização desses procedimentos administrativos no cumprimento
de seu dever de eficiência,

O Plenário do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, em sua 34a. Sessão Ordinária,
realizada no dia 09 de abril do ano de 1997, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o
disposto no art. 7°, incisos XII e XIX, da Lei n° 8.884, de 11 de junho de 1994, e no art. 36 do seu
Regimento Interno, resolve:

Alterar a Resolução n° 06, de 02 de outubro de 1996.

Art. 1° Fica acrescido ao artigo 1° da Resolução n° 06, de 02 de outubro de 1996, o inciso V
com a seguinte redação:

"..................................................................................................................................................

V. os atos e contratos previstos no art. 54 da Lei n° 8.884/94 decorrentes do Programa Nacional de
Desestatização."

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação
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RESOLUÇÃO N° 8, DE 23 DE ABRIL DE 1997

Institui a elaboração de relatório simplificado frente aos requerimentos dos atos e contratos de que
trata o art. 54, da Lei n.° 8.884/94, disciplinado pela Resolução n.° 5, do CADE, de 28.08.96.

O Plenário do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, no uso de suas atribuições
legais e tendo em vista o disposto no art. 7°, inciso XIX da Lei n.° 8.884/94, de 11 de junho de 1994,
resolve:

Art. 1° Recebido o processo devidamente instruído da Secretaria de Direito Econômico, o
Conselheiro - Relator, considerando a natureza e as especificidades da operação, bem como a
inexistência de potencialidade de prejuízo à concorrência, poderá elaborar relatório simplificado sobre
a matéria, do qual dará conhecimento ao Presidente e aos demais Conselheiros e vistas à
Procuradoria do CADE.

Parágrafo Único. Do relatório simplificado, quando for o caso, deverão constar a identificação
das interessadas, a descrição da operação, a sumária caracterização e os padrões de concorrência
do mercado relevante. O modelo anexo serve como referência para elaboração do relatório
simplificado

Art. 2° O Conselheiro - Relator, ouvida a Procuradoria, pedirá a inscrição da operação na pauta
de julgamento com antecedência de 7(sete) dias corridos.

Art. 3° Publicada a pauta, a documentação pertinente à operação inclusive os pareceres da
Secretaria de Acompanhamento Econômico - SEAE, da Secretaria de Direito Econômico - SDE e da
Procuradoria do CADE ficarão à disposição dos membros do Colegiado para consulta.

Art. 4° Por ocasião da audiência prevista no art. 17 da Resolução n° 5, de 28.08.96, qualquer
um dos participantes do CADE poderá propor a discussão acerca da conveniência de se utilizar o
relatório simplificado previsto nesta Resolução.

Art. 5° Aplica-se o disposto nesta Resolução aos atos e contratos em tramitação no CADE.

Art. 6° Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ANÁLISE DE ATOS E CONTRATOS OBJETO DO ART. 54 DA LEI
N° 8.884/94

1. IDENTIFICAÇÃO DAS INTERESSADAS
2. DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
3. CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO RELEVANTE
4. PADRÕES DE CONCORRÊNCIA NO MERCADO RELEVANTE (nível de concentração, grau

de abertura, barreiras, escala, investimentos em capacidade produtiva, marketing e rede de
distribuição, proteção de patentes, dentre outros aspectos)

 5. FUNDAMENTAÇÃO
 6. VOTO
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RESOLUÇÃO N° 9, DE 16 DE JULHO DE 1997

Aprova o regulamento para cobrança das penalidades pecuniárias previstas na Lei n° 8.884/94 e
inscrição em Dívida Ativa do CADE.

O Plenário do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 7°, I, XV, XIX e 10, VII da Lei n° 8.884 de 11 de junho de 1994, resolve:

Art. 1° Fica aprovado o Regulamento para Cobrança Administrativa das Penalidades
Pecuniárias previstas na Lei n° 8.884, de 11 de junho de 1994, e respectiva inscrição na Divida Ativa
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, anexo a esta Resolução.

Parágrafo único. O Regulamento, com os seis anexos, aplica-se aos processos pendentes
no CADE.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

GESNER DE OLIVEIRA

Presidente do CADE
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REGULAMENTO PARA COBRANÇA DAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS PREVISTAS NA LEI N°
8.884/94 E RESPECTIVA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE

DEFESA ECONÔMICA (CADE)

CAPÍTULO I
Das Penalidades Pecuniárias

Art. 1° O presente Regulamento rege o procedimento para cobrança administrativa das
seguintes penalidades pecuniárias previstas na Lei n° 8.884, de 11 de junho de 1994:

I - artigos 9° inciso IV; 14 inciso XI; 46 incisos III e IV;
II - artigos 26; 53 § 1°, letra "b"; e 54 § 5° c.c. art. 25.

§ 1° A lavratura de Auto de Infração dará início ao procedimento para cobrança das multas
previstas no inciso II.

§ 2° A cobrança administrativa das multas previstas no inciso I terá início com a inscrição do
débito na Dívida Ativa.

Art. 2° Compete à Procuradoria do CADE iniciar o procedimento para cobrança administrativa
das penalidades pecuniárias e zelar pelo serviço da Dívida Ativa.

CAPÍTULO II
Do Auto de Infração

Art. 3°  O Auto de Infração, sem emendas ou rasuras que comprometam sua validade, será
lavrado em modelo próprio com numeração seqüencial impressa, em três vias, rubricado ou
chancelado pelo Presidente .

§ 1° O Auto de Infração conterá:

I - qualificação e endereço do autuado;
II - descrição objetiva da infração apurada;
III - disposição legal infringida e a multa estipulada;
IV - prazo para pagamento da penalidade ou para defesa;
V - intimação para pagamento da multa ou impugnação do auto de infração;
VI - assinatura do autuante e indicação de seu cargo ou função;
VII - local e data da lavratura.

§ 2° O Auto de Infração, uma vez lavrado, constituirá processo administrativo.

§ 3° A qualquer momento o autuado, por seu representante legal, seus diretores ou gerentes,
ou por advogado legalmente habilitado, terá vista do processo originário do auto de infração, no
CADE, podendo coletar os dados que julgar necessários à ampla defesa.

Art. 4° O autuado deverá pagar a multa ou apresentar impugnação no prazo de vinte dias,
contado do primeiro dia útil da juntada aos autos do comprovante de intimação.

Art. 5° A impugnação poderá ser apresentada na Secretaria ou encaminhada por via postal,
observado o prazo do artigo anterior, sob pena de o débito ser inscrito em dívida ativa.

Art. 6° Far-se-á a intimação:

I - pessoalmente, na pessoa do procurador ou preposto do autuado;
II - por via postal ou telegráfica, com prova de recebimento;
III - por edital, publicado uma única vez no Diário Oficial da União, quando frustrada

sua realização pelo correio.

§ 1° A intimação pessoal será comprovada com a assinatura do intimado e, no caso de
recusa, com a declaração de quem o intimou.
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§ 2° Considera-se feita a intimação:

I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem a efetuou, se pessoal;
II - na data do recebimento, se por via postal ou telegráfica; no caso de omissão da

data, quinze dias após a entrega da intimação à agência postal-telegráfica;
III - trinta dias após a publicação do edital.

Art. 7° Apresentada a defesa, a Procuradoria terá o prazo de 20 dias para se pronunciar e
encaminhar o processo administrativo para ser distribuído a um Relator.

Art. 8° O processo deverá entrar em pauta para julgamento, pelo Plenário, até a terceira sessão
ordinária após o recebimento dos autos pelo Relator.

Art. 9° O Plenário decidirá pela manutenção ou adequação do valor da multa, ou arquivamento
do processo.

§ 1° Para efeito deste Regulamento, entende-se por adequação o ato de compatibilização do
valor da multa com a infração que lhe deu causa, conforme dispõe a Lei n° 8.884/94.

§ 2° A decisão conterá relatório resumido do processo, os fundamentos legais que a
motivaram, a disposição e a ordem de intimação.

§ 3° No caso de a impugnação ser julgada improcedente, no todo ou em parte, o autuado
terá o prazo de 10 dias para pagamento da multa.

Art. 10 Da decisão caberá pedido de reconsideração no prazo de 5 dias, a contar do dia
seguinte ao do recebimento da intimação.

§ 1° O pedido de reconsideração, que será distribuído a outro Relator, terá efeito suspensivo.

§ 2° Na apreciação do pedido de reconsideração, o Plenário poderá:

I - negar provimento à reconsideração para confirmar a decisão anterior;
II - dar provimento à reconsideração para reformar, total ou parcialmente, a decisão

recorrida e, de conseqüência, anular o Auto de Infração ou reduzir o valor da
multa.

Art. 11  Da decisão definitiva será intimado o autuado, que terá 5 dias para pagamento da multa,
se for o caso.

Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo sem o respectivo pagamento, o
processo será encaminhado à Procuradoria para promover a inscrição na dívida ativa e cobrança
judicial.

Art. 12  Respeitado o valor mínimo legal, a multa aplicada será reduzida:

I - em trinta por cento, se o pagamento ocorrer no prazo de que trata o art. 4°;
II - em dez por cento, se o pagamento ocorrer no prazo de que trata o art. 9° § 3° ou

art. 11.

§ 1° O valor da multa, acrescido de juros moratórios na forma da lei, será recolhido à conta
do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos - FDDD, utilizando-se, para isso, como documento único de
arrecadação, o Formulário "depósito entre agências", Modelo 0.07.066-1, do Banco do Brasil S/A,
observadas as seguintes instruções:

I - Campo "para crédito na agência": escrever à máquina ou letra de forma, Agência
Presidência da República - Posto M.J.;

II - Campo "prefixo -": 3606-4;
III - Campo "n° da conta do favorecido": 55573038-7;
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IV - Campo "favorecido - nome endereço": Fundo de Defesa dos Direitos Difusos -
FDDD, Esplanada dos Ministérios, Bloco "T", Edifício Sede do Ministério da
Justiça - Brasília - DF - CEP 70.064-900;

V - Campo "em dinheiro": importância a ser recolhida, caso o depósito seja feito em
dinheiro;

VI - Campo "em cheque": importância a ser recolhida, caso o depósito seja feito em
cheque;

VII - Campo "depositante/finalidade": nome do recolhedor (pessoa física ou jurídica),
endereço, telefone, finalidade do recolhimento (multas, condenações judiciais,
indenizações, doações e outras receitas), número do processo e nome do
órgão/CADE.

§ 2° Para efeito de contagem de juros de mora prevalece a data do vencimento previsto na
primeira decisão do Plenário que confirmou a infração.

Art. 13 Quitado o débito, o autuado deverá encaminhar à Procuradoria do CADE o comprovante
do pagamento para juntada ao respectivo processo.

Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, o processo será arquivado, não
ensejando análise de defesa ou qualquer outra pretensão do autuado referente à respectiva pena
pecuniária.

CAPÍTULO III
Da inscrição na Dívida Ativa

Art. 14  Constitui instrumento preliminar à inscrição em dívida ativa a Notificação Administrativa.

§ 1° A Notificação Administrativa objetiva exigir o pagamento da multa aplicada, no prazo de
dez dias.

§ 2° A Notificação, expedida em modelo próprio, com numeração seqüencial, em três vias,
conterá:

I - valor da multa;
II - prazo para pagamento, que será de dez dias, sob pena de inscrição em dívida

ativa;
III - local e data para seu cumprimento;
IV - número do processo administrativo.

Art. 15 Decorrido o prazo de dez dias sem o pagamento da multa, o débito será inscrito na
dívida ativa do CADE.

Art. 16 Para fins de inscrição de débitos em dívida ativa do CADE, serão utilizados os seguintes
formulários:

a) Termo de Inscrição da Dívida Ativa;
b) Certidão da Dívida Ativa;
c) Certidão Negativa de Dívida Ativa.

Art. 17 A inclusão e a baixa de dívida ativa no Sistema Integrado de Administração Financeira
da União (SIAFI) e a Inscrição no Cadastro de Defesa do Consumidor serão realizados pela
Coordenação de Administração e Finanças, por recomendação da Procuradoria do CADE.

Art. 18 O Termo de Inscrição da Dívida Ativa conterá os elementos previstos no § 5°, art. 2°, da
Lei n° 6.830, de 22.09.1980, e a respectiva certidão, com iguais características, servirá como título
executivo extrajudicial para promoção oportunamente de execução fiscal.

Art. 19 A execução fiscal será promovida no prazo de trinta dias contado da data da inscrição do
débito na dívida ativa.

CAPITULO IV
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Das disposições finais

Art. 20 A redução de que trata o art. 12 não se aplica a penalidades pecuniárias decorrentes de
processos administrativos (Lei 8.884/94, art. 46).

Art. 21 O CADE manterá relação atualizada dos devedores com débitos inscritos na dívida ativa
ou execução judicial, para informações aos órgãos interessados, na forma da lei.

Art. 22 O pagamento das multas estabelecidas na Lei n° 8.884/94 não extingue as obrigações
de fazer ou não fazer determinadas pelo Plenário, bem como a obrigação de prestar informações ou
apresentar o requerimento previsto no § 4° do art. 54 da mesma Lei.

Art. 23 Integram o presente Regulamento os formulários que o acompanham.
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MANUAL DE PREENCHIMENTO DOS QUADROS DO REQUERIMENTO SIMPLIFICADO (RES.
CADE n° 5, de 28.08.96)

1.1 - PARTICIPANTE "A"

1.1.1 - Denominação Social.
Denominação completa da empresa adquirente, ou associada, de acordo com o
estatuto social.

1.1.2 - Nacionalidade.
Informar o nome do país e da cidade sede da empresa adquirente.

1.1.3 - Faturamento (R$ milhões) no último exercício.
Informar o faturamento consolidado da empresa adquirente.

1.1.4 - Parte Adquirida (% no faturamento global).
Dividir o valor da operação pelo valor do faturamento consolidado da empresa
adquirente ou associada, obtido no último exercício.

1.2 - PARTICIPANTE "B"

1.2.1 - Denominação Social.
Denominação completa da empresa adquirida, incorporada ou associada, de
acordo com o estatuto social.

1.2.2 - Nacionalidade.
Informar o nome do país e da cidade sede da empresa vendedora, bem como o
grupo econômico e a sua denominação social.

1.2.3 - Faturamento (R$ milhões) no último exercício.
Informar o faturamento consolidado da empresa adquirida, associada ou
incorporada, obtido no último exercício.

1.2.4 - Parte adquirida (% no faturamento global).
Dividir o valor da operação pelo valor do faturamento consolidado da empresa
adquirida, associada ou incorporada.

2 - NEGÓCIO

2.1 - Descrição da Operação.
Descrever a operação em pauta, destacando os principais aspectos envolvidos (se
ocorreu no Brasil ou no exterior, se foi constituída uma nova empresa, síntese dos
contratos firmados, cessões de direito, etc.). Anexar cópia dos documentos que
formalizam a operação (Item-A do Art. 2° da Res. n° 5).

2.2 - Objeto.
Relatar sucintamente o que está sendo transacionado - cotas, ativos, ações, etc.

2.3 - Modalidade do Negócio.
Informar qual foi a modalidade do negócio utilizada na operação, de acordo com os tipos
abaixo relacionados:

- Aquisição total do controle do capital;
- Compra de participação do capital;
- Fusão;
- Joint-venture;
- Aliança estratégicas;
- Incorporação; e
- Outros (especificar).
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2.3.1 - Valor (R$ milhões).
Informar o valor da operação constante do documento que a formaliza.

2.3.2 - Data da concretização ou data prevista para a realização da operação.
Auto explicativo.

2.3 - Justificativa.

2.3.1 - Da participante "A".
Relacionar os principais fatores considerados pela participante "A" na tomada de
decisão para efetivação da operação.

2.3.2 - Da participante "B".
Relacionar os principais fatores considerados pela participante "B" na tomada de
decisão para a efetivação da operação. Enfocar se o negócio foi ofertado a outros
pretendentes e, em caso afirmativo, relatar sucintamente essas tratativas,
identificando as empresas.

3 - MERCADO RELEVANTE

3.1.- Código TEC.
Código da Nomenclatura Comum de Mercadorias - NCM, no qual o produto está
classificado.

3.1.2 - Código NBM.
Código da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias, no qual o produto está
classificado.

3.2 - Caracterização do produto.
Os limites do mercado relevante deverão ser definidos em termos de produtos
substitutos(uso/utilização pelo cliente e/ou consumidor). Para tanto, deverão ser
informados os produtos fabricados pelas empresas interessadas e seus respectivos
substitutos nos campos indicados.

3.3 - Dimensão geográfica.
Os limites do mercado relevante deverão ser definidos, em termos geográficos,
considerando-se a localização das empresas que operam e que poderão atuar no
mercado do produto. Para tanto, as interessadas deverão incluir no mercado todos os
ofertantes que são considerados para a fixação de seus preços, inclusive, aqueles
ofertantes potenciais. Sendo assim, o mercado geográfico poderá ser definido:
regionalmente, nacionalmente, mundialmente ou outras delimitações cabíveis.

3.4 - Grau de concentração no Brasil, no Mercosul e no mundo.
Informar a participação percentual das interessadas no respectivo mercado relevante,
antes e após a operação, pelos critérios de faturamento e da quantidade vendida do
produto.

3.5 - Avaliação das perspectivas do mercado relevante.
Apresentar análise sucinta das tendências do mercado em termos de crescimento,
expansão ou retração do consumo, evolução de capacidade produtiva, desenvolvimento
tecnológico, níveis de preços praticados no mercado doméstico e internacional e outros
fatores julgados importantes.

4 - EMPRESAS PARTICIPANTES DO MERCADO RELEVANTE

4.1 - Nome de outros fabricantes e importadores.
Razão social das empresas concorrentes neste mercado.

4.2 - Produtos substitutos fabricados e importados.
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Informar quais são os produtos substitutos fabricados no mercado interno e os
importados.

4.3 - Quantidade comercializada no último exercício. (Volume Físico)

a) Produzido internamente.
Informar a capacidade nominal de produção, bem como a quantidade vendida do
produto(em unidade) neste mercado.

b) Importado.
Quantidade importada do produto (em unidade) neste mercado.

4.4 - Faturamento no último exercício (R$ milhões).
Valor das vendas do produto neste mercado.

4.5 - Participação no mercado (%).
Participação do valor ou quantidade das vendas de cada empresa neste mercado.

5 - ESCALA MÍNIMA EFICIENTE E INVESTIMENTO REQUERIDO

5.1 - Escala mínima.
Quantidade mínima eficiente para uma empresa fabricar o produto em questão, ter
condições de ingressar e permanecer no mercado, nele concorrendo efetivamente.

5.2 - Investimento requerido.
I investimento exigido para fabricar o produto na escala mínima eficiente. Discriminar os

valores para investimentos em unidade fabril, estrutura de distribuição e em publicidade
e marketing.

6 - CONSUMO APARENTE DOS ÚLTIMOS 3 (TRÊS) ANOS

6.1 - Produção nacional.
Informar a produção nacional do produto em questão, em unidade.

6.2 - Importação.
Informar o volume de importação do produto em questão, realizado pelo mercado em
unidade.

6.3 - Exportação.
Informar o volume exportado do produto em questão, realizado pelo mercado, em
unidade e valor.

6.4 - Custo de internação do produto.
Discriminar o custo da internação do produto (importado) em questão, identificando os
custos do frete, seguro, desembaraço aduaneiro e tarifa aduaneira.

6.5 - Tarifas.
Relacionar a tarifa do imposto de importação do produto em questão.

7 - PERFIL DA PARTICIPANTE "A"

7.1.1 - Nome da empresa, se for o caso, do Grupo ao qual está vinculada.
Razão social da empresa, conforme o estatuto social, identificando o Grupo de
empresas ao qual está vinculada.

7.1.2 - Número de empregados.
Relacionar o número de empregados da empresa requerente e do Grupo de
empresas ao qual está vinculada.

7.2 - Faturamento obtido no último exercício.
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7.2.1 - No Brasil (em R$ milhões).
informar as vendas consolidadas, considerando todas as empresas do grupo.

7.2.2 - No Mercosul (em US$ milhões).
Informar as vendas consolidadas considerando todas as empresas do grupo.

7.2.3 - No mundo (em US$ milhões).
Informar as vendas consolidadas considerando todas as empresas ligadas.

7.3 - Setor (es) envolvido (s) em que opera.

7.3.1 - No Brasil.
Informar os principais segmentos de atuação da empresa, bem como do grupo de
empresa ao qual está vinculada.

7.3.2 - No Mercosul.
Informar os principais segmentos de atuação da empresa, bem como do grupo de
empresa ao qual está vinculada.

7.3.3 - No mundo.
Informar os principais segmentos de atuação da empresa bem como do grupo de
empresa ao qual está vinculado.

8 - CLIENTES DA PARTICIPANTE "A"

8.1 - Relacionar os 10 (dez) principais clientes.
Razão social dos 10 (dez) principais compradores do produto discriminado no mercado
relevante.

8.2 - Percentual nas vendas.
Participação em termos de valor das vendas, por compradores, do produto discriminado
no mercado relevante.

8.3 - Nome e endereço.
Nome do responsável e endereço completo, incluindo o número do telefone e do fax.

9 - FORNECEDORES DA PARTICIPANTE "A".

9.1 - Relacionar os 10 (dez) principais fornecedores.
Razão social dos 10 (dez) principais fornecedores de matérias-primas que são utilizadas
no produto discriminado no mercado relevante.

9.2 - Percentual nas compras.
Participação, por fornecedor, no total das compras de cada uma dessas matérias-primas
utilizadas nos produtos destinados ao mercado relevante..

9.3 - Nome e endereço.
Nome do responsável e endereço completo incluindo o número do telefone e do fax.

10 - EMPRESAS ESTRANGEIRAS DO GRUPO PARTICIPANTE "A" COM LIGAÇÕES COM
EMPRESAS NO BRASIL E/OU NO MERCOSUL

10.1 - Nome.
Razão social do grupo estrangeiro ao qual pertence a empresa, discriminando, se for o
caso, se esta empresa/grupo estrangeiro tem participações em outras empresas
situadas no Brasil e/ou no Mercosul.

10.2 - Nacionalidade.
Informar o nome do país e da cidade da empresa controladora do grupo estrangeiro ao
qual pertence a empresa nacional adquirente.
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10.3 - Controle acionário (acionistas com mais de 10% do capital).
Informar os nomes dos acionistas (pessoas físicas ou jurídicas) e as participações de
cada sócio no capital votante da empresa.

11 - EMPRESA NACIONAL LIGADA A EMPRESA E/OU AO GRUPO PARTICIPANTE "A".

11.1.1 - Nome das principais empresas.
Razão social de todas as empresas nacionais que tenham qualquer vínculo com a
participante "A" ou com o seu grupo de empresas.

11.1.2 - Faturamento consolidado do grupo no último exercício (em R$ milhões).
Informar o faturamento consolidado no Brasil desse grupo de empresas.

11.1.3 - Faturamento consolidado da empresa no último exercício (em R$ milhões).
Informar o faturamento consolidado de cada uma dessas empresas nacionais que
tenham vínculo com a participante "A".

11.2 - Controle do Capital Votante (acionista com mais 5% de participação).
Informar os nomes dos acionistas (pessoas físicas ou jurídicas) e as participações de
cada sócio no capital votante da participante "A".

11.3 - Outras operações realizadas no Brasil pela participante "A" e/ou pelo grupo que
ela integra, nos 5 (cinco) últimos anos.

11.3.1 - Relacionar as operações realizadas nos 5 (cinco) últimos anos, datas de sua
realização e resultado alcançado.
Informar, se for o caso, todos os atos de concentração econômica realizados no
Brasil, nos últimos 5 (cinco) anos, pela participante "A" ou pelo grupo de empresas
a qual pertence.

12 - PERFIL DA PARTICIPANTE "B"

12.1.1 - Denominação social.
Razão social da empresa, conforme o estatuto. No caso de joint-venture, informar
sobre a empresa RESULTANTE, pois os campos 1.1.1 e 1.2.1 referem-se à
denominação das empresas realizadoras desta operação.

12.1.2 - Denominação comercial.
Informar o nome de fantasia da empresa.

12.2 - Endereço completo.
Preencher o endereço completo, incluindo o número do telefone e fax.

12.3 - Data da constituição no Brasil.
Auto explicativo.

12.4 - Número de empregados.
Informar o número total de funcionários da empresa no último exercício.

12.5 - Setor/Atividade em que opera no Brasil, no Mercosul e no exterior.
Informar o(s) segmento(s) de atuação da empresa.

12.6 - Posição acionária (acionista com mais de 5% do capital votante).

12.6.1 - Nome.
Informar os nomes dos acionistas (pessoas físicas e jurídicas) e as participações
de cada sócio no capital votante da participante "B".

12.6.2 - Nacionalidade.
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Informar o país sede do acionista.

12.6.3 - U.F.
No caso de acionista sediado no Brasil, informar a unidade da federação.

12.6.4 - Participação acionária (%).
Informar as participações de cada sócio no capital votante da empresa.

12.7.1 - Produtos fabricados destinados ao mercado relevante.
Informar os produtos fabricados pela empresa no mercado relevante da operação.

12.7.2 - Capacidade instalada utilizada nos últimos 3 (três) anos.

a) Instalada.
Informar a capacidade total de produção.

b) Utilizada.
Informar o grau de utilização da capacidade produtiva.

12.7.3 - Subsidiária (nome e endereço).
Informar a razão social, conforme o estatuto social.

12.7.4 - Representações (nome e endereço).
Informar, se for o caso, a existência de representantes.

13 - OUTRAS OPERAÇÕES REALIZADAS NO BRASIL PELA PARTICIPANTE "B" E/OU PELO
GRUPO QUE ELE INTEGRA, NOS CINCO ÚLTIMOS ANOS.

13.1 - Relação dos negócios realizados, data e resultado alcançados.
Informar, se for o caso, todos os atos de concentração econômica realizados, no Brasil,
nos últimos 5 (cinco) anos pela participante "B", ou pelo grupo ao qual pertença.

14 - CLIENTES DA PARTICIPANTE "B"

14.1 - Relacionar os 10 (dez) principais clientes .
Razão social dos 10 (dez) principais compradores dos produtos discriminados no
mercado relevante.

14.2 - Percentual nas vendas.
Participação, por comprador, no total das vendas dos produtos destinados ao mercado
relevante.

14.3 - Nome e endereço.
Nome do responsável e endereço completo incluindo o número do telefone e do fax.

15 - FORNECEDOR DA PARTICIPANTE "B"

15.1 - Relacionar os 10 principais fornecedores.
Razão social dos 10 (dez) fornecedores de matérias-primas que são utilizadas no
produto destinado ao mercado relevante.

15.2 - Percentual nas compras
Participação, por fornecedor, no total das compras de matérias-primas utilizadas no
produto destinado ao mercado relevante.

15.3 - Nome e endereço
Nome do responsável e endereço completo incluindo o número do telefone e do fax.

16 - CONDIÇÕES DE INGRESSO NO MERCADO

16.1 - Empresas que ingressaram/saíram do mercado nos últimos 5 (cinco) anos.
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Se for o caso, relacionar empresas que tenham ingressado ou saído do mercado
relevante do produto discriminado, nos últimos 5(cinco) anos.

16.2 - Fatores e condições que favorecem ou dificultam o ingresso de novas empresas
no mercado.
Relacionar os fatores e condições que dificultam ou favorecem a entrada de novas
empresas produtoras no mercado relevante do produto, considerando particularmente:

a) escala mínima eficiente de produção comparada ao tamanho do mercado;
b) requisito de elevados aportes de capital necessários à produção na escala mínima

eficiente;
c) exigência de inovações tecnológicas constantes no mercado, manutenção de

centros de P&D, existência de lealdade à marca por parte do consumidor;
d) existência de patentes, tecnologia sofisticada e de difícil acesso;
e) dificuldades de acesso a fontes de insumos;
e) necessidade de estruturar rede de distribuição;
f) barreiras legais e/ou institucionais; e
g) outras barreiras à entrada.

17 - DEMONSTRAÇÃO DO CONJUNTO DE EFICIÊNCIAS OBJETIVADAS COM A OPERAÇÃO

17.1 - Descrever e demonstrar as eficiências objetivadas.
Indicar conforme o § 1° e § 2° do art. 54, da Lei n° 8.884/94 os prováveis ganhos de
eficiência decorrentes da operação, em termos de:
- ganhos de produtividade;
- melhoria de qualidade dos produtos;
- desenvolvimento tecnológico;
- redução de custos de produção;
- programa de investimentos;
- exportações;
- etc. -

18 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES JULGADAS RELEVANTES PELAS INTERESSADAS
Auto explicativo

19 - REPRESENTAÇÃO LEGAL

19.1 - Nome
Informar o nome do advogado e/ou procurador das interessadas.

19.2 - Endereço
Endereço completo, incluindo o número do telefone e do fax.

20 - PESSOA RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES

20.1 - Nome completo, endereço, data e assinatura.
Informar o nome do executivo do grupo que foi o responsável pelo fornecimento das
informações, com endereço, incluindo o número do telefone e fax.
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RESOLUÇÃO Nº 10, DE 29 DE OUTUBRO DE 1997

O Plenário do Conselho Administrativo de Defesa Econômica  - CADE, usando da atribuição
conferida pelo inciso XIX do art. 7° da Lei 8.884/94, resolve:

Art. 1° Aprovar o anexo Regimento Interno do CADE.

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA

CAPÍTULO I
Categoria e Finalidade

Art. 1° O Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, órgão judicante vinculado ao
Ministério da Justiça, regido pela Lei n° 8.884, de 11 de junho de 1994, com sede na Capital da
República e jurisdição em todo o território nacional, tem por finalidade prevenir e reprimir as infrações
à ordem econômica.

CAPÍTULO II
Organização

Art. 2° O Plenário do CADE é composto pelo Presidente, 6 (seis) Conselheiros e o Procurador-
Geral.

CAPÍTULO III
Competência

Art. 3° Compete ao CADE:

I - decidir sobre a existência ou não de abuso do poder econômico;
II - impor sanções na forma prevista na lei;
III - representar ao Ministério Público;
IV - determinar as providências administrativas cabíveis;
V - exercer as demais atribuições conferidas em lei ou regulamento.

CAPÍTULO IV
Atribuições

Art. 4° Ao Presidente incumbe dirigir, coordenar, supervisionar, avaliar as atividades do CADE e,
especificamente:

I - presidir as sessões, cumprir e fazer cumprir as suas decisões e zelar pela observância deste
Regimento;
II - assinar os compromissos de cessação de infração à ordem econômica e os compromissos
de desempenho;
III - distribuir os processos aos Conselheiros do CADE;
IV - proferir, além do voto ordinário, voto de qualidade, em caso de empate;
V - requisitar de qualquer repartição federal, inclusive as autarquias, empresas públicas,
sociedades de economia mista e fundações públicas, as informações e diligências necessárias à
execução de suas funções e solicitá-las às autoridades estaduais e municipais;
VI - representar legalmente o CADE;
VII - orientar, fiscalizar e supervisionar os serviços do CADE;
VIII - convocar as sessões, determinando a organização da respectiva pauta.

Art. 5° O Presidente do CADE, em suas faltas e impedimentos, será substituído pelo Conselheiro
mais antigo e, em igualdade de condições, pelo mais idoso.

Art. 6° Aos Conselheiros incumbe:

I - dirigir e relatar os feitos que lhes forem distribuídos;
II - deliberar sobre a concessão de liminar, que poderá ser submetida à decisão do Plenário;
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III - emitir votos em todas as questões submetidas à decisão do Plenário e redigir acórdãos;
IV - desincumbir-se das demais tarefas que lhes forem cometidas pelo Plenário ou pelo
Presidente do CADE.

Art. 7° Ao Procurador-Geral incumbe:

I - zelar pela execução da legislação em vigor e das decisões do CADE;
II - manifestar-se, como fiscal da lei, em todos os feitos da competência do CADE, facultando-se
o seu pronunciamento oral em Plenário.

Art. 8° O Plenário deliberará sobre:

I - processos administrativos provenientes da Secretaria de Direito Econômico - SDE, consultas
e demais procedimentos previstos em lei;
II - concessão de liminar;
III - proposta de alteração deste Regimento sugerida por qualquer dos membros do CADE.

CAPÍTULO V
Funcionamento

Art. 9. Os processos serão registrados no protocolo do CADE, no mesmo dia do seu recebimento,
correndo desta data o prazo para o seu respectivo julgamento.

Art. 10. Os processos de competência do CADE serão distribuídos por classe - Processo
Administrativo, Averiguação Preliminar, Ato de Concentração e Consulta - tendo cada um numeração
processual distinta.

Art. 11. A distribuição será feita, por sorteio, aos Conselheiros, observando-se o princípio da
equanimidade, em sessões públicas, às quintas-feiras, às 10 horas e, quando necessário, às terças
feiras, às 14 horas e 30 minutos.

Art. 12. O CADE abrirá vista dos processos em suas dependências ao representado ou ao advogado
legalmente constituído, mediante requerimento dirigido ao Relator, que será juntado aos respectivos
autos.

Parágrafo único. Serão fornecidas certidões e cópias de peças dos processos ao
representado ou advogado legalmente constituído mediante ressarcimento do custo correspondente.

Art. 13. Em qualquer dos casos previstos no artigo anterior, o Relator indeferirá o pedido, se houver
justo motivo.

Art. 14. O Plenário do CADE reunir-se-á, ordinariamente, em sessão pública, às quartas-feiras, no
horário das 14:00h às 18:00h no período de 1° de fevereiro a 19 de dezembro e, extraordinariamente,
por convocação do Presidente ou em decorrência de proposição da maioria de seus membros.

§ l° O julgamento, uma vez iniciado, ultimar-se-á e não será interrompido pela hora regimental do
encerramento da sessão.

§ 2° As sessões serão realizadas com a presença do Presidente, de 4 (quatro) Conselheiros, no
mínimo, e do Procurador-Geral.

Art. 15. Na falta ou impedimento do Procurador, o Presidente designará um Procurador ad hoc.

Art. 16. Na ocorrência de impedimento:

I - do Relator, o processo será redistribuído na sessão seguinte ao incidente, na forma prevista
no art. 12;
II - dos demais Conselheiros, abster-se-ão estes de votar.
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Seção I
Processo Administrativo

Art. 17. Recebido o processo administrativo, o Relator o encaminhará à Procuradoria para parecer,
após o qual, solicitará a inclusão de feito em pauta de julgamento.

Art. 18. Na Sessão de julgamento, será facultada ao Procurador-Geral e ao representado, através de
advogado legalmente constituído, a manifestação oral, por quinze minutos, em seguida à leitura do
relatório.
Parágrafo único. Será admitida a participação subsidiária do representado dentro do prazo
estabelecido neste artigo.

Art. 19. O Presidente tomará o voto do Relator e, a partir deste, dos demais Conselheiros, em ordem
decrescente de antigüidade, e, em igualdade de condição, de idade, votando o Presidente por último.

§ l° Faculta-se ao Relator indicar o adiamento do julgamento e os demais Conselheiros e ao
Presidente formular o pedido de vista do processo, devendo devolvê-lo até a segunda sessão
ordinária seguinte, proferindo, então o seu voto.

§ 2° Os pedidos de vista formulados por um ou mais Conselheiros, não impedem que outros
profiram seus votos, desde que se declarem habilitados.

§ 3° As decisões serão tomadas por maioria simples de votos.

Art. 20. O Presidente proclamará o resultado, dando o encaminhamento de direito ao processo.

Art. 21. As decisões do CADE constarão de acórdãos nos quais o Relator se reportará às notas
taquigráficas do julgamento, que dele farão parte integrante.

Art. 22. Subscrevem o acórdão, o Presidente e o Relator. Vencido o Relator, será designado para
redigir o acórdão o Conselheiro que primeiro tenha votado nos termos da decisão final.

Art. 23. As sessões Plenárias serão registradas em notas taquigráficas.

Art. 24. A ata de cada sessão Plenária será submetida à aprovação na sessão ordinária seguinte.

Seção II
Consulta

Art. 25. Todos os interessados poderão consultar o CADE sobre legitimidade de atos suscetíveis de
acarretar restrição da concorrência ou concentração econômica.

Art. 26. O pedido de consulta conterá:

I - a indicação precisa do seu objeto, bem como da tese do consulente devidamente
fundamentada;
II - a comprovação do legitimo interesse no caso.

Parágrafo único. O Relator indeferirá de plano o pedido que não atender aos requisitos deste
artigo.

Art. 27. A consulta será distribuída ao Relator que, quando necessário, proporá ao Presidente que
requisite diligências e pareceres competentes e, sendo o caso, manifestações de outros agentes
econômicos, sugerindo prazo.

Parágrafo único. Vencido o prazo fixado, o Relator poderá dar seguimento ao feito,
independentemente do cumprimento das requisições e de realizadas as manifestações.

Art. 28. Instruído o processo, a Procuradoria será ouvida.
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Art. 29. O procedimento seguirá a forma estabelecida nos artigos 20 a 25.

CAPÍTULO VI
Das Disposições Gerais

Art. 30. A súmula da jurisprudência constituir-se-á de princípios ou enunciados, resumindo teses,
soluções e precedentes, adotados reiteradamente pelo Plenário.

Art. 31. Qualquer membro do CADE poderá convocar sessões administrativas para deliberar sobre
assuntos internos.

Art. 32. A alteração deste Regimento somente será aprovada por maioria do Plenário, mediante
proposta de um dos membros do Conselho.

Art. 33. Lida a proposta de emenda do Regimento, em sessão ordinária, permanecerá em mesa
durante três sessões ordinárias consecutivas, para receber sugestões, após o que o assunto será
colocado em discussão a votação

Art. 34. São publicações do CADE:

I - Pauta de Julgamento;
II - Atas das Sessões Plenárias e de Distribuição;
III - Revista do CADE;
IV - Relatório Anual;
V - CADE: Texto para Discussão.

Art. 35. O CADE estabelecerá normas complementares relativas a seu funcionamento e à ordem dos
trabalhos.

Art. 36. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento serão
solucionados pelo Presidente, ouvido o plenário.

Art. 37. Este Regimento entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

GESNER OLIVEIRA
Presidente do CADE
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RESOLUÇÃO N° 11, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1997

O Plenário do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, usando da atribuição conferida
pelo inciso XIX do art. 7° da Lei 8.884/94, resolve:

Art. 1°  Alterar o artigo 14 do Regimento Interno do CADE, de 29 de outubro de 1997, que
passa a ter a seguinte redação:

"Art. 14. O Plenário do CADE reunir-se-á, ordinariamente, em sessão pública, às
quartas-feiras, no horário das 14:00h às 18:00h no período de 15 de janeiro a 20 de
dezembro e, extraordinariamente, por convocação do Presidente ou em decorrência de
proposição da maioria de seus membros".

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Gesner Oliveira
Presidente do Conselho
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RESOLUÇÃO Nº 12, DE 31 DE MARÇO DE 1998

Aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE

O Plenário do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, no uso de suas atribuições
legais e tendo em vista o disposto no art. 7°, inc. XIX da Lei 8.884/94 de 11 de junho de 1994,
resolve:

Parte I
Da Finalidade e Composição

Art.1°. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, órgão judicante vinculado
ao Ministério da Justiça, regido pela Lei n° 8.884, de 11 de junho de 1994, com sede na Capital da
República e jurisdição em todo o território nacional, tem por finalidade prevenir e reprimir as infrações
à ordem econômica.

Art. 2°. São membros do Plenário do CADE o Presidente e 6 (seis) Conselheiros.

Parte II
Do Processo

Seção I
Do Funcionamento do CADE

Art. 3°. Os processos serão registrados ou autuados no protocolo do CADE, no dia do seu
recebimento, correndo desta data o prazo para o seu respectivo julgamento.

Art. 4°. Os processos de competência do CADE serão distribuídos por classe -Processo
Administrativo, Averiguação Preliminar, Ato de Concentração, Consulta e Recurso Voluntário - tendo
cada um numeração processual distinta.

Art. 5°. A distribuição será feita, por sorteio, pelo Presidente, observando-se o princípio da
equanimidade, em sessões públicas, às quintas-feiras, às 10 horas e, extraordinariamente, às terças
feiras, às 14 horas e 30 minutos.

Art.6°. O Plenário do CADE reunir-se-á, ordinariamente, às quartas-feiras, em sessão
pública, que será iniciada às 14:00h com previsão de encerramento às 18:00h, no período de 15 de
janeiro a 19 de dezembro e, extraordinariamente, por convocação do Presidente ou em decorrência
de proposição da maioria de seus membros.

Parágrafo único. As férias coletivas do Colegiado serão do dia 20 de dezembro a 15 de janeiro,
quando não correrão os prazos processuais.

Art. 7°. Na ocorrência de impedimento ou suspeição:
I. do Relator, o processo será redistribuído na sessão seguinte ao incidente, na forma prevista
no art. 5° do Regimento;
II. de outro membro do Plenário, abster-se-á este de votar.

Art.8°. Nos casos de licenças médicas, férias ou ausências justificadas, o Conselheiro
seguinte, na ordem regimental de votação, substituirá o Relator, tão somente para a adoção de
diligências indispensáveis ao processo.

Seção II
Do Sigilo

Art. 9°. O CADE assegurará aos representados, requerentes ou consulentes, ou seus advogados, o
exame dos autos em suas dependências.

§ 1°. Terceiro interessado poderá examinar os autos de processo nas dependências do CADE,
mediante requerimento fundamentado dirigido ao Relator, que será juntado aos respectivos autos. é



Brasil - Resolução n° 12

85

vedado o acesso aos documentos e informações declarados sigilosos nos termos do artigo 10°. do
Regimento.

§ 2°. Em caso de processos para os quais ainda não tenha sido designado um Relator, ou cujas
decisões terminativas já tenham sido proferidas pelo Plenário, o requerimento referido no parágrafo
primeiro deverá ser encaminhado ao Presidente.

§ 3°. Serão fornecidas certidões e cópias de peças dos processos aos representados, requerentes
e consulentes, ou seus advogados, bem como aos terceiros interessados, devidamente autorizados
pelo Relator ou, na hipótese do §2°, pelo Presidente, mediante ressarcimento do custo
correspondente.

§ 4°. O Relator ou, na hipótese do §2°, o Presidente, indeferirá, fundamentadamente, o pedido de
vista dos autos, se houver justo motivo.

§ 5°. O servidor do CADE não divulgará qualquer informação constante nos autos, sem prévia e
expressa determinação do Relator, ou, de acordo com a hipótese do §2°, do Presidente, sob pena de
responsabilidade.

Art. 10°. Nos casos em que a lei o preveja ou nos casos em que o interesse público exigir, o Relator
determinará o sigilo de documentos e informações, cuja autuação será feita em apartado.

§ 1°. O representado, requerente ou consulente, ou seus advogados, encaminharão a solicitação
do sigilo ao Relator, mediante pedido fundamentado.

§ 2°. O pedido conterá a especificação das pessoas que poderão ter acesso aos documentos e
informações sigilosas, bem como um resumo não sigiloso desses dados. Nos casos em que não seja
possível a apresentação do resumo, o representado, requerente ou consulente, ou seus advogados,
apresentará justificativa por escrito.

§ 3°. O Relator indeferirá o pedido, se houver justo motivo, mediante despacho fundamentado,
cabendo desta decisão Recurso Voluntário ao Plenário no prazo de 5 dias a contar da notificação,
garantindo-se o sigilo até o término do prazo de interposição do recurso.

§ 4°. Interposto o recurso, o sigilo estender-se-á até o seu julgamento pelo Plenário que se dará,
obrigatoriamente, em sessão reservada.

§ 5°. Em todas as manifestações orais ou escritas dos membros do Plenário e do Procurador
Geral, será assegurada a reserva das informações sigilosas.

§6°. As informações e documentos de caráter sigiloso de que trata esta Seção II, fornecidos pelo
representado, requerentes ou consulentes, ou por seus advogados, não poderão destinar-se a
terceiros.

Seção III
Da Instrução

Art. 11. A qualquer tempo ao longo da instrução de processo que lhe tenha sido distribuído, o Relator
poderá requisitar cópias de documentos ou informações da SDE, SEAE ou outro órgão instrutório, de
modo a acompanhar o andamento da instrução.

Art. 12. As audiências de instrução serão públicas e presididas pelo Relator, lavrando-se o respectivo
termo que será juntado aos autos.

§ 1°. O Presidente poderá, por indicação do Relator, convidar o representado, requerente ou
consulente, ou seus advogados para prestar esclarecimentos perante o Plenário do CADE.

§ 2°. O Relator poderá realizar a audiência de instrução em caráter reservado quando a prova a
ser produzida for sigilosa.
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§ 3°. O Relator notificará os requerentes, representados ou consulentes, e os respectivos
advogados legalmente constituídos, bem como os membros do Plenário e da Procuradoria com, no
mínimo, 5 (cinco) dias úteis de antecedência à audiência de instrução.

Art. 13. As audiências concedidas pelos membros do Plenário ou pelo Procurador-Geral aos
representados, requerentes ou consulentes, ou aos seus advogados, serão registrados, indicando-se
a data, horário e participantes.

Seção IV
Do Julgamento

Art. 14. Recebido o processo, o Relator abrirá vista dos autos imediatamente à Procuradoria para
parecer.

§1°. O prazo de 20 (vinte) dias a que se refere o artigo 42, da Lei 8884/94, contar-se-á a partir do
recebimento dos autos pela Procuradoria.

§2°. Transcorrido o prazo referido no parágrafo anterior, o Relator, se julgar satisfatoriamente
instruído o processo, poderá incluí-lo em pauta para julgamento.

§3°. Constatado que a Procuradoria não emitiu o seu parecer sobre o caso em pauta até o prazo
especificado no §1°, o Procurador-Geral deverá proferí-lo, oralmente, na sessão de julgamento, salvo
quando, por justo motivo, entender insuficiente a sua manifestação, devendo informar em tempo hábil
o Relator.

§4°. Na hipótese do § 3° e se entender expressamente indispensável para a sua defesa, será
facultado ao representado, requerente ou consulente, ou seus advogados, ou ainda, a terceiro
interessado, requerer a suspensão de julgamento para a análise do parecer técnico proferido pela
Procuradoria.

§5°. A suspensão para a análise de parecer de que trata o parágrafo anterior não poderá exceder
5 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação da ata da sessão de julgamento.

Art. 15. O Relatório será distribuído aos membros do Plenário, ao Procurador Geral e ao
representado, requerente ou consulente , ou aos seus advogados, com antecedência mínima de 5
(cinco) dias úteis à sessão de julgamento, sendo dispensada sua leitura durante a mesma.

§ 1°. O relatório, respeitado o disposto no artigo 10°, deverá conter o resumo dos fatos e
ocorrências havidos no curso do processo.

§ 2°. O relatório, exceto no caso de recurso de ofício em Averiguação Preliminar, será colocado a
disposição do público com antecedência de 1 (uma) hora do início da sessão de julgamento.

Art.16. Na Sessão de julgamento, o Relator exporá, sucintamente, os elementos relevantes de fato
constantes no seu relatório previamente distribuído, após o que, será facultada ao Procurador-Geral e
ao representado ou seu ao seu advogado a manifestação oral, por quinze (15) minutos.

Art.17. O Presidente tomará o voto do Relator e, a partir deste, dos demais Conselheiros, em ordem
decrescente de antigüidade e, em igualdade de condição, em ordem decrescente de idade, votando o
Presidente por último.

§ 1°. Faculta-se ao Relator indicar o adiamento do julgamento e aos demais Conselheiros e ao
Presidente formular o pedido de vista do processo, devendo devolvê-lo até a segunda sessão
ordinária seguinte.

§ 2°. Formulado pedido de vista por algum membro do Plenário, retomar-se-á o julgamento a partir
de seu voto quando o processo for devolvido, ainda que alterada a ordem de votação.

§ 3°. Os pedidos de vista formulados por um ou mais Conselheiros, não impedem que outros
profiram seus votos, desde que se declarem habilitados.
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§ 4°. Até ser proclamado o resultado pelo Presidente, o Conselheiro poderá alterar seu voto.

Art. 18. O Presidente poderá, por solicitação de qualquer membro do Plenário ou do Procurador-
Geral, após o voto do Relator, abrir período de discussão de 15 (quinze) minutos, caso julgue
necessário ao melhor esclarecimento de fato ou de direito, para a formação do juízo dos membros do
Plenário.

§ 1°. Somente no período de discussão poderá o Presidente conceder ao membro do Plenário
oportunidade de apartes ou réplicas.

§ 2°. O Presidente determinará o encerramento do debate oral e reabertura da votação.

Art. 19. O Presidente proclamará a decisão, cujo acórdão será redigido pelo Relator.

§ 1°. Vencido o Relator, será designado para redigir o acórdão o Conselheiro que primeiro tenha
votado nos termos da decisão final.

§ 2o. O acórdão conterá remissão aos registros da sessão de julgamento, que dele farão parte
integrante.

§ 3o. Subscrevem o acórdão o Presidente e o Relator ou o Conselheiro que o tenha redigido.

§ 4o. O acórdão será publicado no Diário Oficial da União até 15 (quinze) dias úteis após a
publicação da decisão.

Art. 20. A ata de cada sessão Plenária será submetida à aprovação na sessão seguinte.

Seção V
Dos Julgamentos Especiais

Art.21. O julgamento de recursos de ofício em Averiguações Preliminares será realizado em sessão
reservada, dela participando somente o Procurador-Geral e o representado ou seu advogado.

Art.22. Nos recursos de ofício em Averiguação Preliminar, com parecer da Procuradoria pelo
desprovimento, o Relator poderá determinar o arquivamento do feito, por meio de despacho ad
referendum do Plenário.

§1°. Mensalmente, os despachos referidos no caput. deste artigo deverão ser levados a Plenário,
chamando-se apenas o número do processo e os nomes das partes.

§2°. Havendo pedido de vista, será facultado aos representados, requerentes ou consulentes, ou
aos seus advogados, bem como ao Procurador-Geral, direito à palavra por um período máximo de
15(quinze) minutos, na sessão em que o processo retornar ao Plenário para julgamento.

§3°. Terminadas as manifestações orais de que trata o §2° deste artigo, será retomada a ordem
regimental de votação a partir do Relator.

Parte III
Da execução

Art.23. O cumprimento das decisões do CADE será fiscalizado por órgão diretamente subordinado à
Presidência do CADE, a quem deverão ser encaminhados os processos após a decisão final do
Plenário.

§1°. Em caso de aplicação de multa ou verificado o descumprimento da decisão, o Plenário, por
meio de seu Presidente, determinará à Procuradoria a adoção de providências para a devida
execução judicial.
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§2°. Qualquer incidente no curso da Execução de decisão do CADE deverá ser submetido à
análise do Plenário pelo seu Presidente.

Art. 24. O Relator poderá solicitar ao Presidente assessoria do corpo administrativo do CADE para
supervisão dos termos de compromisso de cessação e de desempenho.

Art. 25. O CADE fiscalizará o cumprimento das decisões que determinem providências para
eliminação dos efeitos nocivos da prática ou ato à ordem econômica.

PARTE IV
Das Disposições Gerais

Art. 26. Serão aprovados em Resolução do Plenário, entre outras, as regras e procedimentos
relativos:
I - ao estabelecimento de normas complementares relativas a seu funcionamento e à ordem dos
trabalhos.
II - às consultas ao CADE sobre matéria de sua competência.
III- à instrução dos processos administrativos.
IV - à cobrança das multas referidas na Lei 8884/94.
V - ao comportamento ético dos servidores do CADE.
VI - aos atos de que trata o artigo 54 da Lei 8884/94 .
VII - aos recursos voluntários de medidas preventivas adotadas pelo Relator ou pela SDE.
VIII - à participação do CADE nos processos judiciais previstos na Lei 8.884/94.

Art. 27. O Presidente, os Conselheiros e o Procurador-Geral deverão, conjuntamente, submeter ao
Plenário balanço anual de suas atividades, que contemplará, respectivamente:
I - as atividades de representação do órgão e cumprimento das decisões do CADE.
II - as atividades de relatoria.
III - as atividades de assessoria jurídica e às providências administrativas e judiciais adotadas.

Art. 28. A proposta de emenda do Regimento deverá ser apresentada por membro do Plenário em
sessão ordinária, permanecendo em mesa durante três sessões ordinárias consecutivas, para
receber sugestões, após o que o assunto será colocado em discussão e votação.

Art. 29. A alteração deste Regimento somente será aprovada em sessão ordinária por voto favorável
de pelo menos cinco Conselheiros.

Art. 30. São publicações do CADE:
I. Pauta de julgamento;
II. Atas das sessões plenárias e de distribuição, ementas, acórdãos e despachos;
III. Revista do CADE;
IV. Relatório Anual;
V. CADE: Texto para Discussão;
VI. Atas das reuniões do Fórum Permanente da Concorrência.

Art. 31. Os casos omissos e as dúvidas surgidas da aplicação do presente Regimento serão
solucionadas pelo Presidente, ouvido o Plenário.

Art. 32. Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

GESNER OLIVEIRA
Presidente do CADE
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CHILE
DECRETOS  LEYES  N°s  211 DE 1973, Y  2.760 DE 1979

Fija normas para la defensa de la libre competencia; con tal objeto previene y sanciona las
prácticas monopólicas y crea las comisiones y servicio que indica. (Publicado en el "Diario Oficial"

N° 28.733, de 22 de diciembre de 1973). Modificado por el Decreto Ley N°2.760 de 3 de julio de 1979
(Publicado en el "Diario Oficial" N°30.406, de 5 de Julio de 1979)

TEXTO REFUNDIDO:

CONSIDERANDOS
N° 211 - Santiago, 17 de diciembre de 1973.
N° 2.760 - Santiago, 3 de Julio de 1979.

Título I: DISPOSICIONES GENERALES
Artículos 1 a 6

Título II: DE LAS COMISIONES  PREVENTIVAS REGIONALES Y CENTRAL
Artículo 7 a 15

Título III: DE LA COMISIÓN RESOLUTIVA
Artículos 16 a 20

Título IV: DE LA FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA
Artículos 21 a 30

Título V: DEL PROCESO PENAL
Artículos 31 a 37

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículos 1 a 5
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DECRETOS LEYES  N°°°°s  211 DE 1973, Y 2.760 DE 1979

Fija normas para la defensa de la libre competencia; con tal objeto previene y sanciona las
prácticas monopólicas y crea las comisiones y servicio que indica. (Publicado en el "Diario Oficial" N°
28.733, de 22 de diciembre de 1973). Modificado por el Decreto Ley N° 2.760 de 3 de julio de 1979

(Publicado en el "Diario Oficial" N° 30.406, de 5 de Julio de 1979)

TEXTO REFUNDIDO

CONSIDERANDOS

N° 211.- Santiago, 17 de diciembre de 1973.- Teniendo presente:

1°. Que el monopolio y las practicas monopólicas son contrarias a una sana y efectiva
competencia en el abastecimiento de los mercados ya que mediante el control de la oferta o demanda
es posible fijar precios artificiales y lesivos al interés del consumidor;

2°. Que tales actividades, por otra parte, no incentivan la producción; protegen al productor o
distribuidor ineficiente; tienden a la concentración del poder económico y distorsionan el mercado en
perjuicio de la colectividad;

3°. Que, por tanto, resulta necesario garantizar la libre concurrencia previniendo la existencia del
monopolio y de las practicas monopólicas y sancionando drásticamente su ejecución;

4°. Que, sin embargo, cierta producción de bienes y servicios puede o debe, en determinadas
circunstancias, realizarse a través de organizaciones de estructura monopólica estatal, siempre que los
fines perseguidos redunden en beneficio de la comunidad y su creación, funcionamiento y resguardos se
prevean mediante una ley expresa;

5°. Que las normas destinadas a fomentar la libre competencia industrial y comercial que prevé
el título V de la ley 13.305, modificado por la ley 15.142, si bien tienen el mérito conceptual no
contemplan una estructura orgánica funcional que las haga operativas y eficaces en todo el país; [el
título V de la Ley 13.305 queda derogado por el presente decreto ley N/ 211 de 1973]

6°. Que en esta tarea de prevención de las actividades monopólicas para garantizar la libre y
sana competencia es necesario incorporar al sector docente de la Universidad, a los productores y
comerciante y a la comunidad a través de sus representantes más calificados para estos fines;

[Vistos: Las leyes 13.305 y 15.142 y el decreto ley 1, de 11 de septiembre de 1973; la Junta de Gobierno
ha acordado lo siguiente:]

N° 2.760 - Santiago, 3 de Julio de 1979. Visto: Lo dispuesto en los decretos leyes N.os 1 y 128 de 1973;
527, de 1974; 991 de 1976 y considerando:

1°. - La necesidad de fortalecer la acción antimonopólica en resguardo del interés de los consumidores;
2°. - La conveniencia de adecuar la legislación sobre defensa de la libre competencia a la realidad
económica del país y a  la aplicación que en la practica han tenido las normas en vigencia, en particular,
dejándose constancia expresa del espíritu de estas disposiciones en cuanto a que el tipo penal que ellas
establecen se extiende  a los actos o convenciones tendientes a mantener una situación monopólica, y
3°. - Que la nueva institucionalidad laboral hace necesario incluir disposiciones sobre esta materia, para
la defensa de la libre competencia.

[La junta de Gobierno de la República de Chile ha acordado dictar el siguiente Decreto ley:]
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DECRETO LEY :

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°°°°.- El que ejecute o celebre, individual o colectivamente, cualquier hecho, acto o
convención, que tienda a impedir la libre competencia en la producción dentro del país en las actividades
económicas, tanto en las carácter interno como en las relativas al comercio exterior, será penado con
presidio menor en cualquiera de sus grados.
Cuando el delito incida en artículos o servicios esenciales, tales como los correspondientes a la
alimentación, vestuario, vivienda, medicinas o salud, la pena aumentara en un grado.

Artículo 2°°°°.- Para los efectos previstos en el artículo anterior se consideraran, entre otros, como
hechos, actos o convenciones que tienden a impedir la libre competencia, los siguientes:

a) Los que se refieran a la producción, tales como el reparto de cuotas, reducciones o
paralizaciones de ellas;

b) Los que se refieran al transporte;
c) Los que se refieran al comercio o distribución, sea mayorista o al detalle, tales como el

reparto de cuotas o la asignación de zonas de mercado o la distribución exclusiva, por
una sola persona o entidad, de un mismo artículo de varios productores;

d) Los que se refieran a la determinación de los precios de bienes y servicios, como
acuerdos o imposición de los mismos a otros;

e) Los que se refieran a la libertad de trabajo o a la libertad de los trabajadores para
organizarse, reunirse, o negociar colectivamente, como los acuerdos o actos de
empresarios, sindicatos u otros grupos o asociaciones, tendientes a limitar o entorpecer
el libre curso de negociaciones colectivas dentro de la empresa o que impidan o
entraben el legítimo acceso a una actividad o trabajo, y

f) En general, cualquier otro arbitrio que tenga por finalidad eliminar, restringir o entorpecer
la libre competencia.

Artículo 3°°°°.- Tratándose de personas jurídicas y sin perjuicio de la responsabilidad penal a que
se hagan acreedores sus representantes legales o personas naturales que por ellas obraron, podrá
ordenarse la disolución de las sociedades, corporaciones y demás personas jurídicas de derecho
privado.
En caso de tratarse de una sociedad o de una agencia de una sociedad anónima extranjera, la
sentencia que aplique la pena prevista en este artículo deberá ser inscrita en el Registro de Comercio
respectivo y publicada, por una vez, en el Diario Oficial.

Artículo 4°°°°.- No podrá otorgarse a los particulares la concesión de ningún monopolio para el
ejercicio de actividades económicas tales como extractivas, industriales, comerciales o de servicios.
Solo por ley podrá reservarse a instituciones fiscales, semifiscales, públicas, de administración
autónoma o municipales el monopolio de determinadas actividades como las señaladas en el inciso
anterior.
No obstante y siempre que el interés nacional lo exija, se podrá autorizar por decreto supremo fundado y
previo informe favorable de la Comisión Resolutiva que se establece en el presente decreto ley, la
celebración o el mantenimiento de aquellos actos o contratos que, referidos en los artículos precedentes,
sean sin embargo necesarios para la estabilidad o desarrollo de las inversiones nacionales o se trate de
actos o contratos en que sea parte alguna de las instituciones señaladas en los incisos 1/ y 2° del
artículo 16° de la Ley 10.336.

Artículo 5°°°°.- Sin perjuicio de lo establecido en el presente decreto ley, continuaran vigentes las
disposiciones legales y reglamentarias referidas a las propiedades intelectual e industrial, a la minería,
especialmente al petróleo, a la producción, comercio y distribución del salitre, yodo y cobre; las
contenidas en el Código Sanitario; las contempladas en la Ley de Alcoholes y Bebidas Alcohólicas; las
que regulan la creación y funcionamiento de las empresas de servicios públicos o municipales; las
relativas a las empresas bancarias, de seguros, de reseguros y bolsas de valores; como también las que
digan relación con los transportes, fletamentos y cabotajes, ventas al martillo y crédito prendario.
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Igualmente quedaran en vigor las disposiciones legales y reglamentarias que confieren a las autoridades
atribuciones relacionadas con el ejercicio de las actividades económicas, incluso aquellas que se
refieren a la fijación de precios máximos y control de su cumplimiento.
Con todo, no podrá establecerse ningún estanco, ni aun en virtud de los preceptos referidos en los dos
incisos precedentes sin previo informe favorable de la Comisión Resolutiva.
La Comisión Resolutiva podrá solicitar la modificación o derogación de preceptos legales o
reglamentarios incluso los señalados en este artículo e cuanto, limitando o eliminando la libre
competencia, los estime perjudiciales para el interés común.

Artículo 6°°°°.- Para la prevención, investigación, corrección y represión de los atentados a la libre
competencia o en que incurra quien ocupe una situación monopólica aun cuando no fueren constitutivos
de delito, habrá los siguientes organismos y servicios:

a) Las Comisiones Preventivas Regionales;
b) La Comisión Preventiva Central;
c) La Comisión Resolutiva;
d) La Fiscalía Nacional Económica.

TÍTULO II
DE LAS COMISIONES PREVENTIVAS REGIONALES Y CENTRAL

Artículo 7°°°°.- En cada capital de Región existirá una Comisión Preventiva Regional que estará
integrada por las siguientes personas:

a) El Secretario Regional Ministerial de Economía que la presidirá;
b) Un miembro designado por el Intendente Regional;
c) Un profesional universitario designado por el Conejo de Desarrollo Regional;
d) Un representante de las Juntas de Vecinos de la ciudad capital de la región, en

reunión especialmente convocada al efecto por el correspondiente Fiscal Regional.
El integrante mencionado en la letra a) precedente será reemplazado, en caso de ausencia o
impedimento, por su subrogante legal. Respecto de los demás integrantes, deberá designarse un titular
y un suplente quienes permanecerán dos años en sus cargos.
En ausencia del Presidente titular o suplente, la Comisión será presidida por el integrante que le siga en
el orden de precedencia establecido en este artículo, que se encuentre presente.
El quórum para sesionar será de tres miembros, a lo menos, y los acuerdos se adoptaran por simple
mayoría. En caso de empate, decidirá el voto de quien presida.

Artículo 8°°°°.- Las Comisiones Preventivas Regionales tendrán las siguientes atribuciones y
funciones:

a) Absolver consultas acerca de los actos o contratos existentes que podrían infringir las
disposiciones del presente decreto ley;

b) Pronunciarse respecto de las consultas que se formulen sobre actos o contratos que se
propongan ejecutar o celebrar en cuanto puedan alterar la libre competencia;

c) Velar porque dentro de su respectiva jurisdicción se mantenga el juego de la libre
competencia y no se cometan abusos de una situación monopólica pudiendo conocer de
oficio o a petición de cualquier persona de toda situación que pudiera alterar dicho libre juego
o constituir esos abusos, y proponer los medios para corregirla;

d) Requerir de la Fiscalía la investigación de los actos contrarios a la libre concurrencia o que
pudieran constituir abusos de una posición monopólica;

e) Solicitar la colaboración de cualquier funcionario de los organismos o servicios públicos; de
las empresas, entidades o sociedades en que el Estado tenga directa o indirectamente,
aporte, representación o participación, y de las municipalidades, y

f) Resolver, a petición de la Fiscalía, las medidas preventivas de :
1.- Suspender, hasta por el termino de quince días, la aplicación de convenios de reparto

de cuotas de producción, de distribución y zonas de mercado o de cualquiera otra índole
que pudieran configurar fundamentalmente alguna de las acciones descritas en los
artículos 1° y 2°.
Esta suspensión podrá ser renovada, por una sola vez e igual plazo, a requerimiento del
Fiscal.

2.- Fijar dentro de su zona jurisdiccional precios máximos a los bienes y servicios objeto de
investigación, por un plazo hasta de 15 días, prorrogables por la propia comisión en
resolución fundada, por igual período, y

g) A requerimiento del Fiscal, solicitar del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción o
de cualquier otro organismo o servicio público el ejercicio de sus facultades reguladoras de la
actividad económica, con carácter preventivo, a fin de impedir los efectos perjudiciales de los
actos que se investigan.
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Si la materia sometida al conocimiento de la Comisión Preventiva Regional tuviera carácter
nacional o se refiérese a mas de una región, esta deberá abstenerse de su conocimiento y
enviar los antecedentes a la Comisión Preventiva Nacional.

Artículo 9°°°°.- De las decisiones y medidas acordadas por las Comisiones Preventivas Regionales
y Central, se podrá reclamar ante la Comisión Resolutiva, dentro del plazo de 3 días hábiles.
Este recurso, que no suspenderá los efectos de las resoluciones reclamadas, se interpondrá ante la
respectiva Comisión Preventiva Regional o Central, que lo remitirá informado con los antecedentes que
se hayan allegado, dentro de tercero día.
La Comisión Resolutiva se pronunciará sobre la reclamación dentro del plazo de 15 días, contado desde
que reciba los antecedentes. Si no resolviere dentro de este plazo se entenderá acogido el reclamo.
Lo dispuesto en el inciso anterior no regirá si la Comisión estima del caso abocarse al conocimiento del
asunto, en virtud de sus propias atribuciones, con independencia de lo solicitado por el recurrente, lo que
debe declarar así, previamente, disponiendo la audiencia de los afectados. En este caso, se
suspenderán los efectos de la resolución reclamada.

Artículo 10°.- La Comisión Preventiva Central estará integrada por:
a) Un representante del Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, que la presidirá;
b) Un representante del Ministro de Hacienda;
c) Dos profesores universitarios, abogados o ingeniero comercial, respectivamente, designados

por el Consejo de Rectores, y
d) Un representante de las Juntas de Vecinos, elegido por los Presidentes de Juntas de

Vecinos de la Región Metropolitana en reunión especialmente convocada al efecto por el
Fiscal Nacional.

Las autoridades y organismos respectivos deberán designar un representante titular y otro suplente,
quienes permanecerán dos años en sus cargos.
En ausencia del Presidente titular o suplente, la Comisión será presidida por el integrante que le siga en
el orden de precedencia establecido en este artículo que se encuentre presente.
El quórum para sesionar será de tres miembros a lo menos y los acuerdos se adoptaran por simple
mayoría. En caso de empate, decidirá el voto de quien presida.

Artículo 11°.°.°.°.- La Comisión Preventiva Central actuara como Comisión Preventiva para la Región
Metropolitana de Santiago, con todas las atribuciones conferidas por el artículo 8/. Le corresponderá
especialmente, conocer de todos aquellos actos o situaciones que, comprendidos en dicho artículo,
tengan carácter nacional o se refieran a mas de una región.

Artículo 12°°°°.- En contra de las resoluciones de las Comisiones Preventivas Regionales y Central
no procederá recurso administrativo ni judicial alguno salvo el previsto en el artículo 9/

Artículo 13°°°°.- Las resoluciones y acuerdos de las comisiones regionales y de la Comisión Central
no obstan al ejercicio de sus atribuciones por la Comisión Resolutiva y por la Fiscalía en su caso.

Artículo 14°.°.°.°.- Los actos o contratos ejecutados o celebrados de acuerdo con las decisiones de las
Comisiones Preventivas Regionales o Central no acarearán responsabilidad sino en el caso que,
posteriormente y sobre base de nuevos antecedentes, sean calificados como contrarios a la libre
competencia por ellas mismas o por la Comisión Resolutiva, y a partir desde que se notifique o publique
la resolución que haga esta calificación.

Artículo 15°°°°.- Las Comisiones Preventivas Regionales sesionaran en la Intendencia respectiva o
en la sede que ellas mismas acuerden con el voto favorable del miembro designado por el Intendente.
Los gastos que irrogue su funcionamiento serán de cargo de la Intendencia, la que designara el o los
funcionarios públicos que administrativamente deban servirlas, sin derecho a remuneración especial por
ello. La Comisión Preventiva Central funcionara en la sede de la Fiscalía Nacional Económica y será
servida por la Secretaria de ésta.

TÍTULO III
DE LA COMISIÓN RESOLUTIVA

Artículo 16°°°°.- La Comisión Resolutiva estará integrada por las siguientes personas:
a) Un Ministro de la Corte Suprema designado por el Tribunal, que la presidirá.
b) Un Jefe de Servicio designado por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.
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c) Un Jefe de Servicio designado por el Ministro de Hacienda.
d) Un Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de una Universidad con sede en

Santiago.
e) Un Decano de una Facultad de Ciencias Económicas de una Universidad con sede en

Santiago.
En caso de impedimento de la persona indicada en la letra a), la Corte Suprema deberá designar a otro
de sus miembros en su reemplazo.
Los demás miembros de la Comisión serán reemplazados por sus subrogantes.
Los integrantes de la Comisión duraran dos años en sus cargos. Los señalados en las letras d) y e)
serán designados por sorteo ante el Presidente de la Comisión en conformidad a las normas internas
que ésta acuerde.
Un abogado de la planta de la Fiscalía Nacional Económica actuara como Secretario de esta Comisión y
el mismo u otro profesional de ese Servicio actuara como relator en los asuntos que conozca.

Artículo 17°.°.°.°.- La Comisión Resolutiva supervisará la adecuada aplicación de las normas del
presente decreto ley y el correcto desempeño de los organismos que establece e impartirá las
instrucciones generales a que deban sujetarse. Sus acuerdos o resoluciones serán obligatorios para las
Comisiones Preventivas.
Serán deberes y atribuciones de esta Comisión:

a) Conocer, de oficio o a solicitud del Fiscal, las situaciones que pudieren constituir infracciones
al presente decreto ley e investigar respecto de ellas, con las mas amplias atribuciones,
incluida la de requerir el auxilio de la fuerza pública incluso con facultad de allanamiento y
descerrajamiento la que será concedida sin mas trámite; pronunciarse respecto de las
mismas situaciones y adoptar, en cada caso, si fuere necesario, una o más de las siguientes
resoluciones:
1.- Aplicar multas a beneficio fiscal hasta una suma equivalente a 10.000 unidades

Tributarias.
Las multas se regularan prudencialmente, según sea el capital en giro o la capacidad
económica del infractor y la gravedad de la infracción;

2.- Ordenar la modificación o disolución de las sociedades, corporaciones y demás
personas jurídicas de derecho privado que hubieren intervenido en los actos, contratos,
convenios, sistemas o acuerdos a que se refiere el numero anterior;

3.- Declarar la inhabilidad temporal de los responsables para ocupar cargos directivos en
colegios profesionales o instituciones gremiales, la que podrá regularse de uno a cinco
años.

4.- Aplicar multas hasta por una suma equivalente a ciento cincuenta sueldos vitales
anuales, escala A) del departamento de Santiago, que se destinaran a los fines
señalados en el artículo 20°. Las multas se regularan discrecionalmente según sea el
capital en giro de los autores de la infracción y la gravedad de ella, atendiendo
principalmente al perjuicio causado a la colectividad;

5.- Ordenar al Fiscal el ejercicio de la acción penal respecto de los delitos a que se refieren
los artículos 1° y 2°;

b) Dictar instrucciones de carácter general a las cuales deberán ajustarse los particulares en la
celebración de actos o contratos que pudieran atentar contra la libre competencia;

c) Informar de acuerdo con los artículos 4° y 5°,
d) Requerir la modificación o derogación de los preceptos legales y reglamentarios a que se

refiere el inciso del artículo 5°.
e) Conocer de la reclamación a que se refiere el artículo 9° y, de oficio o a petición de cualquier

interesado, de los diferendos que se produzcan entre dos o mas Comisiones Preventivas, en
especial cuando se emitan pronunciamientos distintos sobre una misma materia;

f) Establecer, de oficio o a petición de parte, y previo informe del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, fechas distintas de negociación colectiva para empresas de la misma rama
de actividad, afín d evitar que negociaciones en una misma fecha en distintas empresas
puedan conducir a una situación monopólica. Copia de esta resolución se remitirá a la
Dirección del Trabajo la  que deberá notificarla a los afectados;

g) Las demás que señalen las leyes.

Artículo 18°°°°.- La Comisión Resolutiva adoptará sus acuerdos por mayoría de votos, decidiendo
en caso de empate, el voto del Presidente. El quórum será de tres miembros y no podrá sesionar sin la
asistencia del Presidente.
La Comisión podrá sesionar en el Palacio de los Tribunales de Justicia en la repartición pública que
anualmente determine en su primera sesión.
Son aplicables a los miembros de la Comisión las causales de implicancia y de recusación previstas en
los artículos 195 y 196 del Código Orgánico de Tribunales. La causal invocada podrá ser aceptada por el
integrante afectado; si así no fuere será fallada de plaño por la Comisión, con eclusion de aquél. Se
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aplicara una multa de hasta veinte unidades tributarias al incidentista, si la implicancia o la recusación
fuere desestimada por unanimidad.
El conocimiento y fallo de las causas a que se refiere la letra a) del artículo 17° precedente se someterá
al siguiente procedimiento:

A.- El procedimiento será escrito, salvo la vista de la causa y las partes deberán
comparecer representadas en la forma prevista en los artículos 40 y 41 de la ley
n° 4.409 del Colegio de Abogados.

B.- El requerimiento del Fiscal y el auto cabeza del proceso, se mandara poner en
conocimiento de las a quien afecte, las que tendrán para contestar el plazo de 15
días hábiles o el termino mayor que la Comisión señale.

C.- La notificación del requerimiento del Fiscal, del auto cabeza de proceso, de la
resolución que los mande poner en conocimiento y la primera notificación que se
practique a una parte, se efectuaran personalmente a quienes afecte.
La notificación personal se afectará por un Ministro de Fé, entregando copia integra
de la resolución y de los antecedentes que la motivan. La Comisión podrá disponer
que se entregue un extracto de estos documentos.
Cualquiera se considerara como hábil para practicar la notificación personal. El
Ministro de Fé deberá dejar constancia de la notificación en el proceso, en la forma
señalada en el artículo 43 del Código de Procedimiento Civil.
La Comisión con solo el informe del Ministro de Fé que exprese no haber ubicado a
quien debe notificar y cual es su morada, podrá ordenar se notifique en la forma
prevista en el inciso segundo del artículo 44 del Código de Procedimiento Civil.

D.- La Comisión podrá ordenar se practique la notificación personal que regla el artículo
54 del Código de Procedimiento Civil, cuando se den a su juicio, las circunstancias
que dicho precepto señala.

E.- Vencido el plazo establecido en la letra B del presente artículo, sea que se hubiere
evacuado o no el traslado a los interesados, la Comisión abrirá un término
probatorio de 10 días hábiles.
Las partes que deseen rendir prueba testimonial, deberán presentar su lista de
testigos dentro del segundo día hábil de abierto dicho probatorio y no se admitirán a
declarar mas de 4 testigos por cada parte.

F.- Serán admisibles los medios de prueba indicados en el artículo 341 del Código de
Procedimiento Civil y todo indico o antecedente que, en concepto de la Comisión
sean idóneos para establecer los hechos pertinentes.
La Comisión podrá decretar, en cualquier estado de la causa y aun después de la
vista de la misma, la practica de diligencias probatorias que estime conveniente.

G.- Las diligencias a que dé lugar la inspección personal del tribunal o la absolución de
posiciones, serán practicadas por el miembro de la Comisión que esta designe.

H.- Las cuestiones accesorias al asunto principal sometido al conocimiento de la
Comisión, serán falladas de plaño. En su defecto, se dejara su resolución para
definitiva y el incidente se tramitará conjuntamente con lo principal y se recibirá a
prueba, si la Comisión lo estima necesario.

I.- Agotada la recepción de la prueba, la Comisión así lo declarara y ordenara traer los
autos en relación fijando día y hora para ello. La Comisión podrá resolver si olgan
alegatos de abogados.

J.- La Comisión, de oficio, dará curso progresivo a los autos, para dejarlos e estado de
sentencia.

K.- La Comisión apreciara los antecedentes y la prueba en conciencia y fallara del
mismo modo, debiendo su sentencia ser fundada. La sentencia deberá dictarse
dentro del plazo de 45 días, contado desde que el proceso se encuentre en estado
de fallo.

L.- Las resoluciones que dicte la Comisión, incluso la sentencia definitiva, no serán
susceptibles de recurso alguno salvo lo previsto en el artículo 19.

M.- Las resoluciones que dicte la Comisión, exceptuadas la sentencia definitiva, que se
notificará por célula, y las indicadas en la letra C de este artículo, se notificaran por
carta certificada enviada al domicilio del notificado.
Se entenderá practicada la notificación por carta certificada, el tercer día hábil
contado desde la fecha de recepción de la carta por el Servicio de Correos y
Telégrafos.

N.- Tendrán el carácter de Ministro de Fé para la practica de las diligencias que ordena
este procedimiento, además del Secretario de la Comisión, las personas a quienes
el Presidente de ésta designe para desempeñar esa función.

N.- Cuando haya de practicarse una actuación fuera de del territorio de la Región
Metropolitana de Santiago, la Comisión podrá cometer su cumplimiento a las
Comisiones Preventivas o a las Fiscalías Regionales, mediante el envío del
correspondiente oficio.

O.- La Comisión, de oficio o a petición de parte, podrá decretar, por el plazo que estime
conveniente, todas aquellas medidas precautorias que sean necesarias para
impedir los efectos de las conductas sometidas a su conocimiento y para cautelar el
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interés común. Estas resoluciones serán esencialmente transitorias y podrán
modificarse o dejarse sin efecto en cualquier estado de la causa.

P.- Las normas contenidas en los libros I y II del Código de Procedimiento Civil regirán
como supletorias al procedimiento fijado en el presente artículo, en todo aquello que
no sean incompatibles con él.

Artículo 19°°°°.- Solo serán reclamables las resoluciones de la Comisión Resolutiva que dispongan
la modificación o disolución de las personas jurídicas, la inhabilidad para ocupar determinados cargos en
colegios profesionales o instituciones gremiales y la aplicación de multas.
El Fiscal Nacional podrá también deducir reclamaciones en contra de resoluciones de la Comisión
Resolutiva, recaídas en las materias a que se refiere el inciso precedente, aun cuando fueren
absolutarias.
El recurso se interpondrá ante la Comisión Resolutiva, directamente o por intermedio de la respectiva
Comisión Preventiva, y conocerá de él una de las salas de la Corte Suprema, previa vista al Fiscal de
este Tribunal. El recurso deberá interponerse en el plazo de 10 días hábiles, contado desde la respectiva
notificación. Se vera en lugar preferente de la Tabla, no podrá suspenderse la vista de la causa, y se
fallara en conciencia.

Artículo 20°°°°.- Las multas que imponga la Comisión Resolutiva deberán pagarse dentro de los
diez días hábiles siguientes a la fecha en que quede ejecutoria da la respectiva resolución.

Con todo, para interponer el recurso de reclamación a que se refiere el artículo anterior, deberá haberse
consignados el cincuenta por ciento de la multa decretada, sin considerar los recargos legales. Estará
exento de este requisito el Fiscal Nacional cuando sea él quien interponga el recurso.
Si el afectado no pagar la multa sufrirá, por vía de sustitución, la pena de reclusión, regulándose un día
por cada sueldo vital mensual, que aplicara sin forma de juicio y con el solo requerimiento de la
Comisión el Juez del crimen del domicilio del o de los infractores.

TÍTULO IV
DE LA FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA

Artículo 21°.°.°.°.- La Fiscalía Nacional Económica tendrá su sede en Santiago, será independiente de
todo organismo o servicio y se relacionara con el Supremo Gobierno a través del Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción. Su jefe superior será el Fiscal Nacional quien deberá tener el
título de abogado con cinco años de anterioridad, a lo menos, a su nombramiento.
El Fiscal Nacional será de libre designación del Presidente de la República, se regirá por las normas del
Estatuto Administrativo y solo podrá ser removido y sancionado,  según proponga la Contraloria General
de la República, previo sumario instruido por ésta.

Artículo 22°°°°.- En cada capital de región habrá un funcionario dependiente del Fiscal Nacional que,
con el título de Fiscal Regional, desempeñara las funciones propias de aquel, dentro del territorio de la
respectiva región.

Artículo 23°°°°.- El personal de la Fiscalía Nacional incluyendo el que ejerza cargos Directivos
Superiores, será nombrado por el Fiscal Nacional, dependerá de éste y se refiera por el Estatuto
Administrativo. Los Fiscales y procuradores Regionales se mantendrán en sus cargos mientras cuenten
con la confianza del Fiscal Nacional.
Fijase la siguiente planta de la Fiscalía nacional Económica:

G/EUS. Nivel N/ cargos

JEFE SUPERIOR DEL SERVICIO
Fiscal Nacional

DIRECTIVOS SUPERIORES
Subfiscal Nacional
Abogado Jefe de División Antimonopolios
Abogado Jefe Divisan Delito Económico
Abogado Jefe División Regionales
Fiscales Regionales

1B

2
3
3
3
4

I

I
II
II
II
III

1

1
1
1
1
12
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ABOGADOS
Abogados
Abogados
Abogados Procuradores Regionales

INGENIEROS
Ingenieros

SECRETARIAS EJECUTIVAS
Secretarias Ejecutivas

OFICIALES DE PRESUPUESTO
Jefe de Presupuesto
Oficiales de presupuesto

OFICIALES ADMINISTRATIVOS
Oficiales Administrativos
Oficiales Administrativos

SERVICIOS MENORES
Auxiliares

4
6
7

4

15

14
16

19
20

25

I
I
I

I

I

II
II

I
I

I

3
3
12

3

2

1
2

2
2

3

Sin perjuicio de la planta fijada en este artículo, el Fiscal Nacional podrá contratar personal asimilado a
grados o a honorarios para estudios o trabajos de cualquiera naturaleza que requiera el desempeño de
las funciones que le encomienda la presente ley, para lo cual deberá dar cumplimiento a las normas del
decreto n/ 691, de 1977, del Ministerio de Hacienda y a la dotación asignada al Servicio.
Para el ejercicio de los cargos de Sub Fiscal Nacional y de Fiscales Regionales se requiere el título de
Abogado.

Artículo 24°.- El Fiscal Nacional, en el ejercicio de sus funciones, es independiente de todas las
autoridades o tribunales ante los cuales es llamado a ejercerlas. Puede en consecuencia defender los
intereses que le están encomendados en la forma que estime arreglada a derecho, según sus propias
apreciaciones.
Serán atribuciones del Fiscal Nacional:

a) Instruir las investigaciones que estime procedentes para fiscalizar las infracciones a este
decreto ley y al decreto N/280, de 1974;

b) Actuar como parte, representando el interés general de la colectividad en el orden
económico, ante la Comisión Resolutiva y los Tribunales de Justicia, con todos los deberes y
atribuciones que le corresponden como tal parte.
Ante la Corte Suprema, el Fiscal Nacional podrá defender los fallos de la Comisión
Resolutiva o impugnarlos.
Respecto de las investigaciones practicadas por los Fiscales delegados y de los cargos 
formulados por estos, el Fiscal Nacional podrá hacerlos suyos, ejerciendo sus funciones
acusadoras ente la Comisión Resolutiva o desestimarlos con informe fundado a esta misma;

c) Requerir de la Comisión Resolutiva y de las Comisiones Preventivas el ejercicio de
cualquiera de sus atribuciones;

d) Velar por el total y fiel cumplimiento de los fallos e instrucciones que dicte la Comisión
Resolutiva o los Tribunales de Justicia en las materias a que se refiere este decreto ley;

e) Solicitar de las Comisiones Regionales la adopción de medidas preventivas con motivo de
las investigaciones que la Fiscalía Nacional se encuentre practicando;

f) Emitir los informes que le soliciten las Comisiones Preventivas Regionales y Central y la
Comisión Resolutiva;

g) Solicitar la colaboración de cualquier funcionario de los organismos o servicios públicos o de
las empresas, entidades o sociedades en que el Estado o sus empresas, entidades o
sociedades tengan aporte, representación o participación, o de las Municipalidades;

h) Exigir de cualquiera oficina o servicios referidos en la letra g) que pongan a su disposición los
antecedentes que estime necesario para las investigaciones, denuncias o querellas que se
encuentre practicando o en que le corresponda intervenir.
El Fiscal Nacional podrá también exigir, por intermedio de los funcionarios que corresponda,
el examen de toda documentación y elementos contables otros que estime necesarios.
El Fiscal Nacional y los funcionarios encargados de estas revisiones solo podrán dan a
conocer los datos de que se impongan a la Comisión Resolutiva, a las Comisiones
Preventivas y a los Tribunales de Justicia.
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Las personas que entorpezcan las investigaciones a que se refiere la presente disposición
podrán ser apremiadas con arrestos hasta por quince días. Si el entorpecimiento se
mantuviere, su autor será penado con presidio menor en cualquiera de sus grados Si se
tratar de un funcionario público será además penado con la perdida del empleo.
La orden de arresto y proceso criminal, en su caso, se dará e instruirá, respectivamente, por
el Juez Letrado con jurisdicción en lo criminal que sea competente según las reglas
generales, a requerimiento del Fiscal Nacional;

i) Solicitar a los particulares las informaciones y los antecedentes que estime necesarios con
motivo de las investigaciones que practique;

j) Ejercitar la acción penal, por si o por delegado, cuando se lo ordene la Comisión Resolutiva
de conformidad con el N° 5 de la letra a) del artículo 17°;

k) Ejercitar la acción penal pública, por los delitos que establece el decreto ley N/ 280, de 1974.
Respecto de las infracciones podrá hacerlo cuando, a su juicio, sea necesaria la intervención
de la Fiscalía Nacional.
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Fiscal Nacional podrá actuar como parte
en los procesos en que se hubiere ejercitado la referida acción penal pública por otro órgano,
aunque no formalice querella;

l) Prestar asistencia jurídica ante los tribunales a los servicios del Estado que establezca la ley, y
m) Los demás que señalen las leyes.

Artículo 25°°°°.- Las atribuciones y los deberes de los Fiscales Regionales serán las señaladas en el
artículo precedente, con exclusión de las letras b),  c) y j), y las demás facultades que especialmente les
delegue el Fiscal Nacional. Cuando el conocimiento de un asunto corresponda a la Comisión Resolutiva,
el Fiscal Regional respectivo deberá proponerlo al Fiscal Nacional.

Artículo 26°°°°.- El Fiscal Nacional podrá delegar el ejercicio de la acción penal que le corresponda
en los abogados de la Fiscalía, en los Fiscales y Abogados Procuradores Regionales o en el Consejo de
Defensa del Estado.

Artículo 27°.°.°.°.- El Fiscal Nacional podrá, cuantas veces estime necesario, por si o por delegado,
asumir la representación de la Fiscalía en cualquier proceso o intervenir, de igual manera, en cualquier
trámite o actuación determinados.

Artículo 28°°°°.- La Fiscalía, en sus escritos y actuaciones ante las Comisiones y los Tribunales de
Justicia, estará exenta de los impuestos de la ley de Timbres, Estampillas y papel Sellado, y los
abogados que actúen por ella podrán comparecer personalmente ante los Tribunales Superiores de
Justicia.

Artículo 29°°°°.- Las Comisiones Preventivas y la Fiscalía a que se refieren los artículos anteriores,
deberán recibir e investigar, según corresponda, todas las denuncias formuladas por particulares
respecto de actos o contratos que puedan importar infracción a las normas del presente decreto ley.

Artículo 30°.°.°.°.- Los integrantes de las Comisiones Preventivas y de la Comisión Resolutiva,
cualquiera sea su calidad, se entenderán comprendidos en la disposición del artículo 260/ del Código
Penal.
Dichos integrantes no tendrán derecho a remuneración especial.

TÍTULO V
DEL PROCESO PENAL

Artículo 31°°°°.- Los procesos criminales por delitos penados en este decreto ley se sujetaran a
procedimiento ordinario por crimen o simple delito de acción pública, sin mas modificaciones que las
siguientes:

Artículo 32°°°°.- El proceso solo podrá iniciarse por denuncia o querella formulada por el Fiscal, por
si o por delegado, y, en todo caso, a requerimiento previo efectuado a dicho Fiscal por la Comisión
Resolutiva.

Artículo 33°°°°.- El sumario deberá terminar en el plazo de sesenta días. Sin embargo este termino
podrá prorrogarse hasta por treinta días mas y por una sola vez, si el Juez lo estima indispensable para
el éxito de la investigación, debiendo en tal caso dictarse un auto motivado y darse cuenta a la Corte de
Apelaciones respectiva.
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Artículo 34°°°°.- El representante de la Fiscalía podrá tomar conocimiento de lo que haya obrado en
el sumario y en cualquier estado del mismo.

Artículo 35°°°°.- Los Tribunales de Justicia apreciarán la prueba en conciencia.

Artículo 36°°°°.- Todos los hechos ejecutados en virtud de un determinado acto o convención
penado por los artículos 1° y 2° serán juzgados como un solo delito.

Artículo 37°°°°.- Será competente para conocer en primera instancia un Ministro de la Corte de
Apelaciones respectiva, como Tribunal unipersonal.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículos  1° a 5° [Sin relevancia actual]

Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese en la
Recapitulación Oficial de dicha Contraloría.

AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General del Ejército, Presidente de la República.
JOSE T. MERINO CASTRO, Almirante , Comandante en Jefe de la Armada.
CESAR MENDOZA DURAN, General Director de Carabineros.
FERNANDO MATTHEI AUBEL, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.
Sergio de Castro Spikula, Ministro de Hacienda.
Roberto Kelly Vasquez, Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.
José Pineira Echenique, Ministro de Trabajo y Previsión Social.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Mario Devauchelle Rodriguez, Capitán de Navío, JT, Secretario
de Legislación de la Junta de Gobierno.
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País Autoridad de Competencia Teléfono(T)/Fax(F)
ARGENTINA Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos
Julio A. Roca 651 - 4/ Piso- Sector 10
(1322) Capital Federal - BUENOS AIRES
ARGENTINA
http://www.mecon.ar/cndc/home.htm

T.+54-1-349-3480
F.+54-1-349-4125

BRASIL Conselho Administrativo de Defesa Economica-CADE
Esplanada dos Ministérios - Bloco “T”
Ministério da Justiça - Anexo2, 2° andar - Salas 213 a 232
CEP 70054-900 - BRASÍLIA - Distrito Federal
BRASIL
e-mail: cade@mj.gov.br
http://www.mj.gov.br/cade

T.+55-61-225.1576
F.+55-61-321.1209

CHILE Fiscalía Nacional Economica
Agustinas n° 853 piso 12
SANTIAGO
CHILE

T.+56-2-6382984
F.+56-2-6393219

PERÚ Comisión de Libre Competencia
Indecopi-Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de Propiedad Intelectual
Calle La Prosa, 138
San Borja, LIMA 41
PERÚ
e-mail : clcjola@indecopi.gob.pe
http://www.indecopi.gob.pe

T.+51-1-2247800
F.+51-1-2240348

COLOMBIA Superintendencia de Indústria y Comercio
Ministerio de Desarollo Economico
Edificio Bochica
Carrera 13, N° 27-00 - Oficina 1004
SANTAFE DE BOGOTÁ,D.C.
COLOMBIA

T.+57-1-3342035
F.+57-1-2813950

VENEZUELA Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre
Competencia (Pro-Competencia)
Torre Este - Piso 19 - Nivel Lecuna
Parque Central
CARACAS
VENEZUELA
e-mail: procompetencia@eldish.lat.net

T.+58-2-509.05.55
F.+58-2-509.05.77

MEXICO Comisión Federal de Competencia
Monte Libano n° 225
Colonia Lomas de Chapultepec
Delegación Miguel Hidalgo
C.P. 11000 MEXICO, D.F.
MEXICO
e-mail: correo@cfc.gob.mx
http://ctc.gob.mx

T.+52-5-2836666
F.+52-5-2836680

COSTA RICA Comisión para la Promoción de la Competencia.
Ministerio de Economía, Industria y Comercio
Apdo. Postal/P.O.Box 10216 – 1000
SAN JOSÉ
COSTA RICA
e-mail: micit@sol.racsa.co.cr

T.+506-2901042
F.+506-2963700

PANAMA CLICAC – Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor
Centro Comercial Plaza Cordova
II Piso, Oficinas 23 a 40
Ciudad de Panamá
PANAMÁ
e-mail : clicac@pty.com

T. +507-2612275
F. +507-2296952

JAMAICA Fair Trading Commission
Caldon Finance Centre
52 Grenada Crescent
Kingston 5
JAMAICA
e-mail: ftc@toj.com

T.+1-876-960-01204
F.+1-876-960-0763

MERCOSUR
(ARGENTINA-BRASIL-
PARAGUAY-URUGUAY)

Secretaria Ejecutiva del Mercosur
Rincón 575, Piso 12
C.P. 11 000 MONTEVIDEO
URUGUAY
e-mail: sam@netgate.com.uy

T.+59-82-9164590
F.+59-82-9164591

COMUNIDAD ANDINA DE
INTEGRACIÓN/PACTO
ANDINO
(COLOMBIA-BOLIVIA-
ECUADOR-PERÚ-
VENEZUELA)

Secretaria General de la Comunidad Andina
Paseo de la República, 3895
San Isidro, LIMA 27
Casilla Postal 16-1777
LIMA 18
PERÚ

T.+51-1-2212222
F.+51-1-2213329
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PUBLICACIONES DE COMPETENCIA
TÍTULO REFERENCIA ISBN

Derecho de la Competencia en las Comunidades
Europeas
Volumen IA - Normas aplicables a las empresas
(Situación a 30 de junio de 1994)

ISBN 92-826-6760-X

Derecho de la Competencia en las Comunidades
Europeas
Addendum al volumen IA - Normas aplicables a las
empresas
(Situación a 1 de marzo de 1995)

ISBN 92-827-0229-4

Derecho de la Competencia en las Comunidades
Europeas
Volumen IIA - Normas aplicables a las ayudas estatales
(Situación a 31 de diciembre de 1994)

ISBN 92-826-9037-7

Derecho de control de concentraciones en la Unión
Europea

ISBN 92-827-0238-3

La política de competencia de la Comunidad Europea
(1995)

ISBN 92-827-6743-4

Distribución de vehículos automóviles
(Reglamento (CE) n/ 1475/95)
Guía Orientativa: Ref: IV/9509/95ES

Publicado en el Diario Oficial n° L 145
del 29 junio de 1995)

Recopilación de las decisiones de la Comisión relativas
a la competencia, de 1964 a 1994
Artículos 85, 86 y 90 del Tratado CE
(Varios volúmenes)

Referencia del volumen 1993-1994:
ISBN 92-827-4997-5

XXV Informe sobre la política de Competencia (1995) ISBN 92-827-7077-X

Política de Competencia en la Comunidad Europea
(1997)

ISBN 92-828-3476-X

Relaciones con la Comisión – Notificaciones, denuncias,
verificaciones y poderes de investigación en virtud de los
artículos 85 y 86 del Tratado CE (1997)

ISBN 92-828-1720-2

Application des articles 85 et 86 du Traité CE par les
juridictions nationales des Etats membres (1997)

ISBN 92-828-0902-1

VENTAS Y PEDIDOS A:

OFICINA DE PUBLICACIONES OFICIALES
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

2, rue Mercier - L-2985 LUXEMBOURG

Tel: +352-29 29 1 - Fax: +352-48 85 73 / 48 68 17

La "EC COMPETITION POLICY NEWSLETTER" se publica trimestralmente por la Dirección
General de la Competencia y puede obtenerse sin cargo alguno, indicando:
Nombre:.....................................Función:....................................Organización:...............................
Dirección completa:........................................................................................................................
Código Postal.............................Ciudad.......................................País............................................
mediante pedido a : EUR-OP

MER 195 (Competition)
                           2, rue Mercier

                L-2985 LUXEMBOURG
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La Dirección General de la Competencia (DGIV) de la Comisión
 de las Comunidades Europeas en Internet

La página de la DGIV es accesible sobre el servidor Europa desde el 25 de junio de 1996.

Las direcciones Internet son:

La dirección de Europa:
http://europa.eu.int

La dirección de la página de la Comisión Europea en Europa:
http://europa.eu.int/comm/index.htm

La dirección de la página DGIV en Europa:
http://europa.eu.int/comm/dg04/dg4home.htm

Estas direcciones son válidas para el acceso desde el exterior.

A continuación se muestra como se presenta en la pantalla el camino de acceso a dicha pagina de la
Dirección General IV – Competencia.
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FORMULARIO  DE  PETICIÓN

Si vd. está interesado en recibir un ejemplar de la COMPILACIÓN DE LEGISLACIÓN
DE LA COMPETENCIA - AMÉRICA LATINA & CARIBE - Volumen I, le rogamos
complete sus datos personales en la casilla o adjunte su tarjeta de visita y lo envíe a
la dirección abajo expresada.

Nombre y apellidos

Función

Empresa o
Institución
Dirección

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

teléfono
fax
e-mail

A  ENVIAR POR CORREO, FAX O E-MAIL:

Juan Antonio RIVIÈRE MARTÍ
Consejero
Dirección General de la Competencia
Comisión de las Comunidades Europeas
Rue de Loi, 200
C158 8/49
B-1049 Bruselas

fax: +32-2-296.98.03


