
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
 
 
 

 

 
 

 

RODRIGO AIACHE CORDEIRO 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

PODER ECONÔMICO E LIVRE CONCORRÊNCIA: UMA 
ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA NA CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
2007 



 

2 

RODRIGO AIACHE CORDEIRO 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

PODER ECONÔMICO E LIVRE CONCORRÊNCIA: UMA 
ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA NA CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dissertação apresentada à 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
como requisito parcial para a obtenção 
do título de Mestre em Direito Político e 
Econômico. 
 
 
Orientador: Prof. Dr. José Carlos 
Francisco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
2007 



 

3 

RODRIGO AIACHE CORDEIRO 
 

 

 
 
 

 

 
PODER ECONÔMICO E LIVRE CONCORRÊNCIA: UMA 
ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA NA CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada à Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, como requisito 
parcial para a obtenção do título de 
Mestre em Direito Político e Econômico. 

 
 
 
 
 
 

Aprovada em ___ de ________ de 2007. 
 
 

 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 

Prof. Dr. José Carlos Francisco 
 
 
 

Prof. Dr. Gilberto Bercovici 
 
 
 

Prof. Dr. Paulo Lucena de Menezes 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho ao meu 

sobrinho Caio que, ao nascer, 

trouxe nova alegria à minha 

vida. 



 

5 

AGRADECIMENTOS 

Em primeiro lugar, ao bondoso Deus por haver-me dado a oportunidade de 

desfrutar esta maravilha que é a vida. 

Carinhosamente, à minha família: aos meus pais, Mâncio e Iacuty, pelo amor 

incondicional, ensinamentos e apoio; aos meus irmãos - Ana, Karen e Tom -, por 

todo o incentivo e encorajamento; e aos meus pais por afinidade, Benjamin e 

Waldirene, por todo o carinho a mim ofertado. 

À Lívia que, com amor e afeto, ajudou-me a vencer esta etapa do meu viver. 

Especialmente, ao Prof. Dr. José Carlos Francisco, meu orientador, pela 

paciência e dedicação ao projeto, bem como por todo o cabedal jurídico que pude 

absorver em nosso prazeroso período de convivência. 

Ao Prof. Dr. Gilberto Bercovici, verdadeiro artista do Direito, pela orientação, 

ensinamentos e, principalmente, por haver marcado definitivamente minha vida 

acadêmica. 

Ao Prof. Dr. Paulo Lucena de Menezes, pelas recomendações e conselhos 

sem os quais, com toda certeza, este trabalho não se concretizaria. 

À Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie e ao seu corpo docente, na pessoa do 

Prof. Dr. José Francisco Siqueira, pelo leque de oportunidades que o Curso de 

Mestrado colocou em minha vida. 

Aos colegas que comigo trilharam o mesmo caminho, João Paulo, Fábio, Lia, 

Gustavo, Eduardo, Mauricéia, Rodrigo Scalquette, Alexandre, Georges, Naíma, 

Douglas, Edgard, Sandra, Lygia, João Hélder, Lara e Emanuel. 

À CAPES pelos recursos necessários à realização do mestrado. 

Ao Diego, fiel e dedicado estagiário, pela ajuda com as pesquisas, bem como 

pela convivência no escritório. 



 

6 

Às amigas, Ducélia e Helcínkia, pelas correções e orientações gramaticais. 

Também não poderia deixar de agradecer às minhas queridas amigas e 

companheiras de trabalho - Dulce, Ângela e Áurea -, por todo o estímulo, apoio e 

compreensão, principalmente. 

E, por fim, a todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, contribuíram 

para a concretização desta pesquisa. 



 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Por quanto tempo ainda vamos aceitar ser 
enganados e considerar únicos inimigos aqueles 
que nos são designados: adversários 
desaparecidos? Permaneceremos cegos ao perigo 
em curso, aos verdadeiros escolhos? O navio já 
naufragou, mas nós preferimos (encorajam-nos a 
isso) não admitir e continuar a bordo, afundar sob a 
proteção de um ambiente familiar em vez de tentar, 
talvez em vão, algum meio de Salvação.” 
(FORRESTER, Viviane. O horror econômico. Trad. 
Álvaro Lorencini. São Paulo: UNESP, 1997, p. 14.) 

 



 

8 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

CE - Comunidade Européia 

CEE - Comunidade Econômica Européia 

ECU - Unidades de Conta Européias 

CF - Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

CVM - Comissão de Valores Mobiliários 

DNRC/MICT - Departamento Nacional de Registro Comercial do Ministério da 
Indústria, Comércio e Turismo 

DSB - Dispute Settlement Body 

DSU - Dispute Settlement Understanding 

ESC - Entendimento Sobre Regras e Procedimentos que regem a Solução de 
Controvérsias 

EUA - Estados Unidos da América 

GATT - General Agreement on Trade and Tarifs 

OCDE - Comitê de Concorrência da Organização de Cooperação e de 
Desenvolvimento Econômico 

OMC - Organização Mundial de Comércio 

OSC - Órgão de Solução de Controvérsias 

SEAE - Secretaria de Acompanhamento Econômico 

SBDC - Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência 

SDE - Secretaria de Direito Econômico 

SUNAB - Superintendência Nacional do Abastecimento 

TCE - Tratado da Comunidade Européia 

TR - Tratado de Roma 



 

9 

RESUMO 

A presente dissertação tem por escopo principal analisar o Princípio 

Constitucional da Livre Concorrência, especificamente, no que toca à sua atuação 

como fator limitador ao abuso do poderio econômico. Para tanto, foi necessário 

delinear o que é “Poder Econômico” e a partir de que momento o uso deste poder 

passa a ser abusivo, sem deixar de lado outros aspectos relacionados ao tema 

como, por exemplo, a definição genérica de poder, as relações deste com o direito 

etc. Vencida a primeira etapa, no segundo capítulo, fez-se uma análise dos 

princípios jurídicos de maneira geral, apreciando a conceituação da palavra 

“princípio”, seu iter evolucional e normatividade, a distinção entre princípios e regras, 

a noção de sistema jurídico e a importância dos princípios no que diz respeito à 

evolução da sociedade. O passo seguinte foi o estudo de alguns aspectos gerais 

relativos à concorrência, com intuito de melhor entender o papel desempenhado 

pelo princípio inserto no artigo 170, inciso IV, da Constituição Federal. Assim, 

abordou-se a evolução histórica da concorrência desde a Antigüidade até os tempos 

atuais, a origem etimológica das palavras “concorrência”, “competição” e “rivalidade”, 

a determinação precisa do que é “livre concorrência”, dentre outros aspectos 

relevantes. Finalmente, no último capítulo, e cerne deste trabalho, explicitou-se, 

pormenorizadamente, o Princípio Constitucional da Livre Concorrência e sua 

contribuição para a limitação do poder econômico, aclarando seu conteúdo, os 

interesses que efetivamente protege, sua diferenciação com o postulado da livre 

iniciativa, seu caráter instrumental e sua eficácia, não esquecendo de outros 

assuntos relacionados ao tema, e igualmente importantes, a saber: o papel 

destinado ao Estado na defesa da livre concorrência, a atuação das agências 
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reguladoras na manutenção de um mercado saudável, o processo de concentração 

e a defesa da concorrência e a influência dos incentivos fiscais na concorrência. 

PALAVRAS-CHAVE: “Poder Econômico” – “Abuso do Poder Econômico” – “Ordem 

Econômica” – “Livre Concorrência” – Princípios.  
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ABSTRACT 

This dissertation aims to analyze the Constitutional Principle of Free 

Competition, specifically regarding its role as fact the limits the abuse of economical 

power. In order to accomplish that goal, it was necessary to define what “economical 

power” is and in what moment the application of that power turned out to be abusive; 

but not putting apart other aspects that concern that issue, such as: the general 

definition of power and its relations with the law system. It was also analyzed, in a 

general way, the legal principles, considering the conception of the word “principle”, 

its own evolutional and normative origin, the distinction between principles and rules, 

the notion of legal system and the relevance of the principles concerning the society’s 

evolution. So, the following step consisted in studying some general aspects related 

to the competition, aiming to better understand the role played by the principle 

inserted into the article 170, incision IV, of the Brazilian Constitution. Having this in 

mind, an approach was made to the historical evolution of the competition until now, 

the etymological origin of the words “competition” and “rivalry”, the accurate definition 

of what “free competition” is, and to other relevant aspects. In doing so, in the last 

chapter, which is the kernel of this paper, the Constitutional Principle of Competition 

and its contribution to the limitation to the economical power has been explained in 

details, and also clarified its content, its interests that effectively protect itself, its 

distinction from the postulate of free initiative, its pragmatic character and its efficacy, 

but not forgetting the other matters related to the issue, and that are equally 

important, they are: the role of the State in defense of the free competition, the action 

of the agencies that regulate the maintenance of a healthy market, the process of 

concentration, the defense of the competition and the influence of the tax incentive 

toward the competition.     
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A partir da segunda metade do século XVIII, época em que se consolidou 

definitivamente o liberalismo, abriu-se espaço para uma assombrosa acumulação de 

capital nas mãos privadas, por meio da ampla garantia de liberdade de ação para as 

forças econômicas. 

Desde então – como resultado deste processo, agravado principalmente 

pela globalização e internacionalização da economia – tornou-se evidente que o 

poder econômico cada vez mais se concentra, não se mostrando o Direito e, por 

tabela, o Estado efetivamente capazes de controlá-lo, prevalecendo, muitas vezes, 

os interesses das grandes empresas transnacionais sobre as normas internacionais 

e também sobre as constituições nacionais. 

É importante salientar, que o modelo econômico vigente em nosso país 

também está inserido neste contexto, isto é, nossa economia se baseia no modo de 

produção capitalista, fundado no princípio da livre iniciativa, o que acarreta ampla 

liberdade de acesso tanto ao mercado quanto ao exercício das atividades 

econômicas, sem prévia necessidade de autorização estatal, salvo exceções legais. 

Por isso, existe livre espaço para o poder econômico privado atuar e expandir-se 

quase que ilimitadamente. 

Aliás, cumpre esclarecer que a própria Constituição Federal não só 

reconhece a existência do poder econômico – inclusive institucionalizando-o em seu 

artigo 173, § 4º –, como não o condena, não podendo, por esta razão, haver 

limitação ao mesmo. 
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Ocorre que, como dito antes, muitas vezes, este poderio econômico é 

utilizado abusivamente, em desarmonia com sua legítima função – que é assegurar 

a todos existência digna, promovendo seu desenvolvimento com justiça social, 

segundo determina o artigo 170 da Constituição – e em afronta ao Estado e aos 

interesses coletivos. 

Assim, a questão atualmente colocada volta-se para a busca da garantia 

da supremacia das instituições democráticas sobre o mercado, bem como da 

independência política do Estado em relação ao poder econômico privado. 

Consoante preconizado pelo artigo 173, § 4º, da Constituição de 1988 o 

Estado não pode tolerar tais abusos, tendo o dever de reprimir todo ato proveniente 

do poder econômico que tenda a dominar os mercados, a eliminar concorrência e a 

aumentar arbitrariamente os lucros. 

É salutar informar que, na luta contra o uso abusivo do poderio econômico, 

vários são os instrumentos destinados a combatê-lo, buscando mitigar seus efeitos 

maléficos, destacando-se, dentre eles, os princípios informativos da ordem 

econômica, tais como: a função social da propriedade, a defesa do meio ambiente, a 

defesa do consumidor etc. 

Cumpre aduzir que, dentre os aludidos princípios, destaca-se a livre 

concorrência que, além de ter por finalidade assegurar o regime de economia de 

mercado, não tolera o monopólio ou qualquer outra forma de distorção este último, 

buscando garantir, conseqüentemente, uma “perfeita” competição entre os agentes 

econômicos. 
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Em si, o postulado da livre concorrência contém a pretensão de garantir o 

pleno funcionamento da economia de mercado, evitando uma posição de 

superioridade, em prejuízo da igualdade entre as empresas e, ao mesmo tempo, 

proporcionar aos consumidores, em razão da competitividade entre as empresas, 

uma posição de maior benefício. 

Como salta aos olhos, o Princípio da Livre Concorrência é um importante 

instrumento na busca de mitigação dos efeitos maléficos do abuso do poder 

econômico, razão pela qual se espera, com a presente, investigar os principais 

aspectos relacionados com o referenciado postulado, buscando promover sua 

análise jurídica sob os mais diversos prismas. Contudo, sempre dando maior 

enfoque à liberdade de concorrência como meio de limitação ao poder econômico, 

bem como com os problemas decorrentes da valorização da empresa no contexto 

internacional e nacional, na perspectiva do Estado Social Democrático de Direito. 
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CAPÍTULO I - O PODER ECONÔMICO E A CARACTERIZAÇÃO DE SEU ABUSO 

Antes de fazer uma análise pormenorizada do Princípio Constitucional da 

Livre Concorrência, razão de ser desta pesquisa, é imprescindível deixar bem claro o 

que é “Poder Econômico”, porquanto a definição de seu real significado contribuirá 

sobremaneira para se entender o motivo pelo qual se faz tão necessária sua 

limitação, por ocasião de seu emprego desregrado. 

Deste modo, primeiramente, analisar-se-á o poder em sua acepção 

genérica, abordando-se vários assuntos relacionados ao tema, tais como sua 

definição, características, atualidades acerca da discussão etc. 

Depois da análise dos aspectos gerais relacionados ao poder, meditar-se-

á sobre a inevitável preocupação do Direito com o uso abusivo do poder, isto é, 

espraiar-se-á sobre a questão do compromisso do Estado de Direito com a limitação 

do Poder. Ao depois, demonstrar-se-á o que vem a ser “Poder Econômico”, 

delineando minuciosamente seu conteúdo. 

O passo seguinte traz à baila a importância das noções dos institutos 

jurídicos do abuso de direito e do desvio de poder para uma caracterização de 

“abuso do poder econômico.” 

No ponto crucial deste capítulo, finalmente, definir-se-á a noção Abuso do 

Poder Econômico – a partir dos institutos acima mencionados, bem como através do 

preconizado no artigo 173, § 4º, da Constituição Federal – deixando clarividentes os 

motivos pelos quais o Direito se preocupa com a limitação do uso do poderio 

econômico de maneira abusiva. 
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1.1 O PODER 

1.1.1 Características e Definição 

Cabe iniciar afirmando que – apesar de o poder ser atributo indissociável 

da personalidade humana, embora seja um dos mais velhos fenômenos das 

emoções humanas e, com toda certeza, um dos temas que mais desperta a paixão 

dos estudiosos, sendo encontradas referências ao seu respeito, desde os primórdios 

–, tão-somente no Século XIX é que se apresentou o poder como um fenômeno a 

ser estudado distintamente, com objeto de estudo e metodologia próprios, isto é, 

pela primeira vez havia um estudo acerca do poder despido das implicações 

emocionais e religiosas que o desvirtuaram.1 

A sistematização recente2 do estudo acerca do poder somada à 

fascinação que o tema exerce sobre os estudiosos faz com que sejam travados 

intermináveis debates a respeito do assunto, estando o objeto longe de se tornar 

pacífico. 

Não obstante sua nebulosidade, é clarividente que o assunto é de grande 

relevância3, chegando, inclusive, Norberto Bobbio a afirmar que “não há teoria 

                                                
1 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Poder, organização política e Constituição: as relações de 
poder em evolução e seu controle. In: TÔRRES, Heleno Taveira (Coord.). Direito e poder: nas 
instituições e nos valores do público e do privado contemporâneos. São Paulo: Manole, 2005, p. 256-
278. 
2 Cabe salientar que o grande arquiteto de tal sistematização foi Ludwing Von Gumplowicz, na obra 
“Die Sociologische Staatsidee”, consoante os ensinamentos de Georges Langrod. (LANGROD, 
Georges. A concepção do poder na doutrina do estado de Ludwik Gumplowicz. In: Revista brasileira 
de estudos políticos, Belo Horizonte, a. 2, n. 3, p. 64-100, jan. 1958.) 
3 Bertrand Russel chega a afirmar que o poder é o principal objeto de estudo das ciências sociais e 
pensa que as leis da dinâmica social só podem ser formuladas em termos de poder, essencialmente, 
e não em termos das diversas formas pelas quais se manifesta o poder. (RUSSELL, Bertrand. O 
poder: uma nova analise social. 2. ed. Trad. de Isabel Belchior. Lisboa: Fragmentos, 1993, p. 2 e 
seguintes.) 
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política que não parta de alguma maneira, direta ou indiretamente, de uma definição 

de ‘poder’ e de uma análise do fenômeno de ‘poder.’”4 

Diante de tal quadro, o que seria poder? 

Etimologicamente falando, o termo provém do radical latino pot, do latim 

vulgar potere, calcado nas formas potes e potest. Outra possível relação 

apresentada pelos léxicos é com a palavra grega kratos5, cujo significado traz a idéia 

de força, potência. Assim, várias podem ser as significações do termo como, por 

exemplo: “ter a faculdade de”, “ter grande influência”, “domínio, influência, força”, 

“direito de deliberar, agir e mandar”, “dispor de força ou autoridade”, etc.6 

Como se constata, muitas acepções podem ser dadas ao vocábulo 

“poder”7, não se tendo uma imagem exata capaz de designar fielmente o que o 

termo procura representar. Como diz José Zafra Valverde, a palavra “poder” é 

encarada de um modo entre tímido e nebuloso, ela é tratada como um nome místico, 

sob o qual se supõe a existência de uma realidade profunda e intricada cuja 

compreensão completa e detalhada se mostra inexeqüível.8 

Nesta trilha, vale asseverar que a definição de poder vai variar de acordo 

com o método de abordagem utilizado, bem como em função do enfoque que se dá 

                                                
4 BOBBIO, Norberto. Estado, governo e sociedade. 7. ed. Trad. de Marco Aurélio Nogueira. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1999, p. 76-77. 
5 Daí vem o termo “cratologia”, que significa estudo do poder. 
6 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo aurélio século XXI: o dicionário da língua 
portuguesa. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p 1.591-1.592. 
7 Como salienta Roberto A. R. de Aguiar, “a palavra poder é usada para designar vários objetos. Na 
linguagem de senso comum encontramos expressões como: o poder da natureza, o poder da mente, 
o poder das águas ou dos ventos, o autocontrole como um poder, além das expressões: poder 
político, poder econômico, poder religioso etc.” (AGUIAR, Roberto Armando Ramos de. Direito, poder 
e opressão. 3. ed. São Paulo: Alfa-Omega, 1990, p. 49-50.) 
8 VALVERDE, José Zafra. Poder y poderes. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, 1975, p. 
18. 
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ao estudo do mesmo, não havendo, por esta razão, um consenso acerca de seu 

conceito.9 

De qualquer modo, de maneira resumida, pode-se asseverar alguns 

principais sentidos para a palavra poder. São eles: o antropológico, o político e o 

sociológico. No sentido antropológico, o poder é visto como um diferencial de 

capacidade entre os seres humanos, que habilita a vontade a produzir efeitos que 

não ocorreriam espontaneamente. No sentido político, o poder é o elemento 

essencial da relação comando/obediência, como energia inter-relacional que move 

os indivíduos e as coletividades para a realização de suas respectivas finalidades 

individuais, grupais, nacionais e metanacionais. No sentido sociológico, o poder é a 

energia social que se transfunde na instituição para articular a vida coletiva.10 

Apesar dos inúmeros ângulos sob os quais pode ser abordado e de sua 

difícil definição, o certo é que, em seu significado mais amplo, poder nada mais quer 

significar que capacidade ou possibilidade de agir, de produzir efeitos. 

Como ensina Anthony Burgess, o poder é uma posição, “um ponto de 

culminância, uma situação de controle que, quando total, proporciona prazeres que 

se constituem na sua própria recompensa [...]. Reconhecemos o poder quando nos 

                                                
9 Neste sentido, Maurice Duverger reconhece a dificuldade em delimitar-se o conceito de poder, em 
razão das variadas formas que assume na prática (DUVERGER, Maurice. Ciência Política, teoria e 
método. Trad. de Heloísa de Castro Lima. Rio de Janeiro: Zahar, 1962, p. 11.) e Karl Loewenstein 
afirma que, na verdade, não é possível observar-se diretamente a formação do poder, sendo difícil ou 
quase impossível a tentativa de definir a sua essência ou substância (LOEWENSTEIN, Karl. Teoria 
de la Constitución. Trad. Alfredo Gallego Anabitarte. Barcelona: Ediciones Ariel, 1970, p. 190-200.). 
10 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Teoria do poder. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, 
p. 65 e seguintes. 
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vemos diante de uma possibilidade de escolha que não depende de fatores 

externos.”11 

Voltando ao sentido especificamente social12, acepção que interessa a 

esta pesquisa, o poder torna-se mais preciso ainda, querendo significar, como visto 

acima, capacidade do homem em determinar o comportamento de outro homem.13 

Nesta senda, como salienta Max Weber, é admissível conceituar o poder 

como “toda probabilidade de impor a própria vontade numa relação social, mesmo 

contra resistências, seja qual for o fundamento desta probabilidade.”14/15/16 

Com isso, como relação com a vida do homem em sociedade, o poder 

nada mais é que imposição real e unilateral de uma vontade, ou seja, capacidade de 

impor o próprio querer em uma relação social, fazendo com que a parte mais fraca 

                                                
11 BURGESS, Anthony. 1985. Trad. João Maia Neto e Júlia Tettamanzy. Porto Alegre: L & PM, 1980, 
p. 38. 
12 Vale salientar que, para fins deste estudo, vai-se analisar tão-somente o significado 
especificamente social do termo “poder”, apesar de haver inúmeras outras formas de abordagem, 
como, por exemplo, o caráter político do poder (acerca do tema: CALDERA, Alejandro Serrano. 
Razão, direito e poder: reflexões sobre a democracia e a política. Trad. de Antônio Sidekum. Ijuí: 
Unijuí; São Leopoldo: Nova Harmonia, 2005, p. 71.). 
13 Assim se manifestaram: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. 
Dicionário de política. 5. ed. Trad. de Carmem C. Varrialle, Caetano Lo Mônaco, João Ferreira e Luís 
Guerreiro P. Cacais. Brasília: Universidade de Brasília; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São 
Paulo, 2004, p. 933.; BODENHEIMER, Edgar. Teoría del derecho. 2. ed. Trad. de Vicente Herrero. 
México: Fondo de Cultura Económica, 1946, p. 20. 
14 WEBER, Max. Economia e sociedade. Vol. I. 4. ed. Trad. de Regis Barbosa e Karen E. Barbosa. 
Brasília: Universidade de Brasília; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2004, p. 33. 
15 Procurando conceituar o termo “poder” da forma mais precisa possível, Weber o distingue de duas 
situações semelhantes que são a dominação e a disciplina, aduzindo que aquela “é a probabilidade 
de encontrar obediência a uma ordem de determinado conteúdo, entre determinadas pessoas 
indicáveis; [já] disciplina é probabilidade de encontrar obediência pronta automática e esquemática a 
uma ordem, entre uma pluralidade de pessoas, em virtude de atividades treinadas.” E arremata 
asseverando que “o conceito de ‘poder’ é amorfo. Todas as qualidades imagináveis de uma pessoa e 
todas as espécies de constatações possíveis podem pôr alguém em condições de impor sua vontade, 
numa situação dada. Por isso, o conceito sociológico de ‘dominação’ deve ser mais preciso e só pode 
significar a probabilidade de encontrar obediência a uma ordem. O conceito de ‘disciplina’ inclui o 
‘treino’ na obediência em massa, sem crítica nem resistência.” (WEBER, 1999, p. 33.) 
16 Na mesma trilha, John Kenneth Galbraith conceitua o poder como “a possibilidade de impor sua 
vontade sobre o comportamento de outras pessoas.”: (GALBRAITH, John Kenneth. Anatomia do 
poder. 2. ed. Trad. de Hilário Torloni. São Paulo: Pioneira, 1986, p. 02.) 
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se abstenha de algo ou aceite direta ou indiretamente o que, em princípio, estaria 

disposto a repelir. 

Vencidas a apresentação dos principais caracteres do poder e também 

sua conceituação, é importante trazer a lume as teorias que procuram explicá-lo. 

 

1.1.2 Teorias 

Segundo ensina Noberto Bobbio17, algumas teorias da filosofia política 

procuram explicar o fenômeno do poder. As principais são: substancialista, 

subjetivista e relacional. 

A primeira das teorias identifica o poder social com a posse de 

instrumentos aptos à consecução dos fins almejados, isto é, ignorando o caráter 

relacional do poder, o concebe como algo que se possui e se usa como um bem 

qualquer.18 Em outras palavras: o poder é entendido como uma coisa possuída, um 

objeto ou substância que se guarda num recipiente. 

Consoante os ensinamento de Hobbes, que é um dos principais prosélitos 

desta teoria, “o poder de um homem (universalmente considerado) consiste nos 

meios de que pretensamente dispõe para obter qualquer visível bem futuro.”19 

Para esta teoria, o poder consiste na posse dos meios de satisfazer as 

necessidades humanas e na possibilidade de dispor livremente de tais meios, 

                                                
17 BOBBIO, 1999, p. 77. 
18 Fábio Ulhoa Coelho denomina “reificação do poder” a tentativa de caracterizá-lo como coisa. 
(COELHO, Fábio Ulhoa. Direito e poder. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 25-36.) 
19 HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, forma e poder de um estado eclesiástico e civil. Trad. de 
João Paulo Monteiro e Maria Beatriz N. da Silva. São Paulo: Nova Fronteira, 1999, p. 83. 
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sendo, ainda, importante aduzir que os meios referidos são os mais diversos 

possíveis, como, v.g., força física, inteligência, dinheiro, enfim qualquer coisa capaz 

de fazer com que se alcança um objetivo. 

Vale salientar que as teorias substancialistas são muito criticadas, posto 

que o simples fato de ter a coisa não é capaz de gerar poder, senão vejamos: 

Não existe poder, se não existe outro indivíduo ou grupo que o 

exerce, outro indivíduo ou grupo que é induzido a comporta-se tal 

como se deseja. [Por exemplo,] se tenho dinheiro, posso induzir 

alguém a adotar um certo comportamento que eu desejo a troco de 

recompensa monetária. Mas, se me encontro só ou se o outro não 

está disposto a comportar-se dessa maneira por nenhuma soma de 

dinheiro, o meu poder desvanece. Isto demonstra que o poder não 

reside numa coisa (no dinheiro, no caso), mas no fato de que existe 

um outro e de que este é levado por mim a comportar-se de acordo 

com meus desejos. O poder social não é uma coisa ou sua posse: é 

uma relação entre pessoas.20 

Já as teorias subjetivistas propugnam uma mudança de foco no estudo do 

poder, apresentando-o não como coisa, mas sim como pessoa, qualidade subjetiva, 

capacidade individual de obter aquilo que é desejado, ou seja, capacidade do sujeito 

em obter certos efeitos. 

Ilustrativos são os ensinamentos de um dos grandes representantes desta 

forma de pensar, vejamos: “desta maneira afirmamos que o fogo tem poder para 

derreter o ouro [...]; o sol tem poder para branquear a cera.”21 

                                                
20 BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 2004, p. 934. 
21 LOCKE, John. Carta acerca da tolerância; Segundo tratado sobre o governo civil. Ensaio acerca do 
entendimento humano. 3. ed. Trad. Anoar Aiex e E. Jacy Monteiro. São Paulo: Abril Cultural, 1983, p. 
199. 
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Como se observa, Locke focaliza o poder no indivíduo, por sua 

capacidade pessoal de obter seus desejos, de realizar seus intentos. Como ocorre, 

por exemplo, quando um soberano faz leis e influi na conduta dos súditos. 

Contudo, mais aceita entre os estudiosos do assunto, nos dias de hoje, a 

teoria relacional preconiza que o poder não se caracteriza em razão de uma pessoa 

ou coisa, e sim por força de uma relação entre dois sujeitos, pelo menos, onde a 

parte mais forte obtém da mais fraca aquilo que deseja, ou seja, no mínimo, o poder 

é exercido por um homem sobre outro, não sendo possível refletir sobre o mesmo 

senão sob o signo da alteridade.22 Em outros termos: alguém manda e outro alguém 

obedece. 

Torna-se possível, assim, afirmar que o poder é sempre um fenômeno 

social, jamais explicável através da simples consideração de fatores individuais. 

Ensina Bobbio que “não existe poder, se não existe, ao lado do indivíduo 

ou grupo que o exerce, outro indivíduo ou grupo que é induzido a comportar-se tal 

como aquele deseja”23, isto é, como dantes afirmado, só se pode compreender o 

poder sob o signo relacional, razão pela qual esta é a teoria que melhor o descreve. 

Ultrapassadas as considerações gerais acerca do poder, é oportuno 

dissertar acerca da inevitável preocupação do direito com a imposição de limites ao 

poder. 

 

 
                                                
22 Neste sentido: FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 22. ed. Trad. de Roberto Machado. São 
Paulo: Graal, 2006, p. 248. 
23 BOBBIO, 1999, p. 78. 
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1.2 AS RELAÇÕES ENTRE DIREITO E PODER 

Embora inseridos em ciências que estudam diferentes objetos, é certo que 

não só há constante preocupação do Direito com o Poder24, mas também que 

existem de vários campos de convergência entre ambos. E, por esta razão, é 

comum que as investigações científicas os alvejem conjuntamente, respeitados, 

obviamente, os respectivos núcleos conceituais de suas áreas, eis que são 

inconfundíveis. 

Um dos setores de confluência entre o Direito e o Poder surge com a idéia 

de Estado de Direito, em que sua concretização fica a depender da capacidade da 

ordem jurídica de manter restrições efetivas ao poder, seja ele político ou 

econômico, revelando-se capaz de conter os surtos de abuso. 

Aliás, como bem ensinou25 Montesquieu (Charles-Louis de Secondat)26 “a 

experiência eterna nos mostra que todo homem que tem poder é sempre tentado a 

abusar dele; e assim irá seguindo, até que encontre limites.” E remata aduzindo: 

                                                
24 Como salienta Fábio K. Comparato, “a tensão dialética entre poder e direito é, com efeito, inerente 
à vida social.” (COMPARATO, Fábio Konder. O poder de controle na sociedade anônima. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1976, p. 05.). Interessante é o magistério de Leopoldo U. C. Pagotto acerca do 
tema: “a relação entre poder e direito pode ser descrita como, no mínimo, tensa. No cerne da vida 
social, as relações de poder manifestam-se sob várias formas e condições, muitas das quais 
escapam à apreciação jurídica por representarem fatos ou atos não abarcados por qualquer 
fattispecie. Quando tratado pelo direito, o poder aparece como algo a ser controlado, representando o 
indesejável estado de natureza hobbesiano, em que o homem é o lobo do próprio homem. Seja do 
ponto de vista social, político, econômico ou cultural, onde quer que haja diferença entre os indivíduos 
ou entidades, essa desigualdade fática gerará uma relação em que em um se encontrará posição de 
superioridade ao outro.” [PAGOTTO, Leopoldo Ubiratan Carreiro. Poder econômico e concorrência: 
aspectos pertinentes às instituições financeiras. São Paulo: Dissertação de Mestrado (Universidade 
de São Paulo), 2005, p. 14.] 
25 Embora se relacione, no contexto, com o poder político, tal idéia pode perfeitamente se trasladada 
para qualquer forma de poder. 
26 MONTESQUIEU, Charles-Louis Secondat. Do espírito das leis. Trad. de Jean Melville. São Paulo: 
Martin Claret, 2003, p. 164-165. 
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“para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, 

o poder contenha o poder.”27 

Pode-se, desta forma, asseverar que um dos principais objetivos do Direito 

talvez seja oferecer a sustentação, através de seus regramentos, para a apuração 

regular da responsabilidade nos desempenhos públicos e nas condutas individuais, 

respeitando-se, deste modo, os essenciais valores humanos da liberdade e da 

igualdade e mantendo os manipuladores de poderes nos estritos limites que os 

inibem. 

Como se nota, o Direito contém o Poder com o escopo de refrear os 

excessos privados e também de evitar os desmandos dos poderes públicos, sempre 

impondo atitudes responsáveis a conter as polarizações contempladas. Como diz 

Eros Roberto Grau, “enquanto instrumento legítimo de organização social, o direito 

instrumentará a convivência harmoniosa entre liberdade e poder, realizando, em sua 

plenitude, a sua função de instrumento de organização social.”28 

É afirmar que, na ordem democrática, o Estado tem como papel primordial 

(um deles) a proteção das minorias, resguardando os direitos dos que não 

comungam das mesmas convicções, sejam elas sociais, econômicas, religiosas, 

políticas ou lingüístico-culturais das maiorias. O Direito deve atuar como uma 

espécie de corretivo crítico contra eventuais excessos de quem quer que seja. 29 

                                                
27 Friedrich Meinecke caminha neste mesmo trilho, ensinando que o poder é uma espécie de impulso 
que se expande até que encontre barreiras que o detenha. (MEINECKE, Friedrich. L'idea della ragion 
di stato nella storia moderna. Trad. de Dino Scolari. Firenze : Vallecchi, 1944, p. 6.). 
28 GRAU, Eros Roberto. Elementos de direito econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981, p. 
3. 
29 HOFFE, Otfried. Justiça política: fundamentação de uma filosofia crítica do direito e do Estado. 
Trad. Ernildo Stein. Petrópolis: Vozes, 1991, p. 371-372. 
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Diante desse quadro, o ordenamento jurídico deve buscar meios de se 

compatibilizar aos novos anseios sociais pela sociedade, não se cingindo tão-só aos 

redutos estatais, mas se expandindo a todos os rincões sociais, em verdadeiro 

processo de transformação do corpo social, de forma a impor a inclusão dos 

essenciais valores consentâneos aos objetivos fundamentais encampados pelas 

forças representativas consagradas no processo constituinte. 

Assim, é possível constatar que os compromissos do direito não se 

exaurem na manutenção da harmonia interna do sistema de poderes estatais, mas, 

também, na limitação dos demais núcleos de poder30 espalhados na sociedade. 

Corroborando o acima dito, Leopoldo Ubiratan Carreiro Pagotto assevera 

que: 

A domesticação do poder será uma das contribuições do direito a 

auxiliar na formação da sociedade. O poder, apresentado como o 

“elemento de luta, guerra e sujeição”, cede espaço, nos campos 

historicamente considerados mais significativos pela sociedade, ao 

direito, “elemento de compromisso, paz e concordância.” O modo 

como se deu essa mudança pouco importa: contratualismo, 

autoconsciência dos governantes, democratização ou qualquer outra 

explicação sobre tal processo não se preocupam com a sua 

dinâmica na sociedade, embora possam fornecer uma justificativa e 

uma explicação plausíveis para o seu processo de legalização e de 

legitimação.31 

Consoante o até aqui exposto, é possível notar que, ao menos, em tese, e 

valendo-se dos mais diversos mecanismos, o Direito tem como objetivo (um deles) 

                                                
30 É oportuno lembrar que já está superada a precária idéia do monismo do poder de natureza 
política, provindo exclusivamente do Estado, e alertar para a existência concreta do pluralismo de 
poderes, dentre eles o Poder Econômico, gerados nos mais diversos ambientes, dentro ou fora do 
âmbito estatal, com formas e objetivos peculiares. 
31 PAGOTTO, 2005, p. 14. 
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regular o uso do Poder, de modo a acabar com todos os excessos, buscando, com 

isso, manter a harmonia e paz sociais. 

Esclarecido o porquê da preocupação do Direito com o Poder, é chegada 

a hora de delinear o poder econômico propriamente dito, de modo a esmiuçar seu 

conteúdo. 

 

1.3 O PODER ECONÔMICO EM SI 

1.3.1 Legitimidade 

É oportuno iniciar, desde logo, esclarecendo que a própria Constituição 

Federal não só reconhece a existência do Poder Econômico, como não o condena. 

Muito pelo contrário, veda tão-somente seu uso abusivo. 

Em outros termos: é imperioso reconhecer que o poder econômico32 é um 

fenômeno existente em qualquer mercado e que goza de certa legitimidade, isto é, 

não pode ser limitado pelo Poder Público, exceto quando for abusivo, sendo, 

inclusive, constitucionalmente institucionalizado pelo o artigo 173, § 4º, da 

Constituição Federal.33 

                                                
32 Para um estudo mais aprofundado acerca do Poder Econômico, ver: SOUZA, Washington Peluso 
Albino de. Primeiras linhas de direito econômico. 4. ed. São Paulo: LTr, 1999, p. 242-375. 
33 Nesta senda: GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 10. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2005, p. 208.; CAMARGO, Ricardo Antônio Lucas. Direito econômico: aplicação e 
eficácia. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2001, p. 39.; PETTER, Lafayete Josué. Princípios 
constitucionais e a ordem econômica: o significado e o alcance do art. 170 da Constituição Federal. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 223.; NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Defesa da 
concorrência e globalização econômica: o controle de concentração de empresas. São Paulo: 
Malheiros, 2002, p. 240-241.; LOPES, Ana Frazão de Azevedo Lopes. Empresa e propriedade: 
função social e abuso de direito. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 283.; COELHO, Fábio Ulhoa 
Coelho. Curso de Direito Comercial. Vol. 1. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 194. 



 

31 

Aclarado o seu caráter institucional, para sua melhor compreensão, é 

salutar buscar uma conceituação do que vem a ser “poder econômico”, sendo 

oportuno esclarecer que não se busca, de modo algum, exaurir o tema. 

 

1.3.2 Conceituação 

Nesta trilha, pode-se dizer que, usando as palavras de Guilherme A. 

Canedo de Magalhães, o “poder econômico consiste na detenção, em alta escala, 

dos meios de produção e ocorre estar concentrado em um grupo de pessoas ou em 

um grupo de empresas, ou estar nas mãos de uma pessoa só.”34  

Em outros termos: pode ser conceituado35 como o conjunto de meios 

materiais e não materiais, de expressão econômica, de que o agente dispõe e 

emprega no exercício de sua atividade ordinária, no mercado de bens ou serviços 

onde atua, isto é, caracteriza-se pela capacidade que uma empresa tem de influir de 

forma independente no mercado, naquilo em que essa capacidade decisória não se 

restringe às leis mercadológicas.36 

De forma mais completa, Ana Maria de Oliveira Nusdeo o define “como a 

possibilidade de exercício de uma influência notável e a princípio previsível pela 

                                                
34 MAGALHÃES, Guilherme A. Canedo de. O abuso do poder econômico: apuração e repressão. Rio 
de Janeiro: Artenova, 1975, p. 16. 
35 Luís S. Cabral de Moncada define o poder econômico como “a capacidade da empresa de alterar 
as condições ou os resultados dos mercados de bens ou serviços de tal forma que daí para ela 
resultem vantagens acentuadas.” (MONCADA, Luís S. Cabral de. Direito económico. 2. ed. Coimbra: 
Coimbra Editora, 1988, p. 393.); Já Agamenon Magalhães ensina que “o poder econômico é o que 
resulta da posse dos meios de produção. Quando esses meios de produção, em certos setores da 
atividade, são dominados por um indivíduo ou por um grupo de indivíduos, são dominados por uma 
empresa ou por um grupo de empresas, evitando que outros deles também possam dispor, há abuso 
do poder econômico.” (MAGALHÃES, Agamenon. Abuso do poder econômico. In: Revista forense, 
Rio de Janeiro, n. 553, p. 601-605, ago. 1949.) 
36 Neste sentido: CARVALHOSA, Modesto Souza Barros. Poder econômico: a fenomenologia - seu 
disciplinamento jurídico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1967, p. 02. 
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empresa dominante sobre o mercado, influindo na conduta das demais concorrentes 

ou, ainda, subtraindo-se à influência dessas últimas, através de uma conduta 

indiferente e delas independente em grau.”37 

Vale dizer que tanto a titularidade como o uso do poderio econômico são 

legítimos, inclusive todos os atores que exploram atividade econômica são 

incentivados, pela própria dinâmica dos mercados, a majorar o seu poder 

econômico, eis que é pelo emprego dele que o concorrente aumentará a sua 

participação no mercado. 

Neste mesmo sentido, aponta Guilherme A. Canedo de Magalhães, 

aduzindo que “não sofre o poder econômico nenhuma limitação e a sua amplitude é 

estimulada pelo Estado, como incentivada a sua expansão, pois isto implica o 

desenvolvimento do país.”38 

De acordo com o magistério de Fábio Konder Comparato39, o poder 

econômico é um poder legítimo, podendo ser denominado de “poder-função”, ou 

seja, exercício de acordo com uma finalidade, não podendo, por exemplo, uma 

empresa servir para a satisfação de interesses particulares de seu controlador, posto 

que tem uma função social. Deste modo, cabe ao controlador agir em benefício dos 

interesses dos demais acionistas, dos que trabalham na companhia e até mesmo da 

comunidade a que esta pertence. 

Como se pôde constatar, o poder econômico dever ser usado de forma 

legítima, ou seja, com a finalidade de assegurar a todos existência digna, conforme 

                                                
37 NUSDEO, 2002, p. 240-241. 
38 MAGALHÃES, 1975, p. 16. 
39 COMPARATO, Fábio Konder. Direito empresarial. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 11-19. 
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os ditames da justiça social, consoante preconiza o artigo 173, § 4º, da Constituição 

Federal.40 

Desta forma, tão-somente a partir do momento em que o Poder 

Econômico começa a ser utilizado de maneira abusiva ou ilegítima, isto é, 

sobrepondo o interesse privado ao interesse social, cabe ao Estado intervir de forma 

a coibi-lo.41 

Caracterizado o Poder Econômico em si, cumpre trazer à baila as noções 

de abuso de direito e desvio de função, em razão da importância que as mesmas 

trazem para a determinação do que é abuso do poder econômico. 

 

1.4 ABUSO DE DIREITO E DE DESVIO DE PODER NA CONCEITUAÇÃO DO 

ABUSO DO PODER ECONÔMICO 

Para conseguir determinar fielmente o que é Poder Econômico, bem como 

quando se configura seu uso de forma abusiva, é deveras importante tecer alguns 

comentários acerca de abuso de direito, em sua forma genérica. 

                                                
40 Contudo, apesar da nossa Constituição preconizar que todos têm direito a uma vida digna, é 
forçoso reconhecer, como bem salienta José Afonso da Silva, que: “assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça social, não será tarefa fácil num sistema de base capitalista e, 
pois, essencialmente individualista. É que a justiça social só se realiza mediante eqüitativa 
distribuição da riqueza. Um regime de acumulação ou de concentração do capital e da renda 
nacional, que resulta da apropriação privada dos meios de produção, não propicia efetiva justiça 
social, porque nele sempre se manifesta grande diversidade de classe social, com amplas camadas 
de população carente ao lado de minoria afortunada. A história mostra que a injustiça é inerente ao 
modo de produção capitalista, mormente o capitalismo periférico.” (SILVA, José Afonso da. Curso de 
direito constitucional positivo. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 767.) 
41 Waisberg ensina que “as principais metas das leis de concorrência não são iguais em todos os 
países que as possuem. Mas, em um sentindo mais amplo, é possível dizer que o maior objetivo é 
evitar distorções de mercado (preços monopolísticos, colusão, cartelização, abuso de posição 
dominante etc.) para se atingir um bem-estar social.” [WAISBERG, Ivo. Direito e política da 
concorrência para os países em desenvolvimento. São Paulo: Tese de Doutoramento (Pontifícia 
Universidade Católica), 2005, p. 11.] 
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Em que pese tais conceitos não se aplicarem diretamente para a 

caracterização do abuso do poder econômico, estes trazem consigo instrumentos 

que ajudam a definir o uso abusivo do poderio econômico. 

 

1.4.1 Abuso de Direito 

Primeiramente, cabe salientar que a noção de abuso de direito42 é 

bastante antiga43, podendo-se afirmar, inclusive, que já no direito romano44 

reconhecia-se o caráter não absoluto dos direitos subjetivos, apesar de sua 

configuração atual, notoriamente, derivar da jurisprudência francesa do Século 

XIX.45/46 

Na evolução da noção do abuso de direito, surgiram várias teorias que 

procuravam explicar tal fenômeno, tais como subjetivas, objetivas, sociológicas, 

equilíbrio de interesses etc. Contudo, duas são as que mais se destacaram: a 

subjetiva e a objetiva. 

A primeira delas preconiza que tão-somente ocorre abuso se o titular de 

um direito subjetivo o utilizar com a intenção de prejudicar terceiros, ainda que o fizer 

fora de seus limites formais, isto é, quando ausente a intenção de prejudicar, o 

                                                
42 Para um estudo mais aprofundado acerca do tema: GIORGIANNI, Virgilio. L'abuso del diritto nella 
teoria della norma giuridica. Milano : Giuffrè, 1963. 
43 Sobre a origem e evolução da teoria do abuso de direito, ver: JORDÃO, Eduardo Ferreira. 
Repensando a teoria do abuso de direito. Salvador: JusPODIVM, 2006, p. 55-98. 
44 Como ensina Paulo Nader, “a figura do abuso do direito, se não chegou a ser teorizada pelos 
romanos, pelo menos foi conhecida do ponto de vista doutrinário.” (NADER, Paulo. Introdução ao 
estudo do direito. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 404.) 
45 Assim se manifestaram: FRANÇA, Rubens Limongi. Manual de direito civil. Vol. I. 4. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1980, p. 319. 
46 San Tiago Dantas preconiza que a origem da teoria do abuso de direito está atrelada ao Direito 
Medieval, tendo sido observada nos atos emulativos (aemulatio). [DANTAS, Francisco Clementino de 
San Tiago. Programa de direito civil i: aulas proferidas na faculdade nacional de direito (1942-1945). 
2. ed. Rio de Janeiro : Rio, 1979, p. 386-369.] 
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exercício do direito será regular. Nota-se que a teoria subjetiva é uma espécie de 

culpa delitual.47 

Todavia, “o grande problema da teoria subjetiva, que igualmente abarcava 

a noção de culpa, era o de não se atentar para as particularidades do abuso de 

direito, tratando-o como um ato ilícito sem identidade própria.”48 

Por sua vez, os seguidores das teorias objetivas afirmam que o mais 

relevante é considerar o caráter anti-social do exercício do direito, porquanto tal 

tarefa não impõe a difícil análise “dos motivos íntimos que teriam presidido à 

deliberação do agente.”49 Em outras palavras: de acordo com esta teoria, o abuso do 

direito não se compreende no conceito clássico de culpa (em seu sentido lato, que 

inclui o dolo).  

Imperioso se faz mencionar que, por meio desta última perspectiva, é que 

o instituto do abuso do direito oferece utilidade na conceituação do abuso do poder 

econômico, motivo pelo qual se torna necessário esclarecer melhor tal teoria. 50 

Assim, de acordo com o pensamento de Sílvio Rodrigues, insta salientar 

que a teoria do abuso de direito atingiu seu ápice com os ensinamentos de Louis 

Josserand (De l’esprit des droits et de leur relativité, Paris, 1939), consoante o qual 

há abuso quando seu exercício conflita com a finalidade social para o qual foi 

                                                
47 Como ensina Paulo de Araújo Campos, vale salientar que, ainda quando desprovido da intenção de 
prejudicar, o titular de um direito será responsável quando o exercer de forma negligente ou 
imprudente, hipótese configuradora de um quase-delito. [CAMPOS, Paulo de Araújo. Abuso de 
direito. São Paulo: Dissertação de Mestrado (Universidade de São Paulo), 1982, p. 59.] 
48 LOPES, 2006, p. 130.  
49 MARTINS, Pedro Baptista. O abuso de direito e o ato ilícito. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, 
p. 170. 
50 É salutar informar que, não sendo o escopo primordial deste trabalho o estudo pormenorizado das 
teorias do abuso de direito, razão não há para se abordar todas as escolas doutrinárias acerca do 
assunto, motivo pelo qual a presente abordagem restringir-se-á a uma sucinta análise da teoria 
objetiva, que é a majoritária entre os estudiosos do tema e é a teoria que oferece utilidade na 
conceituação de abuso do poder econômico. 
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conferido, sendo interessante lembrar que tal idéia foi albergada pelo artigo 5º, da 

Lei de Introdução ao Código Civil, ao preconizar que, na aplicação da lei, o juiz 

atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.51 

É possível asseverar que, para Josserand, a responsabilidade poderia 

decorrer de três diferentes espécies de atos, a saber: a) o ato ilegal, ou seja, o 

praticado sem direito e, por isso, objetivamente incorreto; b) o ato ilícito, que, embora 

objetivamente correto, seria subjetivamente incorreto, enquadrando-se na categoria 

de ato abusivo; e c) o ato excessivo, que, em que pese não ser ilegal e, tampouco, 

ilícito, geraria a responsabilidade do agente, por causar dano excessivo ou anormal, 

no qual se enquadrariam os casos de responsabilidade objetiva.52 

Como é possível notar, para o referido autor, seria inimaginável que o 

exercício de um direito pudesse estar a serviço da malícia, da má-fé, do dolo e da 

realização das injustiças. “Daí a sua definição de abuso de direito como uma 

hipótese em que os limites do direito subjetivo foram respeitados, mas houve 

violação do direito, como o conjunto da ordem jurídica.”53 

Vê-se que o ato abusivo é diferente do ato cometido sem direito ou do ato 

contrário ao direito, tendo em vista que, apesar da conformidade com a lei, é 

contrário a sua destinação social, isto é, “o abuso de direito configuraria uma 

categoria, autônoma, diversa do conceito puro e simples de ato ilícito. Os efeitos do 

ato abusivo, todavia, seriam idênticos aos efeitos dos atos ilícitos, pois também eles 

gerariam a obrigação de reparar o dano causado.”54 

                                                
51 RODRIGUES, Sílvio. Direito civil. Vol. I. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 314. 
52 JOSSERAND, 1939, apud RODRIGUES, 1999, p. 314. 
53 LOPES, 2006, p. 130. 
54 BRUNA, Sérgio Varella. O poder econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 160. 
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Do exposto, é perfeitamente possível afirmar que a grande característica 

de um ato abusivo de direito se encontra em seu exercício em dissonância com sua 

finalidade social. Vale dizer: o direito subjetivo, em sua acepção tradicional 

(absoluta), perde espaço para uma espécie de direito-função, em que o titular deste 

somente fará jus ao mesmo se respeitar os interesses sociais. 

De acordo com os ensinamentos de Paulo de Araújo Campos55: 

Caracteriza-se o exercício abusivo de um direito quando este colide 

com outro que, à luz do interesse social, merece maior proteção. 

Não há necessidade da intenção maliciosa para incluir-se o ato 

abusivo entre aqueles que geram a responsabilidade, como 

acontece com o exercício temerário, o emprego mais oneroso, o 

intuito emulativo, eis que estes são ilícitos. O mesmo ocorre com os 

atos praticados com culpa, já que esta por si só fundamenta a 

responsabilidade.56 

Pode-se concluir que, segundo a escola objetivista, a teoria do abuso de 

direito implica abandonar o enfoque tradicional de se abordar o direito desde uma 

perspectiva exclusivamente formal e individualista, para perscrutar-se a finalidade ou 

a destinação que o direito subjetivo possui no ambiente social. O direito subjetivo, 

desta forma, deixando de servir a interesses de cunho meramente individualista, é 

encarado a partir de uma visão de conjunto, que tem em conta os interesses maiores 

da coletividade. Afina-se essa concepção, assim, com outra já abordada, que vê na 

liberdade de iniciativa empresária um direito-função, um poder-dever, a fim de 

                                                
55 CAMPOS, 1982, p. 84-85. 
56 Neste mesmo sentido aponta Pedro Baptista Martins, senão vejamos: “poder de ação, o direito não 
é conferido ao indivíduo com instrumento de gozo ou de satisfação de apetites, para que possa 
extrair utilidades puramente egoísticas, à custa dos superiores interesses da coletividade. As 
prerrogativas individuais estão condicionadas a um fim – que é a harmonia social. [...]. Desde que o 
exercício do direito se realiza em desconformidade com essa destinação, de maneira perturbadora do 
equilíbrio dos interesses juridicamente protegidos, que se enfrentam nas relações sociais, é claro que 
o ato deixa de ser lícito para ser reprovável.” (MARTINS, 2002, p. 171.) 
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afirmar a função social da empresa e, por conseguinte, a função social do poder 

econômico.57 

Como se pôde notar, é possível valer-se do instituto do abuso do direito 

para conceituar o que vem a ser abuso do poder econômico, tendo em vista que da 

mesma forma que é dever do Estado condicionar o exercício dos direitos subjetivos, 

reprimindo-lhe os abusos e excessos, também é dever do Estado subordinar o poder 

econômico a certas condições de ordem econômica e social, posto que sem essa 

intervenção, que equilibra e concilia os interesses em jogo, o regime da liberdade 

acabaria gerando o monopólio e escravizando o trabalho. 

 

1.4.2 Desvio de Poder ou Desvio de Finalidade 

Outro importante instrumento na tarefa de definir o que seria abuso do 

poder econômico é a conceituação de desvio de poder ou desvio de finalidade, 

provenientes do Direito Administrativo, surgido, mais precisamente, em meados do 

século XIX, pelo Conséil D’État (Conselho do Estado) francês, no famigerado Caso 

Lesbats.58 

Neste caminho, é pertinente informar que as noções de excesso e de 

desvio de poder, desenvolveram-se como meio de abrandamento da imunidade 

judicial da discricionariedade administrativa. Primeiramente, a partir do primeiro terço 

                                                
57 BRUNA, 2001, p. 161. 
58 Assim se manifestaram: BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 17. 
ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 862-866.; CRETELLA JÚNIOR, José. O desvio de poder na 
administração pública. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 122-123; MEIRELLES, Hely Lopes.  
Direito administrativo brasileiro. 32. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 110-111; 
OLIVEIRA, Frederico Abrahão de. Direito penal econômico brasileiro: doutrina, legislação e 
jurisrudência. Porto Alegre: Sagra; DC Luzzatto, 1996, p. 32. 
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do século XIX, o Conselho de Estado da França passou a admitir recurso por 

excesso de poder, objetivando apreciar objeções de vícios de competência na 

prática de atos discricionários, aceitando, também, logo em seguida, recursos para 

apreciar vícios de forma. Algum tempo depois, o referido Conselho criou a técnica do 

desvio de poder, preconizando que a liberdade de decisão conferida ao órgão não o 

autorizava a afastar-se do fim em consideração ao qual a potestade se outorgou. 59 

Para Helly Lopes Meireles, “o desvio de finalidade ou poder verifica-se 

quando a autoridade, embora atuando nos limites de sua competência, pratica o ato 

por motivos ou com fins diversos dos objetivados pela lei ou exigidos pelo interesse 

público”60, isto é, configurar-se-á desvio de poder toda vez que a autoridade, no 

exercício de suas funções, substituir pelo seu arbítrio, a vontade da lei, exorbitando, 

destarte, das suas atribuições, em detrimento da administração pública ou do direito 

alheio. 

Neste mesmo sentido é o magistério de Celso Antônio Bandeira de Mello: 

No desvio de poder o agente, ao manipular um plexo de poderes, 

evade-se ao escopo que lhe é próprio, ou seja, extravia-se da 

finalidade cabível em face da regra em que se calça. Em suma: o 

ato maculado deste vício direciona-se a um resultado diverso 

daquele ao qual teria de aportar ante o objetivo da norma 

habilitante.61 

Deste modo, verifica-se que o instituto do desvio de poder funciona como 

uma espécie de limite aos atos discricionários, isto é, como uma barreira impeditiva 

ao transbordamento da competência legal, com o escopo de evitar que os atos 

                                                
59 ENTERRÍA, Eduardo García; FERNÁNDEZ, Tomás Ramón. Curso de derecho administrativo. 12. 
ed. Madrid: Civitas, 2005, p. 471-474. 
60 MEIRELLES, 2006, p. 112. 
61 BANDEIRA DE MELLO, 2004, p. 862-863. 
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administrativos sejam praticados visando a interesses privados ou mesmo outro fim 

público que não o previsto em lei.62 

 

1.4.3 Conclusão 

Elucidado o conteúdo do instituto do desvio de poder, é salutar traçar um 

paralelo entre este e o abuso do direito, informando em que aspecto os mesmos são 

importantes na conceituação de abuso do poder econômico. 

Neste diapasão, cabe iniciar dizendo que não há vinculação entre as 

origens dos conceitos de abuso de direito e desvio de poder. Aliás, como ensina 

Miguel Reale, tais teorias “desenvolveram-se em esferas distintas, respectivamente, 

do Direito Privado e do Direito Público, mas, aos poucos, vieram convergindo no 

sentido de uma compreensão por assim dizer complementar.”63 

Vale dizer que, com a gradual modificação dos misteres do Estado 

Moderno, que vieram a assorear o rio que divide os Direitos Público e Privado, hoje 

não tão nítida como dantes, houve uma aproximação das noções de abuso de direito 

e de desvio de poder. 

Desta forma, provenha do setor público ou do setor privado, o exercício do 

poder somente se justifica enquanto sirva à finalidade de atender, tanto quanto 

possível, aos interesses comuns. Sob uma perspectiva funcional, portanto, não 

diferem na essência os conceitos de abuso de direito e de desvio de poder, os quais, 

                                                
62 BRUNA, 2001, p. 165. 
63 REALE, Miguel. Abuso do poder econômico e garantias individuais. In: FRANCESCHINI, José 
Inácio Gonzaga; FRANCESCHINI, José Luiz Vicente Azevedo. Poder econômico: exercício e abuso. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985, p. 523. 
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ainda que não possuam origem comum, parecem ter sido inspirados pelos mesmos 

sentimentos éticos.64 

Sem embargo, cada um dos institutos apresentar caracteres distintos, em 

função da influência exercida pela liberdade – típica do Direito Privado, no qual o 

exercício de um direito não se desvincula da satisfação de interesses individuais, de 

cunho privatístico, vedando-se apenas o seu exercício extremado, o exercício anti-

social de tal direito – e a legalidade, atrelada ao Direito Público, em que a noção de 

poder encontra-se intimamente ligada à concepção de interesse público.65 

Por isto, não parece adequado simplesmente transportar qualquer uma 

destas duas idéias para a seara do direito antitruste, posto que o exercício do poder 

econômico não estará tão intimamente ligado ao interesse público, como ocorre com 

a atividade da Administração e também não se admite ser ele o exercício de um 

mero direito subjetivo, de cunho privado. 

Contemporaneamente, apenas ocorre que o poder econômico já não mais 

é tido como uma anomalia – não sendo ilícito em si – mas sim como um dado 

estrutural, que contracena com outras forças sociais com vistas à consecução de 

determinadas finalidades, tendo a idéia de desvio de função66, comum aos institutos 

do abuso do direito e de desvio de poder, grande utilidade no campo da 

conceituação do abuso do poder econômico, eis que opera com grande eficiência, 

seja em clima de liberdade ou de autoridade, não havendo razões para crer que 

                                                
64 BRUNA, 2001, p. 166. 
65 BRUNA, 2001, p. 167. 
66 Ver também: FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Da abusividade do poder econômico. In: Revista 
de direito econômico, Brasília, n. 21, p. 23-30, out/dez, 1995. 
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também assim não o será, onde liberdade e autoridade se interpenetrem, como é 

comum no campo do Direito Econômico.67 

Corroborando tal entendimento, Ana Maria de Oliveira Nusdeo assevera o 

que segue: 

Nesse sentido, partindo dos conceitos de abuso de direito e desvio 

de poder, formulados nos âmbitos do direito privado e do direito 

público, respectivamente, aponta-se o fato de que ambas as noções 

passaram a ser vistas como complementares na definição de 

conceitos que, como o de abuso de poder econômico, não se 

reduzem diretamente a qualquer delas. Isso porque tais conceitos 

vinculam-se à necessidade de se preservar certos valores sociais.68  

Como é possível notar, a noção de desvio de função é de grande valia 

para a caracterização de abuso do poder econômico, posto que traz em si a idéia da 

utilização de algo de modo incorreto, ou melhor, destoando de seu mister.  

Vencido o estudo do abuso de direito e do desvio de função, cabe passar 

à análise do Abuso do Poder Econômico. 

 

1.5 ABUSO DO PODER ECONÔMICO 

1.5.1 Caracterização 

Vale salientar, ab initio, que caracterizar o real significado de abuso do 

poder econômico não é tarefa simples69, posto que, analisando a realidade 

                                                
67 BRUNA, 2001, p. 167. 
68 NUSDEO, 2002, p. 241. 
69 Aliás, em monografia específica acerca do tema, Viviane Moreira Ferreira assevera que o “abuso 
de poder econômico é um conceito elástico, porquanto envolve questões jurídicas e econômicas. O 
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econômica, facilmente se constata que a maioria dos ilícitos antitrustes são 

praticados de modo indireto, dificultando sua comprovação, ou seja, a atual 

sofisticação dos atos abusivos faz com que os preceitos legais sejam ineficazes, 

incapazes de propiciar uma real apuração dos fatos.70 

Contudo, insta chegar ao menos a uma caricatura do que é abuso do 

poder econômico. Para tanto, cabe iniciar tal mister buscando a origem etimológica 

do verbo abusar71, que provém das formas latinas abutere, abusare, cujo significado 

aponta nestes sentidos: “fazer mau uso, usar de maneira imprópria, inadequada”, 

“usar em excesso, exorbitar no uso ou na exigência de uso, exceder-se na utilização 

de”, “tirar vantagem, prevalecer-se, aproveitar-se de situação favorável, vantajosa ou 

de superioridade”, “tirar vantagem ou proveito”, “ fazer uso injusto dos privilégios de 

situação superior”. 

Com base tão-somente nos léxicos, poder-se-ia afirmar que abusar do 

poderio econômico é fazer mau uso dele, usá-lo em excesso, desviando-se de seu 

uso legítimo. Contudo, em razão da dificuldade em caracterizar o abuso do poder 

econômico, isto não significa muito, sendo de bom alvitre a utilização das noções de 

abuso de direito e de desvio de função nesta difícil empreitada. 

A análise dos institutos do abuso do direito e do desvio de poder foi de 

grande valia na extração de seu elemento comum, que é o desvio de função.72 

                                                                                                                                                   

poder econômico poderá ou não ser considerado abusivo dependendo das nuanças que revelarem os 
atos. [...] A tipificação do abuso do poder econômico não só é, como deve ser realmente aberta, 
conferindo ao órgão julgador poderes mais amplos para identificá-los.” [FERREIRA, Viviane Moreira. 
Abuso do poder econômico: um conceito elástico. São Paulo: Dissertação de Mestrado (Pontifícia 
Universidade Católica), 1999, p. 138.] 
70 GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Formas de abuso de poder econômico. In: Revista de 
direito mercantil, industrial, econômico e financeiro, São Paulo, a. 26, n. 66, p. 41-52, abr./jun. 1987. 
71 FERREIRA, 1999, p 19. 
72 De forma contrária, afirmando que tais institutos não são suficientes para a caracterização do uso 
abusivo do poder econômico, Leopoldo Pagotto assim se posiciona: “esta dissertação adota a 
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Conforme já esposado, a mera transposição de qualquer um dos dois conceitos para 

o campo do Direito Econômico não é a melhor solução para encontrar uma definição 

de Abuso do Poder Econômico, tendo em vista que um deles está umbilicalmente 

ligado ao ideal, à noção de liberdade (autonomia) e o outro com ao de autoridade 

(interesse público). 

Apesar disso, o desvio de função, elemento comum dos institutos acima 

mencionados, desempenha um papel mais abrangente, ligando-se tanto ao Direito 

Privado quanto ao Público, razão pela qual é salutar usá-lo na caracterização do 

Abuso do Poder Econômico. 

Nestes termos, pode-se asseverar que abusa do poder econômico aquele 

que o desvia de sua função social, que é assegurar a todos existência digna, 

consoante os ditames da justiça social (art. 170, CF). 

Confirmando o acima esposado, Sérgio Varella Bruna oferta-nos 

interessante conceito: 

[...], tem-se por abuso do poder econômico o exercício, por parte de 

titular de posição dominante, de atividade empresarial 

contrariamente a sua função social, de forma a proporcionar-lhe, 

mediante restrição à liberdade de iniciativa e à livre concorrência, 

apropriação (efetiva ou potencial) de parcela da renda social 

superior àquela que legitimamente lhe caberia em regime de 

normalidade concorrencial, não sendo abusiva a restrição quando 

ela se justifique por razões de eficiência econômica, não tendo sido 

excedidos os meios estritamente necessários à obtenção de tal 

                                                                                                                                                   

concepção de que o poder econômico não se enquadra em nenhuma das qualificações jurídicas que 
tradicionalmente lhe são apontadas (abuso de direito, desvio de função, desvio de finalidade). Logo, é 
um fato não regulado pelo direito, o que é justificado pela aceitação implícita dada pela Constituição, 
que parece aceitá-lo e não o rejeita juridicamente. Como fato, é um poder para o qual não há dever 
correspondente. A ordem jurídica reprime seu abuso; daí resulta haver indiretamente um tratamento 
jurídico para ele.” (PAGOTTO, 2005, p. 32-37 e 44.) 
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eficiência, e quando a prática não represente indevida violação de 

outros valores maiores (econômicos ou não) da ordem jurídica.73/74 

Ainda a partir do conceito acima exposto, não é possível chegar a uma 

conclusão do que efetivamente é abusar do poder econômico. Nesta trilha, e de 

forma mais objetiva, aponta José Cretella Júnior que “abuso do poder econômico é 

toda ação ou manobra do empresário ou de seu representante legal que, dominando 

o mercado e a concorrência, tenha por objetivo a obtenção de lucros excessivos, 

causando dano a outras pessoas, físicas ou jurídicas, e ao Estado.”75 

Também assim se manifesta Guilherme A. Canedo de Magalhães, 

afirmando que “quando o poder econômico passa a ser usado com o propósito de 

impedir a iniciativa de outros, com a ação no campo econômico, ou quando o poder 

econômico passa a ser o fator concorrente para um aumento arbitrário de lucros do 

detentor do poder o abuso fica manifesto.”76 

Como se pode notar, tais conceitos se coadunam perfeitamente com o 

preconizado no artigo 173, § 4º, da Constituição: “a lei reprimirá o abuso do poder 

                                                
73 BRUNA, 2001, p. 177-178. 
74 Para melhor entender o referido conceito, é muito importante demonstrar o que é posição 
dominante e mercado relevante. Consoante ensina S. V. Bruna, “posição dominante é aquela que 
confere a seu detentor quantidade substancial de poder econômico de mercado, a ponto de que 
possa ele exercer influência determinante sobre a concorrência, principalmente no que se refere ao 
processo de formação de preços, que atuando sobre o volume da oferta, quer sobre o da procura, e 
que lhe proporcione elevado grau de independência em relação aos demais agentes econômicos do 
mercado relevante.” Já mercado relevante, “termo que constitui um anglicanismo, decorrente da 
tradução literal da palavra relevant, cujo sentido, ao contrário de relevante, não é o de importante (ou 
aquele que tem relevo), mas sim o de pertinente ou correspondente. Assim, mais do que o mercado 
importante, o conceito de mercado relevante denota algo como mercado relativo, ou mercado 
pertinente, no qual os produtos dele integrantes são, em conjunto, objeto da concentração das ofertas 
e procuras que caracterizam a própria noção econômica de mercado.” (BRUNA, 2001, p. 80 e 115); 
Acerca do mesmo tema, ver também: LOPES, 2006, p. 174-177.; PAGOTTO, 2005, p. 40-42. 
75 CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Constituição de 1988. 2. ed. Rio de Janeiro, Forense 
Universitária, 1993, p. 4.026. 
76 MAGALHÃES, 1975, p. 16.  
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econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao 

aumento arbitrário dos lucros.”77 

Portanto, para que o conceito de abuso do poder econômico fique mais 

palpável, é salutar afirmar que abusa do poder econômico aquele que pratica uma 

das ações previstas no artigo 173, § 4º, da Constituição, sendo, ainda, muito 

importante aduzir que o rol previsto no aludido artigo não é taxativo (numerus 

clausus), e sim exemplificativo (numerus apertus), isto é, pode o legislador descrever 

como abusivos outros comportamentos não previstos constitucionalmente, desde 

que, obviamente, consistam em abuso do poder econômico.78 

Além do mais, o Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência, 

inclusive, já decidiu acerca do tema, asseverando que a Constituição, em tal 

dispositivo (Art. 173, § 4º), não limita atuação do legislado, e sim estabelece o 

núcleo necessário à lei que vier a regular o tema do abuso do poder econômico, não 

impedindo, por conseguinte, que “a lei se refira, como passíveis de sanção, por 

abusivos, a comportamentos outros que os que não visem à dominação de 

                                                
77 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/>.  Acesso em: 02 jun. 2006. 
78 J. Saulo Ramos afirma que: “o abuso do poder econômico constitui atividade que pode assumir 
formas múltiplas, desde que provoquem, isolada ou concomitantemente, situações de ilicitude, 
caracterizadoras de a) domínio dos mercados, b) eliminação da concorrência ou c) aumento arbitrário 
dos lucros.” (RAMOS, J. Saulo. Empresa estatal e abuso de poder econômico. In: Revista de direito 
público, São Paulo, a. 23, n. 93, p. 95-101, jan./mar. 1990.) Neste mesmo sentido, ver: CAMARGO, 
Ricardo Antônio Lucas. O perfil do CADE na legislação antitruste. In: Revista de direito econômico, n. 
24, p. 79-93, jul./dez. 1996.; CUÉLLAR, Leila; MOREIRA, Ergon Bockmann. Abuso de posição 
dominante no direito da concorrência brasileiro. In: CUÉLLAR, Leila; MOREIRA, Ergon Bockmann. 
Estudos de direito econômico. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 41.; AGUILLAR, Fernando Herren. 
Direito econômico: do direito nacional ao direito supranacional. São Paulo: Atlas, 2006, p. 232-233.; 
NAZAR, Nelson. A ordem econômica na Constituição Federal. São Paulo: Dissertação de Mestrado 
(Pontifícia Universidade Católica), 2003, p. 73.; LOPES, 2006, p. 290. 
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mercados, à eliminação da concorrência ou ao aumento arbitrário dos lucros, desde 

que, é claro, necessariamente também condene estes fatos.”79 

De tal modo, buscando dar mais objetividade ao conceito de abuso do 

poder econômico, definir-se-ão as ações que o caracterizam, principalmente, as 

previstas no artigo 173, § 4º, da Constituição Federal. 

 

1.5.2 Formas de Manifestação do Abuso do Poder Econômico 

Primeiramente, pode-se dizer que o domínio de mercado é equivalente à 

posição de supremacia, de controle, por parte da empresa, quer sobre a atuação 

dos concorrentes, quer sobre o próprio mercado, podendo, para tanto, impor preço 

de mão-de-obra, matéria-prima, ou de produto, ou de regular a seu talante, as 

ofertas.80 

Como diz Tércio Sampaio Ferraz Júnior, “dominação é mais do que 

posição de predominância. É, por meios ardilosos, bloquear a renovação do 

mercado, impedindo o advento de novas forças e a expansão das existentes.”81 

Outro fato que caracteriza o abuso do poder econômico é o tendente à 

eliminação total ou parcial da concorrência. Assim, todo ato que importar em 

diminuição ou supressão da liberdade de oferta e procura, impedindo o acesso de 

novos empresários ao mercado ou o desenvolvimento das atividades dos 

                                                
79 Excertos extraídos do voto do Conselheiro-Relator, Carlos Eduardo Vieira de Carvalho, apud 
FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga. Introdução ao direito da concorrência. São Paulo: Malheiros, 
1996, p. 334-335. 
80 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários à Constituição de 1967. Tomo VI. 2. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1972, p. 51. 
81 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Lei de defesa da concorrência: origem histórica e base 
constitucional. In: Arquivos do Ministério da Justiça, Brasília, v. 45, n. 180, p. 175-185, jul./dez. 1992. 
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concorrentes ou, ainda, a escolha dos consumidores implicará abuso do poder 

econômico. 

Desta mesma maneira também se manifestou Ana Frazão de Azevedo 

Lopes: 

Quanto à eliminação da concorrência, é certo que tal expressão não 

poderá ser interpretada em seu sentido literal, sob pena de se 

chegar à conclusão de que só haveria ato abusivo quando a 

empresa objetivasse o monopólio, única hipótese em que a 

concorrência seria efetivamente eliminada. 

Assim, a previsão constitucional há de ser interpretada em 

conformidade com os princípios da ordem econômica constantes do 

art. 170, para o fim de se concluir que será ilícito o ato que pretenda 

reduzir, de forma abusiva, a concorrência para um nível abaixo do 

qual estejam comprometidas a liberdade entre os agentes 

econômicos e a liberdade dos consumidores. Afinal, a preocupação 

da Constituição foi com a eliminação abusiva da concorrência 

praticável.82 

O aumento arbitrário dos lucros, por fim, vai ocorrer sempre que a busca e 

obtenção do lucro e acumulação de capital se verifique de forma astuciosa, 

desproporcional em relação aos custos do investimento.83/84 

                                                
82 LOPES, 2006, p. 190. 
83 FERRAZ JÚNIOR, 1992, p. 175-185. 
84 Como ensina Ana F. de A Lopes, “vale destacar que esse [aumento arbitrário de lucros] é o efeito 
nocivo que envolve as maiores discussões e controvérsias, até porque, embora tal prática não seja 
sinônima do aumento abusivo de preços, há uma grande probabilidade de que ambas estejam 
associadas. Quanto à nocividade em si da conduta, muitos entendem que o aumento arbitrário de 
lucros não seria propriamente um fator de abuso de poder econômico e, sim, uma conseqüência dos 
demais fatores, quais sejam, domínio de mercados e eliminação da concorrência. Dessa maneira, o 
direito não deveria se preocupar com o aumento arbitrário de lucros e, sim, com as causas do 
mesmo. Essa idéia, entretanto, não é correta, pois nem sempre o aumento arbitrário dos lucros é uma 
mera decorrência dos demais efeitos anticoncorrenciais. Nada impede que uma determinada 
empresa, que dominou o mercado de forma regular e lícita, passe, a partir de um determinado 
momento, a praticar lucros arbitrários. Daí porque os lucros arbitrários, para efeitos da repressão ao 
abuso do poder econômico, estão relacionados à existência do poder econômico em si e não 
necessariamente à existência de uma prévia infração. Por outro lado, parte da doutrina entende que o 
aumento arbitrário de lucros é sequer uma prática ilícita em um mercado com elasticidade, uma vez 
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Sintetizando o que foi dito anteriormente, Miguel Reale esclarece que: 

a) o domínio dos mercados, que se dá quando uma ou mais 

empresas, através de meios ardilosos, susta o advento de novas 

estruturas econômicas, ou bloqueia a expansão de outras já 

existentes, o que se liga, por outro lado, ao chamado processo de 

concentração de poder (monopólios, oligopólios, trustes, cartéis, 

etc.); b) a eliminação da concorrência, que não se reduz ao fato 

anterior, mas que com ele intimamente se correlaciona, visando pôr 

termo à economia de mercado, baseada na livre iniciativa e na livre 

fixação de preços, em função da oferta e da procura, quer 

controlando aquela, quer recorrendo a acordos e convênios 

destinados a impor soluções artificiais ao sabor dos interesses de 

um grupo, inclusive retendo mercadorias ou adquirindo-as em 

excesso para provocar escassez ou alta, com ma ruína dos 

concorrentes (dumping); c) o aumento arbitrário dos lucros é o outro 

aspecto do mesmo problema, quase que o assunto visto em razão 

de seu aspecto essencial, que é a obtenção, por todos os meios de 

resultados e vantagens desproporcionais ao valor do investimento 

efetivamente realizado.85 (destaques no original) 

                                                                                                                                                   

que o agente que realizasse essa conduta perderia market share e permitiria que novos concorrentes 
ingressassem no mercado. Mas tal raciocínio apresenta várias falhas. Em primeiro lugar, a 
elasticidade perfeita de mercados não existe, porque pressupõe postulados neoclássicos idealizados, 
como o de que os consumidores têm perfeita mobilidade pra adquirir apenas os produtos que 
realmente queiram. Em segundo lugar, já se viu que a livre concorrência busca assegurar não apenas 
o menor preço, mas também a maior possibilidade de escolhas por parte do consumidor, o que não 
ocorre quando um determinado produto deixa de ser uma opção viável em razão do alto preço 
decorrente de uma política de lucros arbitrários. Assim, a discussão sobre o aumento arbitrário de 
lucros diz respeito exatamente à questão do delicado equilíbrio que existe entre a liberdade da 
empresa para fixar os lucros e sua responsabilidade em relação às liberdades dos demais membros 
da sociedade.” (LOPES, 2006, p. 291-292.) Vale lembrar que, em razão destas controvérsias, o 
legislador brasileiro apresentou alguns critérios para sua caracterização no artigo 21, parágrafo único, 
da Lei n. 8.884/94: “Parágrafo único. Na caracterização da imposição de preços excessivos ou do 
aumento injustificado de preços, além de outras circunstâncias econômicas e mercadológicas 
relevantes, considerar-se-á: I - o preço do produto ou serviço, ou sua elevação, não justificados pelo 
comportamento do custo dos respectivos insumos, ou pela introdução de melhorias de qualidade; II - 
o preço de produto anteriormente produzido, quando se tratar de sucedâneo resultante de alterações 
não substanciais; III - o preço de produtos e serviços similares, ou sua evolução, em mercados 
competitivos comparáveis; IV - a existência de ajuste ou acordo, sob qualquer forma, que resulte em 
majoração do preço de bem ou serviço ou dos respectivos custos.” (BRASIL. Lei n. 8.884 de 11 de 
junho de 1994. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Leis/L8884.htm>. Acesso em: 02 
jun. 2006.) 
85 REALE, Miguel. Abuso do poder econômico e garantias individuais. In: FRANCESCHINI, José 
Inácio Gonzaga; FRANCESCHINI, José Luiz Vicente Azevedo. Poder econômico: exercício e abuso. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985, p. 520-521. 
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Com isso, tem-se que dominar mercado é fazer-se senhor dele, ignorando 

a ação oposta pelos concorrentes, agindo como se só atuasse, impondo preço e 

volume do produto ou serviço que oferta ou adquire. Já a eliminação da 

concorrência deve ser entendida como qualquer forma de prejudicá-la, de restringir-

lhe seu curso fluente, sem desvios, a dizer sem estorvo à disputa que os agentes 

travem, causado pela ação abusiva de um ou alguns deles, à rivalidade que se 

tenha entre eles, na luta pela preferência do consumidor. Por fim, aumento arbitrário 

dos lucros é a majoração desarrazoada de lucros, resultado de uma conduta 

abusiva.86 

 

1.5.3 Conclusão 

Esclarecidos os efeitos nocivos, trazidos pelo artigo 173, § 4º, da 

Constituição da República, os quais não são taxativos, como já mencionado, não é 

demais lembrar que tão-somente podem ser considerados ilícitos os atos que 

atingirem os efeitos constitucionalmente protegidos de modo abusivo. 

De acordo com todo o exposto, é imperioso reconhecer que o poder 

econômico é um fenômeno legítimo, devendo, contudo, ser usado no interesse 

social, “não podendo, de maneira alguma, limitar a liberdade de iniciativa [e 

concorrência] de outros agentes econômicos que se encontrem em situação menos 

favorável.”87 

                                                
86 Assim se manifestou: DUTRA, Pedro. Livre concorrência e regulação de mercados. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, p. 324-325. Ver também: SILVEIRA, Fábio Guedes Garcia da. Abuso do poder 
negocial. São Paulo: Dissertação de Mestrado (Universidade Presbiteriana Mackenzie), 2002, p. 37-
41. 
87 TAVARES, André Ramos. Direito constitucional econômico. São Paulo: Método, 2003, p. 262. 
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Consoante preconiza André Ramos Tavares: 

A necessidade de estabelecer, por via da legislação, punições às 

atitudes da iniciativa privada que possam comprometer o equilíbrio 

dos agentes econômicos é incontestável. Isso porque referido 

equilíbrio é objetivado pela Constituição, não apenas como 

decorrência do princípio abstrato da igualdade, mas também porque 

a própria Constituição foi especificamente incisiva nesse particular. 

Não há como aquele equilíbrio ser atingido com a ausência total de 

regulação e fiscalização pelo Estado. No mercado regido pelas 

forças absolutamente livres há sempre a possibilidade de o agente 

econômico interferir nesse estado de liberdade, corrompendo o 

desejável equilíbrio, pela sua força econômica superior.88 

Por conseguinte, o necessário é reprimir o abuso do poder econômico, ou 

seja, o seu uso perverso, com a finalidade de tirar do concorrente parcela do 

mercado que este tenha conquistado em função da posição de influência que 

possui, impossibilitando, com isso, que os demais concorrentes e consumidores 

possam competir livremente, submetendo-se à conduta e aos preços por ele 

impostos. 

Finalmente, cumpre aduzir que a criação de uma ordem que permita a 

regulação dos mercados e da concorrência é imprescindível, de uma banda, para 

implementar os desideratos econômicos constitucionalmente reputados importantes 

e, de outra, em função da necessidade estatal de manter os mercados em equilíbrio, 

bem como de implementar políticas econômicas determinadas, atinentes à 

concorrência, como se verá mais adiante. 

Passa-se, agora, ao estudo geral dos princípios. 

                                                
88 TAVARES, 2003, p. 260. 
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CAPÍTULO II - PRINCÍPIOS JURÍDICOS 

Ultrapassada a análise do Poder Econômico e da caracterização de seu 

abuso, neste momento, mister se faz analisar dos princípios jurídicos, isto é, 

pretende-se fazer uma abordagem bem genérica acerca destes, sem, ainda, iniciar o 

estudo do princípio constitucional da livre concorrência em si, que é o escopo central 

desta pesquisa. 

Deste modo, neste capítulo, apreciar-se-á a conceituação da palavra 

“princípio”, seu iter evolucional e normatividade, a distinção entre princípios e regras, 

a noção de sistema jurídico, bem como a importância dos princípios no que diz 

respeito à evolução da sociedade. 

 

2.1 CONCEITO DE PRINCÍPIO E EVOLUÇÃO DOUTRINÁRIA 

Consoante estabelecido nos léxicos, a palavra princípio advém do termo 

latino principium, principii, principiu e, em sentido vulgar, que dizer início, começo, 

origem, base, ponto de partida, causa primária, preceito, germe etc., senão vejamos: 

1. Momento ou local ou trecho em que algo tem origem; 2. Causa 

primária; 3. Elemento predominante na constituição de um corpo 

orgânico; 4. Preceito, regra, lei; 5. Base; germe; 6. Fonte ou causa 

de uma ação; 7. Proposição que se põe no início de uma dedução, e 

que não é deduzida de nenhuma outra dentro do sistema 

considerado, sendo admitida, provisoriamente, como inquestionável. 

[...]89 

                                                
89 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 639.; 
FERREIRA, 1999, p. 1639. 
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Em que pese a grande dificuldade em buscar uma definição ideal90 do que 

vem a ser “princípio”, cabe afirmar que, em acepção jurídica e em termos bem 

genéricos, pode-se conceituá-lo91 como a idéia-mestra do sistema, ou seja, trata-se 

da diretriz92 magna que se irradia sob diferentes normas, “compondo-lhes o espírito 

e servindo de critério para a exata compreensão e inteligência delas, exatamente 

porque define a lógica e a racionalidade do sistema normativo.”93 

Neste mesmo sentido, Celso Antônio Bandeira de Mello ensina que: 

Princípio [...] é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, 

verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia 

sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de 

critério para a sua exata compreensão e inteligência exatamente por 

definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe 

confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. É o conhecimento dos 

princípios que preside a intelecção das diferentes partes 

componentes do todo unitário que há por nome de sistema jurídico 

positivo.94 

Ainda, acerca dos princípios, também são valiosas as palavras de André 

Ramos Tavares: 

                                                
90 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 257-
258. 
91 É deveras importante também trazer a lume o conceito proposto por outros dois ilustres 
doutrinadores, são eles: 1) Miguel Reale, segundo o qual os princípios “são verdades fundantes de 
um sistema de conhecimento, como tais admitidas, por serem evidentes ou por terem sido 
comprovadas, mas também por motivos de ordem prática de caráter operacional, isto é, como 
pressupostos exigidos pelas necessidades da pesquisa e práxis.” (REALE, Miguel. Lições 
preliminares de direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 303.); e, 2) Geraldo Ataliba ensina que 
“os princípios são as linhas mestras, os grandes nortes, as diretrizes magnas do sistema jurídico. 
Apontam os rumos a serem seguidos por toda a sociedade e obrigatoriamente perseguidos pelos 
órgãos do governo (poderes constituídos).” (ATALIBA, Geraldo.  República e Constituição.  2. ed. São 
Paulo: Malheiros, 1998,  p. 34.) 
92 Consoante ensina Carmen Lúcia Antunes Rocha, “no princípio repousa a essência de uma ordem, 
seus parâmetros fundamentais e direcionadores do sistema normado.” (ROCHA, Carmen Lúcia 
Antunes. Princípios constitucionais da administração pública. Belo Horizonte: Del Rey, 1994, p. 21.) 
93 BORGES, José Souto Maior. Lei complementar tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, São 
Paulo, 1975, p. 13-14. 
94 BANDEIRA DE MELLO, 2004, p. 841-842. 
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Os princípios caracterizam-se por serem a base do sistema jurídico, 

os seus fundamentos últimos. Neste sentido é que se compreende 

sua natureza normogenética, ou seja, o fato de serem fundamento 

de regras, constituindo a razão de ser, o motivo determinante da 

existência das regras em geral. [...] Os denominados princípios 

(constitucionais) são normas que consagram valores que servem de 

fundamento para todo o ordenamento jurídico, e irradiam-se sobre 

este para transformá-lo em verdadeiro sistema, conferindo-lhe a 

necessária harmonia.95 

Como se observa, os princípios são normas que apresentam alto grau 

valorativo ou, no dizer de Paulo de Barros Carvalho, “são impregnados de valor”96 e, 

em virtude de seu imensurável conteúdo axiológico, além de serem normas, os 

princípios “acabam exercendo significativa influência sobre porções do ordenamento 

jurídico, informando o vetor de compreensão de múltiplos segmentos.”97 

Cumpre, também, aduzir que o termo “princípio”, no âmbito da ciência do 

direito98, pode assumir quatro denotações diversas, consoante o ensinamento de 

Paulo de Barros Carvalho, vejamos: 

a) como norma jurídica de posição privilegiada e portadora de valor 

expressivo; b) como norma jurídica de posição privilegiada que 

estipula limites objetivos; c) como os valores insertos em regras 

jurídicas de posição privilegiada, mas considerados 

independentemente das estruturas normativas; e, d) como o limite 

objetivo estipulado em regra de forte hierarquia, tomado, porém, 

sem levar em conta a estrutura de norma.99 

                                                
95 TAVARES, André Ramos. Tratado de argüição de preceito constitucional fundamental: lei n. 
9.868/99 e lei n. 9.882/99. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 110-111. 
96 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 93. 
97 CARVALHO, 1996, p. 93. 
98 Falou-se tão-somente no âmbito jurídico porque a palavra “princípio” vai assumir diferentes 
significados, variando em consonância com o ramo da ciência em que é empregado, apesar de sua 
utilização indistinta. (ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Conceito de princípios constitucionais. 2. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 52.) 
99 CARVALHO, 1996, p. 93. 
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De qualquer modo, o certo é que os princípios são linhas diretivas que dão 

lume à compreensão dos demais setores do ordenamento jurídico, de forma a 

imprimir-lhes o caráter de unidade e servir como meio de agregação num dado feixe 

de normas. 

É oportuno lembrar que a concepção de princípios, natureza jurídica, 

importância e normatividade vai cambiar de acordo com o pensamento jurídico no 

qual estão insertas. Destarte, mesmo sem ingressar em todos eles, é deveras 

salutar analisar ao menos as três mais importantes correntes, a saber: o 

Jusnaturalismo, o Positivismo e o Pós-Positivismo. 

Seguindo o indicado, para os sequazes da teoria Jusnaturalista100 do 

Direito – onde este “corresponde a uma necessidade humana e é inseparável da 

própria vida do homem”101 – há um condicionamento da ordem jurídica elaborada 

pelo Estado a outra ordem superior e transcendental, isto é, acima das leis estatais 

existe o direito natural. Nesta fase, os princípios estão localizados nesta ordem 

supralegal, de tal modo que não integram as leis humanas. 

Contudo, apesar de não fazerem parte do ordenamento estatal, de acordo 

com os seguidores desta corrente, os princípios encerram valores máximos, que 

correspondem a um ideal de Justiça e de Direito, assumindo, deste modo, roupagem 

de axiomas jurídicos universais advindos da natureza humana e revelados pela reta 

razão. 

                                                
100 Bastante interessante é a lição de Bonavides sobre o assunto: “a fase jusnaturalista dominou a 
dogmática dos princípios por um longo período até o advento da Escola Histórica do Direito. Cedeu 
lugar, em seguida, a um positivismo tão forte, tão dominante, tão imperial, que ainda no século XX os 
cultores solitários e esparsos da doutrina do Direito Natural nas universidades e no meio forense 
precisa se envergonhar do arcaísmo de professarem uma variante de velha metafísica jurídica.” 
(BONAVIDES, 2006, p. 260.) 
101 DEL VECCHIO, Giorgio.  Princípios gerais do direito.  Trad. de Fernando de Bragança. Porto 
Alegre: Líder, 2003, p. 32. 
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É certo que neste pensamento, por se situarem nesta esfera tão abstrata e 

distante, os princípios possuem uma normatividade basicamente nula e duvidosa, 

conforme expõe Paulo Bonavides: “a primeira – a mais antiga e tradicional – é a fase 

jusnaturalista; aqui os princípios habitam ainda esfera por inteiro abstrata e sua 

normatividade, basicamente nula e duvidosa, contrasta com o reconhecimento de 

sua dimensão ético-valorativa de idéia que inspira os postulados de justiça.” 102 

A partir do advento Escola Histórica do Direito e do processo de 

codificação das leis, o Positivismo Jurídico – “simples redução do Direito à ordem 

estabelecida”103 – ganha corpo, abandonando-se a idéia de um Direito supraestatal 

que conferia validade e legitimidade às normas estabelecidas pelo Estado. 104 

Buscando diferenciar as doutrinas jusnaturalistas das positivistas, Bobbio 

aduz o seguinte: 

A teoria oposta à jusnaturalista é a doutrina que reduz a justiça à 

validade. Enquanto para um jusnaturalista clássico tem, ou melhor 

dizendo, deveria ter, valor de comando só o que é justo, para a 

doutrina oposta é justo só o que é comandado e pelo fato de ser 

comandado. Para um jusnaturalista, uma norma não é válida se não 

é justa; para a teoria oposta, uma norma é justa somente se for 

válida.105 

Como se pode notar, no Positivismo existe tão-somente uma ordem 

jurídico-normativa: aquela advinda da vontade do Estado, onde há uma verdadeira 

                                                
102 BONAVIDES, 2006, p. 259. 
103 LYRA FILHO, Roberto.  O que é direito. 17. ed. São Paulo: Brasiliense, 1996, p. 29. 
104 Neste sentido, Paulo Bonavides aduz que “com o advento da Escola Histórica do Direito e a 
elaboração dos Códigos precipitaram a decadência do Direito Natural clássico, fomentando, ao 
mesmo passo, desde o século XIX até a primeira metade deste século, a expansão doutrinária do 
positivismo jurídico.” (BONAVIDES, 2006, p. 263.) 
105 BOBBIO, Norberto. Teoria da norma jurídica. Trad. de Fernando Pavan Baptista e Ariani Bueno 
Sudatti. 3.ed. Bauru: Edipro, 2005, p. 58-59. 
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primazia da lei na solução dos conflitos106, ou, como ensina Marco Berberi, “o direito 

se reduz exclusivamente à norma; o chamado conteúdo social da regra jurídica.”107 

Note-se que, neste momento, os princípios estão insertos no ordenamento 

jurídico positivo, fazendo parte dele, não havendo necessidade de se falar em 

princípios supralegais. Nesta corrente, os princípios ocupam um lugar secundário, 

aparecendo no cenário jurídico somente em casos de vazios normativos. 

A concepção positivista perde força, a partir da segunda década do século 

XX, dando lugar ao chamado Pós-Positivismo. Nesta fase, os princípios deixam de 

assumir papel secundário e passam a ostentar o traço essencial da normatividade, 

apresentando-se, agora, como verdadeiras normas jurídicas, conforme se pode 

observar da própria conceituação dos princípios.108 

Acerca do tema, Paulo Bonavides leciona que: 

A terceira fase, enfim, é a do pós-positivismo, que corresponde aos 

grandes momentos constituintes das últimas décadas no século XX. 

As novas Constituições promulgadas acentuam a hegemonia 

axiológica dos princípios, convertidos em pedestal normativo sobre o 

qual assenta todo o edifício jurídico dos novos sistemas 

constitucionais. 

                                                
106 Márcio Pestana leciona que “na fase positivista, os princípios ingressam ordem jurídica por meio 
dos Códigos, segundo uma visão jusprivatista com a função de suprir as deficiências normativas, 
impedindo, assim, o vazio normativo.” (PESTANA, Márcio. O princípio da imunidade tributária. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 48.) 
107 BERBERI, Marco Antônio Lima.  Os princípios na teoria do direito.  Rio de Janeiro: Renovar, 2003, 
p. 57. 
108 Interessante destacar a crítica feita por Germana de Oliveira Moraes, acerca do uso irrestrito do 
legalismo, senão vejamos: “vivenciamos concomitantemente a demolição parcial do ‘Direito por 
regras’ e a construção paulatina do ‘Direito por princípios’. No plano teórico-conceptual, já se operou 
autêntica revolução do Direito, com a prevalência dos princípios (valores) sobre as regras (as leis). 
Entretanto, assim como nada obstante as fabulosas inovações da informática, muitos continuam 
arraigados ao uso de máquina de escrever ou não conseguem desvencilhar-se da prática da escrita a 
lápis, malgrado esta revolução conceptual do Direito, persistem entre seus operadores os hábitos 
herdados do legalismo.” (MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da administração 
pública. 2. ed. São Paulo: Dialética, 2004,  p. 185.) 



 

58 

Mas, antes das formulações jurisprudenciais contidas em recentes 

arrestos das Cortes Constitucionais, é de assinalar que deveras 

importante para o reconhecimento precoce da positividade ou 

normatividade dos princípios em grau constitucional, ou melhor, 

juspublicístico, e não meramente civilista, fora já a função 

renovadora assumida precocemente pelas Cortes Internacionais de 

Justiça, tocante aos princípios gerais de direito, durante a época em 

que o velho positivismo ortodoxo ou legalista ainda dominava 

incólume nas regiões da doutrina.109 

Finalmente, cumpre arrematar observando que com a disseminação das 

Constituições escritas, respaldando Estados Democráticos de Direito, os princípios 

emigraram dos códigos para os textos constitucionais, ou seja, estes passam a ser 

Princípios Constitucionais. Desta forma, com ainda mais razão, neste momento, as 

normas principiológicas são dotadas de cogência e imperatividade, sempre devendo 

ser reverenciadas como bases ou pilares do ordenamento jurídico.110 

Cabe, então, passar ao estudo dos princípios e das regras como espécies 

do gênero “norma jurídica”. 

 

2.2 REGRAS E PRINCÍPIOS COMO ESPÉCIE DO GÊNERO “NORMA JURÍDICA” 

Primeiramente, é imperioso frisar que os princípios não se confundem com 

as regras, podendo-se afirmar que ambos são espécies do gênero norma jurídica.111 

                                                
109 BONAVIDES, 2006, p. 264. 
110 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 3. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2004, p. 16. 
111 Cabe lembrar que alguns doutrinadores inserem os “valores”, ao lado dos princípios e das regras, 
como uma terceira espécie do gênero norma. Contudo, a definição do que é “valor”, bem como sua 
distinção entre princípios e regras ainda é um ponto ainda obscuro na doutrina (Neste sentido, ver: 
ARAGON, Manuel. Constituión y democracia. Madrid: Tecnos, 1989, p. 91.), razão por que não se 
fará uso desta “espécie normativa” neste trabalho. A complexidade acima afirmada pode ser 
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Luís Roberto Barroso e Ana Paula de Barcellos corroboram a assertiva 

acima ao afirmar que “a Dogmática moderna avaliza o entendimento de que as 

normas em geral, e as normas constitucionais, em particular, enquadram-se em 

duas grandes categorias diversas: os princípios e as regras.”112 

Neste mesmo sentido, confirmando o caráter normativo dos princípios, 

Norberto Bobbio diz que: 

Para sustentar que os princípios gerais são normas, os argumentos 

vêm a ser dois, e ambos válidos: antes de mais nada, se são 

normas aquelas das quais os princípios gerais são extraídos, 

através de um procedimento de generalização sucessiva, não se vê 

por que não devam ser normas também eles: se abstraio de 

espécies animais obtenho sempre animais, e não flores ou estrelas. 

Em segundo lugar, a função para a qual são abstraídos e adotados 

é aquela mesma que é cumprida por todas as normas, isto é, a 

função de regular um caso. E com que finalidade são extraídos em 

caso de lacuna? Para regular um comportamento não-

regulamentado: mas então servem ao mesmo escopo a que servem 

as normas expressas. E porque não deveriam ser normas?113 

                                                                                                                                                   

corroborada pelos ensinamentos de Miguel Reale, vejamos: “deveríamos, à primeira vista, ter 
começado por uma definição do que seja valor. Na realidade, porém, há impossibilidade de defini-lo 
segundo as exigências lógico-formais de gênero próximo e de diferença específica” (REALE, Miguel. 
Filosofia do direito. 19 ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p.187.). Apesar de tal assertiva, a título de 
esclarecimento, cumpre colacionar o ideal de valor proposto por Arianna Stagni Guimarães, para a 
qual “os valores são os conceitos inerentes à humanidade, devidamente organizada em uma dada 
sociedade, e que, portanto, servem de balizamento, ou parâmetro, para uma conivência mais 
harmoniosa e equilibrada” (GUIMARÃES, Arianna Stagni. A importância dos princípios jurídicos no 
processo de interpretação constitucional. São Paulo: LTr,  2003,  p. 93.); Outro interessante conceito 
é o de Celso Bastos, ao aduzir que valores “são os conteúdos materiais da Constituição, que 
conferem legitimidade a todo o ordenamento jurídico. Eles transcendem o quadro jurídico institucional 
e a ordem do Direito, pois indicam aspirações ideais que devem informar todo o sistema normativo.” 
(BASTOS, Celso Ribeiro. Hermenêutica e interpretação constitucional. 3. ed. São Paulo: Celso 
Bastos Editor, 2002, p. 240.) 
112 BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula de. A nova interpretação constitucional dos 
princípios. In: LEITE, Geroge Salomão (Org.). Dos princípios constitucionais: considerações em torno 
das normas principiológicas na Constituição. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 108. 
113 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 9. ed. Trad. Maria Celeste Cordeiro Leite dos 
Santos. Brasília: Universidade de Brasília, 1997, p. 158-159. 
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De tal modo, partindo do pressuposto de que os princípios e regras são 

espécies do gênero norma, vários são os autores que buscaram diferenciar 

princípios de regras, utilizando-se, para tanto, dos mais diversos critérios114, razão 

pela qual – e em virtude de esta não ser a meta fundamental deste trabalho – 

buscou-se tão-somente delinear de maneira objetiva os principais traços distintivos 

entre aqueles e as regras jurídicas. 

Nesta senda, valendo-se, principalmente, dos ensinamentos de Joaquim 

José Gomes Canotilho, procurou-se diferenciar as regras dos princípios. 

Assim, consoante propõe o mencionado autor, pode-se apresentar 

diversos critérios de distinção entre as referidas espécies, a saber: 

a) grau de abstração: os princípios são regras com um grau de 

abstração relativamente elevado; de modo diverso, as regras 

possuem uma abstração relativamente reduzida. 

b) grau de determinabilidade na aplicação do caso concreto: os 

princípios por serem vagos e indeterminados, carecem de 

mediações concretizadoras (do legislador? do juiz?), enquanto as 

regras são suceptíveis de aplicação directa. 

c) caráter de fundamentalidade no sistema das fontes de direito: os 

princípios são normas de natureza ou com um papel fundamental no 

ordenamento jurídico devido à sua posição hierárquica no sistema 

das fontes (ex.: princípios constitucionais) ou à sua importância 

estruturante dentro do sistema jurídico (ex.: princípio do Estado de 

Direito). 

d) «proximidade» de idéia de direito: os princípios são «standards» 

juridicamente vinculantes radicados nas exigências de «justiça» 

(Dworkin)  ou na «idéia de direito» (Larenz); as regras podem ser 

normativas vinculativas com um conteúdo meramente funcional. 

                                                
114 Para o estudo mais aprofundado das mais diversas formas de diferenciação dos princípios das 
normas: ÁVILA, 2004, p. 22-86. 
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e) natureza normogenética: os princípios são fundamento das 

regras, isto é, são normas que estão na base ou constituem ratio de 

regras jurídicas, desempenhando, por isso, uma função 

normogenética fundamentante.115 (conforme o original) 

Ainda sobre o assunto, Canotilho afirma que a diferenciação é bastante 

complicada e aduz que tal complexidade surge em razão de não haver resolução 

prévia de dois questionamentos fundamentais, quais sejam: “(1) saber qual é a 

função dos princípios [...]; 2) Saber se entre os princípios e regras existe um 

denominador comum [...].”116 

Contudo, procurando responder aos questionamentos aludidos, bem como 

estabelecer uma diferenciação entre princípios e regras, o doutrinador citado 

estabelece, a priori, uma distinção entre princípios hermenêuticos e jurídicos. Sendo 

que os princípios hermenêuticos desempenham uma função meramente 

argumentativa, ao passo que os princípios jurídicos devem ser entendidos como 

verdadeiras normas de condutas, distintas das outras categorias de normas (regras) 

de forma qualitativa. 

A partir da constatação aludida, J.J. Gomes Canotilho aduz que: 

As diferenças qualitativas traduzir-se-ão, fundamentalmente, nos 

seguintes aspectos. Em primeiro lugar, os princípios são normas 

jurídicas impositivas de uma optimização, compatíveis com vários 

graus de concretização, consoante os condicionamentos fáticos e 

jurídicos; as regras são normas que prescrevem imperativamente 

uma exigência (impõem, permitem ou proíbem) que é ou não 

cumprida (nos termos de Dworkin: aplicable in all-or-nothing 

fashion); a convivência entre os princípios é conflitual (agrebelsky), a 

                                                
115 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 6. ed. Lisboa: 
Almedina, 2002, p. 1.146-1.147. 
116 CANOTILHO, 2002, p. 1.147. 
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convivência entre regras é antinómica; os princípios coexistem, as 

regras antinômicas excluem-se.117 (destaques do autor). 

  E arremata afirmando que os princípios se relacionam, intrinsecamente, com 

uma idéia de valor ou peso e as regras se ligam ao âmbito da validade, conforme se 

passa a transcrever: 

Conseqüentemente, os princípios, ao constituírem exigências de 

optimização, permitem o balanceamento de valores e interesses 

(não obedecem, como as regras, à lógica do «tudo ou nada»), 

consoante o seu peso e a ponderação de outros princípios 

eventualmente conflitantes; as regras não deixam espaço para 

qualquer outra solução, pois uma regra vale (tem validade) deve 

cumprir-se na exata medida das suas prescrições, nem mais nem 

menos.118 (destaques do autor) 

Diante de todo o exposto, pode-se concluir que as regras são, na maioria 

das vezes, relatos objetivos, descritos de determinadas condutas e aplicáveis a um 

conjunto delimitado de situações. Ocorrendo a hipótese prevista no seu relato, a 

regra deve incidir pelo mecanismo tradicional da subsunção: enquadram-se os fatos 

na previsão abstrata e produz-se uma conclusão. A aplicação de uma regra opera-se 

na modalidade do tudo-ou-nada: ou ela regula a matéria em sua inteireza ou é 

descumprida. No caso de conflito entre duas regras, só uma será válida e irá 

prevalecer. 

Os princípios, por sua vez, contêm relatos com maior grau de abstração, 

não especificam a conduta a ser seguida e se aplicam a um conjunto muito amplo, 

por vezes indeterminado, de situações. Em uma ordem democrática, os princípios 

freqüentemente entram em tensão dialética, apontando direções diversas. Por essa 

                                                
117 CANOTILHO, 2002, p. 1.147. 
118 CANOTILHO, 2002, p. 1.147. 
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razão, sua aplicação deverá se dar mediante ponderação: à vista do caso concreto, 

o intérprete irá aferir o peso que cada princípio deverá desempenhar na hipótese, 

mediante concessões recíprocas e, preservando o máximo de cada um, na medida 

do possível. 

 

2.3 A CONSTITUIÇÃO COMO UM SISTEMA ABERTO DE PRINCÍPIOS E REGRAS 

E EVOLUÇÃO SOCIAL 

Outro importante ponto a ser abordado trata da análise, em uma 

concepção sistêmica, de como os princípios e as regras estão inseridas em nosso 

ordenamento jurídico, mormente em nossa Constituição Federal, e sua inter-relação 

com a evolução social.119 

Confirmando a importância do tema, Paulo Bonavides aduz que 

“compreendendo a Ciência do Direito como ciência da direção e da regulação dos 

processos sociais, a teoria sistêmica poderá sem dúvida abrir caminho para uma 

investigação mais ampla e eficaz acerca da natureza do sistema constitucional.”120  

Desta feita, cabe iniciar conceituando o que é um sistema jurídico. Para 

tanto, nos valeremos do magistério de Juarez Freitas, para o qual: 

Sistema jurídico é uma rede axiológica e hierarquizada de princípios 

gerais e tópicos, de normas e de valores jurídicos cuja função é a 

de, evitando ou superando antinomias, dar cumprimento aos 

princípios e objetivos fundamentais do Estado Democrático de 

                                                
119 Para um estudo profundo acerca de sistema constitucional, ver: BONAVIDES, 2006, p. 93-140. 
120 BONAVIDES, 2006, p. 127. 



 

64 

Direito, assim como se encontram consubstanciados, expressa ou 

implicitamente na Constituição.121 

Em outras palavras, pode-se afirmar que sistema jurídico é um conjunto de 

normas (princípios e regras) harmônicas entre si que regem a vida do Estado, 

preordenadas de forma hierarquizada, onde os princípios dão norte e validade a 

todo o ordenamento jurídico. 

Tendo-se conceituado sistema jurídico, cumpre passar ao estudo de que 

viria a ser sistema constitucional. 

Nesta linha de pensamento, primeiramente, é imperioso alocar a 

Constituição como último elemento de validade semântica de nosso ordenamento, 

irradiando efeitos para todo ele, isto é, a Constituição Federal fundamenta toda a 

ordem jurídica, dada a condição de superioridade hierárquica de seus princípios e 

regras, iluminadores de todo o ordenamento. 

É importante também dizer que idéia de um ordenamento como verdadeiro 

sistema jurídico foi paulatinamente sendo disseminada em nosso país, tendo 

atingido seu ápice, principalmente, após a promulgação da Constituição da 

República de 1988. 

A partir deste momento, a percepção da ciência jurídica como conjunto de 

regras que, necessariamente, devem estar em harmonia com uma série de 

princípios, sob uma perspectiva global e unitária, encontrou sedimentação plena, eis 

que foram subjugados os posicionamentos em contrário e solidificado o 

entendimento de que as normas principiológicas são hierárquica e axiologicamente 

                                                
121 FREITAS, Juarez. A interpretação sistemática do direito. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 50. 
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superiores às demais espécies legislativas, devendo, por isso, informar e dar lume à 

interpretação e à aplicação destas. 

É salutar, ainda, asseverar que a Constituição, enquanto um elemento 

sistêmico harmônico, não traduz uma completude, em virtude de ser um sistema 

aberto de princípios e regras. 

Para explicar o que é um sistema aberto de princípios e regras, Marciano 

Buffon doutrina o seguinte: 

Na estrutura de um sistema constitucional é mister a existência das 

duas espécies de normas, razão pela qual Canotilho concebe a 

Constituição como um sistema aberto de princípios e regras. A 

concepção da Constituição como um sistema aberto, composto de 

regras e princípios, decorre do fato de Canotilho entender o direito 

como um sistema, quando este conduz a uma idêntica norma 

fundamental. Esse sistema seria aberto porque está apto a captar as 

mudanças inerentes à evolução de cada sociedade. Por outro lado, 

sustenta que esse sistema é normativo, porque sua estruturação 

ocorre através de normas, as quais tanto podem revelar-se sob a 

forma de princípios como sob a forma de regra.122 

Isso ocorre, fundamentalmente, em razão da grande diversidade de 

situações que o cotidiano nos apresenta e, também, do demasiado aumento de 

demandas que chegam ao Judiciário, podendo-se afirmar que querer regulamentar 

todas as situações da vida que possam gerar conflitos de interesses é tarefa muito 

difícil, para não dizer “impossível”. Isto é, no que toca a este aspecto, os princípios 

resolvem determinados casos onde existem lacunas normativas que 

necessariamente devem ser colmatadas pelo intérprete e pelo julgador. 

                                                
122 BUFFON, Marciano. O principio da progressividade na Constituição Federal de 1988. São Paulo: 
Memória Jurídica, 2003, p. 37. 
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Portanto, é forçoso aduzir que a Constituição não pode ser concebida tão-

somente como um sistema meramente prescritivo de regras, no qual se procure 

regular de forma exaustiva todas as condutas humanas capazes de gerar conflitos, 

tornando o sistema completo, posto que é impossível ao legislador acompanhar a 

dinamicidade do cotidiano, sendo, portanto, inimaginável um sistema exaurir em 

regras a regulação das condutas humanas. 

Contudo, é certo que um modelo idealizado desta forma produziria uma 

sensação de plena segurança jurídica, porém desfalcado de maleabilidade para 

trabalhar tais regras e, por conseguinte, buscar um melhor balanceamento dos 

valores e interesses dos quais a sociedade realmente necessita. 

De outro lado, um modelo constitucional estribado exclusivamente em 

princípios corresponderia a um sistema indeterminado, em demasia impreciso e 

carente de uma imperiosa regulamentação específica, tornando, inclusive, a 

segurança jurídica um fenômeno quase inexistente. 

Vale colacionar, neste sentido, o pensamento de Canotilho: 

A existência de regras e princípios, tal como se acaba de expor, 

permite a descodificação, em termos de um «constitucionalismo 

adequado» (Alexy: gemässigte Konstitutionnalismus), da estrutura 

sistêmica, isto é, possibilita a compreensão da constituição como 

sistema aberto de regras e princípios. 

Um modelo ou sistema constituído exclusivamente por regras 

conduzir-nos-ia a um sistema jurídico de limitada racionalidade 

prática. Exigiria uma disciplina legislativa exaustiva e completa – 

legalismo – do mundo e da vida, fixando, em termos definitivos, as 

premissas e os resultados das regras jurídicas. Conseguir-se-ia um 

«sistema de segurança», mas não haveria qualquer espaço livre 

para a complementação e o desenvolvimento de um sistema, como 
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o constitucional, que é necessariamente um sistema aberto. Por 

outro lado, um legalismo estrito de regras não permitiria a introdução 

dos conflitos, das concordâncias, do balanceamento de valores e 

interesses, de uma sociedade pluralista e aberta. Corresponderia a 

uma organização política monodimensional (Zagrebelsky). 

O modelo ou o sistema baseado exclusivamente em princípios 

(Alexy: prinzipien – Modell des Rechtssystems) levar-nos-ia a 

conseqüências também inaceitáveis. A indeterminação, a 

inexistência de regras precisas, a coexistência de princípios 

conflituantes, a dependência do «possível» fático e jurídico, só 

poderiam conduzir a um sistema falho de segurança jurídica e 

tendencialmente incapaz de reduzir a complexidade do próprio 

sistema. Daí a proposta aqui sugerida. Qualquer sistema jurídico 

carece de regras jurídicas [...]. Contudo, o sistema jurídico necessita 

de princípios (ou os valores que eles exprimem) [...].123 (destaque do 

autor) 

Assim, a Constituição deve sempre corresponder a um sistema aberto de 

regras e princípios, em razão da imprescindibilidade da existência de dispositivos 

constitucionais estabelecendo as condutas a serem seguidas, v.g., a não-incidência 

de determinado tributo às exportações; de outra banda, é necessário que existam 

normas consagrando princípios, como o da isonomia, por exemplo. 

Caso não fosse deste modo, ou seja, se existisse um sistema formado 

apenas por regras, estaria condenado a ser fechado, gerando uma inútil e ilusória 

sensação de segurança jurídica. De forma contrária, isto é, se fosse apenas dotado 

de princípios, estaria fadado ao relativismo, sem um mínimo de segurança jurídica. 

Vale dizer, ao invés de um emaranhado de leis, é somente através da 

escorreita aplicação dos princípios que se pode construir um ordenamento jurídico 

dotado de cientificidade, justamente em razão de os princípios serem diretrizes com 

                                                
123 CANOTILHO, 2002, p. 1.148-1.149. 



 

68 

alto grau de abstração que alicerçam não só a hermenêutica jurídica, mas também 

possuírem marcante ingerência sobre a própria ordem normativa, vez que são 

impregnados de força normativa. 

Desta forma, servem os princípios como veículo para uma percepção 

sistemática do ordenamento jurídico, razão pela qual, se diz que conhecer as 

normas jurídicas sem uma compreensão dos princípios que as norteiam é como 

conhecer o particular sem ter a noção do todo, primando pela individualidade em 

detrimento do conjunto. É como disse Bobbio: “as normas jurídicas não existem 

isoladamente, mas sempre em um contexto de normas com relações particulares 

entre si.”124 

Com isso, é claro que todo sistema deve ser aberto e composto de 

princípios e regras, devendo estar apto a sempre assimilar a dinâmica evolução da 

sociedade. 

Superado o estudo dos princípios jurídicos de forma geral, é oportuno 

passar à explanação do que vem a ser a concorrência em bem genérico, para então 

passar ao estudo da Livre Concorrência como Princípio da Ordem Econômica, 

inserido na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, cerne e principal 

escopo desta pesquisa. 

 

                                                
124 BOBBIO, 1997, p. 19. 
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CAPÍTULO III - A CONCORRÊNCIA 

Vencidas as noções introdutórias acerca do Poder Econômico e seu 

Abuso, bem como dos princípios de forma genérica, passar-se-á ao estudo de 

alguns aspectos gerais relativos à Concorrência, com escopo de melhor entender o 

papel desempenhado pelo princípio inserto no artigo 170, inciso IV, da Constituição 

Federal. 

Assim, iniciar-se-á fazendo, no panorama global, uma abordagem 

histórico-evolucional da concorrência, desde a Antigüidade até os tempos atuais, e 

uma análise da evolução legislativa do instituto em nosso país. 

O passo seguinte será o exame da origem etimológica das palavras 

“concorrência”, “competição” e “rivalidade”, tudo o com escopo de esclarecer o 

porquê de suas utilizações. 

Ao depois, conceituar-se-ão os termos “concorrência” e “liberdade”, tanto 

em sentido lato como em sentido jurídico, buscando-se deixar claro seus conteúdos, 

de modo a determinar precisamente o que vem a ser “livre concorrência”. 

Delineado o conteúdo da expressão “livre concorrência”, buscar-se-á 

demonstrar seu inter-relacionamento com a globalização e as influências que esta 

última impõe à primeira. 

No tópico seguinte, analisar-se-á, de maneira bem objetiva e sucinta, o 

que vem a ser o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e suas principais 

implicações. 
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Finalmente, far-se-á um estudo acerca da concorrência no Direito 

Estrangeiro, principalmente em Portugal, Itália e Espanha, cujos sistemas 

constitucionais serviram de base ao modelo brasileiro. 

 

3.1 HISTÓRICO DA CONCORRÊNCIA 

Este item do trabalho, vale esclarecer, não tem a pretensão de esgotar 

toda a evolução histórica da concorrência, isto é, pretende-se tão-só fazer uma 

abordagem do iter evolucional da concorrência a partir de alguns tópicos. 

Vale salientar também que tal abordagem não é importante, apenas por 

dar uma noção geral do desenvolvimento da concorrência, mas, sobretudo, sempre 

tendo em conta o tema em análise, por nos permitir interpretar os acontecimentos do 

passado, compreender o presente e traçar novas perspectivas para o futuro. 

Em outras palavras: é uma forma de entender a aplicação, importância e 

evolução da defesa da concorrência, nos vários momentos da história e, a partir daí, 

poder compreendê-la no cenário atual e continuar aprimorando-a. 

Nesta trilha, Hegel igualmente se manifestou: 

Os destinos dos povos e nações, seus interesses, condições e 

problemas são outro domínio; predica-se aos governantes, aos 

estadistas e, principalmente, aos povos instruírem-se por meio da 

experiência histórica. Porém, o que a experiência e a histórica 

ensinam é que os povos e os governos jamais aprenderam coisa 
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alguma da história, e não seguiram o ensinamento que ela poderia 

ter inspirado.125 

Passa-se, então, ao estudo geral da evolução da concorrência, 

primeiramente no panorama global e depois no âmbito nacional. 

 

3.1.1 Panorama Global 

Diferentemente do que se pode imaginar, a idéia de concorrência permeia 

as relações sociais há muito tempo e, como assevera Lambros Kotsiris, tal ideal é 

“tão antigo quanto a civilização e tão contemporânea quando o espírito humano. Ela 

provém da típica tendência da natureza humana segundo a qual homens de todas 

as épocas buscaram aumentar seus interesses pecuniários.”126 

Cumpre aduzir que, já na antiga Grécia127, podem ser vislumbrados alguns 

traços do Direito Concorrencial, tais como monopólios estatais com escopo de gerar 

receitas ao Estado e, também, de impedir escassez de alimentos em épocas de 

crise. Além do monopólio estatal, também há casos de monopólios privados.128 

Ainda na Grécia – numa região chamada Ática129, que dependia quase 

que exclusivamente de produtos importados para sobreviver – havia várias leis 

                                                
125 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Filosofia da historia. Trad. de Artur Morão. 2. ed. Brasília: 
Universidade de Brasília, 1999, p. 15. 
126 KOTSIRIS, E. Lambros, 1988, apud FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. 2. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 56-57. 
127 Corroborando tal assertiva Geraldo Vidigal afirma que “[...] já na Índia e na Grécia, em época 
anterior ao nascimento de Cristo, leis tinham sido promulgadas contra a formação de monopólios, 
contra a elevação arbitrária de preços e a provocação artificial de escassez de gêneros.” (VIDIGAL, 
Geraldo. Objeto do direito econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1976, p. 27-28.) 
128 Neste sentido: FORGIONI, 2005, p. 34. 
129 Acerca do assunto, Manoel Jorge e Silva Neto assevera que “é paradigmática da realidade da 
época aquele que é considerado o primeiro caso antitruste da história. Assim é que a região da Ática, 
com população numerosa, possuía, não obstante, terras pouco férteis, razão pela qual a quase 
totalidade das mercadorias destinadas à subsistência da comunidade era importada, tornando os 
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coibindo os abusos dos importadores e comerciantes, chegando, inclusive, a 

determinar o preço máximo de venda dos produtos. 

Em Roma, a prática monopolista também existiu, sendo correto afirmar 

que o monopólio do sal, por parte do Estado, foi responsável pela maioria das 

receitas deste. Através do Édito de Zenão, foi regulamentada política de monopólios, 

evitando com isso os abusos de preços. Neste mesmo sentido também se 

posicionou o Código de Justiniano que proibiu determinadas práticas de monopólio. 

Na passagem da Idade Antiga para a Idade Média, os institutos relativos à 

concorrência evoluíram, apresentando, naquele momento, maiores semelhanças 

com seu estágio atual, principalmente com o aparecimento das chamadas 

corporações de ofício.  

Neste diapasão, é o magistério de Vicente Bagnoli, vejamos: 

Em meio ao renascimento do comércio, agora com o surgimento das 

cidades, os artesãos de interesses comuns se reúnem para proteger 

esses interesses, surgindo as corporações de ofício. O surgimento 

espontâneo das corporações de ofício a partir de associação dos 

agentes econômicos se assemelha com as associações atuais ou 

cartéis. É nesse momento que aparecem várias regras de 

concorrência que de algum modo inspiram os legisladores até 

hoje.130 

De forma geral, é possível asseverar que as corporações de ofício inibiam 

diferenciações entre os produtos (tanto de preço quanto de qualidade), procurando, 

                                                                                                                                                   

consumidores presas fáceis dos comerciantes desejosos de, por via da especulação, obter lucro 
exorbitante. Surgiu, daí, a necessidade de disciplinar e fiscalizar a atividade econômica, fixando-se, 
inclusive, a pena de morte para quem viesse a transgredir a lei.” (SILVA NETO, Manoel Jorge e. 
Direito constitucional econômico. São Paulo: LTr, 2001, p. 177.) 
130 BAGNOLI, Vicente. O direito da concorrência e sua aplicação na área de livre comércio das 
Américas. São Paulo: Dissertação de Mestrado (Universidade Presbiteriana Mackenzie), 2003, p. 14. 
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deste modo, evitar a concorrência, mantendo um equilíbrio entre a oferta e a procura 

e, também, um alto preço para as mercadorias. 

Vale, ainda, salientar que a doutrina da Igreja não se manteve alheia às 

circunstâncias da época, chegando “ao ponto de o mais prestigiado filósofo da Igreja 

Católica, Santo Tomás de Aquino, ter elaborado a teoria sobre o justo preço, tudo 

com o objetivo de sedimentar um arcabouço teórico para repelir as práticas 

anticoncorrenciais.”131 

Na Idade Moderna, com a crise do feudalismo e a formação das 

monarquias nacionais, há uma progressiva concentração do poder político nas mãos 

do Rei que – por meio da demarcação de seu território, do estabelecimento de um 

sistema único de pesos e medidas, da criação de um sistema monetário, bem como 

da unificação das leis – funda o Estado nacional e, por tabela, constrói uma espécie 

de mercado nacional, de forma a facilitar o comércio. 

A criação dos mercados nacionais trouxe grande benefício à classe 

burguesa, eis que, em função da unificação de todo o sistema, as mercadorias 

puderam circular com maior facilidade e, por conseguinte, o comércio desenvolveria 

muito mais. Ademais, com a criação dos exércitos por parte do Rei, havia paz e 

segurança para que os burgueses realizassem suas transações comerciais com 

mais tranqüilidade. 

Juntamente com o regime Absolutista, tem início o Mercantilismo, que se 

caracterizava por uma política econômica de constante intervenção governamental 

                                                
131 SILVA NETO, 2001, p. 179. 
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na economia e tinha, como princípios básicos, a balança comercial favorável, o 

protecionismo alfandegário, o metalismo e o pacto colonial. 

Esta última característica (pacto colonial) gerava a possibilidade do 

estabelecimento de monopólios entre os Estados e as colônias ou entre estas e 

particulares que recebiam o privilégio exclusivo do comércio por meio de 

concessões. 

No fim do século XVI, inicia-se a contestação da legalidade dos 

monopólios pelos reis. Paula A. Forgioni assevera que: 

Costuma-se considerar o chamado “caso dos monopólios”, de 1603, 

como o primeiro pronunciamento judicial sobres os princípios gerais 

da common law acerca dos monopólios (e também sobre o poder 

real de concedê-los). Para que não se façam interpretações 

equivocadas desse episódio, convém ressaltar que não havia, à 

época, a concepção de livre iniciativa ou liberdade de comércio 

como uma forma de atingirem-se os ideais de liberdade econômica 

ou eficiência. Mesmo assim, com o escopo de justificar a posição 

que tomavam, os julgadores apontam alguns dos efeitos danosos do 

monopólio para a economia e, conseqüentemente, para o bem 

comum.132 

Após este primeiro caso, outros surgiram e geraram grande repercussão 

até que, em 1624, o Parlamento Inglês aprova o “Statute of Monopolies”, que 

impedia a concessão de monopólios por parte do Rei e limitava, conseguintemente, 

o poder soberano do Rei. 

                                                
132 FORGIONI, 2005, p. 52-53. 
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No fim da Idade Moderna, ocorrem as Revoluções Burguesas133/134 que 

objetivavam acabar com o Antigo Regime das monarquias absolutistas, baseadas 

em leis divinas, do mercantilismo e dos privilégios de nascimento e, também, criar 

monarquias constitucionais que caminhassem para parlamentos e implantar o 

liberalismo econômico, solidificando o modo de produção capitalista. 

As referidas Revoluções se inspiravam nas idéias do Iluminismo (ou 

Esclarecimento), que foi um movimento intelectual surgido, na segunda metade do 

século XVIII (o chamado “século das luzes”), que enfatizava a razão e a ciência 

como formas de explicar o universo. 

Com o pensamento Iluminista – e, principalmente, a partir da idéia de 

ampla liberdade de iniciativa propugnada por Adam Smith, isto é, a não-intervenção 

do Estado na economia, em razão de esta ser capaz de se auto-regular por meio 

das leis da oferta e da procura – a concorrência passa a ser tratada como a 

panacéia para os males provenientes dos monopólios, regulando os mercados e 

propiciando bem-estar aos consumidores, independentemente de intervenção do 

Estado. 

No ano de 1791, são editados dois instrumentos normativos de suma 

importância para a concorrência. Tais instrumentos são: a) Decreto de Allarde que 

preconizava a liberdade de comércio e indústria, independentemente de ligação com 

                                                
133 Por exemplo: a Revolução Gloriosa (1688) na Inglaterra, a Revolução de Independência dos 
Estados Unidos da América (1763) e a Revolução Francesa (1789). 
134 Acerca da origem da livre concorrência, Alberto Moniz da Rocha Barros assevera o seguinte: “com 
a quebra do sistema corporativo, a economia passou a fundar-se no regime da livre concorrência. O 
Artigo 419 do Código de Napoleão punia com rigor quem entravasse ‘la concurrnce naturelle et limbre 
du commerce.’” (BARROS, Alberto Moniz da Rocha. O poder econômico do estado contemporâneo e 
seus reflexos no direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1953, p. 31.) 
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corporação de ofício; b) Lei Chapelier que acabava com as corporações de ofício, 

garantindo, com isso, uma ampla liberdade de comércio.135 

Com o passar do tempo, e durante todo o século XIX, consoante afirma 

Alberto Venâncio Filho: 

Importantes transformações econômicas e sociais vão 

profundamente alterar o quadro em que se inserira esse 

pensamento político-jurídico [Liberalismo]. As implicações cada vez 

mais intensas das descobertas científicas e de suas aplicações, que 

se processam com maior celeridade e, a partir da Revolução 

Industrial, o aparecimento de gigantescas empresas fabris, 

trazendo, em conseqüência, a formação de grandes aglomerados 

urbanos, representam mudanças profundas na vida social e política 

dos países, acarretando alterações acentuadas nas relações 

sociais, o que exigirá que paulatinamente, sem nenhuma posição 

doutrinária preestabelecida, o Estado vá, cada vez mais, abarcando 

maior número de atribuições, intervindo mais assiduamente na vida 

econômica e social, para compor os conflitos de interesses de 

grupos e de indivíduos.136 

Outro evento histórico importante na evolução da concorrência foi a 

Revolução Industrial, principalmente com o desenvolvimento do capitalismo 

financeiro (após 1860). Foi neste momento, que surgiram as grandes sociedades 

anônimas, os grandes conglomerados de empresas (holdings), bem como os 

acordos para dividir mercados e limitar a concorrência (cartéis). 

                                                
135 Acerca de tais Leis, Eros Roberto Grau aduz que: “o princípio da liberdade de iniciativa econômica 
inscreve-se plenamente no decreto d’Allarde, de 2-17 de março de 1791, cujo art. 7º determinava 
que, a partir de 1º de abril daquele ano, seria livre a qualquer pessoa a realização de qualquer 
negócio ou exercício de qualquer profissão, arte ou ofício que lhe aprouvesse, sendo contundo ela 
obrigada a se munir previamente de uma ‘patente’ (imposto direto), a pagar as taxas exigíveis e a se 
sujeitar aos regulamentos de polícia aplicáveis. Meses após, na chamada Lei Chapelier – decreto de 
14-17 de junho de 1791 – que proíbe todas as espécies de corporações, o princípio é reiterado.” 
(GRAU, 2005, p. 203.); Nesta mesma direção: ZOUAIN, Renato Sorroce. Livre iniciativa e livre 
concorrência nas constituições do Brasil. São Paulo: Dissertação de Mestrado (Pontifícia 
Universidade Católica), 2002, p. 14. 
136 VENÂNCIO FILHO, Alberto. A intervenção do Estado no domínio econômico. Ed. Fac-similar. Rio 
de Janeiro: Renovar, 1998, p. 8. 
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Em função disso, nos Estados Unidos137, por exemplo, houve uma grande 

concentração do poder econômico em poucos agentes e, conseqüentemente, uma 

diminuição no número de empresas. Consoante salienta Bagnoli: 

Não demorou muito e a população, dentre os quais consumidores, 

agricultores, trabalhadores e pequenos empresários, e a imprensa, 

principalmente a partir de 1880, contestaram a concentração do 

poder econômico, os preços de monopólio e a posição de sujeição 

dos demais agentes do mercado ao poder econômico, práticas 

comerciais consideradas imorais para eliminar a concorrência. 

Assim, a liberdade de atuação no mercado pregada pelo Liberalismo 

começa a ser contestada nos EUA no final do século XIX, até ser 

veementemente reprovada pela população em 1887.138 

Por força desta repulsa à concentração do poder econômico, no ano de 

1888, os candidatos à presidência dos Estados Unidos da América propugnaram a 

criação de uma lei apta a conter o poder econômico.139 Tal posicionamento culminou 

com a promulgação do “Sherman Act”140 em 2 de julho de 1890, que protegia os 

negócios e o comércio contra restrições ilegais e monopólios. Nessa mesma esteira, 

foi promulgado em 1914 o “Clayton Act”, cujo principal papel era aperfeiçoar a Lei 
                                                
137 De acordo com o pensamento de Celso Bastos, “não há exagero em se dizer que a matéria 
jurídica, econômica e social sobre o direito antitruste norte-americano é de grande valia, não só para 
o Brasil como para o mundo todo. Essa matéria serve de arquivo da experiência antitruste e do 
pensamento baseado nessa experiência, de um País que, sob o regime de uma lei antitruste, cresceu 
e progrediu ao ponto em que os Estados Unidos se encontram hoje. O direito antitruste norte-
americano indica problemas e aponta soluções: a lei nasceu e foi aplicada diretamente na vida 
econômica e social do povo dos Estados Unidos.” (BASTOS, 2004, p. 149.) 
138 BAGNOLI, 2003, p. 34. 
139 É importante lembrar que “a primeira lei antitruste contemporânea foi o Act for the Prevention and 
Supression of Combinations Formed in Restraint of Trade, de 1889, do Canadá. Sua origem está 
relacionada ao fracasso de uma política de protecionismo da indústria local, na tentativa de evitar que 
aquele país se tornasse um mero satélite da economia norte-americana.” (AGUILLAR, 2006, p. 224.) 
140 Interessante é o magistério de Lawrence Meir Friedman acerca do “Sherman Act”, vejamos: “o 
Sherman Act era amplo, vago e nebuloso. Ele não respondeu a nenhum programa específico, exceto 
ao grito extenso e de certa forma histérico vindo do meio rural para ‘fazer alguma coisa’ sobre os 
trustes ... Conforme os trustes cresciam, um grande medo cresceu entre o público. No final dos anos 
1880, procuradores-gerais em alguns Estados responderam movendo ações para ‘quebrar’ alguns 
dos mais indesejáveis trustes.” (FRIEDMAN, Lawrence Meir, 1985, Apud MOSCOGLIATO, Marcelo. 
Evolução do Direito Antitruste no Brasil. In: ROCHA, João Carlos de Carvalho (Coord.) et al. Lei 
antitruste: 10 anos de combate ao abuso do poder econômico. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p.167-
200.). Ver também: SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito administrativo da economia. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 259-260. 
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Sherman, tipificando condutas potencialmente anticompetitivas. Também em 1914 

foi criada a Agência Antitruste norte-americana.141/142 

Neste mesmo ano, inicia-se a Primeira Grande Guerra (1914-1918) que, 

em meio a perda de mais de nove milhões de vidas e da destruição da Europa, teve 

um grande beneficiado que foram os Estados Unidos da América (EUA), eis que 

conseguiram enriquecer com a exportação quase que exclusiva de matérias-primas 

e produtos industrializados para a Europa, Ásia e América do Sul, em razão de os 

demais países industrializados terem destinado sua produção ao esforço de guerra. 

Contudo, o aludido crescimento é brecado principalmente em função da 

superprodução e da especulação geradas pelo fim da Guerra Mundial. O período de 

recessão da economia norte-americana culminou com uma das maiores crises da 

história que foi a quebra da bolsa de Nova Iorque, em 24 de outubro de 1929143, a 

chamada “Quinta-feira Negra”. 

                                                
141 Outras leis importantes se incorporaram à legislação antitruste norte-americana, dentre elas, 
temos: a) a Lei Robinson-Patman (1936), que proíbe a discriminação de preços; b) a Celler-Kefauver 
(1950), que trata de operações e restrições de natureza vertical; e, c) a Lei Hart-Scott-Rodino (1976), 
que determina que as operações de fusão e aquisição sejam antecipadamente informadas à Divisão 
Antitruste do Departamento de Justiça (DOJ) e à Agência Antitruste norte-americana (FTC), para a 
análise de eventuais efeitos anticompetitivos de uma operação antes de sua efetiva ocorrência. 
(Acerca do assunto: GLÓRIA, Daniel Firmato de Almeida. A livre concorrência como garantia do 
consumidor. Belo Horizonte: Del Rey; FUMEC, 2003, p. 60-68.) 
142 Sobre o Sistema de Defesa da Concorrência dos EUA, é interessante o comentário de Leopoldo 
Pagotto: “Entre todos os países, provavelmente os Estados Unidos que viveram a experiência mais 
radical de combate ao poder econômico, especialmente até os anos 70 do século XX. Combinando-
se o certo determinismo do paradigma estrutura-função-desempenho da tradição de Harvard à 
praticamente inexistente concorrência internacional para produtos americanos e à aplicação da 
Doutrina da Incipiência (Incipiency Doctrine), esse período foi o mais hostil à concentração do poder 
econômico.” (PAGOTTO, 2005, p. 28.) 
143 Sobre a Crise de 1929, Fábio Konder Comparato assim se manifesta: “a Crise de 1929, colhendo 
de improviso as economias nacionais que mal se recompunham das conseqüências da grande 
guerra, e espraiando largamente seus efeitos sobre as economias coloniais periféricas, representou o 
verdadeiro dobre de finados do clássico ‘laissez faire’. Diante da paralisia quase total dos fatores de 
produção [...], a tradicional ausência de iniciativa econômica pública não tarda a desaparecer. A 
posição estatal de simples árbitro do respeito às regras do jogo econômico não tinha mais razão de 
ser, desde o momento em que os diferentes protagonistas deixavam de jogar. A se porfiar no otimista 
‘laissez faire’, ter-se-ia na prática um ‘laissez ne pas faire’. Incumbia a alguém reimpulsionar a 
máquina econômica paralisada, e este alguém só poderia ser o Estado.” (COMPARATO, Fábio 
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A saída encontrada pelos EUA foi a intervenção direta do Estado, na 

esfera econômica, por meio de um programa de reformas chamado de “New Deal” 

(nova distribuição), cujas principais medidas foram: a) no setor agrícola, a 

indenização dos agricultores pelo Estado, em função de terem reduzido as suas 

áreas de cultivo para diminuir a produção, e a concessão de créditos para 

pagamento de dívidas; b) na indústria, a fixação de limites à produção e tabelamento 

dos preços dos produtos, de modo a evitar-se as crises de superprodução; c) no 

setor financeiro, a criação de uma legislação para controlar a atividade da Bolsa e do 

setor bancário; d) no domínio social, o estabelecimento de salário mínimo, a redução 

do horário de trabalho e a introdução de medidas protetivas aos trabalhadores, tais 

como subsídio de desemprego, doença, de velhice e de invalidez. 

A partir de então, embora sempre tenha existido atuação estatal na 

economia, a quantidade de normas provenientes do Estado aumentou 

sobremaneira, de forma a ser estabelecida uma interferência não apenas episódica, 

mas organizada e sistemática. O Estado passa a conduzir o sistema, buscando 

evitar crises. Tal condução é chamada de intervenção estatal.144 

Cumpre, ainda, aduzir que, a partir do ano de 1951, consolida-se uma 

nova espécie de regulação da concorrência, agora não como mero recurso protetivo 

do mercado, mas como meio destinado à implementação de políticas públicas. Isso 

se operou no tratado de Paris, por via do qual é fixada a idéia da concorrência 

instrumento. 

                                                                                                                                                   

Konder. O indispensável direito econômico. In: Revista dos Tribunais, São Paulo, Revista dos 
Tribunais, v. 54, n. 353, p. 14-26, mar. 1975.) 
144 FORGIONI, 2005, p. 84. 
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Nos artigos 65 e 66 do Tratado de Paris, foram estabelecidos os meios 

para a implementação da política. O artigo 65 veda “todas as decisões de 

associações de empresas e todas as práticas concertadas que, no mercado comum, 

tendam direta ou indiretamente a impedir, restringir ou falsear o funcionamento 

normal da concorrência e que, em especial, tendam a: a) fixar ou determinar preços; 

b) restringir ou controlar a produção, o desenvolvimento técnico ou os investimentos; 

e, c) repartir os mercados, os produtos, os clientes ou as fontes de 

abastecimento.”145 Os acordos ou decisões proibidos pelo tratado são 

absolutamente nulos e não podem ser invocados perante qualquer órgão 

jurisdicional dos Estados-membros. O mesmo artigo 65 já prevê a possibilidade de 

isenções individuais para algumas práticas restritivas de concorrência.146 

Por fim, cumpre lembrar que outro importante momento histórico da 

evolução da concorrência foi a assinatura do Tratado de Roma147, que instituiu a 

Comunidade Econômica Européia (CEE), em 25 de Março de 1957, posto que traz 

como um de seus princípios a defesa da concorrência. 

 

3.1.2 A Evolução da Concorrência no Brasil 

No início da história brasileira não há que se falar em concorrência, tendo 

em vista que o único comércio existente naquele tempo era fruto do pacto colonial 

com a metrópole. Com o escopo de manter tal monopólio, Portugal precisava 

impedir qualquer desenvolvimento industrial do Brasil. Com essa intenção, foram 

                                                
145 COMUNIDADE EUROPÉIA. Tratado de Paris de 18 de abril de 1951. Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/pt/treaties/treaties_founding.htm > Acesso em: 05 abr. 2007. 
146 Ver: SILVA NETO, 2001, p. 180. 
147 Tal tratado será objeto de análise mais minuciosa mais a frente. 
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criadas algumas leis proibitivas, dentre as quais podemos citar a Carta Régia de 

1766 (proibia a atividade de ourives, a fabricação de mel de vinho e o plantio de 

uvas) e o Alvará de 5 de janeiro de 1785 (proibindo a produção de qualquer espécie 

de manufatura). 

Como o passar do tempo, apesar da quase inexistência de concorrência 

nas terras brasileiras, pode-se afirmar que a Coroa portuguesa tinha uma certa 

preocupação com o que hoje chamamos de “consumidor”. Aliás, neste sentido se 

posiciona Paula A. Forgioni: 

Nessa linha, a revogação do estanco concedido pelo Estado 

português à Companhia do Comércio do Brasil (que possuiu o 

privilégio do comércio na costa brasileira e também o monopólio da 

venda do vinha, azeita, bacalhau e trigo) deu-se, segundo 

sustentado por alguns, em virtude não apenas do desabastecimento 

que se estava fazendo sentir na colônia, mas também dos preços 

excessivos que eram impostos à população, em frontal desrespeito 

aos tabelamentos instituídos.148 

Ademais, era clarividente a intervenção do Estado português na economia 

da colônia, como ocorreu com a Companhia do Grão-Pará e Maranhão (1755) e com 

a Companhia de Pernambuco e Paraíba (1759), que recebiam vários incentivos e 

privilégios da Coroa. 

Com a chegada da família real ao Brasil, em função da invasão 

napoleônica à Península Ibérica, foi implementada uma política de fomento que 

findou por desenvolver a economia do país. Dentre as medidas de incentivo, pode-

se elencar: a abertura dos portos brasileiros, em 28 de janeiro de 1808, às nações 

inimigas; a instituição da liberdade de manufatura e indústria (Alvará de 1º de abril 

                                                
148 FORGIONI, 2005, p. 96-97. 
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de 1808), com a revogação do Alvará de 1785; e a criação do Banco do Brasil (12 

de outubro de 1808). 

Consoante os ensinamentos de Hélio Jaguaribe, Dom João VI adotou um 

“liberalismo pragmático, não ortodoxo, que visava a retirar do princípio da liberdade 

de comércio e de iniciativa todas as vantagens que pudesse proporcionar, deixando 

de aplicá-lo quando contrariasse os interesses nacionais.”149 

Não obstante, é possível asseverar que tal liberalismo era implementado 

de acordo com permissões inglesas, como ocorre, v.g., com a celebração do Tratado 

de 1810, por força do qual o Brasil viu-se impossibilitado de implementar uma 

política protecionista.150 

Neste contexto, surge a Constituição de 1824151 apregoando, de acordo 

com João B. L. da Fonseca, que “a liberdade, a segurança individual e a propriedade 

são direitos individuais ou naturais, e, como tais, estão acima das leis civis, devendo 

por estas ser reconhecidos e garantidos.”152 

                                                
149 JAGUARIBE, Hélio. Desenvolvimento econômico e desenvolvimento político: uma abordagem 
teórica e um estudo do caso brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1969, p. 146. 
150 Segundo vaticina Paula A. Forgioni, “parece unânime entre os doutrinadores que o liberalismo, no 
Brasil, foi introduzido de forma bastante peculiar, pois que depurado pelas especificidades de nosso 
sistema econômico. Não obstante, alguns utilizavam-se das teorias liberais para embasar sua revolta 
contra o intervencionismo de Portugal, que impunha uma infindável série de restrições às atividades 
comerciais e industriais brasileiras, muitas vezes conforme ditavam os interesses ingleses. É nesse 
sentido que o ‘liberalismo econômico’ se fazia presente, pois os agentes brasileiros encontravam 
nessa doutrina um certo respaldo para suas aspirações.” (FORGIONI, 2005, p. 104.) 
151 Josimar Santos Rosa afirma que “com a edição da Constituição Política do Império do Brasil, 
datada de 25 de março de 1824, um primeiro tratamento sistemático é conferido à matéria, uma vez 
que questões voltadas ao comércio já se faziam presentes, requerendo uma mobilização no preceito 
normativo interno.” [ROSA, Josimar Santos. A concorrência desleal no direito brasileiro. São Paulo: 
Tese de Doutoramento (Pontifícia Universidade Católica), 1996, p. 22.]; Para um estudo mais 
completo acerca da evolução da concorrência nas Constituições do Brasil, ver: ZOUAIN, Renato 
Sorroce. Livre iniciativa e livre concorrência nas Constituições do Brasil. São Paulo: Dissertação de 
Mestrado (Pontifícia Universidade Católica), 2002, p. 53-75. 
152 FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Direito econômico. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 
105. 
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Interessante é o comentário de Pimenta Bueno acerca da liberdade de 

contratar: 

O direito ou liberdade de contratar é de tal modo evidente que 

ninguém jamais dirigiu-se a impugná-lo; seria para isso necessário 

pretender que o homem na pode dispor de sua inteligência, vontade, 

faculdade ou propriedade. Não basta porém reconhecer o direito 

como inconcusso, é demais necessário saber respeitá-lo em toda a 

sua latitude e suas lógicas conseqüências, senão o princípio, posto 

que consagrado, será mais ou menos inutilizado com grave ofensa 

dos direitos do homem.153 

Na verdade, até a Constituição de 1891, pouco há o que ser estudado, no 

que diz respeito à concorrência, eis que o mercado brasileiro era abastecido em sua 

grande parte por mercadorias estrangeiras, não oferecendo à indústria interna 

qualquer concorrência, sendo poucas as tentativas de proteção do mercado 

interno.154 

De acordo com os relatos de Raymundo Faoro, neste período, “a 

regulação econômica do Estado fez sentir, com particular veemência, no comércio e 

indústria. Praticamente, tudo dependia do Governo, com autorizações, favores, 

tarifas protecionistas e concessões; fora da faixa do Tesouro não conseguia medrar 

a iniciativa privada.”155 

Com a primeira Constituição Republicana do Brasil, o direito de 

propriedade é mantido plenamente, conforme dispõe o § 17 do artigo 72, cuja dicção 

é a seguinte: “O direito de propriedade mantém-se em toda a sua plenitude, salvo a 

                                                
153 BUENO, José Antônio Pimenta. Direito público brasileiro e análise da Constituição do império. 
Brasília: Senado Federal, 1978, p. 395. 
154 Dentre as tentativas, tem-se a proposta apresentada no dia 20 de maio de 1826 pelo deputado 
Brigadeiro Cunha Matos que obrigava todas as repartições públicas a comprar manufaturas de 
origem nacional, todavia tal projeto foi rejeitado. 
155 FAORO, Raymundo. Os donos do poder. Porto Alegre: Globo, 1958, p. 210. 
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desapropriação por necessidade ou utilidade pública, mediante indenização 

prévia.”156 

Como é possível observar, quando a Constituição garante o direito de 

propriedade, de certa forma está garantindo a liberdade de indústria e comércio e, 

conseguintemente, a liberdade de concorrência. João B. L. da Fonseca, nesta trilha, 

salienta que, “como conseqüência desse direito fundamental [propriedade], 

continuam garantidos a liberdade de indústria e comércio [...]. O contrato, como 

expressão do direito transferir livremente a propriedade, continua sob o pálio da 

plena liberdade.”157 

Ademais, cumpre salientar que o regime político da Constituição de 1891 

conserva o Estado como ausente das atividades econômicas. E isto pode ser 

corroborado por um simples exame na competência da União na matéria, limitada 

tão-somente à instituição de bancos emissores e à criação e manutenção de 

alfândegas. 

Contudo, é pertinente lembrar que houve grande intervenção do Estado na 

economia: a) em 1906, com o Convênio de Taubaté, para defender a economia 

cafeeira; b) em 1908, através da Caixa de Conversão, medida que complementou a 

defesa da cafeicultura; e, c) em 1918, por meio da criação do Comissariado de 

Alimentação Pública (Decreto 13.069), que tinha o escopo de reequilibrar a 

economia que estava caótica em função da Primeira Guerra Mundial. 

No ano de 1929, com a crise da Bolsa de Nova Iorque, e com o 

desmoronamento do sistema de defesa do café, o aparelho político na velha 
                                                
156 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/>.  Acesso em: 02 jun. 2006. 
157 FONSECA, 2004, p. 107. 
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República entra em colapso, aumentando, por meio da Revolução de 1930, o desejo 

por mudanças políticas e sociais. 

Acerca de tal período, é ilustrativo o ensinamento de Paulo Henrique 

Rocha Scott: 

Seria o resultado direto da dificuldade pela qual passou a economia 

externa durante os anos da primeira guerra mundial – e ao episódio 

da Revolução de 1930 – a partir do qual se instituiu um modelo 

voltado a novas finalidades, como a promoção da indústria e a 

proteção dos trabalhadores urbanos – para resultar uma nova fase 

de organização social, política, jurídica e econômica no Brasil. 

Assim, a partir da década de 30 – sob diretrizes políticas 

econômicas governamentais, nitidamente voltadas à conquista de 

uma auto-suficiência nacional pelo fortalecimento da economia 

interna – novos fatores passaram a caracterizar o processo 

brasileiro de industrialização, como o surgimento de um núcleo 

importante de indústrias de bens primários, a consciência da 

escassez de capital e das deficiências técnicas e culturais, 

relacionadas às atividades econômicas, bem como as aspirações de 

melhoria das condições sociais.158 

Em meio a essas crises, é promulgada a Constituição de 1934 que, pela 

primeira vez, expressamente, traz o ideal da liberdade econômica, em seu artigo 

115, cujo conteúdo é o seguinte: “a ordem econômica deve ser organizada conforme 

os princípios da Justiça e as necessidades da vida nacional, de modo que possibilite 

a todos existência digna. Dentro desses limites, é garantida a liberdade 

econômica.”159 

                                                
158 SCOTT, Paulo Henrique Rocha. Direito constitucional econômico. Porto Alegre: Sergio Antonio 
Fabris Editor, 2000, p. 67. 
159 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/>.  Acesso em: 02 jun. 2006. 
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É importante notar que a liberdade econômica aparece, neste momento, 

ligada à idéia de que ao Estado é facultado intervir na economia, desde que seja 

para garantir a justiça e as necessidades de vida nacional. “Essa limitação explica-se 

pelo fenômeno da regulamentação da economia brasileira pelo governo federal, que 

se fez presente para minimizar os efeitos da grande crise de 1929, estendendo-se 

por toda a década de 30,”160 de acordo com o anteriormente aduzido. 

O golpe de Estado de 1937 deu início ao regime autoritário denominado 

Estado Novo que outorgou à sociedade brasileira uma Constituição que inova na 

área econômica e tem o seguinte ideal de liberdade de iniciativa: 

Art. 135 - Na iniciativa individual, no poder de criação, de 

organização e de invenção do indivíduo, exercido nos limites do bem 

público, funda-se a riqueza e a prosperidade nacional. A intervenção 

do Estado no domínio econômico só se legitima para suprir as 

deficiências da iniciativa individual e coordenar os fatores da 

produção, de maneira a evitar ou resolver os seus conflitos e 

introduzir no jogo das competições individuais o pensamento dos 

interesses da Nação, representados pelo Estado. A intervenção no 

domínio econômico poderá ser mediata e imediata, revestindo a 

forma do controle, do estimulo ou da gestão direta.161 

Pela Carta de 1937, a intervenção do Estado, no domínio econômico, 

poderia ocorrer por meio do controle, estímulo ou atuação direta, mas apenas para 

suprir deficiências da iniciativa individual e coordenar os fatores de produção, ou 

seja, a liberdade de iniciativa era amplamente protegida. 

Além de proteger a liberdade de iniciativa, a Constituição também zelava 

pela defesa da economia popular em seu artigo 141, que assim dispunha: “a lei 

                                                
160 FORGIONI, 2005, p. 109. 
161 BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1937. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/>.  Acesso em: 02 jun. 2006. 
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fomentará a economia popular, assegurando-lhe garantias especiais. Os crimes 

contra a economia popular são equiparados aos crimes contra o Estado, devendo a 

lei cominar-lhes penas graves e prescrever-lhes processos e julgamentos 

adequados à sua pronta e segura punição.”162 

Regulamentando tal dispositivo, surge a primeira Lei Antitruste163/164/165 

brasileira, que foi o Decreto-Lei n. 869 de 18 de novembro de 1938. Algumas de 

suas disposições se refletem até hoje em nossa legislação antitruste, como ocorre, 

por exemplo, com a coibição do açambarcamento de mercadorias (art. 2º, IV), a 

manipulação da oferta e da procura (art. 2º, I e II), a fixação de preços mediante 

acordo entre empresas (art. 3º, I), a venda abaixo do preço de custo (art. 2º, V) etc. 

No ano de 1945, foi introduzido, no ordenamento jurídico brasileiro, o 

Decreto-Lei n. 7.666, a chamada “Lei Malaia”166, que veio a sistematizar 

regulamentação de repressão ao abuso do poder econômico de forma específica, 

reprimindo firmemente o abuso do poderio econômico. A mencionada lei também 

                                                
162 BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1937. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/>.  Acesso em: 02 jun. 2006. 
163 Consoante ensina Shieber, no direito brasileiro a gênese da Lei Antitruste encontra-se nos 
dispositivos que tratam dos crimes contra a economia popular. (SHIEBER, Benjamin. Abusos do 
poder econômico: direito e experiência antitruste no Brasil e nos EUA. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1966, p. 3.) 
164 É salutar trazer a lume os ensinamentos de Paula A. Forgioni acerca do assunto: “note-se que o 
primeiro diploma brasileiro antitruste surge com uma função constitucional bastante definida, 
buscando a tutela da economia popular e portanto, precipuamente, do consumidor. Dentro da nossa 
linha de evolução histórica, constatação não deve causar qualquer surpresa, mas sim fazer 
sobressair o fato de que a evolução da disciplina, no Brasil, não se deu como nos países com uma 
certa tradição antitruste: o antitruste não nasce, no Brasil, como elo lógico entre o liberalismo 
econômico e (manutenção da) liberdade de concorrência. Nasce como repressão ao abuso do poder 
econômico e tendo como interesse constitucionalmente protegido o interesse da população, do 
consumidor.” (FORGIONI, 2005, p. 114) 
165 Neste mesmo sentido se posiciona o professor Gilberto Bercovici, para quem, “no Brasil, o direito 
concorrencial não nasce como conseqüência do liberalismo econômico, mas como repressão ao 
abuso do poder econômico, buscando proteger a população em geral e o consumidor em particular.” 
(BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 
24.) 
166 Vale aduzir que tal lei era assim apelidada em função das características físicas de seu 
idealizador, Agamemnon Magalhães, e, também, que a mesma vigeu por um período de apenas três 
meses, em razão de, após a queda de Getúlio, ter sido revogada por José Linhares em 9 de 
novembro de 1945. 
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criou a Comissão Administrativa de Defesa Econômica, órgão responsável pela 

apuração dos abusos. 

Segundo o magistério de Alberto Venâncio Filho, a “Lei Malaia” (Decreto-

Lei n. 7.666) “estabelecia um regime de autorização prévia para formação, 

incorporação, transformação e agrupamento de determinadas empresas, além do 

registro de outros ajustes e acordos, com interferência no processo de produção e 

circulação de riquezas”167, ou seja, era colocado “nas mãos do Poder Executivo um 

instrumento apto a controlar a atividade do poder econômico em território brasileiro, 

facultando até mesmo a intervenção em empresas que praticassem atos nocivos ao 

interesse público.”168 

Com o advento da Constituição de 1946, é corroborada a liberdade de 

iniciativa (Art. 145, CF), e, também, pela primeira vez, o princípio da repressão ao 

abuso do poder econômico vem expresso no artigo 148: “a lei reprimirá toda e 

qualquer forma de abuso do poder econômico, inclusive as uniões ou agrupamentos 

de empresas individuais ou sociais, seja qual for a sua natureza, que tenham por fim 

dominar os mercados nacionais, eliminar a concorrência e aumentar arbitrariamente 

os lucros.”169 

Vale salientar, ainda no que atine à Constituição de 1946, que a 

intervenção na economia era atribuição da União, que poderia monopolizar 

determinada indústria ou atividade, sempre tendo por base o interesse público e, por 

limite, os direitos fundamentais assegurados na Constituição (Art. 146). 

                                                
167 VENÂNCIO FILHO, 1998, p. 322. 
168 FORGIONI, 2005, p. 122. 
169 BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/>.  Acesso em: 02 jun. 2006. 
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Outra importante lei foi a n. 1.521, de 26 de dezembro de 1951 que, além 

de alterar dispositivos da legislação vigente sobre crimes contra a economia popular, 

trouxe vários artigos tipicamente antitruste (por exemplo, art. 3º, inc. V, que veda a 

prática de preços predatórios). 

Ainda sob a égide da Constituição de 1946, em 10 de setembro de 1962, 

foi promulgada a Lei n. 4.137, criando-se, como previu o artigo 8º, o Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (CADE), incumbido da apuração e repressão 

dos abusos do poder econômico. Nessa mesma conjuntura, em 26 de setembro de 

1962, vieram as Leis Delegadas números 4 e 5 que versavam, nessa mesma ordem, 

sobre a intervenção no domínio econômico para assegurar a livre distribuição de 

produtos necessários ao consumo do povo e sobre a organização da 

Superintendência Nacional do Abastecimento (SUNAB). 

Com o início do Regime Militar, em 1964, foi instituída uma nova ordem, 

representada pela Constituição de 1967, e também pela Emenda Constitucional de 

1969, nas quais a liberdade de iniciativa e repressão ao abuso do poder econômico 

foram mantidos170, não havendo profundas modificações em relação ao regime 

anterior. 

Neste sentido, Octavio Ianni salienta que: 

A postura governamental deste período – inaugurado em 1964 – [...] 

manteve-se sob os mesmos objetivos econômicos básicos: reduzir a 

taxa de inflação; incentivar a exploração de produtos agrícolas, 
                                                
170 “Art. 157 - A ordem econômica tem por fim realizar a justiça social, com base nos seguintes 
princípios: I - liberdade de iniciativa; II - valorização do trabalho como condição da dignidade humana; 
III - função social da propriedade; IV - harmonia e solidariedade entre os fatores de produção; V - 
desenvolvimento econômico; VI - repressão ao abuso do poder econômico, caracterizado pelo 
domínio dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros.” (BRASIL. 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/>.  Acesso em: 30 mar. 2007.) 
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minerais e manufaturados; racionalizar o sistema tributário e fiscal; 

estimular, sob o controle governamental, o mercado de capitais; 

criar condições e estímulos novos à entrada de capital e tecnologia 

estrangeiros; conter os níveis salariais em todos os setores da 

produção; estimular a modernização das estruturas urbanas; 

executar o plano habitacional; criar a indústria petroquímica; 

estabelecer novos objetivos e criar novos meios na política de 

ocupação e dinamização da economia da Amazônia.171 

Com o rompimento do Regime Militar, promulgou-se a Constituição de 

1988 que trouxe algumas inovações, dentre elas pode-se citar a inclusão da livre 

concorrência como princípio da ordem econômica (Art. 170, Inc. IV, CF). O parágrafo 

único do referenciado dispositivo prevê que “é assegurado a todos o livre exercício 

de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos 

públicos, salvo nos casos previstos em lei.”172 

O panorama do direito antitruste do Brasil foi alterado com a Lei n. 8.158, 

de 8 de janeiro de 1991, que nasceu para evitar crises que poderiam advir do 

comportamento dos agentes econômicos em função da nova política econômica de 

governo, extremamente liberal.173 

Por fim, insta informar que o último grande diploma antitruste174 em nosso 

país foi a Lei 8.884/94, por meio da qual se sistematizou a matéria e, ainda, se 

                                                
171 IANNI, Octavio. Estado e planejamento econômico no Brasil. 4. ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1986, p. 225-226. 
172 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/>.  Acesso em: 02 jun. 2006. 
173 Sobre o tema: SOUTO, Marcos Juruena Villela. Aspectos jurídicos do planejamento econômico. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 143-144. 
174 Carlos Emmanuel Jopppert Ragasso, em interessante comentário, afirma que: “a livre 
concorrência ainda não é um valor integrado à cultura brasileira. O longo período de controle de 
preços, em razão de política implementada no período da ditadura militar, gerou a perspectiva de que 
a figura de um Estado intervencionista, fixando condições de mercado, seria a melhor solução para 
maximizar o bem-estar social.” (RAGASSO, Carlos Emmanuel Jopppert. Notas introdutórias sobre o 
princípio da livre concorrência. In: Revista de direito da concorrência, Brasília, n. 6, p. 13-26, abr./jun. 
2005.) 
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implementou o que se convencionou chamar de “Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência” (SBDC), composto pelo CADE, pela Secretaria de Acompanhamento 

Econômico (SEAE) e pela Secretaria de Direito Econômico (SDE). 

Finalizado o estudo dos principais aspectos históricos relacionados com a 

livre concorrência, é importante neste momento destacar alguns aspectos 

relacionados com a concorrência em si. 

 

3.2 CONCORRÊNCIA E COMPETIÇÃO 

No Brasil, os termos concorrência e competição são utilizados como 

expressões unívocas, embora nossos legisladores tenham uma adoção preferencial 

pelo primeiro.175 

Contudo, é certo que, etimologicamente falando, tais termos são 

diferentes, eis que o vocábulo competição, em sua origem, não quer dizer 

necessariamente rivalidade, podendo também significar ajuste ou acordo176, razão 

pela qual, antes de definir o que é “concorrência livre”, noção mais importante a esta 

pesquisa, mister se faz delimitar o significado da palavra concorrência, a fim de 

evitar confusões. 

Acerca da utilização destas palavras, cumpre colacionar o magistério de 

Leopoldo Pagotto, vejamos: 

                                                
175 MOREIRA; CUÉLLAR, 2004, p. 34. 
176 HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da língua portuguesa.  In: Uol, São Paulo, abr. 2007. 
Disponível em: <http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=competi%E7%E3o>. Acesso em: 04 
abr. 2007. 
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Observando-se línguas estrangeiras, constata-se que a escolha de 

uma ou outra foi aleatória. No alemão, há o equivalente a 

“competição”, Wettbewerb, de origem germânica, mas identifica-se 

também a palavra de raiz latina Konkurrenz. No italiano, 

generalizou-se o uso jurídico de concorrenza, embora seja muito 

próxima, semanticamente, de competizione; o mesmo se verificou 

no francês entre concurrence e compétition. A propósito, compétition 

foi incorporada ao francês em 1759 por influência da inglesa 

competition e inexiste, no inglês, correspondente semântico para 

concorrência – a inglesa concurrence, proveniente do idioma 

francês, remete a simultaneidade e, surpreendentemente, a acordo. 

Do inglês também se difundiu para grande número de idiomas a 

palavra “antitruste”, usada para definir o combate aos cartéis e aos 

monopólios que se desenvolviam sob forma jurídica dos trusts, 

institutos jurídico da Common Law comparado ao fideicomisso.177 

Continuando a diferenciação entre as duas palavras, cabe dizer que, de 

maneira bem genérica, os dicionários apontam certa similitude entre a definição de 

tais palavras, assentando que concorrência é o “ato ou efeito de disputar a primazia 

com outra(s) pessoa(s) ou coisa(s)”178 e que competição é “concorrência a uma 

mesma pretensão por parte de duas ou mais pessoas ou grupos, com vistas a 

igualar ou especialmente a superar o outro.”179 

                                                
177 PAGOTTO, 2005, p. 46-47.; Neste mesmo sentido, Isabel Vaz preconiza que “na verdade a 
expressão portuguesa concorrência, do século XVI, o espanhol competência, o italiano concorrenza, 
dos séculos XIV-XV, o alemão Konkurrenz, do século XVII, ligam-se ao particípio presente italiano 
concurrens-entis, concorrente” (do latim concurre, ‘concorrer’), origem do francês concurrent, de 
1120, donde o francês concurrence, de 1559. A literatura jurídica inglesa e a norte-americana adotam 
as palavras competition, competition law, competition Act, competition Policy, com significado 
semelhante ao de ‘concorrência’.” (VAZ, Isabel. Direito econômico da concorrência. Rio de Janeiro: 
Forense, 2003, p. 21.) 
178 HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da língua portuguesa.  In: Uol, São Paulo, abr. 2007. 
Disponível em: <http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=concorr%EAncia>. Acesso em: 04 abr. 
2007. 
179 HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da língua portuguesa.  In: Uol, São Paulo, abr. 2007. 
Disponível em: <http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=competi%E7%E3o>. Acesso em: 04 
abr. 2007. 
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Em sentido especificamente econômico, tais palavras também são 

apontadas pelos léxicos180 como sinônimas, significando concorrência a “disputa, 

competição pela preferência dos compradores” e competição a “disputa pelo 

mercado.” 

Finalmente, cumpre asseverar que, apesar da similitude apresentada 

pelas duas palavras181, do ponto de vista etimológico, andou bem o legislador 

brasileiro em optar pelo vocábulo concorrência, ao invés de competição, posto que, 

como foi visto, esta última, em sua origem, não quer dizer necessariamente 

rivalidade, podendo até mesmo significar ajuste ou acordo. 

 

3.3 A CONCORRÊNCIA LIVRE 

Esclarecida a amplitude da palavra concorrência e não obstante a 

dificuldade em conceituá-la182, cabe determinar o que vem a ser “livre concorrência”. 

                                                
180 FERREIRA, 1999, p. 512 e 521. 
181 O termo “rivalidade” é outro vocábulo usado para designar a concorrência entre dois ou mais 
agentes econômico, em menor escala, contudo, razão pela qual não foi feita uma distinção entre ele e 
os termos “competição” e “concorrência”. Apesar disso, cabe trazer ao lume ao menos uma singela 
explicação sobre o termo: “Por fim, não se deve deixar de lado a palavra ‘rivalidade’. O Houaiss 
apresenta três entradas. A primeira seria ‘oposição, por vezes lúdica e geralmente sem grandes 
conseqüências, entre dois ou mais indivíduos, grupos, instituições que perseguem um mesmo 
objetivo e em que cada lado visa suplantar o (s) outro (s); competição, concorrência, disputa, 
emulação.’ Outra entrada a aponta como ‘zelo excessivo, ciúme’, denotando um viés negativo.’ O 
terceiro significado revela toda a carga negativa que envolve a noção de rivalidade: ‘ausência de 
entendimento, de tolerância, de convivência pacífica entre pessoas, grupos étnicos, instituições, 
países etc. que disputam entre si alguma coisa, não raro de modo violento, ou cujos interesses, 
opiniões etc. são radicalmente diversos; luta, conflito.’ Possivelmente por causa dessa carga 
negativa, a palavra ‘rivalidade’ foi adotada pelos sistemas de defesa da concorrência, embora seu 
sentido seja próximo do de concorrência e de competição.” (PAGOTTO, 2005, p. 47-48.) 
182 Neste sentido: “enquanto fato, a concorrência relaciona-se com o poder econômico, podendo ser a 
origem de seu surgimento, crescimento, retratação ou desaparecimento. Não é possível fotografá-la 
estaticamente, qualquer abordagem nesse sentido será míope, porque jamais captará o passado ou o 
futuro – o presente, isoladamente considerado, não é a concorrência em si, mas apenas um resultado 
momentâneo dela, útil para informar a estrutura do mercado relevante, mas inútil para avaliar se 
houve condutas anticoncorrenciais ou se haverá abuso do poder econômico. Muito provavelmente, é 
por isso que Hayek a define como ‘um processo de descobrimento’, um movimento constante e 
incessante entre os sujeitos e o objeto da relação.” (PAGOTTO, 2005, p. 94)  
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Para tanto, procurar-se-á determinar, primeiramente, cada um dos vocábulos que 

compõem a expressão, para, então, trazer a baila seu real significado. 

Etimologicamente, a palavra “livre” advém dos termos latinos liber, libera, 

libèerum e quer significar liberdade, ou seja, independência, escolha de seus 

próprios caminhos. 

Corroborando o que foi dito, Américo Luís Martins da Silva pensa que a 

liberdade poder ser entendida como: 

Um ato voluntário, como ausência de coação ou interferência 

externa, como possibilidade de escolha, de autodeterminação etc. 

Por outro lado, essas várias acepções podem apresentar diversos 

âmbitos de aplicação. Dependendo do objeto a que se refere, 

podemos falar em liberdade pessoal, liberdade social, liberdade 

política, liberdade de ação, liberdade de palavra, liberdade pública e 

liberdade econômica etc.183  

Já o conceito de concorrência quer indicar o ato ou efeito de concorrer, ou 

seja, traz em si a idéia de luta, de competição entre pessoas na busca do mesmo 

objetivo ou vantagem. Em outras palavras: concorrência nada mais é que, em 

condições de igualdade, disputar espaços com objetivos lícitos e compatíveis com as 

aspirações nacionais. 

Como ensina Pontes de Miranda: 

Concorrer é tentar abrir caminho, ou alargá-lo; quem o alarga 

demais, crescentemente, tira espaço a quem concorria, ou poderia 

concorrer. A luta conta os monopólios inspira-se na necessidade de 

evitar ou de desfazer resultados da intensificação da concorrência, 

                                                
183 SILVA, Américo Luís Martins da. A ordem constitucional econômica. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 
1996, p. 35. 
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que pode negar o princípio de livre concorrência, ou da própria 

atividade pré-eliminadora da concorrência. 184 

Na área econômica, representa a disputa entre todas as empresas para 

obter maior e melhor espaço no mercado. Ou, como diz Rubens Limongi França, “no 

campo de direito privado, a concorrência é a disputa, o ato pelo qual uma pessoa 

procura estabelecer competições de preços, com o fim de apurar as melhores 

condições para efetivação de compra ou realização de uma obra.”185 

Neste mesmo sentido aponta Paulo Sandroni, para quem a concorrência é 

“a situação do regime de iniciativa privada em que as empresas competem entre si, 

sem que nenhumas delas goze de supremacia em virtude de privilégios jurídicos, 

força econômica ou posse exclusiva de certos recursos.” 186 

Com isso, livre concorrência significa a possibilidade de os agentes 

econômicos atuarem sem embaraços juridicamente plausíveis, em um dado 

mercado, visando à produção, à circulação e ao consumo de bens e serviços, isto é, 

a livre concorrência procura garantir que os agentes econômicos tenham 

oportunidade de competir de forma justa no mercado.187 

 

3.4 GLOBALIZAÇÃO E CONCORRÊNCIA 

Quando se fala em globalização, tem-se sempre a impressão que se 

está falando de um processo recente, de algo novo, o que, com certeza, não é 

                                                
184 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. Tomo XVII (Parte 
Especial). 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, p. 179-180. 
185 FRANÇA, Rubens Limongi. Enciclopédia saraiva de direito. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 209. 
186 SANDRONI, Paulo. Novíssimo dicionário de economia. São Paulo: Best-Seller, 2000, p.118-119. 
187 Neste mesmo sentido: TOLEDO, Gastão Alves. O direito constitucional econômico e sua eficácia. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 194. 
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verdade. Aliás, “há quem diga que a globalização é novidade há 200 anos. A 

globalização, sugere a ironia, é apenas uma faceta do velho capitalismo. E 

demasiada atenção a ela pode descurar do fato de que sua história não começou 

nos anos 90 do século XX.”188 

Neste mesmo sentido, Josaphat Marinho afirma que “estende-se, enfim, 

a crença de que a globalização, como praticada até este momento, é outra forma de 

colonização, que o espírito de independência e igualdade dos povos não pode 

aceitar.”189 

Contudo, nos últimos tempos tal processo acelerou-se de maneira 

surpreendente. Vejamos as palavras de Celso Ribeiro Bastos sobre o tema: 

Caminhamos, e isto todos indicam ser uma marcha inexorável, para 

a mundialização da economia. Quer dizer, uma supressão quase 

total das barreiras alfandegárias, com transferência sem restrições 

de capitais, sejam de risco, sejam de especulação. As próprias 

regionalizações econômicas, como a União Européia, o Mercosul, 

são responsáveis pela criação de uma nova noção de mercado que 

ultrapassa a tradicional, e à luz da qual é regida a legislação 

antitruste.190 

Cabe também afirmar que o conceito de globalização não é unívoco. Ao 

contrário, trata-se de conceito plurívoco associado à ênfase dada pela literatura 

                                                
188 AGUILLAR, 2006. p. 52.; Neste mesmo sentido, José Eduardo Faria assevera que “globalização 
também não é um fenômeno novo. Ele já estava presente, por exemplo, nos antigos impérios, 
provocando sucessivos surtos de modernização econômica, cultural e jurídica. Na era moderna, foi 
impulsionado pela interação entre a expansão cartográfica, o crescente domínio das técnicas de 
navegação pelos povos ibéricos e a própria evolução do conhecimento científico. [...] Por isso mesmo, 
globalização está longe de ser um conceito original ou inédito na história, na sociologia política, na 
teoria econômica ou mesmo na ciência do direito.” (FARIA, José Eduardo. O direito na economia 
globalizada. 1. ed. 4. tir. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 60.) 
189 MARINHO, Josaphat. Constituição, desenvolvimento e modernidade. In: Revista de informação 
legislativa, Brasília, a. 34, n. 135, p. 83-89, jul./set. 1997.   
190 BASTOS, Celso Ribeiro. Repressão às infrações contra a ordem econômica. In: Cadernos de 
direito constitucional e ciência política, São Paulo, a. 4, n. 16, p. 20-23, jul./set. 1996.  
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anglo-saxônica dos anos 80 do século XX a uma nova política de relações 

internacionais. Desde que foi cunhado, esse termo tem sido usado para designar 

uma vasta gama de processos interligados.191 

A despeito do infindável leque de designações que a palavra 

globalização quer significar, no prisma econômico, nada mais é que o fim das 

economias nacionais e a integração cada vez maior dos mercados. Em outras 

palavras: 

O termo globalização [...] caracteriza-se pelo crescimento da 

atividade econômica para além das fronteiras políticas, regionais e 

nacionais de um Estado, em proporções mundiais, possibilitando 

aos diversos atores, em movimentos migratórios, buscar nas trocas 

e nos investimentos o lucro pela livre concorrência. 192 

Feitos os esclarecimentos iniciais acerca da globalização, cabe 

investigar seus efeitos no Direito Econômico193, especificamente no que tange à 

                                                
191 Como ensina José Eduardo Faria, “entre os processos mais importantes destacam-se, por 
exemplo, a crescente autonomia adquirida pela economia em relação à política; a emergência de 
novas estruturas decisórias operando em tempo real e com alcance planetário; as alterações em 
andamento nas condições de competitividade de empresas, setores, regiões, países e continentes; a 
transformação do padrão de comércio internacional, deixando de ser basicamente inter-setorial e 
entre firmas e passando a ser eminentemente intra-setorial e intrafirmas; a “desnacionalização” dos 
direitos, a desterritorialização das formas institucionais e a padronização das práticas comerciais no 
plano mundial, a desregulamentação dos mercados de capitais, a interconexão dos sistemas 
financeiro e securitário em escala global, a realocação geográfica dos investimentos produtivos e a 
volatilidade dos investimentos especulativos; a unificação dos espaços de reprodução social, a 
proliferação na divisão internacional do trabalho; e, por fim, o aparecimento de uma estrutura político-
econômica multipolar incorporando novas fontes de incorporação e conflito tanto no movimento do 
capital quanto no desenvolvimento do sistema mundial.” (FARIA, 2004, p. 59.) 
192 MORE, Rodrigo Fernandes. Integração econômica internacional. In: Jus navigandi, Teresina, ano 
6, n. 59, out. 2002. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3307>. Acesso em: 
04 abr. 2007. 
193 Maria Augusta Fonseca Paim ensina que: “a globalização trouxe ao direito econômico desafios de 
difícil superação. A erosão das fronteiras nacionais resultou em inevitável dispersão de 
multinacionais, aumentando os processos transfronteiriços de fusão, cisão e incorporação. As 
práticas monopolísticas e de manipulação de preços passaram a envolver mercados relevantes e 
participantes de jurisdições distintas. No contexto jurídico, a globalização faz com que os Estado 
percam, relativamente, parte da sua soberania, seja para um órgão comunitário, seja por influência de 
outros ordenamentos. Também se torna mais freqüente a tentativa de determinados Estado de fazer 
inserir suas normas internas sobre outros. A principal dificuldade de se conferir efeitos extraterritoriais 
a leis e a decisões nacionais em matéria de direito econômico está em seu caráter instrumental de 
execução de políticas públicas. Como as decisões econômicas revelam interesses políticos de fundo, 
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concorrência, tendo em vista que, a partir do momento em que se acelerou o 

processo globalizante, com a queda de barreiras e conseqüente migração dos 

mercados nacionais para os internacionais, aumentando também o crescimento do 

comércio e, conseguintemente, da concorrência. 

A grande disputa pelo comércio, pela maximização da rentabilidade 

econômica culminou em mercados abertos, onde prevalece a liberdade aduaneira; 

em relativização do conceito de soberania; em linhas de produção de escala global; 

em capitais voláteis, que freqüentam os mercados sem limites de fronteira. 

Conforme ensina André Ramos Tavares, é certo que: 

Com o crescimento do comércio ampliou-se a concorrência. Falar 

em concorrência é falar em competição, que é gerada no próprio 

mercado entre seus agentes, visando a um objetivo comum, qual 

seja o de conquistar clientela. Como em toda competição, há 

aqueles que se valem de procedimentos honestos e aqueles para os 

quais apenas importa o objetivo a ser conquistado, 

independentemente dos meios a serem utilizados. Estes últimos, 

contudo, não podem ser tolerados, devendo ser proscritos 

juridicamente seus procedimentos e, quando necessário, 

exemplarmente punidos.194 

Todos esses resultados são sentidos pelo Direito195, em especial pelo 

Direito da Concorrência.196 Diante de tal quadro, pode-se perguntar como se portar 

                                                                                                                                                   

sempre haverá questões de soberania intransponíveis, dificultando o alcance extraterritorial das 
normas de direito econômico.” (PAIM, Maria Augusta Fonseca. Os caminhos do direito econômico 
para além das fronteiras nacionais. In: Revista de direito econômico, Porto Alegre, a. 3, n. 10, p. 26-
44, jan./mar. 2005.) 
194 TAVARES, 2003, p. 272.  
195 Acerca de tais implicações para o Direito, é oportuno trazer ao lume o que pensa Eduardo Carrion: 
“Elemento importante na atual conjuntura são as iniciativas governamentais em matéria de reformas 
constitucionais, algumas já aprovadas pelo Congresso Nacional.  Ao invés de conformar as políticas 
públicas à Constituição,  inspirada nos princípios da democracia social e da democracia participativa, 
procura-se, na ótica conservadora, adaptar a Constituição ao projeto neoliberal, de alto custo social 
para as classes trabalhadoras.  Grande parte das reformas constitucionais aprovadas atingiram o 
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perante essa nova faceta do capitalismo? Serão os tradicionais mecanismos do 

Direito Econômico capazes de deter os novos avanços do capitalismo? 

Como é sabido, o Direito Econômico é o “conjunto das técnicas jurídicas 

de que lança mão o Estado contemporâneo na realização de sua política 

econômica.”197 Ou seja, é o direito das políticas econômicas, da regulação estatal da 

economia, que atua influenciando – orientando, restringindo, ampliando – o 

comportamento dos agentes econômicos. Sendo certo que muitos dos controles 

                                                                                                                                                   

‘núcleo jurídico-político fundamental’ da Constituição de 1988, caracterizando uma verdadeira ‘fraude’ 
à Constituição. Constituição essa que favorece um projeto de desenvolvimento nacional, inclusive 
como forma de viabilizar as conquistas sociais da Constituição. Projeto esse que historicamente, isto 
é,  no contexto de uma industrialização tardia, encontrou e hoje ainda  encontra no Estado um 
importante, se não decisivo, articulador. Não se trata de desconhecer ou de condenar o processo de 
internacionalização e de globalização da economia, mas de saber-se em que condições nos 
inseriremos nesse processo: como pólo periférico ou preservando a autonomia dos centros de poder 
nacionais em face da emergência das estruturas de poder transnacionais. De forma a que 
desenvolvimento, que implica também no nosso caso em resgate da dívida social, não seja 
confundido - abastardado poderíamos acrescentar - com simples crescimento 
econômico.  Finalmente, o que se observa é uma tentativa de desmonte do Estado, a reforma 
econômica e a reforma administrativa, bem como a política indiscriminada de ‘privatizações’ 
inserindo-se nessa perspectiva.”  (CARRION, Eduardo K. M.  A Efetividade dos Direitos 
Fundamentais. In: Faculdade de Direito da Universidade do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 
Disponível em: <http://www.direito.ufrgs.br/pessoais/carrion/Nova%20pasta/A%20EFETIVIDADE%20 
DOS%20DIREITOS%20FUNDAMENTAIS.doc>. Acesso em: 23 abr. 2007.) 
196 Como ensina Gesner Oliveira: “Embora as megafusões e os cartéis internacionais tornem o tema 
urgente, a discussão é antiga. A Carta de Havana de 1948, que previa a criação da Organização 
Internacional do Comércio, continha regras contra o abuso do poder econômico. O projeto foi 
rejeitado pelo Congresso dos EUA e nunca saiu do papel, tendo sido necessário quase meio século 
para o surgimento da OMC. É possível identificar pelo menos quatro posições no debate atual. A 
primeira considera prematuro um acordo internacional sobre defesa da concorrência. Ironicamente, 
essa visão tem sido expressa pelo país com maior experiência na matéria, os EUA. [...]. Uma 
segunda posição revela ceticismo em relação a compromissos multilaterais em defesa da 
concorrência. Embora não haja uma posição explícita nesse sentido, vários países em 
desenvolvimento, especialmente na Ásia e África, relutam em assinar acordos que limitem ainda mais 
a margem de liberdade para adotar políticas industriais. Essa vertente defende que em estágios 
iniciais de crescimento seriam justificáveis incentivos ao setor privado doméstico, embora esses 
últimos sejam freqüentemente contraditórios com o regime de mercado. [...]. Hong Kong e Cingapura 
se destacam em uma terceira posição, refratária à edição de uma lei (mesmo nacional) de defesa da 
concorrência por razões diametralmente opostas às dos partidários de uma política industrial 
tradicional. A justificativa é que a melhor maneira para proteger a concorrência é eliminar a 
intervenção governamental, inclusive aquela associada ao controle antitruste. Nessa visão, a abertura 
comercial, aliada a uma política liberal, seria suficiente para garantir o bom funcionamento do 
mercado. [...]. Uma quarta posição, associada à União Européia e também apoiada pelo Japão, 
propõe um acordo multilateral que estabeleça princípios mínimos a ser respeitados pelas legislações 
nacionais de defesa da concorrência, incluindo uma instância de resolução de conflitos. No entanto, a 
julgar pela diversidade de opiniões, um acordo multilateral nessa matéria exigirá intensa negociação 
nos próximos meses ou anos.” (OLIVEIRA, Gesner. Globalização da defesa da concorrência? In: 
Folha de São Paulo, São Paulo, 8 jul. 2000.) 
197 COMPARATO, Fábio Konder. O indispensável direito econômico. In: Revista dos tribunais, São 
Paulo, a. 54, v. 353, p. 14-26, mar. 1965. 
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atualmente usados deverão normalmente continuar a ser utilizados, apenas havendo 

uma tendência de mudança nos comportamentos dos atores econômicos. “Os 

comportamentos mudam, mas as regras continuarão as mesmas. As normas 

jurídicas são dotadas da capacidade de generalidade.”198 

No dizer do professor José Eduardo Faria: 

Com a transnacionalização dos mercados, a internacionalização do 

sistema financeiro e a formação dos blocos regionais, aumentam as 

decisões tomadas fora do alcance da jurisdição dos Estados. Com o 

advento de formas mais flexíveis de produção e da interpenetração 

das estruturas empresariais, as fronteiras econômicas se dissolvem. 

A capacidade dos governos de gerir livremente seus instrumentos 

de política monetária, cambial e fiscal é relativizada. Quanto mais 

uma nação se insere no sistema mundial de produção, menos 

condições tem de se auto-administrar só com base nas variáveis 

internas. Na economia globalizada, as relações entre os problemas 

internacionais e os internos se invertem, de tal modo que os 

primeiros não são mais parte dos segundos. Ao contrário, estão 

acima dos problemas nacionais e também os condicionam. Com 

isso, as estruturas jurídicas forjadas com base no princípio da 

soberania, vital no contexto cultural e ideológico da formação do 

constitucionalismo moderno, têm sua centralidade e exclusividade 

postas em xeque. As intervenções regulatórias, os mecanismos de 

direção econômica, as concepções de "segurança nacional" e os 

projetos de crescimento auto-sustentado, que instrumentalizaram as 

estratégias de planejamento entre o pós-guerra e os anos 70, 

perdem efetividade. E as políticas de desenvolvimento de médio e 

longo prazos, tão comuns nesse período, colidem com o sentido de 

urgência decorrente da força transnacionalizadora dos capitais e dos 

mercados. Num cenário policêntrico como esse, que papel as 

Constituições realmente podem exercer? Se a autonomia decisória 

do Estado foi enfraquecida, comprometendo o exercício de suas 

funções controladoras, corretivas e distributivas, têm elas condições 

                                                
198 AGUILLAR, 2006, p. 53. 
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de atuar como princípio absoluto, visto e reconhecido como "norma 

fundamental"? Como estatuto ordenador e definidor de 

competências? Como instrumento de organização social e de 

conformação de políticas públicas, impondo aos legisladores 

ordinários e aos governantes a consecução de determinadas metas 

e objetivos materiais? O esvaziamento da força normativa das 

Constituições perante os novos esquemas regulatórios e as novas 

formas institucionais supranacionais e as subseqüentes propostas 

de reforma constitucional em perspectiva desreguladora não 

permitem responder afirmativamente a essas indagações.199 

Vale, ainda, asseverar que, com toda certeza, alguns setores do Direito 

Econômico serão postos em dúvida com as novas tendências de globalização, 

podendo-se até afirmar que, em muitos casos, haverá mudança de conteúdo e forma 

da ação do Direito Econômico, acompanhando as mudanças na própria postura do 

Estado em relação ao problema regulatório. 

Na verdade, para resolver o problema, necessário se faz a imposição de 

normas gerais capazes de defender os interesses nacionais nessa luta globalizante, 

em que as armas virtuais são muito mais perigosas e arrasadoras do que as antigas 

armas convencionais, pois desferem golpes não se sabe de onde, nem de quem, 

nem de quando, e mais, no tempo real em que ferem o alvo. Então, o Estado, como 

agente normativo e regulador da economia, deve tentar compreender os efeitos da 

globalização e apresentar regramentos capazes de alavancar a economia nacional 

frente aos novos rumos do capitalismo.200 

                                                
199 FARIA, José Eduardo. O Debate sobre a Reforma Constitucional. In: O Estado de São Paulo, São 
Paulo, 10 ago. 1998. 
200 CORRÊA, Oscar Dias. Globalização e constituição econômica. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva 
(Coord.). As vertentes do direito constitucional contemporâneo. Rio de Janeiro: América Jurídica, 
2002, p. 234-236. 
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Finalmente, cabe aduzir que o crescimento do processo de globalização 

dos mercados, que afronta nossa economia, tão-somente vai ser vencido por meio 

de uma política de defesa da concorrência efetiva, capaz de vencer os efeitos 

nocivos do liberalismo, evitando que o comportamento dos agentes econômicos 

desvirtue o adequado funcionamento do mercado. 

 

3.4.1 O Papel da Organização Mundial de Comércio 

Como dito anteriormente, o crescente processo de globalização e, 

conseqüente, internacionalização econômica – acarretada, primordialmente, face à 

redução das barreiras comerciais, da maior velocidade das inovações tecnológicas e 

dos grandes avanços nas comunicações – exige dos países inovações e mudanças 

na atuação frente à comercialização internacional de produtos e serviços.  

Buscando minorar os efeitos maléficos do comércio globalizado, foi 

criada a Organização Mundial de Comércio – OMC201, cujo objetivo primordial é “a 

promoção de uma nova era de cooperação econômica mundial.”202 

Apesar de ser patente que a colaboração multilateral em matéria 

comercial é de difícil execução e que a implementação de um sistema uniforme de 

proteção da concorrência em países que buscam integrar-se economicamente é 

                                                
201 A Organização Mundial do Comércio – OMC, criada em 1995, é um dos mais importantes frutos da 
rodada de negociações do General Agreement on Trade and Tarifs (GATT) realizada no Uruguai 
entre 1986 e 1994. Para que não haja confusão entre GATT e OMC, é salutar que se faça a devida 
distinção entre ambos, sendo certo que o primeiro, cuja origem nos leva ao período subseqüente à 
Conferência de Bretton Woods, em 1948, nada mais é que um acordo entre países, com o escopo de 
liberalização econômica do comércio internacional. Já a última, trata-se de uma organização, com 
personalidade jurídica própria e constituída por Estados-membros, cujo fim é a promoção da 
cooperação econômica mundial. 
202 AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do. Direito do comércio internacional: aspectos fundamentais. 
São Paulo: Aduaneiras, 2004, p. 73. 
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processo naturalmente lento, cumpre colacionar que a OMC vem dando sua 

contribuição para a concretização do comércio internacional e desempenhado papel 

preponderante na defesa da concorrência neste novo mundo globalizado. 

Acerca do assunto, cumpre transcrever o pensar de Celso Lafer: 

A OMC é este mecanismo de inter-face e as suas normas são 

essenciais, porque o mercado não opera no vazio, ou seja, não é 

uma ordem espontânea. É uma ordem que requer the rule of law. 

Daí, com a OMC, a criação, num patamar superior, de um sistema 

multilateral de comércio rule- oriented. Neste sentido, o single-

undertaking de suas normas limita a competência discricionária das 

soberanias nacionais dos membros da OMC para promover o seu 

interesse comum, expandindo a produção e o comércio de bens e 

serviços, como se lê no preâmbulo do Acordo de Marraqueche.203 

Ainda nesta linha de raciocínio, é importante salientar que, com toda 

certeza, a instituição da OMC representou, sem sombra de dúvidas, um grande 

avanço em matéria de comércio internacional, pois que açambarcou quase a 

totalidade das temáticas atinentes ao assunto, tendo, inclusive, seus resultados 

extrapolado a incidência da mera mercantilização de mercadorias e passado a 

transitar em outras órbitas. 

Dentre as principais inovações trazidas, tem-se a criação de um órgão 

de resolução de litígios comerciais chamado de Dispute Settlement Body (DSB) ou 

Órgão de Solução de Controvérsias (OSC), cuja técnica utilizada é a Dispute 

Settlement Understanding (DSU) ou Entendimento Sobre Regras e Procedimentos 

que regem a Solução de Controvérsias (ESC). 

                                                
203 LAFER, Celso. A OMC e a regulamentação do comércio internacional: uma visão brasileira. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 1998, p. 145. 
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A técnica em alusão nada mais quer significar que a sistematização dos 

mecanismos de solução de conflitos, posto que, em razão competição comercial 

abranger interesses antagônicos, a resolução das lides no mercado internacional 

requerem um enquadramento jurídico que traga segurança e previsibilidade a todos 

os participantes do jogo comercial. 

Assim também se manifestou Celso Lafer ensinando que: 

O mercado e a concorrência podem ser vistos como uma grociana 

luta de todos em prol de todos. Essa é a tese do doux commerce. 

Simmel observou que o mercado e a concorrência são, no entanto, 

simultaneamente uma hobbesiana guerra de todos contra todos. 

Para evitar a confrotação bélica de uma concorrência desenfreada 

“baseada no poder”, a administração do conflito e da cooperação no 

mercado requer um enquadramento jurídico. A OMC prevê esse 

enquadramento através de um ordenamento jurídico, o single 

undertaking, concebido como um jogo de normas de fair play 

compartilhadas por todos os membros. [...] O sistema de solução de 

controvérsias da OMC representa não só codificação, mas um 

desenvolvimento progressivo do direito e da prática do GATT.204 

Finalmente, cabe salientar que, com base no inovador mecanismo 

instituído, a Organização Mundial de Comércio vêm assumindo importante papel na 

realidade globalizada, em razão de administrar os conflitos multilaterais sobre 

comércio internacional e promover, desta forma, interação organizada entre uma 

multiplicidade de economias nacionais. 

 

 

                                                
204 LAFER, 1998, p. 09. 
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3.5 O SISTEMA BRASILEIRO DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA 

No presente tópico, analisar-se-á, de maneira bem objetiva e sucinta, o 

que vem a ser o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e suas principais 

implicações. 

Neste caminho, primeiramente, cumpre informar que o Sistema 

Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) instituído pela Lei n. 8.884, de 11 de 

junho de 1994 (a chamada “Lei Antitruste”),205 tem como objetivo fundamental a 

promoção de uma economia competitiva por meio da prevenção e também da 

repressão de ações que, de alguma forma, possam limitar ou prejudicar a 

concorrência, procurando, com isso, garantir o bom funcionamento do mercado. 

Além disso, também atua na difusão da cultura da defesa da concorrência. 

É importante salientar que o SBDC é composto por três órgãos, a saber: 

a) Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE), vinculada ao Ministério da 

Fazenda; b) Secretaria de Direito Econômico (SDE), vinculada ao Ministério da 

Justiça; e, c) Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (CADE), também 

vinculado ao Ministério da Justiça. 

No que diz respeito ao CADE206, é importante asseverar que o mesmo 

foi criado pela Lei n. 4.137/62 e transformado em autarquia, vinculada ao Ministério 

da Justiça, pela Lei n 8.884/94. É um órgão judicante administrativo, com atribuições 

em todo território nacional, tendo, entre outras competências, o dever de apurar e 
                                                
205 BRASIL. Lei n. 8.884 de 11 de junho de 1994. Disponível em: <http://www.planalto. 
gov.br/CCIVIL/Leis/L8884.htm>.  Acesso em: 04 abr. 2007. 
206 Compõe-se o Plenário por sete integrantes, sendo um Presidente e seis Conselheiros, escolhidos 
dentre cidadãos com idade superior a 30 anos, com notório saber jurídico ou econômico e reputação 
ilibada. Após receberem a indicação e terem seus nomes aprovados pela Casa Civil, a Comissão de 
Assuntos Econômicos do Senado Federal realiza testes e, uma vez aprovados, são nomeados pelo 
Presidente da República para exercerem um mandato com dedicação exclusiva de dois anos, 
permitida uma recondução. (Arts. 3º a 6º, da Lei n. 8.884/94) 
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reprimir os abusos de poder econômico, zelar pela livre concorrência, difundir a 

cultura da concorrência, além de apreciar os atos de concentração econômica. Junto 

ao CADE funciona sua Procuradoria207, cujas atribuições de assessoramento estão 

elencadas no artigo 10 da Lei n. 8.884/94.  Dentre elas, destacam-se a promoção da 

execução judicial das decisões do CADE e sua defesa em juízo. 

A Secretaria de Direito Econômico, através do seu Departamento de 

Proteção e Defesa Econômica (DPDE), é responsável pela instauração e instrução 

dos processos administrativos, relativos a condutas anticoncorrenciais, bem como 

pela emissão de pareceres destinados a analisar juridicamente os fatos ocorridos. 

Seu campo de atuação é mais extenso208, pois além de observar a Lei 

de Defesa da Concorrência, age também em observância ao Código de Defesa do 

Consumidor, monitorando e acompanhando as práticas de mercado, prevenindo 

infrações de ordem econômica e procedendo a averiguações preliminares diante de 

indícios de infração. 

                                                
207 É composta por um Procurador-Geral, indicado pelo Ministro da Justiça e nomeado pelo 
Presidente da República, e um quadro de Procuradores, provenientes da Advocacia Geral da União. 
Vale remeter à participação do Ministério Público Federal perante o CADE, a fim de oficiar nos 
processos sujeitos à apreciação da autarquia ou então promover a execução de seus julgados (Art. 
12, da Lei n. 8.884/94). 
208 Dentre as atribuições da SDE, consoante preconiza o artigo 17 do Decreto n. 6.061/07, pode-se 
citar: “I - formular, promover, supervisionar e coordenar a política de proteção da ordem econômica, 
nas áreas de concorrência e defesa do consumidor; II - adotar as medidas de sua competência 
necessárias a assegurar a livre concorrência, a livre iniciativa e a livre distribuição de bens e serviços; 
III - orientar e coordenar ações com vistas à adoção de medidas de proteção e defesa da livre 
concorrência e dos consumidores; IV - prevenir, apurar e reprimir as infrações contra a ordem 
econômica; V - examinar os atos, sob qualquer forma manifestados, que possam limitar ou prejudicar 
a livre concorrência ou resultar na dominação de mercados relevantes de bens ou serviços; VI - 
acompanhar, permanentemente, as atividades e práticas comerciais de pessoas físicas ou jurídicas 
que detiverem posição dominante no mercado relevante de bens e serviços, para prevenir infrações 
da ordem econômica; VII - orientar as atividades de planejamento, elaboração e execução da Política 
Nacional de Defesa do Consumidor; VIII - promover, desenvolver, coordenar e supervisionar 
atividades de divulgação e de formação de consciência dos direitos do consumidor; IX - promover as 
medidas necessárias para assegurar os direitos e interesses dos consumidores; e, X - firmar 
convênios com órgãos e entidades públicas e com instituições privadas para assegurar a execução 
de planos, programas e fiscalização do cumprimento das normas e medidas federais.” (BRASIL. 
Decreto n. 6.061 de 15 de março de 2007. Disponível   em: <http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6061.htm#art6>.  Acesso em: 04 abr. 2007.) 



 

107 

Por sua vez, a Secretaria de Acompanhamento Econômico – órgão 

específico e singular do Ministério da Fazenda, criado pela Medida Provisória n. 813, 

de 1º de janeiro de 1995 – é encarregada de acompanhar os preços da economia, 

subsidiar decisões em matéria de reajustes e revisões de tarifas públicas, além de 

apreciar atos de concentração entre empresas e reprimir condutas 

anticoncorrenciais. 

Finalmente, e diante do que foi exposto, cumpre arrematar, aduzindo 

que, em breves palavras, a atuação dos órgãos do SBDC é subdividida em três 

espécies, quais sejam: a) preventiva, por meio do controle das estruturas de 

mercado, via apreciação de atos de concentração, tais como fusões, aquisições, 

incorporações de empresas etc.; b) repressiva, através do controle de condutas ou 

práticas anticoncorrenciais, buscando verificar a existência de infrações à ordem 

econômica, v.g., vendas casadas, acordos de exclusividade, formação de cartéis 

etc.; e c) educacional, por meio da propagação no seio social da cultura da 

concorrência, através da realização de seminários, palestras, cursos e publicações 

de relatórios e matérias em revistas especializadas, visando a um maior interesse 

acadêmico pela área, o incremento da qualidade técnica e da credibilidade das 

decisões emitidas e a consolidação das regras antitruste junto à sociedade. 

Agora, é tempo de passar ao estudo da concorrência no Direito 

Estrangeiro. 
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3.6 A CONCORRÊNCIA DO DIREITO ESTRANGEIRO 

O presente tópico tem por escopo fazer uma análise geral do postulado 

da concorrência nos países que mais influenciaram o constitucionalismo nacional, 

isto é, Itália, Espanha e Portugal. 

Neste caminho, buscar-se-á trazer a baila os principais aspectos 

atinentes à concorrência dos aludidos países, com o objetivo principal de fazer uma 

comparação do conteúdo da defesa da concorrência nos mesmos e no Brasil. 

 

3.6.1 O Regime da Concorrência em Portugal 

É importante iniciar tal estudo, a partir da Constituição da República 

Portuguesa de 1976, que, em seu artigo 80º, “c”, expõe, como um dos princípios 

fundamentais da organização econômica, a liberdade de iniciativa: “[...]; c) Liberdade 

de iniciativa e de organização empresarial no âmbito de uma economia mista; 

[...].”209 

Comentando acerca da liberdade de iniciativa privada e cooperativa, 

Jorge Miranda assevera que: 

São direitos de liberdade; revelam a autonomia de pessoas e de 

grupos formados na sociedade civil frente ao Estado; o cerne da sua 

estrutura está na actividade dessas pessoas e desses grupos, não 

na actividade do Estado – o que nem significa (tal como noutros 

direitos de liberdade) que se reduzam a direitos negativos, nem 

impede que, para o seu exercício (ou para o eu exercício em 

                                                
209 PORTUGAL. Constituição da República Portuguesa de 1976. Disponível em: <http://www.portugal. 
gov.pt/Portal/PT/Portugal/Sistema_Politico/Constituicao/06Revisao/Constituicao_p09.htm> Acesso 
em: 10 abr. 2007. 
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melhores condições), se torne conveniente a intervenção reguladora 

e correctiva do poder público, longe da mera abstenção como no 

século XX. E há um primeiro momento, de acesso à iniciativa 

económica (uma fase do exercício originário da iniciativa e de 

constituição da empresa) e há um segundo momento, de direcção e 

gestão. 

O primeiro momento traduz-se na liberdade de iniciativa em sentido 

estrito ou, sob certo prisma, na liberdade de estabelecimento. 

Refere-se ao direito de iniciar uma actividade económica; ao direito 

de constituir uma empresa; ao direito, que pode ser individual e que 

pode ser institucional, de organização de certos meios de produção 

para um determinado fim económico. 

No segundo momento, é o resultado da iniciativa e, do mesmo 

passo, a condição da sua prossecução – a empresa – que ressalta. 

Trata-se agora da liberdade de empresa, do direito da empresa de 

praticar os actos correspondentes aos meios e fins predispostos e 

de reger livremente a organização em que tem de assentar.210 

Como foi possível perceber, a liberdade de iniciativa revela uma grande 

amplitude, açambarcando a possibilidade de ingressar no mercado sem embaraços, 

bem como da empresa atuar livremente após o ingresso. Vale salientar, a liberdade 

de concorrência é um dos meios mais eficazes para que, após constituída, uma 

empresa atue livremente. 

Aliás, a própria Constituição de Portugal, no artigo 81º, “f”, previu como 

um dos misteres do Estado a necessidade de se respeitar a liberdade de 

concorrência, com o escopo de assegurar um livre jogo do mercado, senão vejamos: 

“[...] f) Assegurar o funcionamento eficiente dos mercados, de modo a garantir a 

equilibrada concorrência entre as empresas, a contrariar as formas de organização 

                                                
210 MIRANDA, Jorge Manuel Moura Loureiro de. Manual de direito constitucional. Tomo IV. 3a. ed. 
Coimbra: Coimbra Editora, 2000, p. 516. 
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monopolistas e a reprimir os abusos de posição dominante e outras práticas lesivas 

do interesse geral; [...].”211 

Comentando tal artigo Adalberto Costa assevera que: 

Cabe, portanto, ao Estado a organização e o desenvolvimento do 

quadro legislativo que discipline e garanta de forma eficaz, o 

equilíbrio devido ao relacionamento entre as empresas dos vários 

sectores da actividade económica, quando se movimentam no 

mercado. Este relacionamento das empresas, chama o texto 

fundamental de concorrência. O Direito da Concorrência tem por 

isso e desde logo a sua fonte próxima na Constituição da República 

Portuguesa.212 

Em outra passagem, é importante destacar, a Constituição da República 

Portuguesa, em seu artigo 99.º213, alíneas “a” e “c”, preconiza que o Estado deve 

zelar pela “concorrência salutar dos agentes mercantis” e “combater as práticas 

comerciais restritivas.” 

Isto é, na verdade, pode-se inferir que a liberdade de concorrência – um 

dos eixos essenciais da economia de mercado214 – tem em vista assegurar uma 

                                                
211 PORTUGAL. Constituição da República Portuguesa de 1976. Disponível em: <http://www.portugal. 
gov.pt/Portal/PT/Portugal/Sistema_Politico/Constituicao/06Revisao/Constituicao_p09.htm> Acesso 
em: 10 abr. 2007. 
212 COSTA, Adalberto. Regime legal da concorrência. Coimbra: Almedina, 2004, p. 91. 
213 PORTUGAL. Constituição da República Portuguesa de 1976. Disponível em: <http://www.portugal. 
gov.pt/Portal/PT/Portugal/Sistema_Politico/Constituicao/06Revisao/Constituicao_p09.htm> Acesso 
em: 10 abr. 2007. 
214 Neste mesmo sentido, inclusive, manifesta-se Manuel Couceiro Nogueira Serens: “afirmada a 
liberdade de concorrência – que é, afinal, o corolário do princípio da liberdade de comércio e indústria 
ou, como hoje se prefere dizer, da livre iniciativa econômica privada a princípio de ordem pública –, e 
certamente por se terem presentes os «estorvos» que lhe haviam sido postos no período do Ancien 
Regime, a generalidade das ordens jurídicas cuidou de a acautelar, concedendo-lhe a primazia no 
conflito, logo descortinável, com a liberdade contratual, que lhe estava (re)associada.” (SERENS, 
Manuel Couceiro Nogueira. Direito da concorrência e acordos de compra exclusiva: práticas nacionais 
e comunitárias. Coimbra: Coimbra Editora, 1993, p. 11.; Assim também se posicionou Adalberto 
Costa: “Esta participação do Estado na economia, no sentido de oferecer aos agentes econômicos 
alguma segurança e protecção para uma livre e sã concorrência, funda-se no nobre princípio 
consagrado no art. 61.º n.º 1 do texto fundamental, seja o princípio da livre iniciativa privada, limitado 
apenas pelos princípios constitucionais, do respeito pela legalidade instituída e pelo interesse geral, 
seja do mercado, seja da sociedade no seu todo.” (COSTA, 2004, p. 91-92.) 
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competição equilibrada entre as empresas, com o escopo final de alargar o leque de 

escolhas possíveis aos consumidores, sendo, por isso, óbvia a sua importância para 

a realização do mercado interno. 

Sobre o tema, após afirmar a necessidade de o Poder Público assegurar 

o regime da concorrência, Manuel Afonso Vaz ensina que: 

Significa isto que o princípio da concorrência, desligando-se da mera 

significação subjectiva, é assumido como valor objectivo-positivo de 

organização económica, ou seja, como garantia constitucional da 

ordem económica: a projeção no mercado das diferentes e 

autónomas iniciativas privadas tida como a forma mais adequada de 

racionalização económica, porquanto permitirá, pela oferta 

diversificada e competitiva, o progresso económico-social em 

benefício dos cidadãos (consumidores).215 

Vale dizer que, porém, longe de se perpetuar, a liberdade de oferta 

tende a restringir-se, em razão dos múltiplos processos de concentração econômico 

e, neste momento, é que o Estado é chamado a garantir a racionalização 

econômica. 

Com o objetivo de assegurar o postulado da livre concorrência, o 

legislador ordinário promulgou a Lei n. 18, de 11 de junho de 2003216, que aprovou o 

regime jurídico da concorrência em Portugal. 

Tal lei, por óbvio, tem por escopo garantir o livre jogo do mercado e se 

aplica a todas as atividades econômicas – pública217, privada e cooperativo – que se 

                                                
215 VAZ, Manuel Afonso. Direito económico: a ordem económica portuguesa. 4a. ed. Coimbra: 
Coimbra Editora, 1998, p. 226. 
216 PORTUGAL. Lei n.º. 18/2003, de 11 de junho. Disponível em: 
<http://www.autoridadedaconcorrencia. pt/vImages/34503461.pdf> Acesso em: 11 abr. 2007. 
217 Neste momento é importante lembrar o que dispõe o artigo 3º da Lei n. 18/03, posto que o mesmo 
prevê exceção à sua aplicação em caso de empresa que preste serviços de interesse económico 



 

112 

exerçam no mercado, independentemente de estarem sendo desempenhadas com 

regularidade ou não, consoante estabelece o seu artigo 1º.218 

Em sua Secção II, a Lei n. 18/03 traz as práticas proibidas pelo Direito 

da Concorrência português. Com isso, o artigo 4º, da referida lei, proíbe e considera 

nulos os acordos de empresas, as decisões de associações de empresas e as 

práticas concertadas entre empresas, desde que se destinem a: 

Artigo 4.º [...] a) Fixar, de forma directa ou indirecta, os preços de 

compra ou de venda ou interferir na sua determinação pelo livre jogo 

do mercado, induzindo, artificialmente, quer a sua alta quer a sua 

baixa; b) Fixar, de forma directa ou indirecta, outras condições de 

transacção efectuadas no mesmo ou em diferentes estádios do 

processo económico; c) Limitar ou controlar a produção, a 

distribuição, o desenvolvimento técnico ou os investimentos; d) 

Repartir os mercados ou as fontes de abastecimento; e) Aplicar, de 

forma sistemática ou ocasional, condições discriminatórias de preço 

ou outras relativamente a prestações equivalentes; f) Recusar, 

                                                                                                                                                   

geral. Vejamos seu teor: “Artigo 3.º Serviços de interesse económico geral. 1 - As empresas públicas 
e as empresas a quem o Estado tenha concedido direitos especiais ou exclusivos encontram-se 
abrangidas pelo disposto na presente lei, sem prejuízo do disposto no número seguinte. 2 - As 
empresas encarregadas por lei da gestão de serviços de interesse económico geral ou que tenham a 
natureza de monopólio legal ficam submetidas ao disposto no presente diploma, na medida em que a 
aplicação destas regras não constitua obstáculo ao cumprimento, de direito ou de facto, da missão 
particular que lhes foi confiada.” (PORTUGAL. Lei n.º. 18/2003, de 11 de junho. Disponível em: 
<http://www.autoridadedaconcorrencia. pt/vImages/34503461.pdf> Acesso em: 11 abr. 2007.) Sobre o 
artigo Adalberto Costa diz o seguinte: “em nosso entender, o preceito sob análise não tem razão de 
ser, tenho em conta a noção de empresa que é dada pelo n.º 1 do artigo 2.º do presente regime 
jurídico, tornando-se mesmo ridícula a expressão ‘da missão particular que lhes foi conferida.’ Salvo o 
devido respeito, o Estado não confia missões às empresas, antes lhes dá ou pode dar atribuições e 
objectivos a cumprir, pelo que as empresas públicas ou as empresas a quem o Estado conceda 
direitos especiais ou exclusivos, ou estão abrangidas pelo regime jurídico da concorrência, ou não 
estão, independentemente do seu estatuto jurídico ou modo de financiamento. Assim é que a 
disciplina que está consagrada no n.º 2 do preceito constitui, em nosso entender, um subterfúgio para 
as empresas que se encontram na situação ali expressa, já que o cumprimento de direito ou de facto 
da missão que lhes foi confiada pelo Estado, pode ou podem ser razões para que lhe não possa ser 
aplicado o regime jurídico da concorrência.” (COSTA, 2004, p. 91-92.) 
218 “Artigo 1.º Âmbito de aplicação. 1 - A presente lei é aplicável a todas as actividades económicas 
exercidas, com carácter permanente ou ocasional, nos sectores privado, público e cooperativo.  
2 - Sob reserva das obrigações internacionais do Estado Português, a presente lei é aplicável às 
práticas restritivas da concorrência e às operações de concentração de empresas que ocorram em 
território nacional ou que neste tenham ou possam ter efeitos.” (PORTUGAL. Lei n.º. 18/2003, de 11 
de junho. Disponível em: <http://www.autoridadedaconcorrencia. pt/vImages/34503461.pdf> Acesso 
em: 11 abr. 2007.) 
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directa ou indirectamente, a compra ou venda de bens e a prestação 

de serviços; g) Subordinar a celebração de contratos à aceitação de 

obrigações suplementares  que, pela sua natureza ou segundo os 

usos comerciais, não tenham ligação com o objecto desses 

contratos. 2 - Excepto nos casos em que se considerem justificadas, 

nos termos do artigo 5.º, as práticas proibidas pelo n.º 1 são 

nulas.219 

Pode-se dizer que o acordo entre empresas é aquele que reúne o 

consenso das partes contratantes seja qual for a matéria que esse acordo possa 

assumir, podendo ser feito relativamente ao mesmo estágio do processo econômico 

(acordo horizontal) ou a estágios diferentes (acordo vertical), desde que exista uma 

troca efetiva de vontades que sejam livremente tomadas e não se encontrem 

dependentes.220 

Assim como ocorre com os acordos, as decisões de associações 

também ensejam manifestação de vontade, voltada à produção de efeitos 

anticoncorrenciais. “São decisões tomadas pelas associações que reúnem o 

consenso e o interesse comum das empresas associadas relativamente aos actos e 

aos comportamentos a tomar perante o mercado.”221 Ou seja, é uma vontade 

coletiva formada segundo as regras que presidem ao funcionamento do tipo de 

associação ou agrupamento em causa. 

                                                
219 PORTUGAL. Lei n.º. 18/2003, de 11 de junho. Disponível em: 
<http://www.autoridadedaconcorrencia. pt/vImages/34503461.pdf> Acesso em: 11 abr. 2007. 
220 “A doutrina dominante entende que a noção de «acordos» é aqui usada em sentido amplo de 
forma a abranger quer os contratos, quais que eles sejam, de onde derivam obrigações juridicamente 
vinculativas para as partes, que simples acordos, mesmo que tácitos ou não assinados, de onde 
derivem restrições, incluindo por meio de sanções morais ou ecconómicas, à liberdade de decidir 
autonomamente de uma ou algumas das partes. [...]. Estes acordos tanto podem ser horizontais 
(entre partes concorrentes) como verticais (entre partes situadas em diferentes estádios do processo 
de produção ou distribuição), tendo por objecto os conteúdos mais diversos (vendas e 
comercialização, preços, troca de informações, uso e exploração de patentes e marcas, etc.).” 
(SANTOS, António Carlos dos; GONÇALVES, Maria Eduarda; MARQUES, Maria Manuel Leitão. 
Direito económico. 5a. ed. Coimbra: Almedina, 2004, p. 343.) 
221 COSTA, 2004, p. 22. 
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No que toca às práticas concertadas, António Carlos dos Santos afirma 

que: 

É uma noção difícil de precisar. Não se exige nenhum acordo ou 

decisão conjunta, nenhuma manifestação de vontade no sentido de 

criar laços jurídicos entre as partes, mas exige-se algo mais do que 

uma conduta idêntica, mesmo se consciente, por parte dos agentes, 

algo mais do que a existência de comportamentos paralelos num 

certo mercado destituídos de qualquer vontade de agir em 

comum.222 

De forma mais precisa Adalberto Costa ensina que práticas concertadas: 

[...] tem que ver com qualquer forma de cooperação entre empresas 

que não necessita de formalização, mas que assume o estatuto de 

cooperação prática relativamente a matérias como por ex. riscos de 

concorrência, número de empresas no mercado, volume de 

mercado, etc. As práticas concertadas traduzem-se por isso numa 

cooperação que dá aos interessados um controlo da circulação dos 

produtos no mercado. A caracterização das práticas concertadas 

faz-se fundamentalmente com base em dois elementos, por um lado 

a consciência e por outro a intenção para o controle concertado do 

mercado.223 

Vale ressaltar que as práticas proibidas podem ser avaliadas e 

aprovadas pela Autoridade da Concorrência, desde que contribuam para melhorar a 

produção ou a distribuição de bens e serviços ou para promover o desenvolvimento 

técnico ou econômico, consoante reza o artigo 5º, da Lei n. 18/2003.224 

                                                
222 SANTOS et al, 2004, p. 344. 
223 COSTA, 2004, p. 22. 
224 “Artigo 5.º Justificação das práticas proibidas. 1 - Podem ser consideradas justificadas as práticas 
referidas no artigo anterior que contribuam para melhorar a produção ou a distribuição de bens e 
serviços ou para promover o desenvolvimento técnico ou económico desde que, cumulativamente: a) 
Reservem aos utilizadores desses bens ou serviços uma parte equitativa do benefício daí resultante;  
b) Não imponham às empresas em causa quaisquer restrições que não sejam indispensáveis para 
atingir esses objectivos; c) Não dêem a essas empresas a possibilidade de eliminar a concorrência 
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Outra importante noção trazida pela lei (art. 6º), para garantia da livre 

concorrência, é a proibição do abuso de posição dominante225, i.e., não permite que 

empresas explorem de forma irregular uma posição vantajosa, com o escopo de 

impedir, falsear ou restringir a concorrência, ou seja, de ditar regras que atinjam a 

fluidez concorrencial.226 

É salutar, ainda, assentar outra conduta proibida pela lei da concorrência 

de Portugal, qual seja: o abuso de dependência econômica. Vejamos o estabelecido 

no artigo 7º, da Lei n. 18/03:  

Artigo 7.º Abuso de dependência económica. 1 - É proibida, na 

medida em que seja susceptível de afectar o funcionamento do 

mercado ou a estrutura da concorrência, a exploração abusiva, por 

uma ou mais empresas, do estado de dependência económica em 

que se encontre relativamente a elas qualquer empresa fornecedora 

ou cliente, por não dispor de alternativa equivalente. 2 - Pode ser 

considerada abusiva, designadamente: a) A adopção de qualquer 

dos comportamentos previstos no n.º 1 do artigo 4.º; b) A ruptura 

injustificada, total ou parcial, de uma relação comercial estabelecida, 

tendo em consideração as relações comerciais anteriores, os usos 

reconhecidos no ramo da actividade económica e as condições 

contratuais estabelecidas. 3 - Para efeitos da aplicação do n.º 1, 

entende-se que uma empresa não dispõe de alternativa equivalente 
                                                                                                                                                   

numa parte substancial do mercado dos bens ou serviços em causa. 2 - As práticas previstas no 
artigo 4.º podem ser objecto de avaliação prévia por parte da Autoridade da Concorrência, adiante 
designada por Autoridade, segundo procedimento a estabelecer por regulamento a aprovar pela 
Autoridade nos termos dos respectivos estatutos. 3 - São consideradas justificadas as práticas 
proibidas pelo artigo 4.º que, embora não afectando o comércio entre os Estados membros, 
preencham os restantes requisitos de aplicação de um regulamento comunitário adoptado ao abrigo 
do disposto no n.º 3 do artigo 81.º do Tratado que institui a Comunidade Europeia. 4 - A Autoridade 
pode retirar o benefício referido no número anterior se verificar que, em determinado caso, uma 
prática por ele abrangida produz efeitos incompatíveis com o disposto no n.º 1.” (PORTUGAL. Lei n.º. 
18/2003, de 11 de junho. Disponível em: <http://www.autoridadedaconcorrencia. 
pt/vImages/34503461.pdf> Acesso em: 11 abr. 2007.) 
225 Adalberto Costa afirma que “uma empresa dispõe de posição dominante, quando age num 
mercado no qual não tem concorrência para os seus produtos, bens ou serviços, quando essa 
concorrência não é significativa ou assume preponderância relativamente aos demais concorrentes.” 
(COSTA, 2004, p. 27.) 
226 Neste mesmo sentido: ASCENSÃO, José de Oliveira. Concorrência desleal. Coimbra: Almedina, 
2002, p. 592. 
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quando: a) O fornecimento do bem ou serviço em causa, 

nomeadamente o de distribuição, for assegurado por um número 

restrito de empresas; e b) A empresa não puder obter idênticas 

condições por parte de outros parceiros comerciais num prazo 

razoável.227
 

É importante asseverar também que a Lei n. 18/03 incumbiu à 

Autoridade da Concorrência a garantia, no território português, do livre 

funcionamento do mercado, no artigo 14º. Tal autoridade foi criada pelo Decreto-lei 

(DL) n. 1 de 18 de janeiro de 2003. Sucedendo ao Conselho da Concorrência e à 

Direcção Geral de Concorrência e Comércio, tem poderes transversais sobre a 

economia portuguesa, sobretudo para aplicação das regras de concorrência, 

conforme estabelecido no artigo 1º de seu estatuto: 

Artigo 1.º Natureza e finalidade. 1 - A Autoridade da Concorrência, 

adiante designada por Autoridade, é a pessoa colectiva de direito 

público, de natureza institucional, dotada de património próprio e de 

autonomia administrativa e financeira. 2 - A Autoridade tem por 

missão assegurar a aplicação das regras de concorrência em 

Portugal, no respeito pelo princípio da economia de mercado e de 

livre concorrência, tendo em vista o funcionamento eficiente dos 

mercados a repartição eficaz dos recursos e os interesses dos 

consumidores, nos termos previstos na lei e nos presentes 

Estatutos.228 

Portanto, sua missão é assegurar a aplicação das regras de 

concorrência em Portugal, no respeito ao princípio da economia de mercado e da 

livre concorrência, velando, principalmente, pelo funcionamento eficiente dos 

mercados, por um elevado nível de progresso técnico e, também, por um maior 

                                                
227 PORTUGAL. Lei n.º. 18/2003, de 11 de junho. Disponível em: <http://www.autoridadeda 
concorrencia. pt/vImages/34503461.pdf> Acesso em: 11 abr. 2007. 
228 PORTUGAL.  Decreto-lei n.º. 10/2003, de 18 de janeiro. Disponível em: <http://www.autoridadeda 
concorrencia.pt/vImages/ Lei%20organica_DL10-2003.pdf> Acesso em: 12 abr. 2007. 
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benefício para os consumidores, nos termos consagrados na Constituição da 

República Portuguesa (artigo 81º, alínea “e”: “assegurar o funcionamento eficiente 

dos mercados de modo a garantir a equilibrada concorrência entre as empresas, a 

contrariar as formas de organização monopolistas e a reprimir os abusos de posição 

dominante e outras práticas lesivas do interesse nacional”).229 

Cumpre acrescentar, também, que a lei de defesa da concorrência em 

Portugal prevê, ainda, normas processuais (arts. 17º a 41º e 49º a 55º) e, também, 

sanções para as infrações previstas (arts. 42º a 48º). 

Finalmente, cabe arrematar aduzindo que, de forma lacônica, este é o 

sistema de defesa da concorrência português. 

Cumpre, neste momento, passar a analisar o regime na concorrência no 

direito italiano. 

 

3.6.2 O Regime da Concorrência na Itália 

Consoante disciplina o artigo 41 da Constituição italiana230, a iniciativa 

econômica privada é livre, não podendo, contudo, ser realizada em contraposição à 

sua função social ou para trazer os danos à segurança, à liberdade ou à dignidade 

humana, vejamos: 

Art. 41. L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in 

contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla 

                                                
229 PORTUGAL. Constituição da República Portuguesa de 1976.  Disponível em: http://www.portugal. 
gov.pt/Portal/PT/Portugal/Sistema_Politico/Constituicao/06Revisao/Constituicao_p09.htm> Acesso 
em: 12 abr. 2007. 
230 ITÁLIA. Costituzione Della Repubblica Italiana di 1947. Disponível em: <http://www.senato.it/ 
documenti/repository/costituzione.pdf> Acesso em: 05 abr. 2007.; AINIS, Michele; MARTINES, 
Temistocle. Codice constituzionale. Bari: Laterza & Figli Spa, 2001, p. 307. 
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sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i 

programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica 

e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. 

Acerca da liberdade de iniciativa, Carlo Cereti assevera que a mesma 

significa: 

Proiezione sul campo economico della libertà della persona, 

assicura ad essa la possililità di indirizzare liberadamente a proprio 

giudizio e secondo le proprie inclinazioni e convenienze, la sua 

attività nel campo economico, di organizzare privatamente la 

produzione e di compiere tutte le operazioni inerenti al suo 

svolgimento ivi compreso l’esercizio della autnonomia 

contrattuale.Tranne che nei casi esplicitamente esclusi dalla legge in 

conformità alla constituzione, può essere esercitata in tutti i campi 

(industriale, commerciale, artistisco, artigiano, ecc.) e in tutte le 

direzioni, in qualsiasi misura e proporzione, sai nelle fasi iniziali di 

uma attività economica sia durante il suo sviluppo, com piena libertà 

di modifiche, mutamenti, abbandoni, ecc.231 

Como se pode perceber, ao preconizar o liberdade de iniciativa, a Lei 

Máxima da Itália estabelece uma economia de tipo capitalista232, baseada na 

propriedade privada, com algumas limitações233, tais como a função social da 

propriedade, a dignidade humana etc., é certo.234 

                                                
231 CERETI, Carlo. Diritto constituzionale italiano. 7. ed. Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 
1966, p. 223. 
232 QUADRI, Giovanni. Diritto pubblico dell´economia. 2. ed. Padova: Casa Editrice Dott. Antonio 
Milani, 1980. p. 47. 
233 Neste mesmo sentido, ver: CERETI, Carlo. Corso di diritto consituzionale italiano. Torino: 
Giappichelli, 1948, p. 100-102.; AMBROSINI, Giangiulio. Introduzione. In: ITÁLIA. Costituzione 
Italiana. Torino: Giulio Einaudi, 2001, p. XXXVII-XL. 
234 Assim se manifestou Temistocle Martines: “della libertà di iniziativa economica (art. 41, comma I) e 
dei soui limiti sia all’interno del rapporto di lavoro (art. 41, comma II) sia nel processo di 
programmazione economica (art. 41, comma III) si è già detto. Non resta dunque che ricordare lo 
stretto collegamento fra siffatta libertà ed il diritto al lavoro, nel senso che l’obiettivo della piena 
occupazione deve essere perseguito e raggiunto nel rispetto di alcuni valori – la sicurezza, la libertà e 
la dignità della persona umana – che la Costituzione vuole tutelati anche, e soprattutto, nei confronti 
dei lavorati subordinati; ed, ancora, che solo una seria programmazione economica può valere a 
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Vale salientar que, neste regime, uma das decorrências da liberdade de 

iniciativa prevista no artigo em referência é a liberdade de concorrência, que, no 

Direito da Itália, pode ser entendido de duas formas: a) como liberdade de iniciativa 

econômica, ou seja, como direito individual e pessoal de agir no mercado e de 

empreender qualquer atividade que se desejar realizar; e, b) como situação de 

mercado, isto é, como princípio regulador de um sistema econômico caracterizado 

pelo fato de garantir o acesso livre de qualquer sujeito a qualquer mercado e de 

impedir que as regras do mercado sejam ditadas unilateralmente por quem detenha 

poder econômico.235 

É salutar informar que a liberdade de concorrência é um dos 

fundamentos do Direito da Concorrência, que se dirige, principalmente, às empresas 

e é composto de um conjunto de normas que limitam os comportamentos dos 

sujeitos econômicos destinados a alterar o normal funcionamento do mercado, com 

o escopo de evitar os danos aos consumidores.236 

No Direito da Itália, a principal norma reguladora do Direito da 

Concorrência é a lei n. 287, de 10 de outubro de 1990237, a chamada “Norme per la 

                                                                                                                                                   

rendere effettivo il diritto al lavoro.” (MARTINES, Temistocle. Diritto constituzionale. 8. ed. Milão: 
Giuffè, 1994, p. 699.) 
235 Este é o mesmo pensamento de Sabina Borgogni: “in dottrina si distinguono solitamente due 
diverse accezioni del concetto di libera concorrenza: a) libera concorrenza come libertà di iniziativa 
economica, ossia come diritto individuale e personale ad egire nel mercato e ad entraprendere 
qualunque attività imprenditoriale si desideri realizzare; b) libera concorrenza come situazione di 
mercato, cioè come principio regolatore di un sistema economico che, in quanto ad esso ispirato, si 
caratterizza proprio per il fatto di garantire l’acesso libero di qualunque soggeto a qualsvoglia mercato 
e di impedire a chinque di dettarre le regole di contrattazione in via esclusiva.” (BORGOGNI, Sabina. 
Normativa antitrust e regolazione del mercato. In: GIUSTI, Mauro. Diritto pubblico dell’economia. 
Padova: Casa Editrice Dott. Antonio Milani, 1994, p. 334.) 
236 Esta é a mesma opinião de Massimo Giannini: “essa è diretta principalmente alle imprese e consta 
essenzialmente di norme limitative dei comportamenti dei soggeti che intraprendono e svolgono 
attività di rilievo produttivo, funzionali a non alterare le regole del gioco tra gli attori economici del 
mercato iterno ad evitare danni a carico dei consumatori.” (GIANNINI, Massimo Severo. Diritto publico 
dell’economia. Bolonha: Il Mulino, 1995, p. 43.) 
237 ITÁLIA. Legge 10 ottobre 1990, n. 287. Disponível em: < http://www.agcm.it/> Acesso em: 09 abr. 
2007. 
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Tutela della Concorrenza e del Mercato”, cujo principal mister é garantir uma real 

liberdade de concorrência, senão vejamos: 

Ebbene, con la nuova normativa anti-trust, l’atteggiamento del 

legislatore rispetto al fenomeno della libera concorrenza si qualifica 

non soltanto per il fatto di intervenire per la prima volta a tutelare con 

norme di diritto pubblico la libera competizione delle imprese ma 

anche per le finalità che esso si propone: la nuova disciplina infatti, 

interviene, solo in parte, a garanzia del singoli interessi individual ad 

uno svolgimento non falsato della concorrenza, in sintonia col primo 

comma dell’articolo 41 della Costituzione; di più, essa mira piuttosto 

a tutelare l’efficienza del sistema econnomia nel suo complesso ed 

in particolare fli interessi dei consumatori e degli utenti al 

mantenimento delle regole del libero mercato.238 

A fim de assegurar uma proteção da concorrência, a Lei n. 287/90 

instituiu – artigos 10 e seguintes – um Órgão destinado a assegurar a liberdade de 

concorrência (“Autotirà garante della concorrenza e del mercato”), cuja função 

principal é controlar o comportamento das empresas com o escopo de que as 

mesmas não venham a limitar ou alterar a concorrência. 

Tal lei estabelece que, basicamente, isso pode ocorrer: a) em caso de 

“interesse restritive della libertà di concorrenza”, isto é, limitação da concorrência por 

meio de acordos entre empresas, com o objetivo de impedir ou restringir o livre 

funcionamento do mercado (art. 2)239; b) na hipótese de abuso de posição 

                                                
238 BORGOGNI, 1994, p. 334. 
239 “Art. 2. Intese restrittive della libertà di concorrenza 1. Sono considerati intese gli accordi e/o le 
pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni 
statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari; 2. Sono 
vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in 
maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte 
rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi 
d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli 
sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) 
ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri 
contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi 
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dominante (art. 3)240; e c) por força de operações de concentração que restrinjam a 

liberdade de concorrência (arts. 5 e 6).241 

É salutar, ainda, colacionar algumas observações tecidas por Sandra 

Borgogni, acerca da atuação do órgão encarregado de garantir a concorrência: 

Tale intervento si realizza nell’ambito di applicazione della L. 287/90 

ed entro i limiti che derivano dalla normativa comunitaria la quale, in 

fatti, subentra a quella nazionale in alcuni casi prevalenti: 1) per 

quanto riguarda le intese, quando esse «possano pregiudicare il 

                                                                                                                                                   

ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da 
parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi 
commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono 
nulle ad ogni effetto.” (ITÁLIA. Legge 10 ottobre 1990, n. 287. Disponível em: <http://www.agcm.it/> 
Acesso em: 09 abr. 2007.) 
240 “Art. 3. Abuso di posizione dominante 1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una 
posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato: 
a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali 
ingiustificatamente gravose; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, 
lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori; c) applicare nei rapporti 
commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da 
determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; d) subordinare la conclusione dei 
contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura 
e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.” 
(ITÁLIA. Legge 10 ottobre 1990, n. 287. Disponível em: <http://www.agcm.it/> Acesso em: 09 abr. 
2007.) 
241 “Art. 5. Operazioni di concentrazione 1. L'operazione di concentrazione si realizza: a) quando due o 
più imprese procedono a fusione; b) quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno 
un'impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante 
acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il 
controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese; c) quando due o più imprese procedono, 
attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un'impresa comune. 2. 
L'assunzione del controllo di un'impresa non si verifica nel caso in cui una banca o un istituto 
finanziario acquisti, all'atto della costituzione di un'impresa o dell'aumento del suo capitale, 
partecipazioni in tale impresa al fine di rivenderle sul mercato, a condizione che durante il periodo di 
possesso di dette partecipazioni, comunque non superiore a ventiquattro mesi, non eserciti i diritti di 
voto inerenti alle partecipazioni stesse. 3. Le operazioni aventi quale oggetto o effetto principale il 
coordinamento del comportamento di imprese indipendenti non danno luogo ad una concentrazione. 
Art. 6. Divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza 1. Nei riguardi 
delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione ai sensi dell'articolo 16, l'Autorità valuta 
se comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in 
modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. Tale situazione deve 
essere valutata tenendo conto delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, della posizione 
sul mercato delle imprese interessate, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi 
di mercato, della struttura dei mercati, della situazione competitiva dell'industria nazionale, delle 
barriere all'entrata sul mercato di imprese concorrenti, nonché dell'andamento della domanda e 
dell'offerta dei prodotti o servizi in questione. 2. L'Autorità, al termine dell'istruttoria di cui all'articolo 16, 
comma 4, quando accerti che l'operazione comporta le conseguenze di cui al comma 1, vieta la 
concentrazione ovvero l'autorizza prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali conseguenze.” 
(ITÁLIA. Legge 10 ottobre 1990, n. 287. Disponível em: <http://www.agcm.it/> Acesso em: 09 abr. 
2007.) 
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commercio fra Stati membri», nel qual caso rientrano nell’ambito di 

applicazione dell’articolo 85 del Trattato Istitutivo della CEE; 2) per 

quanto riguarda l’abuso di posizione dominante, quando tale abuso 

«possa esere pregiudizievole al commercio tra Stati membri», e 

allora esso ricade nel divieto di cui all’articolo 86 del medesimo 

Trattato; 3) infine, per ciò che concerne le operazioni di 

concentrazione, quando esse siano «di dimensione comunitaria» 

ossia «a) quando il fatturato totale realizzato a livello mondiale da 

tutte le imprese interessate è superiori a 5 miliardi di ECU, e b) 

quando il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunittà 

da almeno due delle imprese partecipanti all’operazione di 

concentrazione è superiore a 250 milioni di ECU, salvo che ciascuna 

delle imprese che procedono all’operazione di concentrazione 

realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità 

all’interno di un solo e medesimo Stato membro» (art. 1 del 

Regolamento Cee n. 4046 del 21 dicembre 1989).242 

Ademais, e finalmente, mister se faz mencionar que a lei n. 287/90 prevê 

também normas procedimentais e que, na Itália, o órgão de defesa da concorrência 

é independente243, podendo, inclusive, aplicar sanções244 aos agentes econômicos 

que buscarem limitar ou impedir o livre jogo do mercado. 

                                                
242 BORGOGNI, 1994, p. 336-337. 
243 Como ensina Sandra Borgogni: “dall’assetto delineato dalla L. 287/90 e qui descrito nelle sue linee 
generali, emerge chiaramente como l’Autorità garante sia attualmente il pilastro del sistema italiano di 
tutela della concorrenza e del mercato. Sotto il profilo dell’organizzazione, in particolare, essa si 
configura come strumento appartenente al grupo delle già esaminate amministrazioni pubbliche 
indipendenti.” (BORGOGNI, 1994, p. 341.) 
244 As sanções estão previstas no artigo 15 da Lei n. 287/90: “art. 15. Diffide e sanzioni [Come 
modificato dall’articolo 11, comma 4, della Legge 5 marzo 2001, n. 57, recante “Disposizioni in materia 
di apertura e regolazione dei mercati" e dall’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 223/2006 
convertito, con modifiche, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 recante “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio 
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché 
intrerventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"] 1. Se a seguito dell'istruttoria di cui 
all'articolo 14 l'Autorità ravvisa infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli enti interessati il 
termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità 
e della durata dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria 
fino al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso 
anteriormente alla notificazione della diffida, determinando i termini entro i quali l'impresa deve 
procedere al pagamento della sanzione. 2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1, 
l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei 
casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio 
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3.6.3 O Regime da Concorrência na Espanha 

Concluída a breve análise do regime concorrencial na Itália, é hora de 

estudar como este instituto se comporta na Espanha. 

Neste iter, vale dizer que, assim como no Brasil, na Espanha a 

concorrência é um princípio basilar da economia de mercado e representa a forma 

de manifestação mais importante da liberdade de empresa, prevista no artigo 38 da 

Constituição espanhola245, cuja dicção é a seguinte: “se reconoce la libertad de 

empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y 

protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias 

de la economía general y, en su caso, de la planificación.”246 

Comentando o aludido artigo, Ramon Entrena Cuesta aduz que: 

Todo ello, unido a la necesidad de respetar el contenido esencial de 

la libertad de empresa en economía de mercado, al incidir en la 

regulación de su ejercicio que, con causa en las exigencias de la 

economía general o de la planificación, puedan imponerse han de 

ser en todo caso condiciones “conformes al mercado”, es decir, no 

sólo justificadas por concretos títulos habilitantes reconocidos en la 

Constitución y establecidos por los cauces formales jurídicamente 

exigibles, sino, además, finalisticamente justificadas por su 

conformidad al mercado, por la necesidad de restablecer la libre 
                                                                                                                                                   

della sanzione già applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato come individuato al 
comma 1, determinando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere 
effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività 
d'impresa fino a trenta giorni. 2-bis. L'Autorità, in conformità all'ordinamento comunitario, definisce con 
proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtù della qualificata collaborazione prestata dalle 
imprese nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa 
pecuniaria può essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comunitario.” 
(ITÁLIA. Legge 10 ottobre 1990, n. 287. Disponível em: <http://www.agcm.it/> Acesso em: 09 abr. 
2007.) 
245 Para uma visão geral do direito constitucional espanhol, ver: SABATER, Jose Asensi. 
Constitucionalismo y derecho constitucional: materiales para una introducción. Valência: Tirant Lo 
Blanch, 1996.  
246 ESPANHA. Constituición   Española   de  1978.   Disponível  em: <http://www.congreso.es/ 
funciones/constitucion/titulo_1_cap_2_sec2.htm>.  Acesso em: 04 abr. 2007. 
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competencia empresarial donde ésta se haya perdido o por la de 

lograrla donde no haya existido nunca, colaborando a conformar un 

mercado económico libre y transparente, en el que la parigual 

situación de productos y servicios, por un lado, y de oferentes y 

demandantes por otro, permita a la libre empresa y a la economía 

de mercado cumplir su función competitiva acorde con las 

exigencias de la economía general.247 

Com o objetivo de municiar o Poder Público de instrumentos eficazes 

para garantir a existência de um mercado onde prevalecesse a liberdade de 

concorrência, foi promulgada a Lei n. 16 de 17 de julho de 1989 (a chamada “Ley de 

Defensa de la Competencia”)248, que também nasceu com o propósito de superar os 

defeitos que frustraram a plena aplicação do Lei n. 110, de 20 de julho de 1963 (“Ley 

de Represión de Prácticas Restrictivas de la Competência”). 

A Lei n. 16/1989 é composta de três títulos que são: “De la libre 

competencia”; “De los órganos de defensa de la competencia”; “Del procedimiento”. 

O Título I (“De la libre competencia”) preconiza, em seu primeiro capítulo 

(“De los acuerdos y prácticas restrictivas o abusivas”), um sistema de controle 

flexível dos acordos que limitam a concorrência no mercado espanhol e proíbe tão-

somente o exercício abusivo do poder econômico249 – sendo seu exercício regular 

permitido, como em nosso país – fixando as condutas proibidas250 e permitidas251, 

                                                
247 CUESTA, Ramon Entrena. El principio de libertad de empresa. In: FALLA, Fernando Garrido 
(Coord.). Modelo económico en la Constitución española. Madrid: Instituto de Estudios Económicos, 
1981, p. 140. 
248 ESPANHA. Ley n. 16 de 17 de julio de 1989. Disponível  em: <http://www.tdcompetencia.es/html/ 
legislacion/index.asp?codigo=3>.  Acesso em: 04 abr. 2007. 
249 Na exposição de motivos da Lei n. 16/1989, o legislador conceituou o abuso do poder econômico 
como “aquellas conductas unilaterales que por medios desleales sean capaces de falsear 
sensiblemente la competencia.” 
250 O artigo 1º da Lei 16/89 elenca as condutas proibidas: “Artículo1. Conductas prohibidas 1. Se 
prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente 
paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir, o falsear la 
competencia en todo o en parte del mercado nacional y, en particular, los que consistan en: a) La 
fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio; b) 
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bem como as sanções para quem praticar tais atos. Por sua vez, o capítulo segundo 

(“De las concentraciones económicas”) estabelece um regime de controle das 

condutas que possam vir a alterar a estrutura do mercado, contrariando o interesse 

público. Já o capítulo terceiro (“De las ayudas públicas”)252, institui um sistema que 

permite analisar a influência das chamadas “ajudas públicas”, na liberdade de 

concorrência, com o escopo de prevenir os efeitos indesejáveis desta última. 

O Título II (“De los órganos de defensa de la competencia”), da Lei n. 

16/1989, estabelece, como o próprio nome do título quer sugerir, as competências 

dos órgãos de defesa da concorrência. Destarte, para garantia do equilíbrio da 

concorrência, previsto na ordem econômico-constitucional espanhola, a lei de defesa 

da concorrência prevê dois órgãos administrativos: a) Tribunal de Defesa da 

Concorrência (“Tribunal de Defensa de la Competencia”), órgão independente 

encarregado de promover e proteger a existência de uma concorrência efetiva, 

                                                                                                                                                   

La limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las inversiones; c) El 
reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento; d) La aplicación, en las relaciones 
comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a 
unos competidores en situación desventajosa frente a otros; e) La subordinación de la celebración de 
contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los 
usos de comercio, no guarden relación con el objeto de tales contratos.” (ESPANHA. Ley n. 16 de 17 
de julio de 1989. Disponível em: <http://www.tdcompetencia.es/html/legislacion/index.asp?codigo=3>.  
Acesso em: 04 abr. 2007.) 
251 O artigo 2º da Lei n. 16/89 traz as condutas permitidas: “Artículo 2. Conductas autorizadas por Ley. 
1. Sin perjuicio de la eventual aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de defensa de 
la competencia, las prohibiciones del artículo 1 no se aplicarán a los acuerdos, decisiones, 
recomendaciones y prácticas que resulten de la aplicación de una ley; Por el contrario, serán de 
aplicación a las situaciones de restricción de competencia que se deriven del ejercicio de otras 
potestades administrativas o sean causadas por la actuación de las Administraciones Públicas, los 
entes públicos o las empresas públicas sin dicho amparo legal; 2. El Tribunal de Defensa de la 
Competencia podrá formular propuesta motivada al Gobierno, a través del Ministro de Economía y 
Hacienda, de modificación o supresión de las situaciones de restricción de la competencia 
establecidas de acuerdo con las normas legales.” 
252 O legislador espanhol conceitua o que é ajuda pública no artigo 19, seção 2 da Lei n. 16/1989, 
vejamos: “a los efectos de esta Ley se entiende por ayuda pública las aportaciones de recursos a 
operadores económicos y empresas públicas o privadas, así como a producciones, con cargo a 
fondos públicos o cualquier otra ventaja concedida por los poderes o entidades públicas que suponga 
una reducción de las cargas a las que deberían hacer frente los operadores económicos y las 
empresas en condiciones de mercado o que no lleven implícita una contraprestación en condiciones 
de mercado. También se considerarán ayudas cualesquiera otras medidas de efecto equivalente al 
de las anteriores que distorsionen la libre competencia.”   
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dentre cujas funções253 destaca-se o poder de sancionar as empresas que 

promovam comportamentos anticoncorrenciais; e, b) Serviço de Defesa da 

Concorrência (“Servicio de Defensa de la Competencia”), cuja função principal é 

instruir os processos decorrentes de práticas anticoncorrenciais. 

Além disso, também cabe ao Serviço de Defesa da Concorrência, de 

acordo com o artigo 31: 

[…]. a) Instruir los expedientes por conductas incluidas en esta Ley; 

b) Vigilar la ejecución y cumplimiento de las resoluciones que se 

adopten en aplicación de esta Ley y, en su caso, declarar la 

prescripción de la acción para exigir el cumplimiento de las 

sanciones previstas en el artículo doce de esta Ley; c) Llevar el 

Registro de Defensa de la Competencia; d) Las de estudio e 

investigación de los sectores económicos, analizando la situación y 

grado de competencia de cada uno de ellos, así como la de posible 

existencia de prácticas restrictivas de la competencia. Como 

consecuencia de los estudios e investigaciones efectuadas podrá 

proponer la adopción de medidas conducentes a la remoción de los 

obstáculos en que se ampare la restricción; e) Las de información, 

asesoramiento y propuesta en materia de acuerdos y prácticas 

restrictivas, concentración y asociación de empresas, grado de 

competencia en el mercado interior y exterior en relación con el 

mercado nacional, y sobre las demás cuestiones relativas a la 

defensa de la competencia; f) Las de cooperación, en materia de 

                                                
253 Consoante preconiza o artigo 25 da Lei n. 16/1989, “compete al Tribunal: a) Resolver y dictaminar 
los asuntos que tiene atribuidos por esta Ley; b) Autorizar los acuerdos, decisiones, recomendaciones 
y prácticas a que se refiere el artículo 1, en los supuestos y con los requisitos previstos en el artículo 
3; c) Aplicar en España los artículos 85.1 y 86 del Tratado de la Comunidad Europea y de su Derecho 
derivado; d) Informar sobre las operaciones de concentración económica de dimensión comunitaria 
que sean remitidos por la Comisión Europea en aplicación de las normas comunitarias de control de 
concentraciones por la Comisión; e) Dictaminar los proyectos de apertura de grandes 
establecimientos comerciales, según establece la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del 
Comercio Minorista; f) Interesar la instrucción de expedientes por el Servicio de Defensa de la 
Competencia; g) Realizar las funciones de arbitraje, tanto de derecho como de equidad, que le 
encomienden las leyes, y en particular las establecidas en el artículo 7 de la Ley 21/1997, de 3 de 
julio, reguladora de las emisiones y retransmisiones de competiciones y acontecimientos deportivos; 
h) Elaborar el informe que, en cuanto a las eventuales indemnizaciones de daños y perjuicios, prevé 
el artículo 13 de la presente Ley; i) Elaborar el informe que, en materia de ayudas públicas, prevé el 
artículo 19 de esta Ley.” 
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competencia, con organismos extranjeros e instituciones 

internacionales; g) Llevar a cabo las funciones de colaboración entre 

la Administración Española y la Comisión Europea en la aplicación 

en España de las reglas comunitarias de la competencia. Estas 

funciones se realizarán en coordinación con los Departamentos 

sectoriales competentes de la Administración Pública; h) Ejercitar las 

competencias que le atribuyen los artículos 15 al 18 de esta Ley en 

materia de control de concentraciones; i) Promover y acordar la 

terminación convencional de los procedimientos tramitados como 

consecuencia de conductas prohibidas en esta Ley; j) Informar los 

anteproyectos de normas que afecten a la competencia; k) Dirigir 

informes y/o recomendaciones sobre materias de defensa de la 

competencia a cualquiera de los Departamentos ministeriales, 

Comunidades Autónomas, Corporaciones locales, Cámaras de 

Comercio y organizaciones empresariales, sindicales o de 

consumidores y usuarios; l) Estudiar y someter al Gobierno las 

oportunas propuestas de modificación de la Ley de Defensa de la 

Competencia, conforme a los dictados de la experiencia en 

aplicación del Derecho nacional y comunitario.254 

Por sua vez, o Título III (“Del procedimiento”) traz em bojo a matéria 

processual aplicável aos processos que tratem das condutas previstas na Lei n. 

16/89. O legislador retrata bem tal título na exposição dos motivos da referida lei: 

El procedimiento aplicable, que se contempla en el título tercero, 

acoge los principios de economía, celeridad y eficacia, así como el 

de garantía de la defensa de los administrados, e incluye aquellos 

trámites especiales demandados por su propia naturaleza, 

previéndose la intervención, en determinados supuestos, de las 

Comunidades Autónomas y del Consejo de las Asociaciones de los 

Consumidores.255 

                                                
254 ESPANHA. Ley n. 16 de 17 de julio de 1989. Disponível em: <http://www.tdcompetencia.es/html/ 
legislacion/index.asp?codigo=3>.  Acesso em: 04 abr. 2007. 
255 ESPANHA. Ley n. 16 de 17 de julio de 1989. Disponível em: <http://www.tdcompetencia.es/html/ 
legislacion/index.asp?codigo=3>.  Acesso em: 04 abr. 2007. 
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Finalmente, cumpre concluir asseverando que, em poucas palavras, este 

é o regime da Concorrência na Espanha e que é hora de estudar a concorrência e 

seus efeitos na Comunidade Européia. 

 

3.6.4 O Tratado de Roma e a Concorrência na Europa 

A criação da União Européia, com um único mercado, implicou, para o 

seu funcionamento, a suspensão das barreiras econômicas existentes entre os 

Estados-membros. 

Os acordos de direito privado, os acordos celebrados entre as empresas 

podem afetar as trocas entre os Estados membros ou até mesmo criar divisões no 

seio do mercado único. Por força de tal situação, a comunidade elaborou um 

conjunto de regras de proteção à concorrência, com o escopo maior de que não 

fossem prejudicadas as trocas entre os Estados membros, nomeadamente com os 

acordos privados celebrados entre as empresas.256 

Aliás, deveras interessante é o pensamento de António Carlos dos 

Santos, sobre o assunto: 

De acordo com Gavalda e Parléani, pode dizer-se que «o princípio 

da livre concorrência participa assim de um modo essencial no 

estabelecimento de um verdadeiro mercado comum». A liberdade 

de concorrência integra a ordem pública econômica da CE. Ela é 

ainda, segundo Shapira, não só «um imperativo do sistema de 

mercado», como um meio de «concorrer para a gestão de um 

mercado novo, o mercado comum». Ou seja, para além de um 

princípio que atravessa todo o articulado do TCE e de uma liberdade 

                                                
256 Assim também se manifesta: COSTA, 2004, p. 108. 
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económica, síntese das garantias das demais, é também uma 

política da CE, facto que explica a sua localização na sistemática do 

TCE (arts. 81.º e ss.).257 

Assim, cumpre aduzir que o Tratado de Roma (TR), que instituiu a 

Comunidade Econômica Européia (CEE), em 25 de Março de 1957 e do qual fazem 

parte Portugal, Espanha e Itália, consagra em seus artigos 81.º a 97.º regras de 

concorrência aplicáveis às empresas privadas e públicas, sendo o principal mister 

destas regras impedir que os obstáculos e as restrições à concorrência de origem 

estatal, que foram abolidos com o tratado, não sejam substituídos por medidas de 

caráter privado de conseqüências análogas. 

O artigo 81.º258 interdita os acordos e as práticas avençadas entre 

empresas que sejam capazes de afetar o comércio entre os Estados-membros e que 

tenha por objetivo impedir, restringir ou falsear o jogo da concorrência no interior do 

mercado comum. Por seu turno, o artigo 82.º259 impede o abuso que uma ou várias 

                                                
257 SANTOS et al, 2004, p. 100. 
258 “Artigo 81.o - 1. São incompatíveis com o mercado comum e proibidos todos os acordos entre 
empresas, todas as decisões de associações de empresas e todas as práticas concertadas  que 
sejam susceptíveis de afectar o comércio entre os Estados-Membros e que tenham  por objectivo ou 
efeito impedir, restringir ou falsear a concorrência no mercado comum, designadamente as que 
consistam em: a) Fixar, de forma directa ou indirecta, os preços de compra ou de venda, ou quaisquer 
outras condições de transacção; b) Limitar ou controlar a produção, a distribuição, o desenvolvimento 
técnico ou os investimentos; c) Repartir os mercados ou as fontes de abastecimento; d) Aplicar, 
relativamente a parceiros comerciais, condições desiguais no caso de prestações equivalentes 
colocando-os, por esse facto, em desvantagem na concorrência; e) Subordinar a celebração de 
contratos à aceitação, por parte dos outros contraentes, de prestações suplementares que, pela sua 
natureza ou de acordo com os usos comerciais, não têm ligação com o objecto desses contratos.  2. 
São nulos os acordos ou decisões proibidos pelo presente artigo. 3. As disposições no n.o 1 podem, 
todavia, ser declaradas inaplicáveis: - a qualquer acordo, ou categoria de acordos, entre empresas; -a 
qualquer decisão, ou categoria de decisões, de associações de empresas; e, - a qualquer prática 
concertada, ou categoria de práticas concertadas, que contribuam para melhorar a produção ou a 
distribuição dos produtos ou para promover o progresso técnico ou económico, contanto que aos 
utilizadores se reserve uma parte equitativa do lucro daí resultante, e que: a) Não imponham às 
empresas em causa quaisquer restrições que não sejam indispensáveis à consecução desses 
objectivos; b) Nem dêem a essas empresas a possibilidade de eliminar a concorrência  relativamente 
a uma parte substancial dos produtos em causa.” (COMUNIDADE EUROPÉIA. Tratado de Roma de 
25 de março de 1957. Disponível em: <http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/titulo_ 
VI_Tratado_CE.pdf> Acesso em: 11 abr. 2007.) 
259 “Artigo 82.o - É incompatível com o mercado comum e proibido, na medida em que tal seja 
susceptível de afectar o comércio entre os Estados-Membros, o facto de uma ou mais empresas 
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empresas possam fazer de uma posição dominante que elas tenham adquirido no 

seio do mercado comum. 

Outro importante artigo é o 86.º260, em razão de impor aos Estados-

membros que não tomem e nem mantenham nenhuma medida contrária às regras 

do Tratado, por meio de suas empresas públicas ou através de empresas às quais 

concedam direitos especiais ou exclusivos. 

É salutar aduzir que o Direito Comunitário da concorrência se aplica a 

cada Estado-membro, querendo isso significar que qualquer pessoa que se julgue 

lesada pela violação das regras da concorrência, previstas no Tratado de Roma, 

pode recorrer diretamente, tanto para a Comissão das Comunidades quanto para 

suas jurisdições nacionais. Isto é, “subsiste a possibilidade de concurso, e sobretudo 

                                                                                                                                                   

explorarem de forma abusiva uma posição dominante no mercado comum ou numa parte substancial 
deste. Estas práticas abusivas podem, nomeadamente, consistir em: a) Impor, de forma directa ou 
indirecta, preços de compra ou de venda ou outras condições de transacção não equitativas; b) 
Limitar a produção, a distribuição ou o desenvolvimento técnico em prejuízo dos consumidores; c) 
Aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condições desiguais no caso de prestações 
equivalentes colocando-os, por esse facto, em desvantagem na concorrência; d) Subordinar a 
celebração de contratos à aceitação, por parte dos outros contraentes, de prestações suplementares 
que, pela sua natureza ou de acordo com os usos comerciais, não têm ligação com o objecto desses 
contratos.” (COMUNIDADE EUROPÉIA. Tratado de Roma de 25 de março de 1957. Disponível em: 
<http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/titulo_VI_ Tratado_CE.pdf> Acesso em: 11 abr. de 
2007.) 
260 “Artigo 86.o - 1. No que respeita às empresas públicas e às empresas a que concedam direitos 
especiais ou exclusivos, os Estados-Membros não tomarão nem manterão qualquer medida contrária 
ao disposto no presente Tratado, designadamente ao disposto nos artigos 12.o e 81.o a 89.o, 
inclusive. 2. As empresas encarregadas da gestão de serviços de interesse económico geral ou que 
tenham a natureza de monopólio fiscal ficam submetidas ao disposto no presente Tratado, 
designadamente às regras de concorrência, na medida em que a aplicação destas regras não 
constitua obstáculo ao cumprimento, de direito ou de facto, da missão particular que lhes foi confiada. 
O desenvolvimento das trocas comerciais não deve ser afectado de maneira que contrarie os 
interesses da Comunidade. 3. A Comissão velará pela aplicação do disposto no presente artigo e 
dirigirá aos Estados-Membros, quando necessário, as directivas ou decisões adequadas.” 
(COMUNIDADE EUROPÉIA. Tratado de Roma de 25 de março de 1957. Disponível em: 
<http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/titulo_VI_Tratado_CE.pdf> Acesso em: 11 abr. de 
2007. 
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de conflito, entre normas comunitárias de defesa da concorrência e normas 

nacionais sobre concorrência desleal.”261 

Neste mesmo sentido, ensina Manuel Afonso Vaz que: 

Ora, como qualquer empresa está sujeita naturalmente ao direito 

nacional do país onde se situa e é também sujeito passivo directo 

das regras de concorrência comunitárias, torna-se possível a 

existência de uma dualidade de regras aplicáveis ao mesmo facto 

ou comportamento, pois que um acordo ou uma dada situação 

opdem estar interditos, quer pela regra do direito comunitário, quer 

pela regra do direito nacional. Em tais casos coloca-se a questão de 

saber se há uma aplicação concomitante das duas ordens jurídicas 

ou se uma cede a aplicação da outra.262 

Duas são as principais teorias que procuram resolver o problema. São 

elas: a teoria da barreira única e a teoria da dupla barreira. A primeira sustenta que 

tão-somente se aplica, neste caso, o Direito comunitário da concorrência, isto é, para 

tal corrente o direito nacional cederia ao comunitário. Já os prosélitos da segunda 

teoria julgam que tanto o ordenamento comunitário quanto o nacional são aplicáveis, 

aduzindo para tanto que os campos de atuação de tais direitos (nacional e 

comunitário) seriam bem distintos, referindo-se um ao comércio entre nações e o 

outro teria o escopo de proteger o comércio interno. 

A solução foi dada pelo Tribunal de Justiça da Comunidade Européia 

tão-só em 1969, no caso Walt Wilhelm, em que aquele tendeu para aceitação da 

teoria da dupla barreira, ou seja, foi reconhecida a possibilidade de aplicação tanto 

do direito nacional quanto do comunitário. 

                                                
261 ASCENSÃO, 2002, p. 396. 
262 VAZ, 1998, p. 242-243. 
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Elucidativa é a síntese feita por Manuel Afonso Vaz, acerca do caso, 

vejamos: 

Ao apreciar a questão, o Tribunal de Justiça, procurando enquadra-

la nas suas implicações várias, apresentou uma solução global ao 

problema que podemos sintetizar em três pontos: - o mesmo 

comportamento pode ser susceptível de dois procedimentos 

paralelos com base nas legislações comunitária e nacional. Na 

origem deste entendimento, está o reconhecimento de que o direito 

nacional e o direito comunitário consideram as regras da 

concorrência comunitária sob dois aspectos diferentes: as regras da 

concorrência comunitária têm em vista os entraves que podem 

resultar para o comércio entre os Estado membros, ao passo que as 

legislações internas consagram regras de concorrência em relação 

ao mercado interno. Parece, assim, que o Tribunal terá aderido à 

teoria da «dupla barreira». – Fá-lo, no entanto, com uma importante 

reserva: a aplicação das duas ordens jurídicas só será de admitir se 

tal aplicação não importar prejuízo à aplicação uniforme em todo o 

mercado comum das regras comunitárias em matéria de 

concorrência. [...]. – O Tribunal estabelece, porém, em aplicação de 

um princípio geral de direito – «non bis in idem» –, uma exigência 

geral de equidade que implica que seja levada em conta, na 

determinação da sanção, a decisão sancionatória anterior.263 

Ora, a partir desta conclusão do Tribunal de Justiça da Comunidade 

Européia pode-se dizer que o direito comunitário da concorrência acaba tendo uma 

aplicação extraterritorial, “pelo que a partir do momento em que o comércio 

intercomunitário seja de alguma forma afectado pela actuação das empresas 

nacionais, e ou de um país terceiro até, é de aplicar sem dúvidas as disposições que 

constam dos artigos 81.º e 82.º do Tratado de Roma.”264 

                                                
263 VAZ, 1998, p. 245-246. 
264 COSTA, 2004, p. 109. 
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Como visto, os países, cujos sistemas de defesa da concorrência foram 

brevemente analisados, estão inseridos em um contexto maior que é a Comunidade 

Européia, isto é, suas legislações internas são afetadas pela legislação que rege a 

comunidade. 

Concluído o estudo acerca da liberdade de concorrência, é chegada a 

hora de analisar o princípio da livre concorrência, propriamente dito, razão de ser 

deste trabalho. 
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CAPÍTULO IV - O PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA 

A partir desse momento, passa-se ao estudo pormenorizado do Princípio 

Constitucional da Livre Concorrência e sua contribuição para a limitação do poder 

econômico. 

Para tanto, vai-se explicitar o conteúdo do comando, inserto no artigo 

170, inciso IV, da Constituição Federal, isto é, delinear-se-á o alcance do princípio 

da livre concorrência. 

O passo seguinte é colacionar todos os interesses efetivamente 

protegidos pelo postulado da liberdade de concorrência. 

Ao depois, diferenciar-se-ão os princípios da livre iniciativa e da livre 

concorrência, especificando o papel de cada um no ordenamento constitucional 

pátrio, de modo a comprovar que, apesar deste último ser decorrência daquele, 

ambos têm conteúdos que não se confundem. 

Demonstrar-se-á também que tal princípio (Livre Concorrência) não é um 

fim em si mesmo, isto é, trata-se de um valor-meio que busca tutelar direitos maiores 

e que, por esta razão, não é absoluto. 

Outro ponto de destaque neste caminho é a demonstração de que, ao 

contrário de outros, tal comando constitucional é plenamente eficaz, irradiando, 

porquanto, efeitos a todo o ordenamento jurídico nacional. 

Finalmente, cumpre aduzir, ainda, que se abordarão alguns temas mais 

específicos que estão relacionados com a defesa da concorrência, dentre eles 

destacam-se: o papel destinado ao Estado na defesa da livre concorrência, a 
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atuação das agências reguladoras na manutenção de um mercado saudável, o 

processo de concentração e a defesa da concorrência e a influência dos incentivos 

fiscais na concorrência. 

 

4.1 O CONTEÚDO DO PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA 

Pode-se iniciar dizendo que, ao lado da livre iniciativa, a livre 

concorrência é um dos pilares do sistema capitalista265, isto é, como alicerce 

fundamental da economia liberal, tem por finalidade assegurar o regime de 

economia mercado, não tolerando o monopólio ou qualquer outra forma de distorção 

do mercado livre. 

                                                
265 É importante salientar, como assevera Ivo Dantas, que “a simples enunciação do inciso IV do art. 
170 da Constituição Federal dá-nos uma das características do Estado Liberal. Contudo, esta não é a 
intenção do ordenamento como um todo, à luz de uma análise sistêmica, pelo que se observa do art. 
173 § 4º, que prescreve: ‘a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos 
mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.’ Da análise dos dois 
permissivos legais percebe-se, mais uma vez, a opção do constituinte por uma política econômica 
típica do Estado Social.” (DANTAS, Ivo. Curso de direito constitucional econômico. Curitiba: Juruá, 
2004, p. 73.) (destaques do autor); É interessante lembrar que nossa ordem econômica prima por 
uma economia de mercado matizada pelo que se pode chamar de social democracia, consoante se 
manifestou Tércio Sampaio Ferraz Júnior: “o que vem sendo percebido, no entanto, na experiência 
recente da Constituição brasileira vigente, é que uma compatibilização do Estado de Direito com o 
Estado Social traz algumas dificuldades significativas. Seria preciso, de um lado, garantir em cada 
caso uma situação de compromisso entre os grupos sociais que assegurasse um mínimo de critérios 
comuns de calores que fossem admitidos por todos.” (FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. 
Constituição brasileira e modelo de estados. hibridismo ideológico e condicionantes históricas. In: 
Revista dos Tribunais, São Paulo, ano 5, n. 17, p. 38-49, out./dez. de 1996.); Também se manifestou 
de forma parecida Celso Bastos, aduzindo que: “a livre concorrência é um esteio do sistema liberal 
porque é pelo seu jogo e funcionamento que os consumidores se vêem assegurados os seus direitos 
a consumir produtos de qualidade a preços justos. [...]. Ademais, a livre concorrência é indispensável 
para o funcionamento do sistema capitalista.” (BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito econômico. 
São Paulo: Celso Bastos Editor, 2004, p. 145-146.); Outro interessante posicionamento é o de Eros 
Roberto Grau: “o principio da livre concorrência encontra fundamento na concepção liberal de 
economia e da sociedade. Uma sociedade que, então, acreditava que o melhor proveito geral haveria 
de provir do melhor proveito individual. Sociedade que repudiava o corporativismo das guildas e das 
corporações de ofício, intermediários responsáveis – segundo se acreditava – pelas distorções que 
comprometiam o funcionamento, aspirado, de uma ‘concorrência perfeita.’ O princípio da livre 
concorrência é, assim, uma herança da civilização burguesa, na qual prevalece o princípio da 
competição diante do princípio da colaboração.” (GRAU, Eros Roberto. Princípio da livre 
concorrência: função regulamentar e função normativa. In: Revista trimestral de direito público, n. 4, p. 
104-129, 1993.) 
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Nossa atual Carta Política, no artigo 170, inciso IV, pela primeira vez, 

expressamente266, erigiu o princípio da livre concorrência267 ao patamar 

constitucional, querendo o mesmo, em sentido bem amplo, indicar o ato ou o efeito 

de concorrer, ou seja, como dito outrora, traz em si a idéia de luta, de competição 

entre pessoas na busca do mesmo objetivo ou vantagem. 

Deste modo, “livre concorrência”268 nada mais quer denotar que, em 

condições de igualdade, disputa por espaços com objetivos lícitos e compatíveis 

com as aspirações nacionais. A inclusão deste postulado na Constituição assegura a 

disputa franca entre os empreendedores de negócios congêneres e avaliza o 

entendimento de que é disto que resultará, pelo incentivo à criatividade e pela 

                                                
266 Apesar da previsão constitucional, Ana Maria de Oliveira Nusdeo assevera que “sendo o princípio 
da livre iniciativa, enquanto valor social – isto é, ponderado pelos princípios estabelecidos no art. 170 
–, um dos fundamentos da ordem econômica, justifica-se a criação de leis de proteção à 
concorrência, para manter as condições – mercados competitivos – nas quais a livre iniciativa, 
enquanto meio de assegurar a todos existência digna, se possa expressar. Nesse sentido, ainda que 
a Constituição não estabelecesse a livre concorrência como princípio da ordem econômica, ou não 
mencionasse a necessidade de repressão ao abuso do poder econômico, estaria a existência de leis 
de proteção à concorrência no Brasil devidamente fundamentada, a partir da posição ocupada pela 
dimensão social da livre iniciativa no sistema. Porém, essa discussão torna-se algo inócuo à medida 
que o princípio da livre concorrência também é destacado no capítulo constitucional referente à 
ordem econômica.” (NUSDEO, 2002, p. 236.) 
267 Neste instante, cumpre colacionar a crítica de Eros Roberto Grau a tal inciso: “a afirmação, 
principiológica, da livre concorrência no texto constitucional é bastante instigante. De uma banda 
porque a concorrência livre – não liberdade de concorrência, note-se – somente poderia ter lugar em 
condições de mercado nas quais não se manifestasse o fenômeno do poder econômico. Este, no 
entanto – o poder econômico – é não apenas um elemento da realidade, porém um dado 
constitucionalmente institucionalizado, no mesmo texto que consagra o princípio. O § 4º do art. 173 
refere ‘abuso do poder econômico’. Vale dizer: a Constituição de 1988 o reconhece. Não que não 
devesse fazê-lo, mesmo porque a circunstância de não o ter reconhecido não teria o condão de bani-
lo da realidade. Apenas, no entanto, tendo-o conhecido, soa estranha a consagração principiológica 
da livre concorrência. Para que tal não ocorresse, em presença da consagração do princípio, haveria 
o mencionado § 4º de dispor: ‘a lei reprimirá os abusos decorrentes do exercício da atividade 
econômica...’. [...] de outra banda, é ainda instigante a afirmação do princípio porque o próprio texto 
constitucional fartamente o confronta. A livre concorrência, no sentido que lhe é atribuído – ‘livre jogo 
das forças de mercado, na disputa da clientela’ –, supõe desigualdade ao final da competição, a 
partir, porém, de um quadro de igualdade jurídico-formal. Essa igualdade, contudo, é reiteradamente 
recusada, bastando, para que se o confirme, considerar as disposições contidas no art. 170, IX, no 
art. 179 e nos §§ 1º e 2º do art. 171.” (GRAU, 2005, p. 208-209.) 
268 Werter R. Faria ensina que “a liberdade de concorrência é relativa ao direito de praticar o jogo 
econômico com os demais empresários que desempenham suas atividades no mercado, sem que 
estes ponham entraves à competição. Embaraços à concorrência de origem privada são práticas 
comerciais restritivas ou abusos do poder econômico.” (FARIA, Werter R. Constituição econômica: 
liberdade de iniciativa e de concorrência. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1990, p. 108.) 
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competição no respeitante a preços, o melhor atendimento aos consumidores, ao 

mercado.269 

Vale salientar que, como ensina José Cretella Júnior: 

No regime de livre concorrência, ou de livre competição, o mercado 

competitivo, ou concorrencial, caracteriza-se pelo grande numero de 

vendedores, agindo de modo autônomo, oferecendo produtos, em 

mercado bem organizado. No mercado competitivo, os produtos 

oferecidos por uma dada empresa são recebidos pelo comprador 

como se fossem substitutos perfeitos ou equivalentes dos produtos 

da firma concorrente. Na hipótese de preços iguais, ao comprador é 

indiferente, regra geral, a procedência do produto, só influindo a 

marca, na medida em que a propaganda se intensifica. De qualquer 

modo, no regime da livre concorrência, os preços de mercado 

tendem a abaixar, beneficiando-se com isso o comprador, ao 

contrário do que acontece no regime de monopólio, que prejudica o 

comprador e afeta o equilíbrio da Ordem Econômica, a não ser 

quando a intervenção monopolística é assegurada por lei federal, 

fundada em expresso dispositivo constitucional.270 

Como se pode inferir, pelas razões anteriormente expostas, a 

concorrência volta-se para as atividades comerciais e industriais, porquanto é 

através delas que encontra sua seara de atuação, buscando conquistar 

consumidores, os quais lhes conferem aprovação ou não. E, além disso, pressupõe 

“uma ação desenvolvida por um grande número de competidores, atuando 

livremente no mercado de um mesmo produto, de maneira que a oferta e a procura 

                                                
269 Assim pensa: MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Liberdade de iniciativa: intromissão estatal 
indevida no domínio econômico. In: Revista de direito administrativo & constitucional, a. 1, n. 1, p. 
173-184, 1999. 
270 CRETELLA JÚNIOR, 1993, p. 3.975. 
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provenham de compradores ou vendedores cuja igualdade de condições os impeça 

de influir, de modo permanente e duradouro, nos preços de bens ou serviços.”271 

Conforme expõe Ana Maria de Oliveira Nusdeo: 

Quanto ao seu conteúdo, o princípio da livre concorrência costuma 

ser identificado com a liberdade de atuar nos mercados buscando a 

conquista da clientela, com a expectativa de sua aplicação levar os 

preços de bens e serviços, fixados pelo jogo dos agentes em disputa 

pela clientela, a níveis razoavelmente baixos, chegando no caso 

extremo de concorrência perfeita, a se igualarem ao custo marginal 

do produto. Aponta-se, no entanto, que a essa liberdade jurídica de 

conquista de clientela pelos concorrentes deve somar-se a liberdade 

dos consumidores de usufruírem de alternativas.272 

Todavia, cumpre asseverar que proteção constitucional da livre 

concorrência jamais pode se confundir com a conservação de uma perfeita 

concorrência, onde inexista qualquer amostra de poder por parte dos agentes 

econômicos273, até porque é impossível, na prática, chegar-se a um modelo de 

concorrência perfeita.274 

                                                
271 VAZ, 1993, p. 27. 
272 NUSDEO, 2002, p. 236. 
273 Assim também se manifestou José Afonso da Silva, para o qual: “o que cumpre reconhecer, na 
verdade, é que não existe mais economia de mercado nem livre concorrência, desde que o modo de 
produção capitalista evoluiu para as formas oligopolistas. Falar hoje em economia descentralizada, 
como economia de mercado, é tentar encobrir uma realidade palpável de natureza diversa. A 
economia está centralizada nas grandes empresas e em seus agrupamentos. Daí por que se torna 
praticamente ineficaz a legislação tutelar da concorrência.” (SILVA, 2000, p. 773-774.) Da mesma 
forma se manifestou Roberto Senise Lisboa ensinando que “o regime de livre concorrência não 
pressupõe, necessariamente, empresas no mesmo nível econômico, nos sistemas capitalistas 
regulamentados. É lógico, então, supor que algumas empresas terão preponderância, em detrimento 
de outras, por diversos fatores, dentre eles: a) maiores investimentos na atividade econômica; b) 
avanço tecnológico, que justifica a cooperação e a concentração empresarial em várias hipóteses; c) 
implementação de estratégias de captação lícita de consumidores; e d) exercício da atividade 
econômica em campos geográficos diversos, para facilitação do escoamento dos bens produzidos e 
melhor acesso do consumidor à aquisição de produtos e serviços.” (LISBOA, Roberto Senise. A livre 
iniciativa e os direitos do consumidor. In: Revista de direito internacional e econômico, São Paulo, a. 
1, n. 3, p. 87-127, abr./jun. 2003.) 
274 Sidnei Turczyn ensina que “a figura de mercado ideal, na prática, podemos afirmar com certeza 
absoluta, não existe e nunca existiu. Esta afirmação pode ser confirmada cabalmente por meio de um 
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Acerca do tema, Lafayete Josué Petter preconiza que: 

A “concorrência perfeita” corresponde ao modelo onde são muitos 

os vendedores e muitos os compradores e, isoladamente, nenhum 

deles tem poder suficiente para dominar o mercado. Neste mercado 

ideal, os compradores estão cientes das opções que possuem e 

podem exercê-las livremente. Um mercado pulverizado, a 

substitutibilidade dos produtos e a liberdade de iniciativa econômica 

para o ingresso neste mercado são suas mais importantes 

características. Porém, à idealização desta descrição opõe-se a 

realidade da vida, rica em exemplificar casos de monopólios, de 

oligopólios e de concentrações de empresas, somado ao fato de que 

os produtos, em muitos casos, são apenas parcialmente 

substituíveis, o que nos reconduz ao mercado real, onde impera a 

“concorrência imperfeita” ou mesmo a ausência de qualquer 

ambiente concorrencial.275 

Nesta mesma linha de raciocínio, Tércio Sampaio Ferraz Júnior afirma 

que: 

O mundo capitalista desenvolvido já percebera que há muito tempo 

a profunda alteração sofrida pela concepção oitocentista do 

mercado concorrencial. Aceitava-se agora tratar-se de um processo 

comportamental competitivo, que admite gradações tanto na 

atomicidade quanto na fluidez de sua estrutura. E é este elemento 

comportamental – a competitividade – que passa a definir a 

concorrência. A competitividade exige a descentralização de 

coordenação como base da formação dos preços, o que supõe livre 

iniciativa e apropriação privada dos bens de produção. Isto faz com 

                                                                                                                                                   

retrospecto histórico relativa à concorrência.” (TURCZYN, Sidnei. O direito da concorrência e os 
serviços privatizados. In: SUNDFELD, Carlos Ari (Coord.). Direito administrativo econômico. São 
Paulo: Malheiros, 2002, p. 202.) Apesar de tal afirmação, para efeitos didáticos, cumpre consignar o 
conceito de concorrência perfeita formulado por Ferguson, vejamos: “concorrência perfeita é o 
modelo econômico de um mercado, tendo as características seguintes: cada agente econômico é tão 
pequeno em relação ao mercado que não pode exercer influência perceptível no preço. O produto é 
homogêneo e há uma livre mobilidade de todos os recursos, incluindo livre e fácil entrada e saída das 
empresas e todos os agentes econômicos no mercado gozam de completo e perfeito conhecimento.” 
(FERGUSON, C. E. Teoria microeconômica. Trad. de Almir Guilherme Barbassa e Antônio Pessoa 
Brandão. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989, p. 279.) 
275 PETTER, 2005, p. 222. 
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que a luta, no interior do mercado, receba um novo peso estrutural. 

Ela não é apenas ativadora do processo, mas elemento que o regula 

e, no limite, altera a própria estrutura.276 

Da aceitação do entendimento de que concentração de capital e o poder 

econômico dela resultante não eram, por si só, indesejáveis ou ilícitos fez com que 

se buscasse um modelo de concorrência mais condizente com a realidade, em que 

possam ser estabelecidos graus mínimos de competição. Tal conceito ficou 

conhecido como “concorrência praticável” ou workable competition. 

A despeito de o conceito de concorrência praticável não ser muito 

preciso, Tércio Sampaio Ferraz Júnior enuncia algumas características que ajudam 

a identificá-lo: a) um número considerável de empresas que vendem seus produtos 

perfeitamente substituíveis em determinado mercado relevante; b) a ausência de 

colusões entre os participantes do mercado; e, c) a garantia do acesso ao ramo de 

negócio por meio da larga difusão do processo técnico perante os produtores 

potenciais.277 

                                                
276 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Lei de defesa da concorrência: origem histórica e base 
constitucional. In: Arquivos do Ministério da Justiça, Brasília, v. 45, n. 180, p. 175-185, jul./dez. 1992.; 
Também, neste mesmo sentido, se manifestaram: a) Leila Cuéllar e Ergon Moreira afirmando que “a 
realidade demonstrou que as características do mercado se afastavam do modelo idealizado. 
Verificou-se, entre outros fatos, o desenvolvimento de monopólios, oligopólios e concentrações 
econômicas e a não verificação de homogeneidade entre os produtos ou serviços ofertados 
comprovando a impossibilidade fática de existirem mercado e concorrência ‘perfeitos’, a não ser como 
pressupostos científicos de teorias econômicas.” (CUÉLLAR; MOREIRA, 2004, p. 34-35.); b) Fávila 
Ribeiro, para o qual “o capitalismo contemporâneo em sua conformação dominante é comprometido 
com a crescente expansão das gigantescas organizações, e quando estas chegam, espantam e 
destroem as unidades de inferior densidade econômica. Entre estruturas tão profundamente 
desiguais não podem ser estabelecidas relações competitivas, mas de dominação/dependência, 
essencialmente hegemônicas.” (RIBEIRO, Fávila. A Constituição e a realidade brasileira. Rio de 
Janeiro: Freitas Bastos, 1990, p. 120.); c) Salomão Filho, afirmando que, já no final do Século XX, a 
teoria econômica já reconhecia que a concorrência perfeita era um ideal impraticável, “até porque ao 
menos duas das premissas básicas desse modelo, a homogeneidade dos produtos e a informação 
completa dos agentes, são inexistentes e irrealizáveis.” (SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito 
concorrencial: as estruturas. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 23.); e, d) José Paschoal Rossetti, 
ensinando que “as estruturas perfeitamente competitivas dificilmente são observadas na realidade 
prática.” (ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. 8. ed. São Paulo: Atlas, 1980, p. 391.). 
277 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Da abusividade do poder econômico. In: Revista de direito 
econômico, CADE, Brasília, n. 21, p. 23-30, out./dez., 1995. 
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Isto é, em outras palavras e finalmente, pode-se aduzir que o postulado 

da livre concorrência tem o escopo de proporcionar o equilíbrio, não aquele 

atomístico do liberalismo tradicional – onde o poder, a força e a coação eram 

conceitos estranhos à teoria econômica –, e sim um balanceamento entre os 

grandes grupos, dando, também, oportunidade às pequenas empresas de estarem 

no mercado, de modo que esta competição entre os diversos agentes que há no 

mercado leve à otimização dos recursos econômicos e a preços justos, impedindo, 

com isso, lucros arbitrários e abuso do poder econômico. 

Vencida a explicação acerca do que representa o conteúdo do Princípio 

da Livre Concorrência, passa-se à análise de seus objetivos. 

 

4.2 INTERESSES PROTEGIDOS PELO PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA 

Muitos autores afirmam que o grande beneficiado e principal escopo 

buscado por um sistema de concorrência saudável é o consumidor. 278/279 Inclusive, 

já na década de 70, Fábio Konder Comparato280 sustentou que o interesse do 

consumidor era o princípio máximo da legislação repressora do abuso do poder 

econômico. 

Com efeito, incontáveis são os benefícios trazidos ao consumidor em um 

mercado no qual prevaleça a livre concorrência. No que tange aos preços, por 

                                                
278 Neste sentido: GLÓRIA, 2003, p. 63; CARPENA, Heloisa. O consumidor no direito da 
concorrência. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 10. 
279 Para um estudo mais aprofundado acerca do Sistema Brasileiro de Defesa do Consumidor, ver: 
SODRÉ, Marcelo Gomes. A formação do sistema nacional de defesa do consumidor. São Paulo: 
Tese de Doutoramento (Pontifícia Universidade Católica), 2003. 
280 COMPARATO, Fábio Konder. A proteção do consumidor: importante capítulo do direito 
econômico. In: Revista de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro, a. 13, n. 15-16, p. 89-
105, 1974.  
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exemplo, é possível afirmar que os mesmos tendem a diminuir onde há regime de 

livre concorrência281, ou seja, quando nenhuma empresa tem o poder de impor, de 

modo absoluto, seus interesses, os preços passam a ser limitados pela lei da oferta 

e da procura, chegando-se ao chamado preço ideal de mercado, isto é, onde os 

lucros dos empresários sejam justos, não representando, por conseguinte, 

transferência sem causa de capital dos consumidores àqueles. 

Com toda certeza, os benefícios ao consumidor não se limitam aos 

preços menores. Com a livre concorrência todos os agentes econômicos fazem de 

tudo para atrair clientes, como, por exemplo: a) investimentos na melhoria da 

tecnologia, buscando-se produzir bens com o menor custo possível; b) busca da 

diversificação dos produtos; c) implementação das políticas de atendimento ao 

consumidor etc. 

Umberto Celli Junior enumera uma série de benesses que a 

concorrência traz aos consumidores, vejamos: 

a) a alocação de recursos em conformidade com as preferências 

dos consumidores (“eficiência alocativa”). A eficiência alocativa 

proporciona uma redução do risco de serem colocados no mercado 

à disposição dos consumidores produtos e serviços não desejados, 

ou, pelo menos, não desejados por determinados preços; 

b) o incentivo ao investimento em pesquisa na área de tecnologia, 

que é, de resto, decorrente das constantes mudanças no gosto e na 

preferência dos consumidores; e 

c) a permanente pressão sobre produtores e vendedores, que, por 

receio de perderem mercado, estarão dispostos a atrair novos 

                                                
281 Um exemplo concreto de que isto é verdade ocorreu com a desregulamentação do transporte 
aéreo, a liberalização das tarifas, somada à ampla oferta de prestadores de serviço, que rendeu 
descontos na média de 50% (cinqüenta por cento) em menos de um ano. (FARENA, Duciran Van 
Marsen. O monopólio no transporte rodoviário de passageiros frente ao direito do consumidor. In: 
Revista de direito do consumidor, São Paulo, v. 33, p. 191-199, jan./mar. 2000.) 
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consumidores oferecendo-lhes redução de preços e descontos 

especiais.282 

É clarividente que são inúmeros os benefícios advindos ao consumidor 

em função das leis de defesa da concorrência. Contudo, não se pode afirmar, 

peremptoriamente, que tais benesses são suficientes para aduzir que a defesa do 

consumidor é o fundamento da legislação antitruste, posto que o escopo de tal 

legislação é bem mais amplo, conforme expõe Benjamin Shieber: 

Os benefícios econômicos que se esperam da concorrência podem 

ser encarados sob vários aspectos. Primeiro, o aspecto que visa o 

aspecto que visa o interesse do consumidor, que goza, sob um 

regime que prevalece a concorrência, melhor qualidade, melhor 

preço e um grande número de produtos entre os quais possa 

escolher. Segundo, o aspecto que visa o interesse das empresas 

concorrentes, tanto as potenciais como as atuais. Estas gozam, num 

regime de concorrência, da liberdade de dedicar-se a um ramo de 

negócios e de crescer pelo mérito de seus atributos, sem sofrer 

entraves pelas atividades das empresas dominantes. Finalmente, o 

aspecto que visa o interesse da nação inteira no desenvolvimento 

econômico do País que, sob um regime de concorrência, goza de 

um parque industrial moderno que o fortalece e assegura ao povo 

produtos que melhoram a vida cotidiana.283 

Pode-se dizer que o principal interesse protegido pelo Princípio da Livre 

Concorrência e, conseguintemente, pela legislação antitruste é o perfeito 

funcionamento da estrutura do mercado284, sendo o consumidor um beneficiário 

mediato de tal proteção. 

                                                
282 CELLI JUNIOR, Umberto. Regras de concorrência no direito internacional moderno. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 1999, p. 52-53. 
283 SHIEBER, 1966, p. 64. 
284 “A livre concorrência não é somente um bem, intrinsecamente, mas, muito mais, é um meio para a 
obtenção dos resultados econômicos desejados.” (FREIRE, J. Renato Corrêa. Livre concorrência e 
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Neste sentido, Carlos Ferreira de Almeida afirma que: 

Não restam dúvidas contudo de que, em economia de mercado, a 

situação dos consumidores resultará tanto mais débil quanto 

maiores forem os atropelos ao quadro geral de funcionamento das 

regras da concorrência. Estas constituem portanto uma forma 

indirecta de protecção. O nível dos preços, a variedade dos 

produtos, a sua qualidade, as condições de fornecimento são 

tendencialmente melhores, sempre que, do lado dos agentes 

fornecedores, exista um número elevado, ou pelo menos razoável, 

de empresas que entre si disputem a clientela.  

[...]. 

[Contudo,] nem por isso a opinião mais divulgada deixa de acentuar 

que o regime jurídico da concorrência não tem na defesa dos 

consumidores o seu objetivo principal, virado antes para a garantir o 

funcionamento do sistema. Os efeitos reflexos para o consumidor 

que derivam das leis de concorrência não dispensam portanto os 

meios complementares ou compensadores dirigidos especialmente 

à proteção contra um mercado que lhe é, em geral, hostil.285 

Ainda para corroborar o entendimento acima286, cumpre citar Luís Cabral 

de Moncada: 

O objectivo das leis de defesa da concorrência é o de assegurar 

uma estrutura e comportamento concorrenciais dos vários mercados 

no pressuposto de que é o mercado livre que, selecionando os mais 

capazes, logra orientar a produção para os setores susceptíveis de 

garantir a melhor satisfação das necessidades dos consumidores e, 
                                                                                                                                                   

conglomerado de preços: um estudo de direito comparado. In: Revista de direito mercantil, industrial, 
econômico e financeiro, São Paulo, a. 15, n. 21-24, p. 47-55, 1976.) 
285 ALMEIDA, Carlos Ferreira de. Os direitos dos consumidores. Coimbra: Almedina, 1982, p. 72-74. 
286 Fábio Ulhoa Coelho também se manifestou neste sentido, ensinando que: “a rigor, a legislação 
antitruste visa a tutelar a própria estruturação do mercado. No sistema capitalista, a liberdade de 
iniciativa e a de competição se relacionam com aspectos fundamentais da estrutura econômica. O 
direito, no contexto, deve coibir as infrações contra a ordem econômica, com vistas a garantir o 
funcionamento do livre mercado. Claro que, ao zelar pelas estruturas fundamentais do sistema 
econômico de liberdade de mercado, o direito de concorrência acaba refletindo não apenas sobre os 
interesses dos empresários vitimados pelas práticas lesivas à constituição econômica, como também 
sobre os consumidores, trabalhadores e, através da geração de riqueza e aumento dos tributos, os 
interesses da própria sociedade em geral.” (COELHO, Fábio Ulhoa. Direito antitruste brasileiro: 
comentários à lei n. 8.884/94. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 5.) 
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ao mesmo tempo, a mais eficiente afetação dos recursos 

econômicos disponíveis, que é como quem diz, os mais baixos 

custos e preços. A concorrência é assim encarada como o melhor 

processo de fazer circular e orientar livremente a mais completa 

informação económica, quer ao nível do consumidor, quer ao nível 

de produtores, assim esclarecendo as respectivas preferências. É 

por isso que a sua defesa é um objectivo de política económica.287 

Como se pôde perceber, embora sejam inegáveis os benefícios aos 

consumidores, em razão da defesa da concorrência, é a manutenção da estrutura do 

mercado o grande escopo do Princípio da Livre Concorrência. 

Neste mesmo sentido, Calixto Salomão Filho ensina que: 

O fato de o consumidor ser o destinatário econômico final das 

normas concorrenciais não o transforma em destinatário jurídico 

direto das mencionadas normas. Muitas vezes é apenas através da 

proteção da “instituição” concorrência que seu interesse será 

protegido. Como visto, o interesse institucional – consistente na 

proteção da concorrência – destaca-se como um interesse dotado 

de objetividade jurídica própria de instrumentos de tutela.288 

(destaques do autor) 

Deste modo, na medida em que livre concorrência busca garantir o pleno 

funcionamento da economia de mercado, também proporciona aos consumidores, 

em razão da competitividade entre as empresas, uma posição de maior benefício.289 

                                                
287 MONCADA, 1988, p. 313. 
288 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial: as condutas na teoria concorrencial. São Paulo: 
Malheiros, 2003, p. 51-52. 
289 Como ensina Lafayete Josué Petter, em um mercado onde não prevaleça a livre concorrência, 
“todos os saem perdendo: os consumidores, que não têm acesso aos melhores produtos, pois as 
circunstâncias concorrências não estarão, ao menos em sua totalidade presentes; os demais agentes 
econômicos, que, a despeito de operarem em um mercado onde deva vigorar a livre iniciativa e a livre 
concorrência, se vêem na contingência de enfrentar ou suportar dificuldades, barreiras, imposições e 
outras restrições decorrentes da falta de concorrência; perde o País, pois num regime de livre 
concorrência as empresas brasileiras estarão em condições de ter uma melhor atuação performática 
no mercado internacional, o que reconduz, de todo modo, ao princípio da soberania, no seu matiz 
econômico, tal como principiologicamente previsto no inciso I do art. 170 da Constituição Federal.” 
(PETTER, 2005, p. 225.)  
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Em outras palavras: a defesa da concorrência, contém em si a pretensão de evitar 

uma posição de superioridade, em prejuízo da igualdade entre as empresas, que é 

primordial para o adequado desenvolvimento do mercado e do país, ao mesmo 

tempo em que tutela as relações de consumo.290 

 

4.3 LIVRE CONCORRÊNCIA E LIVRE INICIATIVA 

Após esta breve análise do conteúdo da livre concorrência, cumpre, 

neste momento, fazer a devida diferenciação entre aquela e o postulado da 

liberdade de iniciativa, posto que, muitas vezes, seus conteúdos são tidos como 

sinônimos, apesar de haver inúmeras diferenças entre ambos. 

Confirmando o acima dito, ensina Tércio Sampaio Ferraz Júnior que é 

“importante assinalar que livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e livre concorrência 

(CF, art. 170 IV), esta como base do chamado livre mercado, não coincidem 

necessariamente. Ou seja, livre concorrência nem sempre conduz à livre iniciativa e 

vice-versa.”291 

Assim, de início, cabe relevar que, ao colocar a livre iniciativa292 como 

um dos fundamentos da República, nossa Lei Fundamental optou pelo modo de 

                                                
290 Nesta trilha: TAVARES, 2003, p. 258. 
291 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Práticas tributárias e abuso do poder econômico. In: Revista 
de direito da concorrência, Brasília, n. 9, p. 125-138, jan./mar. 2006. 
292 Segundo afirma Maurício Porto: “a livre iniciativa é fundamentada na não interferência do Estado 
na relação entre indivíduos. O bem estar econômico decorre da recompensa individual referente ao 
esforço de seu trabalho. A acumulação privada depende do exercício de sua liberdade. O papel do 
Estado é não permitir nenhuma forma de privilégio, pois assim sendo o próprio mercado garantirá a 
justiça econômica.” [PORTO, Maurício Costa. Os princípios da república e da livre iniciativa nas 
constituições brasileiras: a evolução das ciências pala alteração de paradigmas. São Paulo: 
Dissertação de Mestrado (Pontifícia Universidade Católica), 1997, p. 55.]. Ainda sobre a liberdade de 
iniciativa, ver: MUKAI, Toshio. Participação do Estado na atividade econômica: limites jurídicos. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1979, 41-48. 
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produção capitalista ou, como ensina José Afonso da Silva, “postular a livre iniciativa 

quer dizer precisamente que a Constituição consagra uma economia de mercado, de 

natureza capitalista, pois a iniciativa privada é um princípio básico da ordem 

capitalista.”293 

Aclarado este ponto inicial, é importante afirmar que, do modo como é 

prevista em nossa Constituição Federal, a livre iniciativa deve ser entendida de 

maneira bem ampla, compreendendo não só a liberdade econômica, ou liberdade de 

desenvolvimento de empresa, mas de modo a englobar todas as demais formas de 

organização econômicas, individuais ou coletivas, como a cooperativa e a iniciativa 

pública. 

Neste mesmo sentido se manifesta Eros Roberto Grau: 

Insisto em que a liberdade de iniciativa econômica não se identifica 

apenas com a liberdade de empresa. Pois é certo que ela abrange 

todas as formas de produção, individuais ou coletivas, e – como 

averba Antonio Sousa Franco – “as empresas são apenas as formas 

de organização com característica substancial e formal (jurídica) de 

índole capitalista.” Assim, entre as formas de iniciativa econômica 

encontramos, além da iniciativa privada, a iniciativa cooperativa, a 

iniciativa autogestionária e a iniciativa pública.294 

Do até aqui exposto, é possível concluir que a livre iniciativa nada mais é 

que a possibilidade de os agentes econômicos se lançarem no mercado sem a 

criação de embaraços por parte do Estado, ou seja, é a possibilidade de 

empreendimento sem interferência estatal. 

                                                
293 SILVA, 2000, p. 742. 
294 GRAU, 2005, p. 202-203. 
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Deste modo, tanto a livre concorrência como a livre iniciativa são 

fundamentos da economia de mercado, funcionando a primeira como uma espécie 

de instrumento da segunda, eis que é um dos muitos elementos destinados a balizar 

seu exercício. 

Aliás, consoante preleciona Celso Ribeiro Bastos, a livre concorrência 

“tem muito a ver com a livre iniciativa, é dizer, só pode existir a livre concorrência, 

onde há livre iniciativa.”295 Contudo, é salutar informar que a livre concorrência não é 

um desdobramento296/297, uma conseqüência natural da livre iniciativa. E isto ocorre 

porquanto, “à medida que se constatou ser o mercado falho na alocação de recursos 

e na manutenção do jogo concorrencial, não foi mais possível identificar a livre 

                                                
295 BASTOS, 2004, p. 144. Complementando a frase citada, Celso Bastos, logo em seguida, afirma 
que: “No entretanto, o inverso não é verdadeiro, pode existir livre iniciativa sem livre concorrência. 
Portanto, a livre concorrência é algo que se agrega à livre iniciativa.” Tal entendimento, contudo, não 
é o mais correto, tendo em vista que, em um mercado sem a livre concorrência, vários agentes 
econômicos estarão impedidos de ingressar nele, comprometendo, conseqüentemente, a liberdade 
de iniciativa. E isso demonstra que tais garantias são complementares e intrinsecamente separadas. 
Isto é, a livre iniciativa, enquanto conjunto de direitos em abstrato, tão-somente ganha existência real 
com a livre concorrência. (Neste sentido: SCHUARTZ, Luís Fernando. Dogmática jurídica e lei 
8.884/94. In: Revista de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro, a. 36, n. 107, p. 71-98, 
jul./set. 1997.) 
296 Neste sentido, Eduardo Molan Gaban assevera que é “curial ressaltar que este princípio [livre 
concorrência] não constitui desdobramento do princípio da livre iniciativa, mas complemento visto 
que, inobstante o conteúdo diverso de um se cotejado com outro, notória a diferença quando da 
aplicabilidade do princípio da livre iniciativa per si.” [GABAN, Eduardo Molan. Defesa da concorrência: 
a lei 8.884/94 e suas implicações constitucionais: uma abordagem prática. São Paulo: Dissertação de 
Mestrado (Pontifícia Universidade Católica), 2005, p. 79.]; Ainda neste sentido, ver: a) MORBIDELLI, 
Sidney. A atuação do Estado na defesa da concorrência. São Paulo: Dissertação de Mestrado 
(Pontifícia Universidade Católica), 2004, p. 135.; b) GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. Intervenção do 
Estado na economia. In: Revista trimestral de direito público, São Paulo, v. 14, p. 52-66, 1996.; c) 
LOPES, 2006, p. 181.; d) ZOUAIN, 2002, p. 73.; e, e) SILVA, 2000, p. 742;  
297 Em sentido diverso Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior aduzem que “a livre 
concorrência constitui um desdobramento necessário e inexorável da livre iniciativa. À primeira vista, 
seu objetivo é criação de um mercado ideal, caracterizado pelo assim chamado ‘estado de 
concorrência’.” (ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de direito 
constitucional. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 418.). Assim também se manifestou Luís Roberto 
Barroso, para quem: “o princípio da livre iniciativa, corolário direto da liberdade de iniciativa, expressa 
opção pela economia de mercado.” (BARROSO, Luís Roberto. A ordem econômica constitucional e 
os limites à atuação estatal no controle de preços. In: Revista de direito administrativo, Rio de Janeiro, 
n. 226, p. 187-212, out./dez. 2001.); Ainda nesta mesma trilha, ver: a) TOLEDO, 2004, p. 194.; b) 
TAVARES, 2003, p. 237.; e, c) SLAIBI FILHO, Nagib. Anotações à Constituição de 1988: aspectos 
fundamentais. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 327. 
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concorrência como um subproduto da livre iniciativa.”298 Portanto, embora 

complementares, o conteúdo dos dois postulados é diferente. 

É ainda de boa sugestão transcrever o pensamento de Miguel Reale 

acerca do tema: 

Ora, livre iniciativa e livre concorrência são conceitos 

complementares, mas essencialmente distintos. A primeira não é 

senão a projeção da liberdade individual no plano da produção, 

circulação e distribuição das riquezas, assegurando não apenas a 

livre escolha das profissões e das atividades econômicas, mas 

também a autônoma eleição dos processos ou meios julgados mais 

adequados à consecução dos fins visados. Liberdade de fins e de 

meios informa o princípio de livre iniciativa, conferindo-lhe um valor 

primordial, como resulta da interpretação conjugada dos citados 

artigos 1º e 170. 

Já o conceito de livre concorrência tem caráter instrumental, 

significando o “princípio econômico” segundo o qual a fixação dos 

preços das mercadorias e serviços não deve resultar de atos 

cogentes da autoridade administrativa, mas sim do livre jogo das 

forças em disputa de clientela na economia de mercado. Houve, por 

conseguinte, ineludível opção de nossos constituintes por dado tipo 

de política econômica, pelo tipo liberal do processo econômico, o 

qual só admite a intervenção do Estado para coibir abusos e 

preservar a livre concorrência de quaisquer interferências, quer do 

próprio Estado quer do embate de forças competitivas privadas que 

pode levar à formação de monopólios e ao abuso do poder 

econômico visando ao aumento arbitrário dos lucros.299 

Complementando a diferenciação acima exposta, é deveras interessante 

trazer ao lume o pensamento de Fernando Herren Aguillar: 

                                                
298 NUSDEO, 2002, p. 237-238. 
299 REALE, Miguel. O plano Collor II e a intervenção do Estado na ordem econômica. In: REALE, 
Miguel. Temas de direito positivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, p; 249-262. 
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Na tentativa de distinguir os conceitos, freqüentemente se observa, 

na doutrina nacional, uma mera repetição de conceitos. A distinção-

chave que não é percebida no caso é a de que a liberdade de 

concorrência não é a liberdade de os particulares exercerem “suas 

atividades industriais e comerciais num sistema de competição que 

não deve ser entravado nem por prescrições nem por prestações 

provindas dos poderes públicos”. Essa corresponde exatamente á 

definição de liberdade de iniciativa. Ao contrário, a liberdade de 

concorrência exige do Estado uma efetiva ação de restrição à 

liberdade de iniciativa.300 

Por fim, é imperioso arrematar dizendo que, como foi visto, a livre 

iniciativa e a livre concorrência são conceitos distintos, embora complementares. O 

primeiro não é senão a projeção da liberdade individual no plano da produção, 

circulação e distribuição de riquezas, significando a livre escolha e o livre acesso às 

atividades econômicas, sem ingerências por parte do Estado. Já o conceito da livre 

concorrência é instrumental daquele, constituindo o princípio econômico, mediante o 

qual a fixação dos preços dos bens e serviços não deve resultar de atos de 

autoridade, e sim do livre jogo das forças em disputa no mercado, exigindo, para 

tanto, efetiva participação estatal. 

 

4.4 LIVRE CONCORRÊNCIA COMO VALOR MEIO E NÃO FIM 

É importante, também, expor que, como qualquer outro princípio, a livre 

concorrência nunca deve ser vista de maneira absoluta, isto é, deve conviver em 
                                                
300 Em outra oportunidade o mesmo autor se manifestou da seguinte forma: “em síntese, o princípio 
da liberdade de iniciativa é um direito do agente econômico em face do Estado, demandando uma 
abstenção deste, enquanto que o princípio da livre concorrência é um direito do agente econômico 
em face de outro agente econômico, demandando não mais a omissão, mas a efetiva interferência 
estatal na economia.” (AGUILLAR, Fernando Herren. O controle social de serviços públicos. São 
Paulo: Max Limonad, 1999, p. 60.); Neste mesmo sentido, apontando que a “livre iniciativa é 
fundamentada na não interferência do Estado na relação entre indivíduos”, posiciona-se Maurício 
Costa Porto. (PORTO, 1997, p. 55.) 
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plena harmonia com os demais postulados constitucionalmente reputados como 

relevantes, tais como a defesa do consumidor, do meio ambiente etc. 301 

Antes de ser um valor que prevaleça de modo absoluto, a livre 

concorrência é um verdadeiro valor meio, ou seja, é um instrumento para a 

realização de objetivos maiores. 

Tércio Sampaio Ferraz Júnior, neste mesmo diapasão preceitua que: 

A defesa da concorrência, cuja guarda compete ao Estado, mas que 

não exclui a iniciativa privada, deve, por último, ser entendida no 

contexto mais amplo da ordem econômica constitucional. A livre 

concorrência, nestes termos, é um dos seus princípios, devendo, 

assim, conviver harmonicamente com os demais (art. 170 e incisos). 

Ou seja, não se pode defender a concorrência à custa da soberania 

nacional, do consumidor, do meio ambiente, da redução das 

desigualdades regionais e sociais, da busca do pleno emprego, do 

tratamento favorecido às empresas de pequeno porte. E vice-versa: 

nenhum desses princípios será defendido à custa da livre 

concorrência. Isto vale, obviamente, à “a fortiori”, para o princípio da 

propriedade privada e o da sua função social (incisos II e III do art. 

170). E, em tudo, é vinculante, naquela defesa e na mencionada 

harmonização, o respeito aos fundamentos da ordem econômica – 

livre iniciativa e valorização do trabalho humano – bem como às 

suas finalidades, assegurar a todos a existência digna, conforme os 

ditames da justiça social.302 

Da mesma forma preleciona Eros Grau, afirmando: 

                                                
301 Jose Marcelo Martins Proença afirma que: “a concorrência é dada como um bem entre outros e 
não um bem em si mesmo, podendo ser sacrificada em favor de outros bens, também protegidos pela 
legislação. Trata-se da teoria da concorrência-meio, e, como tal, pode, em certas circunstâncias, ser 
afastada em nome da proteção de outros interesses ou da realização de outros fins socialmente 
relevantes.” (PROENÇA, José Marcelo Martins. Concentração empresarial e o direito da 
concorrência. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 39.)  
302 FERRAZ JÚNIOR, 1992, p. 175-185. 
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[...] que o Brasil – República Federativa do Brasil – define-se como 

entidade política constitucionalmente organizada, tal como a 

constitui o texto de 1988, enquanto assegurada, ao lado da 

soberania, da cidadania, dos valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa e do pluralismo político, a dignidade da pessoa humana. 

Por outro, significa que a ordem econômica mencionada pelo art. 

170, caput do texto constitucional – isto é, mundo do ser, relações 

econômicas ou atividade econômica (em sentido amplo) – deve ser 

dinamizada tendo em vista a promoção da existência digna de que 

todos devem gozar.303 

Aliás, o texto da Constituição, no caput do artigo 170, é estanque de 

dúvidas ao afirmar a livre concorrência como um meio e não um fim em si mesma, 

destinada a assegurar um bem maior, que é a existência digna a todos, conforme os 

ditames da justiça social. Em outras palavras, cabe aduzir que a livre concorrência 

tem caráter instrumental304, pois não é um fim em si mesma, e persegue objetivos 

bem maiores que o simples livre mercado. 

Consoante pensa Paula A. Forgioni, cabe afirmar que: 

O caráter instrumental da proteção da concorrência permanece na 

atual Constituição, que manda reprimir o abuso do poder econômico 

que vise à dominação dos mercados e à eliminação da concorrência 

(art. 173, § 4º), em atenção ao princípio da livre concorrência (art. 

                                                
303 GRAU, 2005, p. 196. 
304 Interessante é o seguinte ensinamento: “tendo o constituinte brasileiro optado por uma 
Constituição econômica de padrão social, no qual convivem, em harmonia, princípios e calores de 
inspiração liberal e de inspiração socialista, a esta opção fundamental somente um pluralismo 
metodológico permitirá conciliar, em o sacrifício de qualquer deles, os valore da liberdade e da 
igualdade, de cuja síntese resultará, afinal, a concretização de uma ordem econômica inspirada nos 
valores da fraternidade e solidariedade, expressões que se aproximam da justiça social. Ora, 
tomando em conta que a ordem econômica tem uma finalidade de justiça, a ser alcançada mediante a 
distribuição mais equânime dos resultados, de sorte a assegurar a toda a coletividade e cada 
indivíduo condição digna de vida, e estando ela organizada numa formatação capitalista, como 
reconhecimento da primazia da atuação do privado, que opera em liberdade de iniciativa e onde  a 
intervenção do Estado é admitida para corrigir abusos ou atuar diretamente em hipóteses especiais, 
fica patente o relevantíssimo valor que representa a preservação da livre concorrência, daí a sua 
inserção principiológica na ordem constitucional econômica.”  (PETTER, 2005, p. 229-230.); Ver 
também: SCOTT, Paulo Henrique Rocha. Direito constitucional econômico: Estado e normalização da 
economia. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2000, p. 91-94. 
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170, IV). Manda, também, reprimir o aumento arbitrário de lucros 

(art. 173, § 4º), conforme o princípio da defesa do consumidor (art. 

170, V). Essa proteção, entretanto, vai inserta no fim geral e maior, 

qual seja, “assegurar a todos existência digna, conforme os ditames 

da justiça social”, em obediência ao caput do art. 170 e ao art. 3º.”305 

Não obstante disserte acerca do princípio da livre iniciativa e de inserir em 

contexto diverso da Constituição de 1998, Affonso Insuela Pereira traz preciosos 

ensinamentos sobre o tema: 

A livre iniciativa, entretanto, no mundo atual, não mais pode ser 

admitida nos mesmos termos em que a admitia o Estado liberal do 

século XVIII. Enquanto neste ela se constituía em um direito 

absoluto que, embora constitucionalmente assegurado, visando a 

elevação da pessoa humana, deve ficar contido dentro de limites 

que visam, acima de tudo, os interesses coletivos. 

E isto é verdade porque, se adotamos os princípios da livre iniciativa 

como liberdade de iniciativa e organização, a liberdade de trabalho, 

a liberdade de se apropriar dos excessos da produção sobre o 

próprio consumo, verdade é, também, que esses direitos referentes 

à propriedade se situam em plano intermediário entre os que 

concernem à liberdade e àqueles que respeitam à segurança, “já 

que ela ao mesmo tempo toca a uma e a outra”, na afirmação de 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho. Se buscamos harmonia e 

solidariedade entre as categorias sociais de produção, também, 

fazemo-lo, visando a ordem econômica e social, e esta, por 

definição constitucional, tem por fim realizar o desenvolvimento e a 

justiça social. É por esta razão que o mesmo preceito constitucional 

que assim determina também fixa a necessidade de repressão legal 

todas as vezes em que os limites dessa liberdade forem 

ultrapassados, sobrepondo-se o interesse particular ao interesse 

coletivo.306 

                                                
305 FORGIONI, 2005, p. 191. 
306 PEREIRA, Affonso Insuela. O direito econômico na ordem jurídica. São Paulo: José Bushatsky 
Editor, 1974, p. 162-163. 
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Assim sendo, o que se está procurando afirmar é que o Princípio da 

Liberdade da Concorrência está inserido em um contexto maior, i.e., ao invés de 

servir de simples tutela do mercado em si, deve ser instrumento de realização de 

justiça social, de modo a ofertar aos cidadãos mais dignidade, pois tão-somente 

assim desempenhará de modo satisfatório a enorme tarefa social que lhe incumbe. 

Além disso, não só a livre concorrência deve servir a tal mister, e sim toda 

a ordem econômica deve ser interpretada na busca de implementação da dignidade 

humana. Outro não é o pensamento de Ricardo Hasson Sayeg: 

Assim, parece-nos que haverá fidelidade ao fim instrumental da 

ordem econômica quanto à busca de desenvolvimento nacional, 

assegurando a toda população existência digna conforme os 

ditames da justiça social, em face ao titular de posição dominante de 

mercado, através da defesa do consumidor, da livre concorrência, 

da prevenção e repressão ao abuso do poder econômico e da 

função social da propriedade.307 

Ora, o capítulo constitucional da Ordem Econômica308 deve-se ater ao 

verdadeiro conceito de dignidade da pessoa humana, conforme os ditames da 

justiça social, que, no fundo, quer apontar para o interesse de todos e de cada um 

dos cidadãos, no uso adequado dos recursos escassos da comunidade, quer 

quando empregado por interesses privados, quer quando diretamente pelo 

                                                
307 SAYEG, Ricardo Hasson. O contexto histórico da defesa do consumidor em face do abuso de 
poder econômico e sua importância. In: Revista de direito internacional e econômico, Porto Alegre, a. 
2, n. 7, p. 5-14, abr./jun. 2004. 
308 De acordo com os ensinamentos de Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra Martins, “o fim último da 
ordem econômica é a satisfação das necessidades da coletividade.” (BASTOS, Celso Ribeiro; 
MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil. Vol. 7. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 
17-18.) 
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Estado.309 É a busca do bem-estar econômico de todos, traduzido em dignidade 

humana, o mister de nossa Ordem Econômica.310 

Pragmaticamente falando, em última instância, a tutela da liberdade de 

concorrência deve servir para eliminar a pobreza, a miséria, a ignorância, a 

excessiva desigualdade entre indivíduos, classes e regiões etc. 

Aliás, nesta mesma trilha, deveria seguir a Ciência do Direito como um 

todo, não devendo, de forma alguma, ficar de braços cruzados, tão-somente 

observando tais injustiças. É preciso ir além, equacionando em bases sólidas a 

questão da justiça distributiva e diminuindo, conseguintemente, o abismo existente 

entre ricos e pobres, de modo a incorporar à sociedade os excluídos da partilha dos 

bens sociais. 

Corroborando tal entendimento, é conveniente transcrever os profundos e 

esclarecedores ensinamentos de Plauto Faraco de Azevedo: 

                                                
309 Neste mesmo sentido, ver: NASCIMENTO, Tupinambá Miguel Castro do. A ordem econômica e 
financeira e a nova Constituição. Rio de Janeiro: Aide, 1989, p. 09-11.; Ver também: NUSDEO, Fábio. 
O desenvolvimento econômico como fim constitucional. In: Revista de direito mercantil, industrial, 
econômico e financeiro, São Paulo, a. 19, n. 37, p. 09-17, jan./mar. 1980. 
310 Interessante acerca do tema é o seguinte ensinamento: “tendo o constituinte brasileiro optado por 
uma constituição econômica de padrão social – o que implica dizer que adotou um modelo aberto, no 
qual convivem, em harmonia sistemática, princípios e valores de inspiração liberal e de inspiração 
socialista, ainda que de um socialismo não-marxista –, em virtude dessa opção fundamental somente 
um pluralismo metodológico permitirá conciliar, sem o sacrifício de qualquer deles, os valores da 
liberdade e da igualdade, de cuja síntese resultará, afinal, a concretização de uma ordem econômica 
inspirada nos valores da fraternidade e da solidariedade.” (COELHO, Inocência Mártires. A defesa da 
livre concorrência na Constituição de 1988. In: Revista da procuradoria geral da república, São Paulo, 
n. 6, p. 53-63, 1995.) Assim também pensa Walter Rodrigues da Silva Filho: “a noção de pluralismo é 
fundamental, pois, às atuais constituições econômicas; e disso é exemplo a carta brasileira de 1988, 
destinada ‘a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-
estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, 
pluralista [...].’ A constituição econômica contemporânea é, portanto, isto: compreensão do pluralismo 
social – da sociedade pluralista. Não lhe basta instaurar e assegurar a democracia política. Mais que 
isso, ela visa implantar o que se convencionou chamar de ‘democracia social’.” (SILVA FILHO, Walter 
Rodrigues da. Constituição econômica. In: Cadernos de direito constitucional e ciência política, São 
Paulo, a. 3, n. 11, p. 209-223, abr./jun. 1995.) 
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Diante da situação atual, degradante da condição humana, não 

pode a Ciência Jurídica repousar no formalismo conceitual, 

fechando os olhos à realidade. Quanto mais neste apoiar-se, 

comprometendo-se com a realização da solidariedade humana, 

tanto mais autêntica será. Necessita a Ciência do Direito ultrapassar 

o “puramente” jurídico, auscultando o pulsar da vida, que está a 

reclamar nova configuração político-jurídica, inspirada pela ética da 

solidariedade, em que o homem reencontre o humano, em si e no 

semelhante [...]. Para que o jurista possa assumir posição 

consentânea com sua responsabilidade, no grave quadro que se 

configura, tem que ser capaz de ir além da formação positivista, que 

o que operando como máquina de articulação e encadeamento de 

conceitos, em nome de uma inventada “neutralidade científica” de 

seu saber. O direito não é ciência especulativa, mas prática, 

ensejando efeitos sociais dramáticos.311 

Na esteira de tais ponderações, é possível identificar o conteúdo da 

expressão “justiça social”, cunhada em nossa Constituição Federal312, como atrelada 

à mudança deste paradigma. Ao longo do texto constitucional313, facilmente 

constata-se sua presença. O Preâmbulo, por exemplo, afirma que a justiça é um dos 

valores supremos da sociedade, tal qual a harmonia social e a liberdade. Já em seu 

artigo 3º, inciso I é estabelecido que a construção de uma sociedade justa é um dos 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Por sua vez, os artigos 

170 e 193 trazem expressamente tal comando.314
 

                                                
311 AZEVEDO, Plauto Faraco. Direito, justiça social e neoliberalismo. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1999, p. 57-58. 
312 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <https://www. 
planalto.gov.br>. Acesso em: 31 jan. 2007. 
313 Acerca do tema: DALARRI, Dalmo de Abreu. Constituição para a justiça social. In: DHnet, Natal, 
s.d. Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/dalmodallari/dallari_justsoc.html>. 
Acesso em: 31 jan. 2007. 
314 Interessante é a crítica de José Afonso da Silva: “a Constituição declara que a ordem econômica, 
fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos 
existência digna, conforme os ditames da justiça social e os princípios que indica, entre os quais a 
função social da propriedade, a defesa do consumidor, a redução das desigualdades sociais, a busca 
do pleno emprego. Tudo, como se vê, voltado à realização dos direitos sociais do homem. Mas a 
verdade é que a existência digna aí prometida não será autêntica e real, enquanto não se 
construírem as condições econômicas que assegurem a efetividade desses direitos. É difícil admitir a 
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Vale dizer que – embora vivamos um tempo de crise, onde o individual 

prevalece ao social – em nosso ordenamento jurídico há fundamentos capazes de 

estribar uma mudança do paradigma imposto. 

Após toda essa digressão, cabe finalizar dizendo que também a livre 

concorrência está inserida em todo esse contexto, devendo servir de mudança para 

o paradigma imposto, isto é, deve ser utilizada para proporcionar a todos mais 

dignidade, consoante os ditames da justiça social, posto que o postulado da 

dignidade humana constitui um valor supremo que atrai a realização dos direitos 

fundamentais do homem, em todas as suas dimensões315, estando a liberdade de 

concorrência imiscuída neste mister.  

 

4.5 A EFETIVIDADE DO PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA 

Apesar de os princípios, de maneira geral, soarem como meras normas 

programáticas – isto é, regras que não podem ser imediatamente aplicadas, em 

razão de dependerem de legislação ordinária posterior que lhes dêem eficácia – o 

certo é que, atualmente, os princípios, dentre eles o da Livre Concorrência, exercem 

força irradiante a todo o ordenamento jurídico, expandindo-se sobre as demais 

                                                                                                                                                   

dignidade da pessoa humana num País de grandes misérias, mormente quando este país é um dos 
principais produtores de alimentos do mundo, país em que os 10% mais ricos e apropriam da metade 
da renda nacional, os 50% mais pobres ficam com apenas 13,6% dessa riqueza [...] onde 65% vivem 
na pobreza ou miséria, dos quais 54% são crianças, 24 milhões de crianças vivem na miséria, 23 
milhões na pobreza, 33% das famílias ganham menos que um salário mínimo, e este fica ao nível da 
ridícula quantia de 60 dólares mensais, país em que a mortalidade infantil aumenta na razão direta da 
queda dos salários, do desemprego em massa: na década de 80 eram 100 por 1000, hoje a taxa 
atinge a cerca 170 mortes para cada 1000 nascidos vivos.” (SILVA, José Afonso da. Garantias 
econômicas, políticas e jurídicas da eficácia dos Direitos Sociais. In: Mundo jurídico, Rio de Janeiro, 
s.d. Disponível em: <http://www.mundojuridico.adv.br/sis_artigos/artigos.asp?codigo=207>. Acesso 
em 22 abr. 2007.) 
315 Assim também se manifestou: SILVA, José Afonso. A dignidade da pessoa humana como valor 
supremo da democracia. In: Revista de direito administrativo, Rio de Janeiro, n. 212, p. 89-94, 
abr./jun. 1998. 
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normas, ou seja, não há que se falar em existência de preceitos constitucionais 

inócuos e destituídos de eficácia.316 

Nesta trilha cabe dizer que o Princípio da Livre Concorrência não é 

simples regra programática, destituída, por isso mesmo, de eficácia. Ao contrário, tal 

postulado apresenta-se como um direito estabelecido pelo ordenamento jurídico 

brasileiro, posto que, como dito, até as normas ditas programáticas têm eficácia, 

podendo, por esta razão, serem reconhecidas concretamente pelos juristas. 

Inclusive, este é o entendimento de José Afonso da Silva: 

Não há norma constitucional de valor meramente moral ou de 

conselho, avisos ou lições, já disse Ruy, consoante mostramos 

noutro lugar. Todo princípio inserto numa Constituição rígida adquire 

dimensão jurídica mesmo aqueles de caráter mais acentuadamente 

ideológico-programático, como a declaração do art. 151 da Carta 

Política brasileira de 1967: “A ordem econômica tem por fim realizar 

a Justiça Social” ou estas: “Poder Público incentivará a pesquisa 

científica e tecnológica” (art. 171, parágrafo único): “O amparo à 

cultura é dever do Estado” (art. 172).317 

Deste modo, uma correta análise dos dispositivos constitucionais atinentes 

à ordem econômica, i.e., “Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica”, dentre 

                                                
316 Milton Cardoso Ferreira de Souza assevera, neste diapasão, que “os princípios, embora as 
Constituições sejam compostas de normas da mesma hierarquia, exercem força irradiante, tendendo 
a expandir-se sobre as demais normas para conformá-las. Já não é possível, hoje, acreditar-se que 
haja, na Constituição, normas inócuas, pois é sabido que todas têm um mínimo de eficácia, embora 
com diferentes graus de aplicabilidade.” (SOUZA, Milton Cardoso Ferreira de. A ordem econômica na 
Constituição de 1988. In: Revista dos tribunais, São Paulo, a. 2, n. 6, p. 11-123, jan./mar. 1994.) 
317 SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1968, p. 73. 
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eles a Livre Concorrência, impõe concluir que, independentemente de normatização 

ulterior, tais direitos são invocáveis e eficazes.318 

Outra não é a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, senão vejamos: 

Em suma, o que o artigo 160 faz é obrigar, impor, exigir que a ordem 

econômica e social se estruture e se realize de maneira a atender os 

objetivos assinalados. Igualmente obriga, exige, impõe que a busca 

destas finalidades obrigatórias se faça por meio de certos caminhos, 

também obrigatórios: aqueles estampados nos itens referidos, o 

quais são erigidos ao nível de princípios.319 

Neste mesmo sentido se posicionou José Afonso da Silva: 

A Constituição de 1988 é ainda mais incisiva no conceber a ordem 

econômica sujeita aos ditames da justiça social para o fim de 

assegurar a todos existência digna. Dá à justiça social um conteúdo 

preciso. Preordena alguns princípios da ordem econômica – a 

defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente, a redução das 

desigualdades regionais e pessoais e a busca do pleno emprego – 

que possibilitam a compreensão de que o capitalismo dá de 

humanizar-se (se é que isso seja possível). Traz, por outro lado, 

mecanismos na ordem social voltados à sua efetivação. Tudo 

depende da aplicação das normas constitucionais que contêm essas 

determinantes, esses princípios e esses mecanismos.320 (destaque 

no original) 

É possível, deste modo, afirmar que o postulado da livre concorrência se 

situa, no ordenamento brasileiro – como um direito posto sob a forma de princípio 

constitucional, de caráter normativo-impositivo, plenamente eficaz e aplicável, 

portanto – cujos efeitos são irradiados a todo nosso ordenamento jurídico, de modo 

                                                
318 No mesmo sentido: BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Eficácia das normas constitucionais 
sobre justiça social. In: Revista de direito público, São Paulo, a. 14, n. 57-58, p. 233-256, jan./jun. 
1981.; PETTER, 2005, p.182. 
319 BANDEIRA DE MELLO, 1981, p. 233-256. 
320 SILVA, 2000, p. 768. 
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a buscar sua concretização, ou seja, a existência de um comércio onde haja 

minimização das influências do poderio econômico nos agentes do mercado. 

 

4.6 O PAPEL DO ESTADO NA DEFESA DA CONCORRÊNCIA 

É certo que, de forma inevitável321, o Estado sempre vai interferir no 

processo econômico, ainda que, minimamente, como ocorreu no Estado 

Liberal322/323, cujas funções limitavam-se, principalmente, à garantia da ordem 

interna (Justiça e Polícia), à segurança nacional (Forças Armadas) e às relações 

com o exterior (Diplomacia). 

                                                
321 “Num liberalismo econômico absoluto – que aliás nunca existiu –, a norma constitucional poderia 
limitar-se a determinar o mecanismo legal da criação do quadro jurídica, ficando o simples jogo das 
atividades individuais encarregado de estabelecer em cada caso, o modus operandi [...].” (BUESCU, 
Mircea. A ordem econômica nas Constituições da República. In: Revista de informação legislativa, 
Brasília, a. 23, n. 91, p. 153-172, jul./set. 1986.)  
322 Um dos grandes defensores da não intervenção do Estado na economia foi Adam Smith, em sua 
obra intitulada “A Riqueza das Nações”, por acreditar que no mercado haveria uma mão invisível que 
o regularia, ou seja, que haveria uma espécie de “concorrência perfeita” e que o próprio mercado se 
auto-regularia. É interessante colacionar alguns ensinamentos do referido autor para corroborar o 
afirmado: “O terceiro e último dever do soberano é o de criar e manter essas instituições e obras 
públicas que, embora possam proporcionar a máxima vantagem para uma sociedade, são de tal 
natureza que o lucro jamais conseguiria compensar algum indivíduo ou pequeno número de 
indivíduos, não se podendo, pois, esperar que algum indivíduo ou pequeno número de indivíduos as 
crie e mantenha. Também o cumprimento deste dever exige despesas cujo montante vária muito 
conforme os diferentes períodos da sociedade. Depois das instituições e das obras públicas 
necessárias para a defesa da sociedade e para a administração da Justiça – ambas já mencionadas 
–, as demais obras e instituições públicas consistem nas que se destinam a facilitar o comércio da 
sociedade e nas que visam promover a instrução do povo.” (SMITH, Adam. A riqueza das nações: 
investigação sobre sua natureza e suas causas. Trad. Luiz João Barauna. São Paulo: Nova Cultural, 
1986, p. 173.) 
323 “O liberalismo, como doutrina filosófica e política, originou-se com as restrições ao poder feudal e 
monárquico, ocorridas já desde o século XV, consolidando-se, contudo, apenas na segunda metade 
do século XVIII, época das chamadas ‘revoluções liberais’, com a formação dos primeiros Estados 
Democráticos Liberais, baseados na idéia de liberdade. Em oposição ao modelo preponderante de 
Estado dos séculos XV a XVIII, caracterizado pela centralização estatal da economia (com o Estado 
personificado na pessoa do rei), o Estado democrático liberal consolidou-se nos séculos XVIII e XIX, 
fundamentado, basicamente, na idéia de que todos, incluindo os governantes, deveriam sujeitar-se 
aos ditames genéricos albergados nas leis. Isso permitiu assegurar as liberdades individuais, 
especialmente as liberdades econômicas. Estas, uma vez positivadas, constituíam limites à atuação 
dos governantes.” (TAVARES, André Ramos. O “Estado econômico” no mundo globalizado. In: 
Revista de direito internacional, Porto Alegre, a. 01, n. 02, p. 07-32, jan./mar. 2003.) 
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O Estado, naquele momento, estava praticamente fora das relações 

econômicas, limitando-se a estabelecer regras mínimas que não interferissem 

diretamente na economia, que, segundos os defensores desta teoria liberal, se auto-

regulava por mecanismos próprios, ou seja, havia absoluto respeito às liberdades 

individuais na atuação do Estado. 

Milton Cardoso Ferreira de Souza também se posicionou deste modo: 

Os próprios mecanismos econômicos da concorrência e do mercado 

regulavam a produção, a circulação e a distribuição da riqueza, 

ficando o Estado “fora do processo”. Recomendava o laissez faire 

que o Estado se limitasse a estabelecer regras mínimas que não 

interferissem na economia, auto-regulada por mecanismos próprios, 

separando assim, as órbitas da política e econômica. Da mesma 

forma, o mercado mundial de mercadorias e de capitais seria 

regulado também pela livre concorrência, pois e maior dos países 

adotara o livre cambismo. 

O liberalismo condenava também a interferência do Estado na 

ordem social, limitando-se a estabelecer regras garantidoras da 

igualdade legal entre os cidadãos. 

A livre concorrência garantiria não somente o máximo de produção 

como também adequada distribuição da riqueza o que acabaria por 

resolver a questão social. O bem-estar social seria garantido pelos 

mecanismos da concorrência.324 

Contudo, como mostrou a História, em vários momentos críticos da 

humanidade, em razão de sua não preocupação com os aspectos sociais da vida 

humana, a concepção de Estado liberal gerou uma situação insuportável, de modo 

que, até mesmo em países de imensa tradição liberal e capitalista, passou-se a 

                                                
324 SOUZA, Milton Cardoso Ferreira de. A ordem econômica na Constituição de 1988. In: Revista dos 
tribunais, São Paulo, a. 2, n. 6, p. 11-123, jan./mar. 1994. 
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admitir a necessidade de intervenção do Poder Público no mercado e na 

economia.325 

Oscar Dias Corrêa manifestou-se acerca do tema, asseverando que o 

Estado: 

[...] passou, desnaturando-se, a interferir predominantemente na 

atividade econômica, dirigindo-a, propagando-a e, até mesmo, 

submetendo-a ao seu comando; chegando, em alguns estágios, a 

dominá-la completamente (estados totalitários: nacional-socialismo 

alemão, fascismo italiano, corporativismo português; além do 

coletivismo soviético).326 

Desta forma, passou a existir a formação de um contexto totalmente 

incongruente do ponto de vista das suposições liberais. Desta constatação, formou-

se uma teoria crítica, reunida, sobretudo, na doutrina “socialista” (do Estado 

interventor e prestador de benefícios). 

É deveras importante salientar que, mais precisamente, foi a partir do final 

da Primeira Grande Guerra327 que o liberalismo puro passou a ser duramente 

                                                
325 Corroborando a assertiva, Eros Roberto Grau assim se manifesta: “assim, a falência do regime 
liberal, dilacerado pelos eventos das crises, de ação nefasta dos monopólios e dos distanciamentos 
sociais, reclamava a adoção de uma série de correções no próprio sistema capitalista. O Estado, 
paulatinamente, inicialmente desempenhando um papel meramente contemporizador, abandonou a 
passividade que lhe impunha o ‘laissez faire’, para definir um novo regime, de intervencionismo e 
dirigismo econômico.” (GRAU, Eros Roberto. O direito: sua formação e os fatos econômicos. In: 
Justitia, São Paulo, a. 36, n. 86, p. 119-134, jul./set. 1974.) 
326 CORRÊA, Oscar Dias. O sistema político-econômico do futuro. Rio de Janeiro: Forense, 1994, p. 
156. 
327 Cotrim Neto afirmou que: “em seguida, já no século fluente, e após a I Guerra Mundial, o Estado 
retomaria os expedientes dessa intervenção conformado; todavia não mais a título de exercício de 
‘jus eminens’, como outrora, porém fundado noutros princípios mais generosos e mais consentâneos 
com o espírito de nossa época, quais sejam aqueles que subordinam o exercício de quaisquer 
direitos, mesmo os direitos subjetivos, ao interesse da coletividade, da ordem social, que deverá 
prevalecer. [...]. Contemporaneamente, portanto, a título de poder de polícia, com ele se 
restabeleceria a intervenção conformadora do Estado, especialmente no campo econômico, onde 
tornou-se uma constante – em todas as Constituições modernas que se seguiram à alemã de 
WEIMAR, de 1919 – a manifestação de ser lícito ao Estado intervir, para condicionar o exercício dos 
direitos, inclusive o de propriedade, a determinados fins sociais.” (COTRIM NETO, A. B. A 
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criticado e combatido, em todas as suas formas. Passou, nesse momento, a sofrer 

restrições mais profundas. Originou-se, em conseqüência, o alargamento da 

intervenção do Estado em atividades anteriormente franqueadas exclusivamente à 

iniciativa privada. Houve, concomitantemente, em dados locais, a assunção da 

responsabilidade social pelo Estado.328 

Surge, então, o chamado Estado Social329, com o escopo, como dito 

acima, de atender aos anseios de cunho assistencial da sociedade, que clamava por 

intervenções do Estado que assegurassem condições mínimas aos que não eram 

capazes de prover o seu próprio sustento.330/331 

                                                                                                                                                   

intervenção do Estado na economia: seu processo e ocorrência históricos. In: Revista de informação 
legislativa, Brasília, a. 24, n. 96, p. 139-154, out./dez. 1987.) 
328 Neste sentido, ver: TAVARES, André Ramos. O “Estado econômico” no mundo globalizado. In: 
Revista de direito internacional, Porto Alegre, a. 01, n. 02, p. 07-32, jan./mar. 2003.  
329 É muito importante não confundir o “Estado Social” com o “Estado Socialista”. Assim é a lição de 
Paulo Bonavides: “esse contraste que assim estabelecemos nos permite escapar ao erro usual de 
muitos que confundem o Estado social com o Estado socialista, ou com uma socialização 
necessariamente esquerdista, da qual venha a ser o prenúncio, o momento preparatório, a transição 
iminente. Nada disto. O Estado social representa efetivamente uma transformação superestrutural por 
que passou o antigo Estado liberal. Seus matizes são riquíssimos e diversos. Mas algo, no Ocidente, 
o distingue, desde as bases, do Estado proletário, que o socialismo marxista intenta implantar: é que 
ele conserva sua adesão à ordem capitalista, princípio cardeal a que não renuncia.” (BONAVIDES, 
Paulo. Do estado social ao estado liberal. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 184.) 
330 Manuel García-Pelayo ensina sobre o Estado Social: “[...] su conversión en empresario, sea 
mediante la estatización de las empresas, sea participando con el capital privado en empresas 
mixtas, sea pose poseyéndolas exclusivamente, pero bajo forma jurídico privada. Las motivaciones 
para la sanción de la función empresarial por parte del Estado han podido ser de índole muy distinta: 
realización de programas socialistas; sanción política a la actitud de ciertas empresas durante la II 
Guerra Mundial; defensa de la capacidad de autodeterminación por parte del Estado frente a poderes 
económicos privados capaces de desafiarlo; control de las actividades económicas básicas para la 
economía mundial; desarrollo de industrias de tecnología avanzada que exigen inversión pesada y 
que, al menos por el momento, producen escasa o nula rentabilidad; conveniencia de mantener en 
exploración industrias decaídas cuyos trabajadores no encontrarían fácil acomodación, y, en fin (y sin 
pretender que esta enumeración sea exhaustiva), ocasionalmente, la necesidad por parte del Estado 
de rescatar prioridades confiscadas por el enemigo como indemnización de guerra (caso de Austria 
frente a la Unión Soviética).” (GARCÍA-PELAYO, Manuel. Las transformaciones del estado 
contemporáneo. Madrid: Alianza Editorial, 1995, p. 30-31.)  
331 Sobre o tema, Washington Peluso Albino de Souza afirmou que “em verdade, tudo se reunia em 
submeter as normas jurídicas a vida econômica do país pelo instrumento do discurso constitucional. E 
as teses doutrinárias se desenvolveram a respeito desta norma orientadora em um Estado não mais 
abstencionista, porém inteiramente participativo, no socialismo, ou então, conivente com o poder 
privado econômico, nas formas intermediárias, porém sem reconhecer-lhe plena autonomia e, ao 
contrário, controlando-lhe, de maneira mais ou menos intensa, o exercício.” (SOUZA, Washington 
Peluso Albino de. In: Revista de informação legislativa, Brasília, a. 21, n. 81, p. 232-348, jan./mar. 
1984.) 
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Acerca da passagem do Estado Liberal ao Estado Social, é de bom alvitre 

colacionar os seguintes ensinamentos: 

A intervenção governamental que se seguiu com o declínio do 

liberalismo, passou a responder à premência de composição do 

conflito de interesses entre as classes, permitindo uma maior 

atribuição de oportunidades sociais e políticas à massa de 

trabalhadores. O Poder Público começa a proporcionar, através do 

ordenamento jurídico, uma apropriação mais efetiva dos princípios 

de igualdade e de liberdade. O Estado torna-se consciente de que 

chamando para si o papel de regulador dos conflitos no plano sócio-

econômico, poderá salvar o princípio da liberdade e, ao mesmo 

tempo, realizá-lo.332 

Atualmente, em decorrência das inúmeras crises, instaladas após o 

advento do Estado Social, assiste-se a uma nova mudança nos parâmetros de 

atuação do Estado, apontando numa leve retomada aos ideais propugnados para o 

Estado Liberal. Em outras palavras: voltou à tona o discurso de que, como agente 

econômico, o Estado é ineficiente, devendo deixar tal dever à iniciativa privada, 

ficando tão-somente encarregado da regulação das atividades relegadas ao 

interesse privado, bem como da prestação dos serviços públicos essenciais. 

Posicionou-se da mesma forma André Ramos Tavares: 

Há a formação de um novo modelo de Estado, por alguns 

denominado “Neoliberal”, e, por outros, “Social Liberal”. Funda-se 

essa atual concepção da presença do Estado sobre a economia, 

portanto, na revalorização das forças do mercado, na defesa da 

desestatização e na busca de um Estado financeiramente mais 

eficiente, probo e equilibrado, reduzindo-se os encargos sociais 

                                                
332 SOUZA, Neomésio José de. A evolução da ordem econômica nas constituições brasileiras e a 
adoção do ideal do desenvolvimento como programa constitucional. In: Revista de direito público, São 
Paulo, n. 53-54, p. 350-375, jan./jun. 1980.) 
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criados no pós-guerra, ainda que sem afastar totalmente o Estado 

da prestação de serviços essenciais.333 

Todo esse apanhado histórico, acerca da intervenção do Estado na 

economia, teve por escopo corroborar que, também para a defesa da concorrência, 

aquele deve fazer-se presente, mormente em razão de seu dever 

constitucionalmente previsto de repressão ao abuso do poder econômico. 

Com isso, tanto a intervenção do Estado para regular a economia como 

um todo, bem como quanto a este aspecto específico (defesa da concorrência) é 

uma necessidade. Como ensina Vital Moreira: 

Simplesmente, isso não significa que seja possível, e que a ordem 

econômica procure reconduzi-los aos seus princípios originários, 

aos princípios do capitalismo concorrencial. A imagem de uma 

economia que se equilibra fundamentalmente e que precisaria 

apenas de algumas medidas de correção de trajetória ou de 

reequilíbrio, está fora de todos os dados reais actuais. A imagem de 

um Estado que, sem quebrar a sua posição de fundamental 

abstencionismo face à economia, se limita a corrigir desequilíbrios, 

pode efectivamente ter correspondido a uma primeira fase da 

evolução das relações entre o Estado e a economia e da ordem 

económica [...], mas não corresponde, de modo algum, à realidade 

jurídico-económica que se instaurou a partir especialmente da 

década de 30, nomeadamente a progressiva expansão da ordem 

económica.334 

Quer dizer, ainda que haja forte e arraigada concepção liberal, é 

reconhecida a possibilidade de o Estado atuar na economia335, seja no desempenho 

                                                
333 TAVARES, André Ramos. O “Estado econômico” no mundo globalizado. In: Revista de direito 
internacional, Porto Alegre, a. 01, n. 02, p. 07-32, jan./mar. de 2003. 
334 Nesta hora, é salutar transcrever o magistério de Vital Moreira: (MOREIRA, Vital. A ordem jurídica 
do capitalismo. 4. ed. Lisboa: Editorial Caminho, 1987, p. 87-88) 
335 Aliás, elucidativas são as palavras de Paulo Lucena de Menezes acerca do tema: “Sem se afastar 
da premissa de que é por intermédio de uma interação entre consumidores e produtores em um 
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de dadas atividades (intervenção propriamente dita), seja na regulação e 

fiscalização da atuação da iniciativa privada (intervenção indireta). 

Então, no que tange ao tema desta pesquisa, o papel reservado ao poder 

público é fomentar a livre concorrência. As realidades e condutas que se mostrarem 

atentatórias ao princípio devem ser expelidas, sob pena de o poder econômico 

abusar de sua condição, com efeitos nefastos para os demais agentes, para os 

consumidores e para a sociedade em geral. Cabe ao Estado velar pelar regularidade 

do mercado, devendo, para tanto, estabelecer um conjunto de regras que tenham 

por objetivo sua intervenção na vida econômica, garantido, conseguintemente, que a 

competição entre as empresas no mercado não seja falseada por meio de práticas 

compulsórias.336 

Desta forma, à luz de toda a reflexão feita sobre o instituto da concorrência 

e seu tratamento pela legislação brasileira, é de se concluir que ao Estado coube a 

função de monitoramento e direcionamento do mercado. Isto significa que no 

modelo adotado pelo legislador pátrio, não se admite a atuação do Estado na 

economia de forma direta, exceção feita à rara possibilidade impressa no artigo 173 

da Carta Constitucional que, por sua própria natureza, confirma a tese acima 

sustentada, já que reserva ao Estado a possibilidade de participar do mercado tão 

                                                                                                                                                   

mercado livre que surgem, de forma satisfatória, a determinação do preço do produto e as 
quantidades que serão produzidas – o que, em tese, soluciona a questão fundamental da economia, 
consistente na alocação dos recursos escassos – passou-se a reconhecer a necessidade de 
ingerência do Estado no cenário econômico, visando assegurar a lisura dos procedimentos que irão 
direcionar os agentes econômicos, bem como corrigir as distorções que o funcionamento natural do 
mercado não consegue evitar. Assim, reconhecida como elemento estrutural do sistema, a livre 
concorrência passou a representar não apenas um meio para a obtenção de resultados econômicos 
desejados – embora se questione a sua amplitude e existência espontânea na economia moderna –, 
mas também um bem tutelado juridicamente.” (MENEZES, Paulo Lucena de. Comentários aos artigos 
1º e 2º da Lei n. 8.884/94. In: MENEZES, Paulo Lucena de; MARTINS, Rogério Vidal Gandra da 
Silva; COSTA, Marcos da (Orgs.). Direito concorrencial: aspectos jurídicos e econômicos. Rio de 
Janeiro: América Jurídica, 2003, p. 139.) 
336 Ver: PETTER, 2005, p. 223. 
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somente para garantir-lhe o bom funcionamento e, ainda, que sejam efetivamente 

alcançados os objetivos maiores do Estado brasileiro. 

Por todo o exposto, cabe concluir, asseverando que, atualmente, a livre 

concorrência não se reveste mais no modelo liberalismo de Adam Smith, em que o 

Estado fica ausente da economia, permitindo que a competição entre os agentes se 

auto-regule até chegar a um ponto de equilíbrio, requerendo, portanto, posição ativa 

do mesmo. 

 

4.7 AGÊNCIAS REGULADORAS E CONCORRÊNCIA 

Ao lado do fim das restrições ao capital externo, do fim dos monopólios 

estatais e da saída do Estado da exploração de atividades econômicas, a criação 

das agências reguladoras337 foi outra grande mudança ocorrida na década de 1990, 

com relação à intervenção do Estado brasileiro na economia. 

A transformação338 acima mencionada se deu num contexto em que 

prevalecia a incapacidade estatal de investimento na expansão, universalização e 

                                                
337 Ana Maria de Oliveira Nusdeo assevera que “as agências reguladoras no Brasil são autarquias 
especiais, instituídas dentro de um quadro legislativo que deu novos contornos à disciplina dos 
serviços públicos de energia elétrica, de telecomunicações e à exploração do petróleo. Com base 
nesse quadro inovador foi editada, em 13.1.1995, a Lei 8.987, alterando o tratamento das concessões 
e adaptando-as ao crescimento da participação da iniciativa privada na prestação de serviços 
públicos. No mesmo sentido, as Emendas Constitucionais 8 e 9, dando nova redação ao inciso XI do 
art. 21 e ao § 1º do art. 177 da Constituição, removeram os limites antes estabelecidos à participação 
do setor privado nos serviços de telecomunicações e na exploração do petróleo. Abriu-se caminho, 
assim, para a privatização desses serviços e atividades.” (NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. A 
regulação e o direito da concorrência. In: SUNDFELD, Carlos Ari (Coord.). Direito administrativo 
econômico. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 159.) 
338 Acerca do atual momento, pertinentes são as palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro: “parece 
que o que muda é principalmente a ideologia, é a forma de conceber o Estado e a Administração 
Pública. Não se quer mais o Estado prestador de serviços; quer-se o Estado que estimula, que ajuda, 
que subsidia a iniciativa privada; quer-se a democratização da Administração Pública pela 
participação dos cidadãos nos órgãos de deliberação e de consulta e pela colaboração entre público 
e privado na realização das atividades administrativas do Estado; quer-se a diminuição do tamanho 
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modernização dos serviços tidos como público. Ou seja, em razão desta falta de 

capacidade do Estado339, reclamava-se a transferência de tais tarefas a grupos 

privados, interessados na exploração econômica dos serviços e com capacidade 

financeira para o seu desenvolvimento nos padrões hoje tidos como necessários.340 

Ademais, como ensina Ana Maria de Oliveira Nusdeo: 

O movimento de privatização de setores econômicos anteriormente 

desenvolvidos pelo Poder Público, no mundo todo, insere-se numa 

rediscussão dos limites de atuação do Estado na atividade 

econômica e até na prestação de serviços públicos. Existe, 

atualmente, um certo consenso com relação à eficiência de alguns 

mecanismos e atributos do mercado e a conveniência de implanta-

los em setores antes submetidos ao monopólio estatal ou à 

disciplina de regulação. Privatização, assim, relaciona-se não 

apenas à transferência de titularidade de concessões, permissões e 

autorizações para exploração de certos serviços e atividades das 

pessoas de Direito Público para as de Direito Privado, mas também 

à criação de um ambiente de mercado e de concorrência nos 

setores privatizados.341 

Ou seja, em razão de as privatizações envolverem grandes somas de 

capital e serem relativas a sensíveis setores de infra-estrutura, nos quais 

                                                                                                                                                   

do Estado para que a atuação do particular ganhe espaço; quer-se a flexibilização dos rígidos modos 
de atuação da Administração Pública, para permitir maior eficiência; quer-se a parceria entre o 
público e o privado para substituir-se a Administração Pública dos atos unilaterais, a Administração 
Pública autoritária, verticalizada, hierarquizada.” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na 
administração pública: concessão, permissão, franquia, terceirização e outras formas. 4. ed. São 
Paulo: Atlas, 2002. p. 14.) 
339 No Brasil, tal corrente materializou-se por meio do Programa Nacional de Desestatização, cuja 
linha de pensamento “é a de reordenar a posição estratégica do Estado na economia, transferindo à 
iniciativa privada atividades indevidamente exploradas pelo setor público. O Estado não é eliminado, 
mas assume funções novas, até então desconhecidas com sua nova caracterização. E o Direito 
Econômico, como conjunto de normas que regem a organização do mercado, vem não somente 
presidir à elaboração das novas regras de conduta no mercado, mas sobretudo informar a criação e 
aplicação dessas regras.” (FONSECA, 2004, p. 291.)  
340 Ver também: TEIXEIRA. Vinícius Ribeiro de Figueiredo. Agências reguladoras e concorrência. In: 
Revista do centro de estudos judiciários do conselho da justiça federal, Brasília, n. 23, p. 34-38, 
out./dez. 2003. 
341 NUSDEO, 2002, p. 160. 
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historicamente a presença do Estado, na execução dos serviços, foi sempre muito 

forte, torna-se necessário o uso de órgãos342 dotados de independência, com o 

escopo de tranqüilizar o mercado e atrair investimentos.343 

Em geral, não se passa diretamente de uma política de regulação à 

liberação total das atividades. Ao contrário, a desregulação, por diversas razões, 

costuma ser parcial. Isso se explica por diferentes razões econômicas ou políticas. 

As primeiras têm a ver com a incapacidade de certas fases das atividades, antes 

monopolizadas, de funcionar em concorrência. As últimas, por sua vez, estão 

relacionadas à alta relevância social das atividades envolvidas, que são estratégicas 

para o país e/ou serviços públicos, cuja prestação deve seguir objetivos como o da 

universalização do acesso. Além disso, princípios próprios da prestação dos serviços 

públicos, como o da continuidade, não permitem oscilações na oferta e no preço ao 

                                                
342 Caio Tácito traz algumas das características das agências reguladoras: “constituídas como 
autarquias especiais, afastam-se da estrutura hierárquica dos Ministérios e da direta influência política 
do Governo, com acentuado grau de independência; gozam de autonomia financeira, administrativa 
e, especialmente de poderes normativos complementares à legislação própria do setor; dotadas de 
poderes amplos de fiscalização, operam como instância administrativa final nos litígios sobre matéria 
da sua competência; respondem pelo controle de metas de desempenho fixadas para as atividades 
dos prestadores de serviços, segundo diretrizes do governo e em defesa da comunidade.” (TÁCITO, 
Cáio. Agências reguladoras da administração. In: Revista de direito administrativo, Rio de Janeiro, v. 
221, p. 01-05, jul./set. 2000.) 
343 Vinícius Teixeira traz alguns traços determinantes para a implantação das agências reguladoras, 
vejamos: “em primeiro lugar, cumpre ter em mente que o nível de intervenção do Estado é atualmente 
bem maior do verificado até meados do século XX. Há algum tempo, bastava o Estado estipular 
certas regras gerais que serviam para praticamente todos os setores da Economia. Atualmente, o 
nível de normatização exigido pela sociedade, para que o cidadão tenha seus direitos respeitados, é 
muito maior. Isso é de fácil aferição, se tivermos em mente, por exemplo, que o Estado deve fazer o 
controle do nível de poluição decorrente de cada investimento, para garantir o meio ambiente 
saudável, e deve fazer respeitar os direitos do consumidor. Além disso, o estabelecimento de preços 
uniformes para produtos e quotas de produção, forma mais comum da prática intervencionista que se 
verificou até a década de 1990, são práticas anticoncorrenciais, que beneficiam empresas menos 
eficientes. Não se pode esperar, destarte, que prossigam sendo utilizadas, até mesmo para não haver 
violação de nossa lei anticoncorrencial (Lei n. 8.884/94). Ademais, a regulação então exercida não foi 
suficiente para gerar confiança entre os investidores privados, já que freqüentemente fez com que 
fossem praticados preços inferiores aos custos de produção. Como conseqüência, tais setores foram, 
via de regra, de baixa atratividade para a iniciativa privada. Pelo fato de o Estado não ter recursos 
suficientes para fazer frente a todos os investimentos necessários na infra-estrutura, portanto, surge a 
necessidade de investimentos por parte de empresas privadas. Portanto é preciso garantir a essas 
empresas a possibilidade de percepção de lucros. Em decorrência disso, a regulação deve ser feita 
de forma bem distinta da anterior.” (TEIXEIRA. Vinícius Ribeiro de Figueiredo. Agências reguladoras 
e concorrência. In: Revista do centro de estudos Judiciários do conselho da justiça federal, Brasília, n. 
23, p. 34-38, out./dez. 2003.) 



 

170 

consumidor, presentes com certa freqüência no regime de mercado. A propósito, 

deve ser lembrado que a implantação da concorrência como política para aumentar 

a eficiência, o investimento e a modernização não é a única finalidade da nova 

regulação dos setores envolvidos.344 

Assim, além de proporcionar um ambiente de tranqüilidade no mercado, a 

criação das agências reguladoras tem como um de seus objetivos a tutela da 

concorrência345, isto é, tais órgãos também têm o dever de zelar pela liberdade de 

concorrência entre as empresas participantes das privatizações, observando-se, é 

claro, as competências destinadas ao Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica, à Secretaria de Direito Econômico e à Secretaria de Acompanhamento 

Econômico. 

Introduzida a questão, duas indagações são fundamentais: 1) qual a 

aplicabilidade na Lei n. 8.884/94 nos setores regulados? 2) como ficam os limites de 

atuação das agências reguladoras e dos órgãos de defesa da concorrência para 

apreciar as condutas que firam a liberdade de concorrência por empresas sujeitas à 

regulação das agências?346 

Nesta trilha, cabe inicialmente aduzir que, realmente, em razão da grande 

fiscalização sofrida pelas empresas que assumiram os serviços públicos privatizados 

(principalmente, petróleo, telecomunicações e energia elétrica) por parte das 

                                                
344 Neste sentido: NUSDEO, 2002, p. 162. 
345 Pedro Dutra assevera que “a regulação de determinados mercados não inibe a defesa da livre 
concorrência e sim a complementa, uma vez que, além da sua defesa, em conjunto com os órgãos 
especiais, busca a regulação afirmá-la e ampliá-la em mercados a ela refratários. Ao início, a 
regulação visava prevenir preços abusivos em mercados a ela refratários.” (DUTRA, 2003, p. 293.) 
346 Neste mesmo sentido, Sidnei Turczyn salienta que: “a questão que se colocará nos próximos anos 
é a de saber como tratar o conflito de competência entre os órgãos que cuidam da formação de um 
mercado concorrencial no setor de serviços públicos (agências reguladoras) e o órgão que tem como 
função garantir a concorrência em um mercado que tende à liberdade (CADE).” (TURCZYN, Sidnei. O 
direito da concorrência e os serviços privatizados. In: SUNDFELD, Carlos Ari (Coord.). Direito 
administrativo econômico. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 209.) 
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agências reguladoras, é muito provável que estas últimas invadam a competência 

destinada aos órgãos de defesa da concorrência (CADE, SDE e SEAE). Por outro 

lado, também é verdade que a atuação de todos esses órgãos (de defesa da 

concorrência e agências reguladoras), em conjunto, faz-se deveras importante na 

busca de maximizar a manutenção da concorrência. 

Deste modo, de um lado, perceptíveis são a competência e o dever das 

agências reguladoras de implantar e zelar pela concorrência, nas atividades às quais 

estão incumbidas de fiscalizar, desde que haja compatibilidade à estrutura da 

atividade e com os demais objetivos fixados nas leis, sendo de boa sugestão 

informar que conseguirão lograr tais objetivos, a partir da tomada de decisões que 

envolvam sua própria competência, como, por exemplo: a) definição das áreas de 

exploração dos serviços e atividades; b) fixação do número de agentes atuantes em 

cada mercado; c) outorga de concessões, permissões e autorizações; d) edição de 

regras sobre o uso de instalações, equipamentos e sistemas, cujo acesso por não-

proprietário ou titular, seja essencial para a viabilidade da sua atuação no mercado. 

De outra banda, indiscutível é a competência do CADE para aplicação do disposto 

na Lei 8.884/94 e da SDE para investigar as práticas anticompetitivas. 

Cabe salientar que, ao tratar dos possíveis conflitos entre os órgãos de 

regulação e os de defesa da concorrência, dois principais aspectos devem ser 

levados em conta, vejamos: 

Ao se tratar do relacionamento entre sistemas de defesa da 

concorrência e órgãos reguladores deve-se levar em consideração 

dois aspectos. Em primeiro lugar, a necessidade de se assegurar 

uma aplicação uniforme e sistêmica do Direito e das políticas 

concorrenciais no país como um todo. Do contrário, se as agências 
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se pusessem aplicá-los por sua conta, correr-se-ia o risco de 

incoerência e fragmentação da política de concorrência. Além disso, 

é conveniente que as agências, dotadas da capacitação técnica 

apropriada, sejam aproveitadas no tratamento de problemas que 

freqüentemente envolvem questões de grande especificidade e 

tecnicidade.347 

Nesta trilha, parece que a melhor solução para uma eventual superposição 

de competências é atribuir aos órgãos que compõem o Sistema Brasileiro de Defesa 

da Concorrência a aplicação das sanções e regras previstas na Lei n. 8.884/94, a fim 

de não enfraquecer a autoridade dos órgãos que visam à proteção da concorrência. 

Cabendo, desta forma, às agências reguladoras tão-só fiscalizar a atuação das 

empresas concorrentes, dirimindo controvérsias e eventuais conflitos e, também, 

traçar uma política capaz de coibir as práticas prejudiciais à concorrência (fixação do 

número de agentes atuantes em cada mercado, definição de políticas de tarifação 

etc.) 

Nesta trilha se manifestou Ana Nusdeo: 

A conclusão decorrente de uma análise sistemática das leis dos 

setores de energia elétrica, telecomunicações e de exploração do 

petróleo, em cotejo com a disciplina legal de proteção à 

concorrência, permite afirmar que as agências detêm o dever 

funcional para promover a concorrência, zelando para que os 

sistemas de atribuição de concessões, autorizações e permissões 

levem em conta a necessidade de que os mercados envolvidos em 

competição. No mesmo sentido, devem ter essa atenção ao lidarem 

com questões relativas ao acesso por prestadoras de serviço às 

redes, sistemas e estruturas em geral quando necessário para a 

viabilização da concorrência na prestação do serviço e na 

exploração da atividade. Dentro dessa atribuição, é possível que as 

agências [...] tomem medidas para a cessação de práticas que, em 
                                                
347 NUSDEO, 2002, p. 179. 
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desobediência às regras por ela emitidas, estejam prejudicando a 

concorrência nos mercados e, mesmo, imponham penalidades às 

infrações dos mecanismos criados para permitir o funcionamento 

desses mercados privatizados. Nessas circunstâncias, as agências 

estariam atuando na esfera de seu poder de polícia e dentro das 

finalidades gerais impostas pela legislação. [...] As agências 

reguladoras, no entanto, estarão extrapolando a sua competência se 

aplicarem por sua conta as regras e as penalidades contidas na Lei 

8.884, de 1994. A constatação da existência de possíveis infrações 

à ordem econômica deverá dar ensejo ao procedimento de 

investigações estabelecido na Lei 8.884, de 1994, culminando com 

uma decisão do CADE.348 

Em outras palavras: pode-se aduzir que às agências reguladoras não se 

retira o poder de polícia, contudo se deve refrear a sua atividade sancionatória se a 

infração estiver catalogada, como tal, na Lei 8.884/94. 

Ademais, e, por fim, é pertinente lembrar que, na esfera administrativa, as 

agências reguladoras podem se articular com o CADE, celebrando parcerias, 

cooperação e intercâmbio de experiências e de conhecimento, posto que a união 

destes órgãos maximiza a tutela da concorrência.349 

 

4.8 CONCENTRAÇÃO E DEFESA DA LIVRE CONCORRÊNCIA 

Inicialmente, cumpre mencionar que, já há alguns anos, tem se verificado 

o crescimento da realização de atos de concentração empresarial, ou seja, atos 

                                                
348 NUSDEO, 2002, p. 184-185. 
349 “Um aspecto essencial com relação à celebração de convênios é a importância de que eles sejam 
utilizados e implementados no sentido do estreitamento das relações institucionais e da coordenação 
entre todos os órgãos envolvidos na proteção da concorrência – CADE, Secretarias e Agências –, 
preservadas suas competências.” (NUSDEO, 2002, p. 186-187.) 
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destinados a aumentar o poderio econômico das empresas que atuam em dado 

mercado relevante.350 

Apesar de o termo “concentração”, geralmente, no campo do antitruste, 

estar associado a situações em que os partícipes (ou um deles) perdem sua 

autonomia (como ocorre nas fusões351 e incorporações352) ou constituem uma nova 

sociedade ou grupo econômico, cujo poder de controle será compartilhado, também 

pode haver concentração quando uma empresa adquire ativos ou parcela do 

patrimônio de outra. 

É importante aduzir que vários objetivos são os visados pelas 

concentrações empresariais353, como por exemplo, a neutralização da concorrência 

entre os agentes econômicos, viabilização de economias de escala e o melhor 

aproveitamento dos recursos disponíveis, recuperação econômica de empresas 

deficitárias, o fortalecimento da cadeia produtiva de ambas ou de uma delas, o 

melhor acesso ao mercado distribuidor, o melhor acesso a insumos, dentre tantas 

outras motivações. 

                                                
350 Assim também assentou Manuel Afonso Vaz: “a concentração de empresas consiste em as 
empresas reforçarem a sua dimensão e poderio, que agrupando-se numa só (fusão-absorção), quer 
colocando-se sob um controlo único ou comum (tomada de participação).” (VAZ, 1998, p. 313.) 
351 “Fusão é a união de duas ou mais companhias, formando uma única grande empresa, geralmente 
sob o controle administrativo da maior ou mais próspera delas.” (SANDRONI, 2000, p. 259.) 
352 “Incorporação é a aquisição de uma empresa por outra. Pode ser feita pela compra à vista das 
ações, pagando-se por elas um preço superior ao preço de mercado, ou adquirindo-se o controle 
acionário a longo prazo.” (SANDRONI, 2000, p. 194.) 
353 Paula A. Forgioni ensina que “as concentrações são classificadas em horizontais, verticais e 
conglomeradas. Assim como os acordos horizontais, as concentrações desse tipo envolvem agentes 
econômicos que atuam no mesmo mercado relevante, estando, portanto, em direta relação de 
concorrência. Ao invés, é vertical se os partícipes desenvolvem sua atividades em mercados 
relevantes ‘a montante’ ou ‘a jusante’, ou seja, concatenados no processo produtivo ou de distribuição 
do produto. As concentrações conglomeradas dizem respeito, por sua vez, a empresas que atuam em 
mercados relevantes completamente apartados, sendo subdivididas, conforme seu escopo ou efeito 
em: (i) de expansão de mercado; (ii) de expansão de produto; e (iii) de diversificação. De forma 
residual, são entendidas como conglomeradas as concentrações que não são verticais ou 
horizontais.” (FORGIONI, 2005, p. 467-468.) 
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Feitos estes comentários iniciais, cabe lembrar que, consoante se pode 

inferir dos princípios emanados da Ordem Econômica de nossa Constituição e de 

acordo com o até aqui exposto, a livre iniciativa não é um direito ilimitado354 

conferido ao agente econômico, muito pelo contrário, na verdade se trata de um 

direito a ser exercido em harmonia com tantos outros, dentre os quais destacou o 

próprio legislador constituinte, a manutenção da concorrência no mercado brasileiro. 

Diante de tal situação, cabe indagar se as concentrações são uma afronta 

ao princípio da livre concorrência ou não? 

Pode-se dizer, primeiramente, que duas são as principais implicações 

desta pergunta. A primeira é que o processo de concentração de empresas pode 

levar a um progresso inviável, no caso de uma economia pulverizada, ou seja, 

distribuída nas mãos de vários agentes econômicos. Em outras palavras, é possível 

dizer que a concentração pode levar a um maior grau de eficiência, propiciando, 

inclusive o desenvolvimento tecnológico e o benefício para o consumidor. 

Paula A. Forgioni elenca algumas vantagens da concentração econômica: 

a) No que tange à organização interna do agente econômico: a.1) há 

o incremento do maquinário e do progresso técnico; a.2) a 

organização reduz os gastos gerais e os custos fixos; a.3) diminuem 

consideravelmente as possibilidades de perdas no processo de 

produção; a.4) diminui o risco, com a obtenção de capitais líquidos. 

b) No que tange à posição da empresa no mercado: b.1) em casos 

                                                
354 Nesta trilha, San Tiago Dantas aduz que “antes de chegar a um estado de saturação econômica, 
em que voltaria a ser benevolente para com os consórcios, a sociedade capitalista reagiria contra 
eles, condenando os contratos destinados a eliminar ou modificar arbitrariamente as condições de 
concorrência. As leis anti-trust exprimem a concepção de que a liberdade econômica não é um 
princípio absoluto, em nome do qual se possam admitir os próprios pactos que excluem tal liberdade, 
mas é um regime social e econômico a defender mesmo contra a liberdade individual, se esta o 
ameaçar.” (DANTAS, Francisco Clementino de San Tiago. Problemas de direito positivo: estudos e 
pareceres. Rio de Janeiro: Forense, 1953, p. 20.) 
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de concentrações horizontais, o agente econômico se fortalece no 

relacionamento com seus fornecedores; é facilitado seu crédito no 

mercado de capitais; é atraída mão-de-obra mais qualificada; haverá 

maiores possibilidades de conhecimento da procura futura, 

investimentos em publicidade, aumento da dimensão comercial da 

empresa etc.; b.2) em casos de concentrações verticais, aumenta-se 

a segurança de escoamento da produção, controle das fontes de 

matéria-prima e possibilidade de prática de preço final inferior. c) 

Intensifica-se o poder da empresa em relação ao Estado.355 

De outra banda, é certo que o processo de concentração pode levar ao 

comprometimento do funcionamento normal do mercado, em razão do agrupamento 

do poderio econômico nas mãos de poucas empresas. Isto é, corporificando-se o 

poder econômico privado em poucas empresas, estas têm mais condições de influir 

nos resultados econômicos do mercado, de tal forma a dele retirar vantagens que as 

coloque em posição de superioridade perante as demais e em posição de domínio 

sobre os trabalhadores e consumidores. 

Corroborando o afirmado, Pedro Dutra assenta que: 

Ordinariamente conquista o poder a empresa que cresce por seus 

próprios meios, licitamente disputando com as demais; ou seja, por 

meio do crescimento interno da empresa – internal growth – forma 

consagrada de celebração dos efeitos salutares da livre 

concorrência, pois traduz a justa retribuição a uma empresa 

competitiva, atuante em um mercado aberto. 

Ao contrário, o crescimento extraordinário. Nesse, em razão de ato 

jurídico de integração – aquisição, fusão, cisão, joint-ventures, 

contratos de fornecimento, de prestação de serviços de longa 

duração, ou por qualquer outra forma – o poder econômico de uma 

empresa à outra se transfere. Numa palavra, centros de poder 

econômico, antes independentes, por força de um ato jurídico de 

                                                
355 FORGIONI, 2005, p. 474-475. 
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integração empresarial, concentram-se, formando um único, em 

mãos de uma determinada empresa. 

Não resultando do livre jogo da concorrência, o poder econômico 

conquistado por meio de ato jurídico de integração empresarial em 

princípio refoge à ordem concorrencial, e por essa razão que a Lei 

examinar-lhe os efeitos.356 

Ainda criticando o processo de concentração, é salutar colacionar os 

seguintes ensinamentos: 

A concentração do poder [...] colocava em risco a estabilidade do 

sistema, e o meio encontrado para eliminar os efeitos 

“autodestrutíveis” dessa mesma concentração foi (i) combater o 

formação de grandes núcleos de poder econômico, ao mesmo 

tempo em que (ii) se procurava controlar o exercício desse poder. 

Como conseqüência dessa postura, na opinião de Fox e Sullivan, 

durante os governos americanos de Eisenhower, Kennedy, Johnson, 

Nixon, Ford e Carter, o seguinte entendimento orientava a política 

das concentrações: “que grandes concentrações levaram à inércia, 

produziram inúmeras ineficiências e, assim, causaram custos mais 

elevados, reduziram a inovação e a capacidade de responder rápida 

e flexivelmente a mudanças de mercado e a aumento de preços.”357 

Como visto, há teóricos tanto para sustentar uma quanto outra posição e, 

por isso mesmo, a matéria antitruste sempre lidará com o dilema dos mercados 

pulverizados ou concentrados. 

Sem embargo, é deveras importante afirmar que o artigo 54, caput, da Lei 

n. 8.884/94 prevê que o CADE faça o controle dos atos de concentração358: “os atos, 

                                                
356 DUTRA, Pedro. A concentração do poder econômico e a função preventiva do CADE. In: Revista 
do IBRAC, São Paulo, v. 4, n. 1, p. 5-19, jan. 1997. 
357 FORGIONI, 2005, p. 478. 
358 “Vale destacar que a Portaria Conjunta SDE/SEAE 50, de 1.º de agosto de 2001, indica o CR4 
como ferramenta de análise, pois considera que ‘uma concentração gera o controle de parcela de 
mercado suficientemente alta para viabilizar o exercício do poder de mercado sempre que’: (i) ‘a 
concentração tornar a soma da participação de mercado das quatro maiores empresas (C4) igual ou 
superior a 75%’; (ii) ‘a participação da nova empresa formada for igual ou superior a 10% do mercado 
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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.”359 

Acertadamente, ignorou o legislador a forma do ato jurídico que reveste a 

integração do poder econômico, diferentemente do que ocorre em outros 

ordenamentos, que procuram classificar as práticas dos agentes econômicos em 

acordos, abusos de posição dominante e concentrações. Isto é, nossa lei antitruste 

destina-se aos efeitos a resultar da integração, irradiados do ato jurídico e 

projetados sobre o mercado relevante em causa. Estes efeitos farão o objeto da 

análise do órgão de defesa da concorrência, para o fim de verificar se poderão eles 

“limitar ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência, ou resultar na 

dominação de mercados relevantes.”360 

De tal modo, a forma do ato jurídico de que trata o artigo 54, caput, não 

interessa, portanto, à prevenção do abuso do poder econômico. Apesar disso, o § 

3º361 do citado artigo traz alguns exemplos de atos de concentração, preconizando 

que: 

                                                                                                                                                   

relevante. [...] Para diminuir o grau de insegurança e de imprevisibilidade a que estão sujeitos os 
agentes econômicos, a mesma Portaria Conjunta esclareceu o procedimento adotado para a 
elaboração dos pareceres da SDE e da SEAE sobre as concentrações horizontais,a saber: (i) 
definição do mercado relevante; (ii) determinação da parcela de mercado sob controle das empresas 
requerentes [...]; (iii) exame da probabilidade de exercício do poder de mercado [...]; exame das 
eficiências econômicas geradas pelo ato; (v) avaliação da relação entre custos e benefícios derivados 
da concentração e emissão de parecer final.” (FORGIONI, 2005, p. 489-490.) 
359 BRASIL. Lei n. 8.884 de 11 de junho de 1994. Disponível em: <http://www.planalto. 
gov.br/CCIVIL/Leis/L8884.htm>.  Acesso em: 02 jan. 2007. 
360 DUTRA, 2003, p. 330. 
361 Interessante é a seguinte crítica sobre o parágrafo em comento: “diz este parágrafo, 
impropriamente, ato de concentração econômica; não há, a rigor, ato de concentração econômica: 
esta é efeito do ato jurídico de integração do poder econômico detido pelas empresas que o 
celebram; perfeito o ato, tem-se concentrado o poder detido por seus figurantes, antes isolados.” 
(DUTRA, 2003, p. 331.) 
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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 vinte por cento de um mercado relevante, 

ou em que qualquer dos participantes tenha registrado faturamento 

bruto anual no último balanço equivalente a R$ 400.000.000,00 

(quatrocentos milhões de reais).362 

De maneira objetiva, Paula A. Forgioni sintetiza de que maneira o artigo 54 

da Lei n. 8.884/94 deve ser interpretado: 

(i) Todos os atos restritivos da concorrência (i.e., que impliquem 

prejuízo à livre iniciativa ou à livre concorrência ou ao domínio de 

mercado) devem ser submetidos ao CADE, sejam eles acordos 

entre empresas ou concentrações econômicas. Nessa linha, as 

multas serão aplicadas pelo descumprimento dos prazos para 

submissão à apreciação do CADE de todos os atos que “possam 

limitar ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência, ou 

resultar na dominação de mercados relevantes de bens ou serviços” 

(e não apenas as concentrações relacionadas no § 3.º); 

(ii) Quanto aos atos de concentração econômica (tais como fusões, 

aquisições, constituições de empresa comum etc.), a Lei presume 

sejam eles restritivos da concorrência sempre que envolvam mais 

de 20% do mercado relevante ou que os partícipes possuam 

faturamento bruto anual superior a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos 

milhões de reais); presentes um desses parâmetros, há a 

obrigatoriedade de submissão do ato de concentração às 

autoridades antitruste; 

(iii) Ainda que determinada concentração econômica possa ser 

entendida como não restritiva da concorrência, deverá ser 

submetida às autoridades competentes quando atingido o gabarito 

do § 3.º do art. 54; isso porque a lei presume seja tal operação 

                                                
362 BRASIL. Lei n. 8.884 de 11 de junho de 1994. Disponível em: <http://www.planalto. 
gov.br/CCIVIL/Leis/L8884.htm>.  Acesso em: 02 jan. 2007. 
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restritiva da concorrência e obrigatória sua apresentação ao 

CADE.363 

É importante mencionar que o CADE poderá autorizar os atos de 

concentração, desde que atendam às disposições previstas no artigo 54, § 1º, da Lei 

n. 8.884/94, a saber: 

I - tenham por objetivo, cumulada ou alternativamente: a) aumentar 

a produtividade; b) melhorar a qualidade de bens ou serviço; 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.364 

É a consagração, em nosso ordenamento jurídico, do compromisso de 

desempenho365 como instrumento de que dispõe a Administração para garantir que 

a concentração submetida à apreciação do CADE venha a atingir as eficiências 

elencadas no artigo acima. 

Como se pode constatar, na realidade, há uma necessidade de 

harmonização o interesse geral esculpido nos Títulos I e II da Lei Maior, mas em 

                                                
363 FORGIONI, 2005, p. 495. 
364 BRASIL. Lei n. 8.884 de 11 de junho de 1994. Disponível em: <http://www.planalto. 
gov.br/CCIVIL/Leis/L8884.htm>.  Acesso em: 02 jan. 2007. 
365 O compromisso de desempenho é previsto no artigo 58 da Lei n. 8.884/94: “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 § 1º do 
referido artigo. § 1º 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. § 2º Deverão constar dos compromissos de desempenho metas 
qualitativas ou quantitativas em prazos pré-definidos, cujo cumprimento será acompanhado pela SDE. 
§ 3º 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.” (BASIL. Lei n. 8.884 de 11 de junho de 1994. Disponível em: <http://www.planalto. 
gov.br/CCIVIL/Leis/L8884.htm>.  Acesso em: 02 jan. 2007.) 
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suma, refletidos nos dois princípios constitucionais já referidos supra, o primeiro 

previsto nos artigos 1º, inciso IV, e 170 caput, e o outro com previsão no artigo 170, 

inciso IV da Constituição Federal, cuja eficácia harmônica é um dos grandes alvos 

de estudo do direito da concorrência. Logicamente, sem menosprezar a importância, 

e a preocupação do direito antitruste, em relação aos princípios e garantias atinentes 

à defesa do consumidor, à busca do pleno emprego, meio ambiente, redução das 

desigualdades regionais e sociais, dentre outros. 

Considerando tudo o que foi esposado, pode-se concluir, afirmando que 

os atos de concentração, per se, não levam, necessariamente, a não competição 

entre rivais no mercado. Isto é, as operações de concentração deverão ser 

analisadas caso a caso e terão sua licitude vinculada aos efeitos que produzirão (ou 

poderão produzir) ao mercado. Com isso, caso estejam presentes as condições 

dispostas no artigo 54 da Lei 8.884/94, poderá o CADE autorizar o ato. No entanto, 

não verificadas as citadas condições, este órgão deve estabelecer restrições (ou 

mesmo reprovar o ato), de forma a garantir a eficiência do mercado. 

 

4.9 INCENTIVOS FISCAIS E CONCORRÊNCIA 

Outro importante aspecto que o presente estudo envolve é a questão da 

concessão de incentivos fiscais366 e sua influência na concorrência entre os agentes 

do mercado. 

                                                
366 Em consulta ao CADE, o Pensamento Nacional das Bases Empresariais (PNBE) salientou que, no 
território brasileiro, os principais benefícios fiscais para os agentes privados são: “- Isenção do ICMS 
para novas empresas, sem produto similar no Estado e durante determinado período. Este benefício 
teria sido concedido pelo Estado do Piauí; - Isenção ou redução do ICMS para as micro e pequenas 
empresas, conforme teria sido concedido pelos Estados do Acre, Ceará, Minas Gerais, Rondônia, 
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Como se sabe, vários Estados de nossa Federação oferecem benefícios 

fiscais367 com o objetivo de atrair investimentos, é o fenômeno denominado de 

“guerra fiscal”, ou seja, redução ou até mesmo isenção de tributos para que dada 

empresa venha a se instalar em território de Estado federativo. 

Os referenciados incentivos, que podem ser concedidos por meio de lei 

complementar ou de convênios interestaduais, além de gerarem perda de 

arrecadação por parte dos Estados, com toda certeza, acarretam grandes efeitos 

sobre a concorrência e o mercado. 

E tais efeitos não são de difícil percepção, posto que, de maneira geral, 

as empresas recebedoras de incentivos fiscais, além de terem seus desempenhos 

mascarados, também ficam em verdadeira posição de vantagem em relação às 

demais concorrentes, que, por mais que reduzam os seus preços, não conseguirão 

competir de forma isonômica, uma vez que devem suportar todos os impostos e 

custos de instalação e manutenção das unidades fabris.  

Vários são os problemas que podem ser acarretados em função da 

concessão de benefícios fiscais, dentre eles temos: a) é possível se presumir que a 

                                                                                                                                                   

Roraima e Rio de Janeiro; - Redução de alíquotas de ICMS (para situações e produtos específicos), 
incentivo este que teria sido adotado pelo Distrito Federal e pela maioria dos Estados da Federação: 
Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, 
Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia e Roraima; - Prorrogação dos prazos para 
recolhimento do ICMS, que teria sido concedida pelo Distrito Federal e pelos seguintes Estados: São 
Paulo (só para pequenas indústrias), Piauí e Espírito Santo; - Utilização do Mecanismo de 
"diferimento" (recolhimento postergado), que teria sido concedida pelos Estados de Alagoas, Bahia, 
Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte e Roraima; - Utilização do crédito presumido (por 
estimativa), conforme teria sido concedida pelos Estados de Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso do 
Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Roraima e pelo Distrito Federal.” (PENSAMENTO NACIONAL DAS 
BASES EMPRESARIAIS. Consulta referente aos aspectos concorrenciais em face de incentivos 
fiscais e financiamentos concedidos pelos Municípios e Estados no Brasil - "guerra fiscal". In: 
Pensamento nacional das bases empresariais, São Paulo. Disponível em: <http://www. 
pnbe.org.br/website/conteudo.asp?id_website_categoria_conteudo=6548&cod=1861&idi=1>. Acesso 
em: 07 jan. 2007.) 
367 Acerca do tema, ver: SILVA, Américo Luís Martins da. Introdução ao direito econômico. Rio de 
Janeiro: Forense, 2002, p. 240-250. 
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empresa beneficiada pode passar a não mais investir na qualidade de seus produtos 

ou serviços, posto que, em razão dos benefícios fiscais, poderá formular um preço 

inferior aos de seus concorrentes não incentivados; b) a empresa beneficiária pode, 

também, instalar-se em local onde o custo é mais alto (por força da distância do 

mercado consumidor, da carência de infra-estrutura etc.), desde que o incentivo 

recebido compense a diferença; c) poderá, ainda, ocorrer uma dominação do 

mercado não decorrente de processo natural, baseado em eficiência do agente 

econômico; d) outro possível problema é o fato de a formação de preço das 

empresas incentivadas poder ser artificialmente modificada, possibilitando o uso de 

preços predatórios e, em um momento posterior, praticar preços mais elevados ou 

sua manutenção em nível normal para que a empresa aufira lucros maiores que os 

dos concorrentes.368 

Como se pode perceber, as situações acima proporcionam às empresas 

beneficiadas a possibilidade de gozar de enorme vantagem competitiva, obtida de 

forma totalmente artificial, não acessível aos demais concorrentes situados em 

outras unidades da federação e, por conseguinte, trazendo enormes prejuízos à 

economia como um todo. 

É possível, ainda, trazer ao lume a experiência estrangeira, neste 

sentido, eis que o próprio Tratado de Roma veda tais incentivos: 

O art. 92 do TCEE (Tratado que institui a Comunidade Econômica 

Européia) proíbe determinados auxílios estatais quando, 

cumulativamente, afetam as trocas comerciais entre os Estados 

membros e que falseiam ou ameaçam falsear a concorrência. Esta 

                                                
368 Neste sentido: GILBERTO, André Marques. Os reflexos da guerra fiscal no direito da concorrência. 
In: Araújo & Policastro advogados, São Paulo, 11 fev. 2004. Disponível em: <http://www. 
araujopolicastro.com.br/portugues/publicacoes/amg-guerra-conc.pdf>. Acesso em: 07 jan. 2007. 
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norma deve ser interpretada extensivamente a fim de que o art. 92 

do TCEE possa contribuir utilmente para garantir que a concorrência 

não seja desrespeitada no mercado comum (conclusões 

fundamentadas do Advogado - Geral Lenz, no Processo nº 234/84, 

Bélgica / Comissão, Colect. 1986, p. 2269). 

Para efeitos do art. 92, foram consideradas ajudas de Estado as 

seguintes medidas: subvenções, isenções fiscais, bonificações de 

juros, garantia de empréstimos em condições particularmente 

favoráveis, cessão a título gratuito ou em condições particularmente 

favoráveis, cobertura de perdas de exploração e toda e qualquer 

outra medida de efeito equivalente.369 

Corroborando que as práticas de incentivos fiscais geram prejuízos à 

economia, Giovani Loss afirma que: 

Os aspectos anticoncorrenciais da concessão de incentivos fiscais, 

já plenamente reconhecidos pelo direito internacional através da 

OMC, resultam de um raciocínio lógico e simples. A incidência de 

tributação sobre o valor de certo produto desloca para cima a curva 

da oferta a curto prazo na medida do valor do tributo, o que eleva o 

preço de mercado do produto, reduzindo o nível de produção total 

da indústria. Assim, analisando-se a questão por outro lado, 

percebe-se que a empresa beneficiada com um incentivo fiscal de 

um determinado Estado possuiria vantagem sobre suas demais 

concorrentes, uma vez que a curva de oferta seria deslocada para 

baixo em relação às demais. A concessão de incentivos fiscais, por 

conseguinte, influi na formação de preços no mercado, matéria 

intrinsecamente ligada à defesa da concorrência.370 

                                                
369 PENSAMENTO NACIONAL DAS BASES EMPRESARIAIS. Consulta referente aos aspectos 
concorrenciais em face de incentivos fiscais e financiamentos concedidos pelos Municípios e Estados 
no Brasil - "guerra fiscal". In: Pensamento nacional das bases empresariais, São Paulo. Disponível 
em: <http://www.pnbe.org.br/website/conteudo.asp?id_website_categoria_conteudo=6549&cod=1861 
&idi=1>. Acesso em: 07 jan. 2007. 
370 LOSS, Giovani. Aspectos anticoncorrenciais dos incentivos fiscais estaduais: a análise do CADE. 
In: Jus navigandi, Teresina, ano 5, n. 48, dez. 2000. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/ 
texto.asp?id=1307>. Acesso em: 19 abr. 2007. 
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No âmbito nacional, a própria Lei n. 8.884/94, em seu artigo 20 prevê 

que: 

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.371
 

Como se pôde perceber, com os auxílios fiscais há diminuição dos 

custos de produção, o que, por sua vez, gera uma vantagem que normalmente não 

se obteria em condições normais de concorrência, ou seja, os incentivos fiscais, com 

certeza, caracterizam-se infrações à ordem econômica (Art. 20, inc. I), posto que 

limitam a concorrência. 

Vale ressaltar que tais efeitos devem ser concretos, consoante ensina 

João Bosco Leopoldino da Fonseca: 

Para caracterizar tais atos como infrações contra a ordem 

econômica, terá o julgador que verificar se eles são concretamente 

aptos a produzir qualquer dos efeitos, mesmo que estes, na vida 

econômica real, não sejam alcançados. E os efeitos previstos são os 

seguintes: 1. lesão da livre concorrência e da livre iniciativa; 2. 

formação de mercado relevante de bens ou serviços; 3. situação de 

lucros arbitrários; 4. exercício de posição dominante.372 

                                                
371 BRASIL. Lei n. 8.884 de 11 de junho de 1994. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/ 
Leis/L8884.htm>.  Acesso em: 07 jan. de 2007. 
372 FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Lei de proteção da concorrência: comentários à lei 
antitruste. 1.ed. 3. tir. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 89. 



 

186 

A despeito da patente infração à ordem econômica, surge interessante 

questão, proveniente da concessão de benefícios fiscais, que é a aplicabilidade ou 

não do artigo de lei aos Estados. 

Consoante prevê o artigo 15 da Lei 8.884: 

Art.15. Esta Lei aplica-se às pessoas físicas ou jurídicas, de direito 

público ou privado, bem como a quaisquer associações de 

entidades de pessoas, constituídas de fato ou de direito, ainda que 

temporariamente, com ou sem personalidade jurídica, mesmo que 

exerçam atividade sob regime de monopólio legal.373 

Interpretando tal artigo, Fábio Ulhoa Coelho considera que:  

[...] a referência às pessoas jurídicas de direito público não deve ser 

necessariamente entendida como a definição de um gênero de 

agente ativo de infração contra a ordem econômica, mas sim 

considerada no amplo universo das pessoas em relação às quais a 

lei se aplica, não necessariamente para submetê-las a sanções.374 

Em outras palavras, conforme preconiza este primeiro modo de pensar, 

o Estado não pode ser agente causador de uma infração da ordem econômica e, 

conseguintemente, ser parte de processo perante ao CADE. 

De forma contrária, João B. L. da Fonseca ensina que: 

Tais infrações podem provir quer de pessoas físicas, quer de 

pessoas jurídicas, sejam elas de direito privado ou público, tenham-

se constituído segundo as exigências legais, quer sejam sociedades 

meramente de fato.375 

                                                
373 BRASIL. Lei n. 8.884 de 11 de junho de 1994. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 
CCIVIL/Leis/ L8884.htm>.  Acesso em: 07 jan. 2007. 
374 COELHO, 1995, p. 41. 
375 FONSECA, 1998, p. 80. 
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Isto é, não existe obstáculo para que um dado Estado figure como parte 

em processo administrativo ante o CADE, desde que, é óbvio, seja agente causador 

de uma infração à ordem econômica. 

De fato, é mais razoável pensar que as pessoas jurídicas de direito 

público podem ser agentes ativos de infração contra a ordem econômica, o que 

ocorre em caso de “Guerra Fiscal”, já que os incentivos provenientes de tal prática 

acarretam lesão à concorrência. 

Outro ponto polêmico é acerca do teor de uma decisão de um processo 

administrativo do CADE que tivesse o Estado como parte, posto que os entes 

públicos dotados de isonomia e o CADE, na qualidade de autarquia federal, não é 

dotado de poder hierárquico, bem como sancionador sobre nenhum dos entes 

federados. 

Neste sentido, Fábio Ulhoa Coelho assenta que: 

Esse é o único entendimento possível, em face da isonomia 

constitucional dos entes públicos. O CADE, como autarquia federal, 

e a SDE, órgão do Ministério da Justiça, não tem poder hierárquico 

e sancionador sobre a União e seus desdobramentos de natureza 

pública (órgãos da Administração direta e autarquias); não tem 

igualmente ascendência hierárquica sobre os Estados, o Distrito 

Federal, os Territórios e os Municípios.376 

Portanto, não havendo poder hierárquico e nem sancionador do CADE 

sobre os Estados, é possível afirmar que não há meios de coerção daquele frente 

aos últimos. 

                                                
376 COELHO, 1995, p. 41. 
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Uma possível saída para o CADE seria a prevista no artigo 7º, inciso X, 

da Lei n. 8.884/94:  

Art. 7º Compete ao Plenário do CADE: [...] 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; [...]377 

Outro remédio, do qual se poderia valer o CADE, seria a postulação 

judicial, via procuradoria, de medidas capazes de cessar a infração, de acordo com o 

previsto no artigo 10, inciso III, da Lei nº 8.884/94: “Art. 10º. Junto ao CADE 

funcionará uma Procuradoria, com as seguintes atribuições: [...]; III – requerer, com 

autorização do Plenário, medidas judiciais visam à cessação de infrações da ordem 

econômica; [...].”378 

Do exposto, finalizasse aduzindo que, embora a prática de concessão de 

benefícios fiscais seja uma afronta ao Princípio da Livre Concorrência, é certo que a 

Lei brasileira não tem elementos eficazes para coibi-la. 

 

                                                
377 BRASIL. Lei n. 8.884 de 11 de junho de 1994. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 
CCIVIL/Leis/ L8884.htm>.  Acesso em: 07 jan. 2007. 
378 BRASIL. Lei n. 8.884 de 11 de junho de 1994. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 
CCIVIL/Leis/L8884.htm>.  Acesso em: 07 jan. 2007. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente análise foi desenvolvida com o propósito de tentar esclarecer 

e despertar a importância acerca do estudo dos princípios da ordem econômica, em 

especial, o Princípio da Livre Concorrência, mormente no tocante à limitação do 

poder econômico. 

Após esta breve excursão, que se iniciou com a análise genérica sobre o 

“poder” e terminou apreciando o conteúdo jurídico do postulado da liberdade de 

concorrência, ficou patente que o poder econômico é um fenômeno existente em 

qualquer mercado, gozando, inclusive, de legitimidade, eis que próprio artigo 173, § 

4º, da Constituição Federal o institucionaliza. 

É salutar aduzir que, embora seja constitucionalmente reconhecido, o 

poder econômico não pode ser utilizado em dissonância de seu objetivo maior, que 

é proporcionar a todos digna existência, conforme os ditames da Justiça Social. 

Destarte – principalmente quando buscar dominar mercados, eliminar concorrência 

ou aumentar arbitrariamente os lucros –, o poder econômico perde seu status de 

“legítimo” e passa a ser considerado abusivo, momento em que o Estado tem o 

dever de reprimi-lo. 

Nesta busca, é possível asseverar que, como analisado ao longo deste 

trabalho, a livre concorrência – cujo conteúdo aponta para a liberdade de disputa 

entre os agentes do mercado, em busca de clientela, a partir de um quadro de 

igualdade jurídico-formal, com o objetivo de cada competidor econômico apoderar-se 

da parcela que lhe é devida, de acordo com os méritos que apresentou para 
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angariá-la – cumpre papel muito importante na missão constitucional de repressão 

ao abuso do poder econômico. 

Portanto, tendo por finalidade assegurar o regime de economia mercado, 

o Princípio da Livre Concorrência se destaca como fator limitador do poder 

econômico abusivo, posto que não tolera o monopólio ou qualquer outra forma de 

distorção do mercado e busca garantir plena competição entre os agentes 

econômicos. 

A inclusão deste postulado, no corpo constitucional, assegura a disputa 

franca entre os empreendedores de negócios e avaliza o entendimento de que disto 

resultará, principalmente através do incentivo à criatividade e pela competição no 

que toca a preços, em um melhor atendimento aos consumidores. 

Em outras palavras, cabe finalizar asseverando que o postulado da livre 

concorrência tem o escopo de proporcionar o equilíbrio entre os grandes grupos 

econômicos, dando, também, oportunidade às pequenas empresas de estarem no 

mercado, de modo que esta competição entre os diversos agentes leve à otimização 

dos recursos econômicos e a preços justos, impedindo, com isso, lucros arbitrários e 

abusos do poder econômico. 
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