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RESUMO 
 
 
A pesquisa tem como cerne a análise do enforcement privado do direito antitruste no 
Brasil, tendo como ênfase a investigação sobre os ilícitos concorrenciais e seus 
reflexos no âmbito da responsabilidade civil patrimonial. O trabalho foi realizado a 
partir de pesquisas bibliográficas, utilizando-se de doutrina, de legislação, de 
jurisprudência e de análise de casos concretos, com o objetivo de identificar o estado 
da arte no que se refere às ações de reparação de danos decorrentes de ilícitos 
concorrenciais. No primeiro capítulo estuda-se a ordem econômica no contexto 
constitucional e os fundamentos jurídicos e econômicos dos princípios da liberdade 
de iniciativa e de defesa da concorrência. No segundo capítulo é analisado o 
enforcement privado do direito da concorrência no Brasil, estabelecendo linhas 
comparativas com o direito internacional, principalmente, o norte-americano, o 
europeu e o sul-americano. Como referência, parte-se do estudo da experiência 
internacional como paradigma de incentivo à participação da iniciativa privada na 
defesa da concorrência, ao mesmo tempo que se demonstra que o ordenamento 
jurídico nacional prevê essa possibilidade e que existe uma tendência de aumento da 
quantidade de litígios no que se refere à responsabilidade civil por danos ocasionados 
por ilícitos antitrustes. No terceiro capítulo, investiga-se as nuances e características 
dos ilícitos concorrenciais, os danos deles advindos e a dificuldade na mensuração 
desses prejuízos patrimoniais. No quarto capítulo, analisa-se alguns casos 
paradigmáticos de ações de reparação de danos concorrenciais enfrentados pelo 
Judiciário. Ao final, demonstra-se que soluções propositivas, tanto no âmbito da 
autoridade antitruste quanto em âmbito legislativo e jurisprudencial, têm sido 
fornecidas com intuito de trazer subsídios para o desenvolvimento das ações de 
indenização por ilícitos concorrenciais. Demonstra-se, também, que a inércia inicial foi 
vencida e que os prejudicados estão cada vez mais cientes da possibilidade de lutar 
na justiça pelo direito à indenização, não obstante os avanços ainda sejam bem 
modestos. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Enforcement privado do direito antitruste. Responsabilidade 

civil concorrencial. Ilícito antitruste. Direito da concorrência 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ABSTRACT 

 
 
The paper examines the issue of private enforcement of antitrust law in Brazil, whose 
emphasis is the research on competition law violations and its consequences in the 
scope of civil liability. The work was carried out from bibliographical research, using 
legal theory, statute law, case law and analysis of leading cases, with the objective of 
identifying the state of the art about action for damage in tort. In the first chapter, we 
study the economic order in the constitutional context and the legal and economic 
foundations of the principles of free initiative and free competition. The second chapter 
examines private enforcement of competition law in Brazil, establishing comparative 
lines with international law, especially the North American, European and South 
American law. As a reference, it is based on the study of international experience as a 
paradigm for encouraging the participation of private initiative in the defense of 
competition, while demonstrating that the national legal order provides such possibility 
and that there is a tendency to increase the amount of litigation regarding civil liability 
for damage caused by unlawful competition. In the third chapter, we investigate the 
nuances and characteristics of the unlawful competition, the damages resulting from 
them and the difficulty in measuring these property losses. In the end, it is 
demonstrated that new solutions within the scope of the antitrust authority, legislative 
power and judicial power, have been provided with the intention of bringing subsidies 
to the development of the actions of indemnification for illicit competitive. It is also 
demonstrated that the initial inertia has been overcome and that victims are 
increasingly aware of the possibility and the need to litigate in the judiciary for the right 
to compensation, although progress is still very modest. 
 
KEYWORDS: Private enforcement of antitrust law. Competitive civil liability. 

Competition law violations. Antitrust law. 
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INTRODUÇÃO 

 

As empresas, principalmente as grandes corporações empresariais, estão 

cada vez mais organizadas no sentido de aumentar seus lucros e reduzir seus custos. 

Essa organização mercadológica orientada para o retorno econômico-financeiro se 

consubstancia como um pressuposto da própria estrutura concorrencial do mercado 

no qual estão inseridas. Entretanto, esses objetivos empresariais – representados 

pelo binômio aumento de lucros e redução de custos – podem ocorrer por meio de 

condutas lícitas que impulsionam o desenvolvimento de produtos, o surgimento de 

inovações e, até mesmo, a redução de preços; ou, por meio de condutas ilícitas, 

principalmente, por infrações à ordem econômica ou por concorrência desleal.  

Assim, a busca por vantagens competitivas que venham a significar maior 

lucratividade para os agentes econômicos, por vezes, pode se resumir em atos 

nocivos à concorrência, devendo ser coibida, justamente, por gerar efeitos 

anticoncorrenciais que afetam negativamente a economia, o equilíbrio concorrencial, 

e, particularmente, os consumidores, concorrentes e, porque não dizer, a coletividade. 

Sendo, os consumidores, na maioria das vezes, os maiores prejudicados. 

Entretanto, historicamente, e assim sempre o foi, o combate às práticas 

ilícitas concorrenciais esteve a cargo do Estado, por meio da intervenção no domínio 

econômico, principalmente, pela atuação das autoridades antitrustes. Vale dizer, no 

Brasil, a defesa da concorrência, enquanto fundamento da ordem econômica, é 

exercida predominantemente pelo Poder Público, tendo o Sistema Brasileiro de 

Defesa da Concorrência (SBDC) seu funcionamento calcado na atuação da autarquia 

antitruste: o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). 

Assim, esta pesquisa visa relacionar de que forma aqueles que sofrem 

prejuízos patrimoniais em virtude de condutas ilícitas concorrenciais podem – 

principalmente, por meio de ações civis de reparação de danos – agir de forma a 

cessar a prática ilícita e a ver ressarcidos os prejuízos sofridos. Pois, afinal, a 

experiência internacional tem apontado para essa alternativa como meio de promover 

o desenvolvimento do sistema de controle de condutas, isto é, o incentivo à 

participação da iniciativa privada na defesa da concorrência, através de um conjunto 
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ordenado de ações judiciais de natureza privada com fundamento na legislação 

concorrencial e no Direito Privado (Direito Civil, principalmente)1. 

Surge, pois, a questão cerne da pesquisa: de que maneira o ordenamento 

jurídico pátrio (legislação de defesa da concorrência, especialmente) tem reconhecido 

e promovido a participação de agentes privados para complementar a atuação dos 

entes públicos, no que se refere ao combate aos ilícitos concorrenciais? 

Complementarmente, procura-se a resposta para as indagações: as empresas que 

cometem infrações à ordem econômica podem ser civilmente responsabilizadas pelos 

danos causados aos consumidores, aos concorrentes e à coletividade? De que 

maneira pode ocorrer essa responsabilização?  

Assim, apresenta-se como objetivo geral do trabalho investigar as ações 

civis de reparação de danos por ilícitos concorrenciais, enfatizando-se a análise das 

características, nuances, evolução e perspectivas, por meio da investigação 

doutrinária e jurisprudencial. 

Constituem objetivos específicos: i) analisar os fundamentos econômicos e 

jurídicos, as dimensões axiológica, constitucional e infraconstitucional da defesa da 

concorrência; ii) investigar a evolução do enforcement privado do direito antitruste2 no 

Brasil tendo como paradigma o direito alienígena (União Europeia, Estados Unidos da 

América e América do Sul); e, iii) relacionar e analisar criticamente as condutas ilícitas 

anticoncorrenciais (as infrações contra a ordem econômica e a concorrência desleal) 

e seus efeitos no âmbito da responsabilização civil. 

Na verdade, em síntese, objetiva-se investigar a participação da iniciativa 

                                                           
1  A título de exemplo, cita-se a pesquisa realizada por John M. Connor e C. Gustav Helmers, que, 

após analisarem cartéis internacionais processados em diversas jurisdições no mundo entre 1990 
e 2005 concluíram que 38% das consequências econômicas impostas a participantes de cartéis 
internacionais foi proveniente de ações privadas. Dessa forma, com as ações judiciais de perdas e 
danos causados por práticas anticompetitivas o custo de oportunidade de praticar uma conduta 
muda. Afinal, é mais vantajoso praticar uma conduta anticoncorrencial se não houver risco de 
pagamento de indenização, além do pagamento da multa administrativa. Logo, essas ações civis 
podem, portanto, aumentam o cumprimento do direito antitruste, tornando-o mais efetivo (CONNOR, 
John M.; HELMERS, C. Gustav. Statistics on modern private international cartels, 1990-2005. 
American Antitrust Institute, Working Paper n° 07-01, january 10, 2007. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.944039>. Acesso em: 26 mar. 2017. p. 2).  

2  Conforme destaca Ivo Teixeira Gico Jr., no Brasil, utiliza-se de forma indiscriminada as expressões 
Direito Antitruste (contra os trustes) e Direito Concorrencial (regulação da concorrência) para se 
referir ao conjunto de regras jurídicas elaboradas para regular a concorrência. Tal uso indiscriminado 
parece resultar da miscigenação brasileira de aspectos do Direito norte-americano e do europeu 
continental (GICO JUNIOR, Ivo Teixeira. Cartel: teoria unificada da colusão. São Paulo: Lex Editora, 
2006. p. 25). Neste trabalho será utilizado indiscriminadamente, como sinônimos, os termos direito 
concorrencial, direito antitruste e direito da concorrência. 
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privada na defesa da concorrência, prática comum atualmente nos Estados Unidos da 

América (EUA) e que vem ganhando corpo na União Europeia, e, que já conta com 

registro de litígios no Brasil, como se verificará, como mais detalhes nos capítulos 

subsequentes. 

A motivação para a pesquisa tem como pano de fundo o fato de haver ainda 

poucos trabalhos no Brasil que tratam dessa temática. Adicione-se a isso, o fato de 

que a defesa da concorrência foi historicamente um valor pouco prestigiado, tendo 

adquirido alguma relevância prática no direito pátrio apenas após a década de 19803, 

com as mudanças ocorridas na economia, fruto do processo mundial de globalização 

econômica e dos efeitos advindo do Plano Nacional de Desestatização (PND)4 

implementado pelo Governo Federal, na década citada e, contemporaneamente, com 

a possibilidade de aumento do número de ações privadas de reparações de danos 

por condutas antitrustes. 

Revela-se, assim, a dupla importância deste estudo: sob a ótica 

concorrencial, o trabalho permite analisar em detalhes uma faceta importante da 

defesa da concorrência, que ainda não é plenamente explorada no Brasil, mas que 

tem pleno potencial para sê-lo; sob a ótica de Direito Civil, o estudo possibilita novo 

contato com as principais discussões travadas atualmente no campo da 

responsabilidade civil patrimonial, o que constitui nova oportunidade para avaliar o 

estágio atual da disciplina. 

Convém destacar que o trabalho está diretamente relacionado à linha de 

pesquisa Relações Privadas, Mercado e Desenvolvimento, ou seja, ao Direito Privado.  

Embora a pesquisa seja realizada sob a óptica do direito privado, e não do 

direito econômico, a parte relacionada ao direito concorrencial e à legislação 

pertinente, bem como a abordagem econômica de alguns tópicos, faz-se necessária. 

A responsabilidade civil tem conquistado inegável importância para o direito 

                                                           
3   Nesse sentido, ver ZYLBERSZTAJN, Decio; SZTAJN, Rachel (org.). Direito & Economia: análise 

econômica do direito e das organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. p. XIII, prefácio. 
4   Por meio desse programa, o Estado procurou em essência: i) transferir à iniciativa privada algumas 

atividades exploradas pelo setor público; ii) melhorar a sua situação econômico financeira; iii) 
viabilizar a emergência de um setor privado com capacidade de investimento nas atividades 
transferidas; iv) aumentar a competitividade geral da economia; e, v) permitir à Administração 
Pública concentrar esforços e recursos nas atividades em que a presença estatal é fundamental 
para os objetivos nacionais (PEREIRA NETO, Caio Mário da Silva; PRADO FILHO, José Inácio 
Ferraz de Almeida. Espaços e interfaces entre regulação e defesa da concorrência: a posição do 
CADE. Revista Direito GV, São Paulo, v. 12, n.1, p. 13-48, jan-abr., 2016. p. 14). 
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contemporâneo, alcançando o incontestável lugar de vedete do direito civil5. Não 

obstante, a responsabilidade civil ter sido o instituto do direito civil que teve um dos 

maiores desenvolvimentos nas últimas décadas, essa mesma evolução – que pode 

ser medida na qualidade e na quantidade de produções acadêmicas, doutrinárias e 

jurisprudenciais –, não tem sido observada no âmbito da sua aplicabilidade aos ilícitos 

antitrustes. 

 Logo, pensando em ambos os institutos – a responsabilidade civil e a 

defesa da concorrência, mais especificamente na reparação por danos oriundos de 

condutas anticompetitivas, que atrai olhares dos mais diversos setores, como a 

sociedade, o comércio (nacional e internacional), a indústria e o Governo – constatou-

se a necessidade de elaboração da pesquisa. 

 Portanto, a justificativa para o desenvolvimento deste trabalho encontra-se 

amparada no binômio: pertinência do tema e escassez de trabalhos acadêmicos 

(dissertações e teses) e de produção doutrinária (livros e revistas jurídicas)6. Além 

disso, é interessante mencionar que existem trabalhos acadêmicos que analisam a 

possibilidade de responsabilização penal por atos ilícitos concorrenciais7, assim como 

outros trabalhos que apenas tangenciam o tema sem dedicar-lhe maior profundidade. 

Assim, busca-se verificar se é possível o reconhecimento de que a atuação 

da iniciativa privada, através da utilização de ações judiciais apropriadas, pode 

complementar a atuação das autoridades públicas na implementação de um sistema 

mais efetivo de defesa e promoção da concorrência. Trata-se da aplicação privada 

das normas antitruste (enforcement privado), onde os prejudicados — sejam eles 

direta ou indiretamente — buscam o judiciário para recompensar os prejuízos 

causados por ilícitos concorrenciais. 

Essas ações de indenizações, que outrora não eram sequer cogitadas, hoje 

                                                           
5  DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1973, v. I. p. 224, 

com lastro na citação célebre de Louis Josserand. 
6  Para fundamentar tal argumentação, ao se fazer uma pesquisa dos trabalhos que tratam do tema 

no Brasil, com uma certa profundidade, encontrou-se as dissertações de mestrado de André 
Marques Francisco e de Bruno Oliveira Maggi. (FRANCISCO, André Marcos. Responsabilidade civil 
por infração da ordem econômica. 2014. 156 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de 
Direito, Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2014; MAGGI, Bruno Oliveira. O Cartel e 
seus efeitos no âmbito da responsabilidade civil. 2010. 233 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2010).  

7  Para maiores detalhes ver o seguinte trabalho: SILVA, Ivan Luiz da. Teoria da adequação 
econômica da conduta: o significado econômico da conduta em face da tutela penal antitruste. 2009. 
422 f. Tese (Doutorado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências 
Jurídicas/FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009. 
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começam a tornar-se ferramentas para o ressarcimento de danos sofridos por 

condutas anticompetitivas. Essa vertente está ganhando musculatura para reforçar o 

antitruste no Brasil8. 

A ação de indenização civil tem a função de recompor os prejuízos dos 

particulares e, cumprindo com esse objetivo, também contribui para a dissuasão das 

práticas ilícitas, visto que o prejuízo gerado por um cartel, por exemplo, tende a ser 

bastante elevado e a reparação desses prejuízos – aos prejudicados (lesados) – 

poderá causar um grande impacto financeiro à empresa infratora. 

Constitui objetivo geral, portanto, investigar os ilícitos concorrenciais e 

possibilidade de reparação civil por meio do enforcement9 privado da legislação 

antitruste. 

Dentro da lógica da refutação ou da falseabilidade de Karl Popper10 

estabeleceu-se as seguintes hipóteses (ou pressupostos): i) a atuação da iniciativa 

privada, através da utilização de ações judiciais apropriadas, pode complementar a 

atuação das autoridades públicas na implementação de um sistema mais efetivo de 

defesa e promoção da concorrência; ii) o ordenamento jurídico pátrio prevê a 

possibilidade de responsabilização civil pela  prática de condutas anticoncorrenciais; 

iii) o Poder Judiciário tem reconhecido a possibilidade de reparação dos danos pela 

prática de infrações à ordem econômica. 

Quanto à metodologia a ser empregada, na fase investigatória, será, 

preponderantemente, utilizado o método hipotético-dedutivo11, cujo intuito é 

                                                           
8    Paula Andrea Forgioni prevê que com a “difusão dos estudos dessa matéria entre os juristas da 

nova geração, tudo indica que haverá o incremento das lides privadas versando sobre questões 
concorrenciais e, consequentemente, atuação mais consistente do Judiciário”. (FORGIONI, Paula 
Andrea. A evolução do direto comercial brasileiro: da mercancia ao mercado. 2. ed. São Paulo: RT, 
2012. p. 159). 

9  A expressão comumente denominada de private enforcement é utilizada pela doutrina brasileira 
como enforcement privado, sem a tradução completa da expressão oriunda da língua inglesa. 
Portanto, optou-se por utilizar a expressão enforcement, que tem sentido de aplicação efetiva das 
normas jurídicas, de persecução privada da legislação antitruste. Vale dizer, sempre que houver 
referência a esta expressão, está-se a se referir a aplicação das normas jurídicas. Dessa forma, ao 
longo do trabalho será utilizado, indistintamente, as seguintes expressões: private enforcement, 
enforcement privado, aplicação privada e persecução privada; quando se referir à aplicação do 
direito concorrencial, todas com mesmo significado. 

10  POPPER, Karl. A lógica da pesquisa científica. Tradução: Leônidas Hegenberg; Octanny Silveira da 
Mota. 2. ed. São Paulo: Cutrix, 2013, p. 37. 

11  Método desenvolvido por Karl Popper que tem como característica a construção de conjecturas 
baseada em hipóteses. Logo, caso as hipóteses sejam verdadeiras as conjecturas também serão. 
Por isso, as hipóteses devem ser submetidas à crítica intersubjetiva, à discussão crítica, ao 
confronto com os fatos, para, aos final, verificar quais são aquelas que persistem como válidas, 
resistindo as tentativas de falseamento. Na pesquisa, parte-se de questões problemas, estabelece-
se as hipóteses em conformidade com as questões problemas e com o conhecimento prévio sobre 
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estabelecer as premissas particulares, a partir de premissas gerais, refutando e 

colocando à prova as hipóteses previamente estabelecidas. 

Durante a realização do trabalho, foi utilizada a técnica do fichamento com 

base em pesquisa bibliográfica teórica, de caráter qualitativo, descritivo e exploratória, 

com fulcro na trilogia do conhecimento jurídico: doutrina, legislação e jurisprudência12.  

Para enfrentar essas questões, o trabalho será estruturado em quatro 

capítulos, além da Introdução e das Considerações Finais. No primeiro capítulo, 

procede-se à análise da dimensão axiológica, constitucional e infraconstitucional da 

defesa da concorrência e da livre iniciativa, além de seus fundamentos econômicos e 

jurídicos. No segundo capítulo, investiga-se as inter-relações entre o Direito 

Concorrencial e o Direito Privado (Direito Civil, Direito Empresarial e Direito do 

Consumidor), cujo intuito é analisar o enforcement privado das normas de defesa da 

concorrência no Brasil, tendo como parâmetro também um olhar no direito estrangeiro 

(norte-americano, europeu e sul-americano). No terceiro capítulo, contextualiza-se e 

conceitua-se os ilícitos concorrenciais, em espécie, os prejuízos deles advindos e a 

problematização envolvendo a quantificação dos danos. No quarto capítulo, com base 

em estudo de casos (leading cases) e em pesquisas jurisprudenciais, busca-se 

investigar a atuação privada por meio das ações indenizatórias em face dos ilícitos 

antitrustes e de que forma pode ocorrer esse tipo de responsabilização, considerando 

o ordenamento jurídico pátrio. 

Convém destacar que, apesar de em alguns momentos ser abordado 

incidentalmente temas de direito processual, este, contudo, não é foco do trabalho, 

cujo cerne está na investigação do direito material concernente ao objeto de pesquisa. 

Além disso, no que se refere ao fato de haver poucas ações de reparação 

de danos por condutas anticoncorrenciais no Brasil, um dos pontos a ser levantados 

é o fato de o prejudicado fazer uma análise custo/benefício, muitas vezes, na dúvida, 

optando por não seguir adiante, posto que a ação judicial poderá lhe trazer mais 

perdas do que ganhos patrimoniais. Neste caso, certamente comportaria um estudo 

baseado no Law and Economics. Mas, desde já, fixou-se o entendimento que essa 

                                                           
o assunto e, por meio da refutação, referidas hipóteses são testadas e comprovadas ou não 
(POPPER, Karl, op. cit., p. 37). 

12  A pesquisa será qualitativa porque está preocupada com o levantamento de dados e informações, 
com a busca de insights. A pesquisa será descritiva porque tem como função fazer uma descrição 
analítica da realidade estudada, verificada, comprovada. A pesquisa será exploratória porque parte 
de uma leitura de sondagem, de localização de informações, que inicialmente sabe-se que existe.    
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pesquisa não levará em consideração esse escopo de estudo, para que não haja um 

desvio de rota em relação ao alvo principal almejado. E porque a ausência de tal 

estudo não trará prejuízos aos objetivos e hipóteses aqui fixados. 

Ao final do trabalho, espera-se uma conclusão capaz de relacionar os 

caminhos percorridos pelo enforcement privado do direito antitruste, além de 

apresentar quais as perspectivas futuras de desenvolvimento nessa temática da 

reparação de danos por ilícitos concorrenciais. 

 

 





 
 

1 CAPÍTULO I: A ORDEM ECONÔMICA E OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE 

DEFESA DA CONCORRÊNCIA E DE PROTEÇÃO DA LIVRE INICIATIVA 

 

Neste capítulo pretende-se: i) estabelecer os fundamentos jurídicos de 

defesa da concorrência e de proteção da livre iniciativa, tendo como ponto de partida 

os princípios constitucionais da ordem econômica insculpidos na Constituição Federal 

de 1988 (CF/1988); e, ii) demonstrar, por meio desses princípios, a quem se busca 

proteger e que bens e direitos se busca tutelar. Além disso, objetiva-se constatar que 

a ordem econômica constitucional está calcada na defesa do sistema capitalista de 

cunho neoliberal.  

Por seu turno, como arremate final, verifica-se que esse capitalismo13 

neoliberal prescinde da intervenção estatal como forma de garantir sua própria 

sobrevivência. 

 

1.1 OS FUNDAMENTOS ECONÔMICOS DE PROTEÇÃO DA CONCORRÊNCIA 

COMO PREÂMBULO 

 

O exercício da atividade econômica é, intrinsecamente, regido pela ideia 

de competição e de domínio de mercados, exigindo-se para seu regular 

funcionamento um contexto de livre iniciativa e de liberdade de concorrência, 

cabendo, portanto, ao Direito disciplinar o comportamento dos agentes econômicos e 

tipificar as práticas anticoncorrenciais com vistas a reprimir o abuso do poder 

econômico que possa afetar esses princípios constitucionais. 

A proteção jurídica da concorrência destina-se a prevenir e a reprimir as 

infrações contra a ordem econômica imputáveis aos agentes econômicos, quando 

lesivos ao funcionamento regular dos mecanismos da economia de mercado. O 

conjunto de normas relacionadas à proteção jurídica da concorrência compõem o 

Direito Antitruste, cuja finalidade é controlar o exercício abusivo do poder econômico 

consubstanciado nos ilícitos concorrenciais. 

Entretanto, antes de adentrar-se no cerne da discussão, objeto deste 

                                                           
13   O vocábulo capitalismo é de uso relativamente recente. Tendo aparecido, inicialmente, com o 

sentido atual, em Louis Blanc e Proudhon, no final do século XIX. A generalização do uso deste 
vocábulo só veio a ocorrer no século XX, como um antônimo ao socialismo. (COMPARATO, Fabio 
Konder. A civilização capitalista: para compreender o mundo em que vivemos. São Paulo: Saraiva, 
2013. p. 13). 
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capítulo, devem ser emitidas breves notas sobre os fundamentos econômicos de 

defesa da concorrência e sobre a intervenção do Estado na economia. Afinal, é a partir 

do mundo do ser (economia) que se estabelecem as regras básicas do mundo do 

dever-ser (direito)14. Enfim, essa relação imbricada entre essas ciências não pode ser 

esquecida, nem ignorada. Pois, não se pode olvidar que o princípio da livre 

concorrência está intrinsecamente conectado à dogmática da ciência econômica e, 

portanto, a sua proteção ou promoção exige do aplicador do direito essa familiaridade 

com técnicas e instrumentos de análise utilizados pela economia15. 

Nesse sentido é a lição de Eros Roberto Grau, para quem o direito é 

produzido pela estrutura econômica, mas, também ao interagir com ela, nela produz 

alterações. Para ele, tanto a economia condiciona o direito como direito condiciona a 

economia16. 

Nessa mesma direção, Paula Andrea Forgioni17 doutrina que o mercado 

não existe sem o direito; seu desenvolvimento dar-se-á nos espaços deixados pelas 

regras jurídicas. Assim, a imagem do mercado esboça-se a partir do reflexo dos 

princípios constitucionais que o delineiam. 

Logo, há uma inter-relação, uma imbricação entre os princípios econômicos 

(Ciências Econômicas) e os princípios jurídicos (Ciências Jurídicas) que não pode ser 

relevada, pois não se pode estudar tais ciências de forma estanque, isoladas. O 

entendimento de uma pressupõe necessariamente a compreensão da outra, pelo 

menos no que se refere às suas áreas de influências, de interseção. 

 

1.2 A PROTEÇÃO DA LIVRE CONCORRÊNCIA E A INTERVENÇÃO DO ESTADO 

NA ECONOMIA: DO ESTADO LIBERAL AO ESTADO REGULADOR 

CONTEMPORÂNEO 

 

O Estado atravessou, ao longo do século XX, três fases diversas e 

                                                           
14  Eros Roberto Grau faz a diferenciação entre a ordem econômica relacionada ao mundo do ser e a 

relacionada ao mundo do dever-ser (GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 
1988: interpretação e crítica. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 50 et. seq.). 

15  Destaque-se que foi Adam Smith, no século XVIII, o primeiro a estudar os efeitos econômicos das 
normas jurídicas, conforme nos lembra Decio Zylbersztajn e Rachel Sztajn (op. cit., p. 74). 

16  GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 6.ed. São Paulo: Malheiros, 2005. 
17  FORGIONI, Paula Andrea, op. cit., 2012, p. 167. 
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razoavelmente bem definidas. A primeira delas identificada como Estado Liberal18 

(Estado mínimo, da virada do século XIX para o XX). A segunda fase, denominada de 

Estado Social (Welfare State), cujo amadurecimento ocorreu no início no primeiro 

quartel do século XX e perdurou até o último quartel deste século. A terceira e última 

fase, do Estado neoliberal, tem início na quadra final do século XX. Essas fases serão 

a seguir delineadas, conceituadas e contextualizadas19.  

 

1.2.1 Estado liberal e a defesa da liberdade de concorrência e da livre iniciativa 

 

Na fase inicial do Estado de Direito — período do liberalismo — o papel do 

Estado era o de proteger a propriedade e a liberdade dos indivíduos. Era a fase do 

Estado Policial (État Gendarme), que não se confunde com o Estado de Polícia, 

correspondente a uma fase anterior, em que a Administração Pública não se submetia 

à lei20. 

No modelo liberal clássico, o Estado tinha basicamente três papéis a 

desempenhar, consoante doutrina clássica de Adam Smith: i) o dever de proteger a 

sociedade da violência e da invasão por outros Estados, portanto, relacionado à 

soberania da nação; ii) o dever de estabelecer uma adequada administração da 

justiça, relacionada à prestação jurisdicional; e, iii) o dever de realizar obras públicas 

e prestar certos serviços públicos que são economicamente desinteressantes para os 

particulares21.  

Não obstante sempre ter havido intervenção estatal na economia, na 

formulação do Estado liberal (Estado mínimo) predominou o distanciamento deste em 

                                                           
18  Nas palavras de Gustavo Zagrebelsky “[e]l siglo XIX es el siglo del ‘Estado de derecho’ o, según la 

expresión alemana, del Rechtsstaat” (ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil: ley, derechos, 
justicia. Madrid: Trotta, 2011, p. 21). 

19  Raimundo Bezerra Falcão trata essas três distintas fases como tese (liberalismo), antítese (Estado 
Social) e síntese (Estado Intervencionista) (FALCÃO, Raimundo Bezerra. Direito econômico: teoria 
fundamental. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 1). Nesse mesmo sentido é a lição de Fábio Nusdeo, 
para quem a “incorporação do título sobre a Ordem Econômica nas constituições teve como escopo 
básico assegurar a viabilidade jurídica de um novo sistema econômico que pretendeu e pretende 
realizar uma síntese entre a tese liberal individualista e a antítese coletivista centralizadora” 
(NUSDEO, Fábio (Coord.). Direito econômico na atualidade [livro eletrônico]. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2015). 

20  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella (Coord.). Direito regulatório: temas polêmicos. 2. ed. rev. e ampl. 
Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 31. 

21  SMITH, Adam. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. Indianapoles: Liberty 
Classics, Oxford University Press, 1976. Disponível em: <http://files.libertyfund.org/files/220/0141-
02_Bk.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2017. p. 632. 
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relação à vida social, econômica e religiosa dos indivíduos. Tal afastamento significava 

a não-interferência do Estado na sociedade, daí, portanto, as reduzidas funções que 

lhe cabiam. Predominavam, portanto, àquela época, as ideias de não intervenção na 

atividade econômica. 

Esse período foi consagrado pela expressão laissez-faire/laissez-passer22 

vinculada à doutrina de Adam Smith – o apóstolo do liberalismo econômico – mas, 

cuja origem do vocábulo se atribui ao Marquês d'Argenson, que defendia que “[t]o 

govern better [...] one must govern less”23. Sendo este último um dos primeiros a se 

entusiasmar pelas vantagens econômicas de os governos deixarem o comércio livre24.    

Para Paul Hugon25, partindo dos ensinamentos de Adam Smith, o 

liberalismo econômico assentava-se sobre a base de que o interesse individual 

coincide com o interesse geral, portanto, deve-se, na prática, deixar plena liberdade 

de ação aos interesses privados.  

Não há dúvida de que o liberalismo preconizava a plena liberdade na esfera 

econômica.  Entretanto, conforme ressalta Raimundo Bezerra Falcão26, seria “inviável 

supor que alguém que não dispusesse do mínimo sustentáculo econômico tivesse 

como participar desse festim libertário”. Afinal, só há liberdade de fazer, quando se 

tem o poder de fazer27. 

Logo, percebeu-se que o ideário nascido na França revolucionária e 

disseminado pelo mundo sobre a tríade da liberté, égalité e fraternité se contrapôs à 

realidade do poder econômico. Afinal, o modelo clássico de mercado surgido àquela 

época, sob os auspícios de Adam Smith, ignorava e recusava a ideia de poder 

                                                           
22   Essas quatro palavras, relacionadas como um dos maiores legados da Escola Fisiocrata, possuem 

vários significados, conforme leciona John Kenneth Galbraith, que não serão aqui trabalhados, por 
fugir ao escopo da pesquisa. Entretanto, cabe mencionar que, com o passar dos tempos, laissez-
faire passou a ser identificado pelos economistas aos feitos e realizações do mercado competitivo, 
que deveria ser preferido a qualquer intervenção do Estado. Representava, dessa forma, um brado 
de revolta contra a intervenção governamental (GALBRAITH, John Kenneth. O pensamento 
econômico em perspectiva: uma história crítica. Tradução: Carlos Afonso Malferrari. São Paulo: 
Pioneira: Editora da Universidade de São Paulo, 1989. p. 46). 

23  Tradução livre: “Para governar melhor é preciso governar menos”. 
24  Entendia Adam Smith que o maior obstáculo ao progresso econômico seria o intervencionismo do 

Estado na economia, pois, para ele, existiria uma “mão invisível” que autorregularia o mercado. Ou 
seja, se o mercado fosse deixado em paz, pelos governos, ele se manteria sempre em equilíbrio.  
Ver KEYNES, John Maynard (1926). The end of laissez-faire. Disponível em: 
<https://www.panarchy.org/keynes/laissezfaire.1926.html>. Acesso em: 10 mar. 2017.  

25  HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. 14. ed. São Paulo: Atlas, 1984. p. 106. 
26  FALCÃO, Raimundo Bezerra, op. cit., p. 27. 
27  Ibid., com fulcro na lição de Voltaire. 
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econômico28. 

Na batalha entre o poder econômico e o cidadão (usuário, consumidor etc.) 

o Estado – na lição precisa de Miguel Reale29 – nada mais era do que um simples 

árbitro das competições econômicas, destinado a garantir aos vencedores o resultado 

de uma luta socialmente desigual.  

Os defensores do Estado mínimo falharam ao não perceber que a liberdade 

absoluta, sem a intervenção estatal, não trouxe consigo a garantia, aos menos 

afortunados, do direito ao seu pleno exercício; da mesma forma que a igualdade 

formal, tão defendida, não representou a igualdade material30 tão sonhada. Para Paulo 

Bonavides31, aquela liberdade conduzia, com efeito, a graves e irreprimíveis situações 

de arbítrio, e expunha, no campo do domínio econômico, os fracos à sanha dos 

poderosos. 

 

1.2.2 O Estado Social: prelúdio para intervenção estatal na economia  

 

O Estado do bem-estar social (Welfare State) nasceu na Alemanha, sob a 

influência do conde Otto von Bismarck, em meados da década de oitenta do século 

XIX. Diante do medo de uma revolução inspirando reformas e do já aparente fracasso 

do capitalismo liberal e de suas mazelas, surgem as vozes defensoras do Estado 

providência. Nesse período, na Alemanha foram aprovadas leis que de maneira 

rudimentar protegiam os trabalhadores em face da ameaça (risco) de acidentes, 

doenças, dentre outros. Ato contínuo, inspirado nesses ideais, seguiram-se medidas 

similares, ainda que de maneira fragmentada, na Áustria, na Hungria e no resto da 

Europa32. 

No final do século XIX, começaram as reações contrárias ao liberalismo, 

principalmente, pelas consequências negativas que este produziu na ordem social, 

fazendo-se surgir dois posicionamentos: i) um, no extremo oposto ao liberalismo, 

negando os direitos individuais, como ocorreu na Alemanha nazista, na Itália fascista 

                                                           
28  GRAU, Eros Roberto, op. cit., 2001, p. 15. 
29  REALE, Miguel. Estruturas jurídico-politicas contemporâneas. RDP, v. 13. n. 149, São Paulo, RT. 
30  Centrada na máxima aristotélica de que a isonomia (igualdade material) é tratar os iguais de forma 

igual e os desiguais de forma desigual. Pois, no liberalismo os iguais e os desiguais eram tratados 
da mesma forma (igualdade formal). 

31  BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social. 10. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
2011. p. 59. 

32  GALBRAITH, John Kenneth, op. cit., p. 189. 
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ou no bloco comunista; e, ii) outro, com soluções intermediárias, que deram origem à 

nova fase do Estado de Direito, que – sem deixar de lado os direitos individuais, mas, 

ao contrário, ampliando-os para abranger os direitos sociais e econômicos – atribuiu 

ao Estado um papel mais ativo, que exige intervenção na ordem econômica e social, 

com o objetivo de assegurar a igualdade entre os cidadãos, não conseguida no 

período liberal33. 

Também a liberdade individual foi seriamente afetada pela nova concepção 

do Estado, tendo em vista a crescente intervenção, ora por meio de limitações ao 

exercício de direitos individuais, ora pela atuação direta no setor da atividade privada. 

Cresceu a intervenção no domínio econômico, cresceu o exercício do poder de polícia, 

que passou a atuar em todas as áreas da vida social e econômica, cresceu o rol de 

atividades assumidas pelo Estado, como, por exemplo, serviços públicos34. 

Nesse período, o acréscimo das funções a cargo do Estado trouxe, como 

consequência, o crescimento do aparelhamento administrativo e o fortalecimento do 

Poder Executivo, por ser este quem assumiu essas novas atribuições. 

Nessa fase, referida como modernidade ou Estado Social (Welfare State) 

– iniciada na segunda década do século XX, tendo como marcos históricos a 

Constituição de Weimar (Alemanha) e a Constituição Mexicana – o Estado assume 

diretamente alguns papéis econômicos, tanto como condutor do desenvolvimento 

como outros de cunho distributivista, destinados a atenuar certas distorções do 

mercado e a amparar os contingentes que ficavam à margem do progresso 

econômico. Novos e importantes conceitos são introduzidos, como os de função social 

da propriedade e da empresa, assim como se consolidam os chamados direitos 

sociais, tendo por objeto o emprego, as condições de trabalho e certas garantias aos 

trabalhadores. 

Não há dúvidas de que o surgimento do Estado Providência ocorreu como 

uma reação ao sistema socialista. Afinal, aquele tipo de Estado, apesar de toda a 

oratória, havia se tornado firmemente uma parte do capitalismo moderno e da vida 

econômica moderna35, que vem alcançar seu apogeu pós Keynes e pós o New Deal36, 

                                                           
33  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella (Coord.), op. cit., p. 31. 
34   Ibidem, p. 31. 
35  GALBRAITH, John Kenneth, op. cit., p. 189. 
36 “[...] o New Deal conjugou um universo de medidas regulatórias e de políticas públicas, direcionadas 

em primeiro momento à recuperação econômica no cenário de pós-crise, mas que, às custas de um 
verdadeiro experimentalismo institucional, produziram um significativo rearranjo jurídico do 
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implementado, nos EUA, pelo governo do presidente Franklin Delano Roosevelt. 

 

1.2.3 O Estado Neoliberal: nuances e características  

 

No período neoliberal, inaugurado nas décadas de setenta e oitenta, sob a 

forte influência dos Estados Unidos e Inglaterra, inicia-se uma alteração no papel do 

Estado na economia. É a época das privatizações das grandes empresas estatais e 

da quebra de monopólios (na maioria monopólios estatais), principalmente, neste 

último país. 

Nesse período, passou-se a falar em Estado regulador, que, nas palavras 

de Calixto Salomão Filho37, decide retirar-se da intervenção econômica direta, através 

da prestação de uma gama bastante variada de serviços, para assumir a função de 

organizador das relações sociais e econômicas e que, por outro lado, reconhece ser 

para tanto insuficiente o mero e passivo exercício do poder de polícia (de regulação) 

sobre os mercados. 

Não é por acaso, que, no Brasil, nesse período – pós década de oitenta – 

são criadas as primeiras agências reguladoras federais e fortalecido o papel 

institucional do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). 

A quadra final do século XX corresponde à terceira e última fase, a pós-

modernidade, que encontra o Estado sob crítica cerrada, densamente identificado 

com a ideia de ineficiência, desperdício de recursos, morosidade, burocracia e 

corrupção. Mesmo junto a setores que o vislumbravam outrora como protagonista do 

processo econômico, político e social, o Estado perdeu o charme redentor, inovador, 

passando-se a ser encarado com ceticismo, em vez de instrumento do progresso e 

da transformação38.  

O discurso deste novo tempo é o da desregulamentação, da privatização e 

das organizações não-governamentais. No plano da cidadania, desenvolveram-se os 

                                                           
ambiente econômico norte-americano” (SCHAPIRO, Mario Gomes. Novos parâmetros para a 
intervenção do Estado na economia: persistência e dinâmica na atuação do BNDES em uma 
economia baseada no conhecimento. 2009. 326 f. (Tese de doutorado) Departamento de Direito 
Econômico e Financeiro, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Orientador: Gilberto 
Bercovici. São Paulo, 2009. p. 124. 

37  SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação da atividade econômica: princípios e fundamentos jurídicos. 
São Paulo: Malheiros Editores, 2001. p. 14. 

38  BARROSO, Luis Roberto. Agências reguladoras, constituição, transformações do Estado e 
legitimidade democrática. R. Dir. Adm., Rio de Janeiro, n. 229, p. 285-311, jul./set. 2002. p. 286. 
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direitos ditos difusos, caracterizados pela pluralidade indeterminada de seus titulares 

e pela indivisibilidade de seu objeto, como, por exemplo, a proteção ao meio ambiente, 

ao consumidor e aos bens e valores históricos, artísticos e paisagísticos. Nesse 

ínterim, não se pode olvidar da proteção da concorrência39. 

 

1.2.3.1 As mazelas do Estado neoliberal: o Estado regulador como meio de proteção 

da liberdade de concorrência e da livre iniciativa 

 

Fazendo-se uma breve comparação entre o Estado liberal e o 

contemporâneo Estado neoliberal (adotado, no Brasil, pela Carta da República de 

1988) preleciona Eric Hobsbawn40 que essa nova onda do laissez-faire – chamada 

por ele de ultrarradical, conhecido por nós, por ensinamentos de doutrinadores da 

área, como surgimento do Estado neoliberal, ou seja, essa globalização 

acompanhada de mercados livres trouxe consigo uma acentuação das desigualdades 

econômico-sociais no interior das nações e entre elas. 

Logo, se o Estado liberal pressupunha um afastamento total do Poder 

Público no que se refere à atividade econômica, o Estado neoliberal, não obstante 

tenha fundamentos semelhantes, não pode pressupor esse afastamento. Pois, este 

também é um promotor de desigualdades e de tratamentos não isonômicos que 

precisam ser corrigidos por meio da intervenção estatal. 

A crise mundial de 1929 e a recente crise de 2008 – principalmente, nos 

Estados Unidos da América – enterraram as ideias liberais, calcadas nesse 

pensamento totalmente libertário sobre a organização e controle da economia, sem 

intervenção estatal, dando lugar ao Estado regulador. Afinal, acredita-se que as 

últimas resistências à necessidade de uma constante e necessária regulação dos 

mercados – ao que tudo indica – foram dissipadas com a crise econômica e financeira 

mundial que se iniciou em 2008 e se espalhou pelas economias do mundo. 

Raimundo Bezerra Falcão41 leciona que o Estado intervencionista nasce do 

receio, já encontrado em Maquiavel e Hobbes, de que “os apetites potestativos dos 

mais fortes terminassem por esmagar o patrimônio libertário individual dos mais 

                                                           
39  BARROSO, Luis Roberto, op. cit., p. 286. 
40  HOBSBAWN, Eric. Globalização, democracia e terrorismo. Tradução: José Viegas. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2007. p. 105. 
41  FALCÃO, Raimundo Bezerra, op. cit., p. 29. 
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fracos, o que era o caso da grande maioria”. Desse modo, cai por terra a célebre 

sustentação de que a melhor contribuição que cada um podia dá a ordem social seria 

sua contribuição de egoísmo pessoal.  

Para Antônio José Avelãs Nunes42, o Estado regulador nasce como uma 

compensação aos processos de privatização e de desestatização. Este foi o quadro 

em que surgiu – a partir dos anos oitenta do século XX – o novo figurino do Estado 

capitalista: o Estado regulador. A partir daí a defesa da concorrência é entregue a 

agências – ou autoridades – de defesa da concorrência, enquanto a regulação setorial 

dos vários mercados regulados é confiada a agências reguladoras. 

Não se pode negar que a importância da intervenção estatal na economia 

por meio da regulação da atividade econômica é uma das formas de buscar o 

equilíbrio entre os interesses dos agentes econômicos, dos consumidores (clientes) e 

do Governo, porque não dizer de toda a coletividade43.  

Nessa toada, defende, acertadamente, Eric Hobsbawn44, que “o ideal de 

soberania do mercado não é um complemento à democracia, e sim uma alternativa a 

ela”45. Necessitando, portanto, que a soberania (liberdade) dos mercados seja 

constantemente limitada pela atuação dos órgãos reguladores como forma até mesmo 

de manter a democracia. 

Fernando Facury Scaff46, contestando as nuances do Estado neoliberal e 

fazendo um paralelo com a defesa dos direitos, lança a seguinte crítica: 

Deixar os direitos ao sabor do mercado – pregação neoliberal –, equivalerá a 
estabelecer uma corrida de obstáculos entre atletas em perfeitas condições 
físicas e paraplégicos em cadeiras de rodas. Você já sabe o resultado da 
disputa. Os mais ricos aumentarão o fosso existente de poder aquisitivo, de 
educação, saúde, segurança, enfim, de bem-estar social. A reprodução desta 
situação apenas gerará maior exclusão social. Um direito que se escreva com 

                                                           
42  NUNES, Antônio José Avelãs. O Estado capitalista no quadro da política de globalização neoliberal. 

Revista do Tribunal de Contas do Estado, ano v, n. 9, jan./jun. 2011, p. 15-67. João Pessoa, Paraíba, 
p. 16. 

43   Afinal, conforme nos ensina o Papa Francisco, na Exortação Apostólica Evangelli Gaudium, “[n]ão 
podemos mais confiar nas forças cegas e na mão invisível do mercado”. (FRANCISCO, Santo 
Padre. Exortação Apostólica, Evangelii Gaudium do Santo Padre Francisco ao Episcopado, ao Clero 
às Pessoas Consagradas e aos Fiéis Leigos sobre o Anúncio do Evangelho no Mundo Actual. 
Disponível em: 
<https://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/apost_exhortations/documents/papa-
francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_po.pdf>. Acesso em: 18 abr. 2017). 

44  HOBSBAWN, Eric, op. cit., p. 105. 
45  Nesse sentido, Richard Posner afirma que “o liberalismo e a democracia são duas forças em tensão 

[...], tanto se apoiam quanto se opõem entre si”. (POSNER, Richard. Para além do direito. Tradução: 
Evandro Ferreira e Silva. São Paulo: Martins Fontes, 2009. p. 26). 

46  SCAFF, Fernando Facury. Responsabilidade civil do Estado intervencionista. 2. ed. rev. e. ampl. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2001. p. 4. 
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letra maiúscula não pode coadunar com isso. 
 

Pelo exposto supra infere-se que o neoliberalismo necessita, portanto, da 

atuação do Estado fiscalizador, a fim de que as regras do jogo econômico sejam 

asseguradas e a livre concorrência possa ser exercida em consonância com o 

ordenamento jurídico.  

Logo, percebe-se que a utopia de um de um mercado do tipo laissez-faire 

global e anárquico, como desejavam os neoclássicos, deve esbarrar na regulação 

econômica da economia, como um mecanismo para manter o equilíbrio de forças 

entre os agentes econômicos, e entre estes e os consumidores, com fins de evitar 

abuso do poder econômico. 

Assim, está bastante evidente que o livre funcionamento do mercado, sem 

regulação e sem amarras legais, leva à produção dos chamados efeitos 

autodestrutíveis. Aduz Paula Andrea Forgioni47 que após a crise de 2008, essa 

consciência dos efeitos autodestrutíveis – gerada pelo capitalismo – intensificou-se 

ainda mais. E, complementa com a afirmação de que por mais paradoxal que pareça 

não são apenas os seres humanos e os recursos naturais que tinham que ser 

protegidos contra os efeitos devastadores de um mercado auto-regulável, mas 

também a própria organização da produção capitalista. 

Assumindo uma posição mais moderada, expõe Sérgio Guerra48 – com 

fundamento na doutrina de Alexandre Santos de Aragão – que, à medida que os 

valores constitucionalmente assegurados não sejam prejudicados, o Estado não deve 

restringir a liberdade dos agentes econômicos e, caso seja necessário, deve fazê-lo 

da maneira menos restritiva possível. Vale dizer, para este autor o Estado somente 

deve intervir na Economia quando estritamente necessário, de forma suplementar. 

 Sobre a necessidade e importância de intervenção estatal na economia não 

parece haver atualmente qualquer divergência relevante. Entretanto, nessa quadra 

histórica contemporânea, vislumbra-se não apenas a atuação do Estado 

isoladamente, mas a atuação da própria sociedade por meio das pessoas naturais ou 

jurídicas diretamente afetadas/lesadas pelas ações anticoncorrenciais. Já não se 

visualiza apenas uma atuação Estado-particular, como forma de coibir as condutas 

                                                           
47  FORGIONI, Paula Andrea, op. cit., 2012, p. 180. 
48  GUERRA, Sérgio. Serviços públicos e controle da administração pública. Colaboradora: Patrícia 

Sampaio. 6. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. p. 12. 



35 
 
antitrustes, mas uma atuação particular-particular (por meio de ação estritamente 

privada). 

Assim, a principal manifestação econômica do Estado Liberal insculpida no 

postulado da livre iniciativa – que se traduz no direito de qualquer cidadão exercer 

atividade econômica livre de qualquer restrição, condicionamento ou imposição estatal 

–, está cada vez mais passível de restrição (ou combate), por meio da atuação do 

Poder Público ou até mesmo dos afetados pelas condutas provenientes do poder 

econômico das empresas. 

Estabelecendo uma cronologia temporal, é lugar comum na doutrina que 

os primeiros sinais desse novo papel do Estado, pós-liberalismo clássico, já pode ser 

percebido na promulgação da Constituição Mexicana, produto da revolução ocorrida 

naquele país em 1917, e da Constituição da República de Weimar de 1919. Essas 

constituições detêm a primazia na incorporação da ordem econômica ao texto 

constitucional49. 

Segundo a definição de Eros Roberto Grau50, a intervenção do Estado no 

domínio econômico pode se dar por meio de intervenção direta, no qual o Estado 

desempenha papel de agente econômico, ou intervenção indireta, onde o Estado atua 

como agente normativo. A intervenção direta se dá em duas modalidades: intervenção 

por absorção – onde o Estado assume os meios de produção de determinada 

atividade econômica em regime de monopólio; e intervenção por participação – 

situação em que o Estado assume apenas parcela dos meios de produção em regime 

de concorrência com os demais agentes do mercado. Contudo, a intervenção direta 

ficou expressamente limitada pela constituição aos casos de defesa da segurança 

nacional e promoção do interesse público51. 

Isto não significa, entretanto, que o Estado não possa desenvolver 

diretamente determinada atividade econômica com o fim de promover a livre 

concorrência, mas, tão-somente poderá fazê-lo se comprovada a necessidade 

especial para tanto. Dessa maneira, a intervenção direta do Estado no domínio 

                                                           
49  Nesse sentido, ver HORTA, Raul Machado. Constituição e ordem econômica e financeira. Revista 

de Informação Legislativa, Brasília, a.28, n. 111, jul./set. 1991.  
50  GRAU, Eros Roberto, op. cit., 2001, p. 148. 
51  Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade 

econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional 
ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Para maiores detalhes sobre os casos 
em que se é admitida a intervenção direta do Estado no Domínio Econômico, sugere-se a leitura 
de: GRAU, Eros Roberto, op. cit., 2001, p. 281. 
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econômico representara uma situação extraordinária e possível somente de forma 

subsidiária, quando meios menos extremos de intervenção forem comprovadamente 

ineficazes. 

O que se conclui é que a intervenção estatal no domínio econômico tem 

por finalidade preservar a livre iniciativa e a liberdade de atuação do particular, em vez 

de limitá-las. Assim, a preservação da liberdade de iniciativa justifica a vigilância e 

intervenção estatal. 

Nesse diapasão, pode-se afirmar que a livre competição entre os agentes 

de mercado é instrumento fundamental para se alcançar o desenvolvimento 

econômico e o bem-estar social. Além do mais, por meio da proteção da livre 

concorrência é que se tem como garantia a limitação da possibilidade de lucros 

extraordinários, estímulo à meritocracia e à inovação. 

No que concerne à intervenção do Estado na Economia, como um dos 

instrumentos de dirigismo econômico, o Direito da Concorrência, na dicção de Eros 

Roberto Grau52, “presta-se a defender o capitalismo53 dos capitalistas”. Afinal, 

defende-se aqui o argumento de Paula Andrea Forgioni54, com base na lição de Rudolf 

von Jhering, de que deixado livre no exercício de sua atividade, sem pressões 

competitivas ou sem controle estatal, a empresa tende a obter o maior lucro possível 

e, assim, explorar a coletividade. 

Nessa toada, afirmara, certa vez, Adam Smith, “it is not from the 

benevolence of the butcher, the brewer, or the baker, that we expect our dinner, but on 

their regard to their own interest”55. 

Nesse mesmo sentido, afirmara Rudolf von Jhering56 que a concorrência é 

o regulador espontâneo do egoísmo, pois o egoísmo do vendedor que exagera o seu 

preço é contido pelo de outro que vende a um preço menor, assim como o egoísmo 

do comprador que quer pagar muito pouco é refreado pelo de outro que oferece mais.  

                                                           
52  GRAU, Eros Roberto, op. cit., 2001, p. 23-24. 
53   Conforme adverte Michel Beaud: “Desde sua formação, o capitalismo é nacional e mundial, privado 

e estatal, concorrencial e monopolista”. (BEAUD, Michel. História do capitalismo: de 1500 aos 
nossos dias. Tradução: Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. São Paulo: Brasiliense, 1987. p. 
63). 

54  FORGIONI, Paula Andrea, op. cit., 2012, p. 170. 
55  “Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro, ou do padeiro, que esperamos nosso jantar, 

mas pelo zelo com que cuidam de seus próprios interesses” (tradução livre). SMITH, Adam, op. 
cit.,1976, p. 19. 

56  JHERING, Rudolf von. A evolução do Direito. Lisboa: José Bastos & Cia., 1892. p. 103. 
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Pode-se afirmar, de certa forma, que a intervenção estatal no domínio 

econômico tem como escopo impedir os capitalistas de tornar verdadeira a dura lição 

da parábola evangélica dos talentos: “[a] todo aquele que tem, mais lhe será dado e 

terá em abundância: mas daquele que não tem, até o que [pensa que] tem lhe será 

tirado”57. 

O que é forçoso concluir, sem maiores esforços, é que o capitalismo, o livre 

mercado, sem amarras, traz em si o egoísmo pessoal, onde cada um traz em si 

apenas o seu desejo de obter vantagens em detrimento dos demais. Por isso, surge 

a necessidade do controle estatal como forma de combater os excessos e de legitimar 

as práticas que visem um desenvolvimento sustentável, do ponto de vista econômico, 

de manutenção e de salvaguarda do próprio capitalismo58. Portanto, a única maneira 

possível de proteger a coletividade, o capitalismo dele mesmo, a livre iniciativa, a livre 

concorrência, é por meio da atuação reguladora do Estado. 

  

1.3 A ORDEM ECONÔMICA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E A 

PROTEÇÃO DA LIVRE CONCORRÊNCIA E DA LIVRE INICIATIVA 

 

Nesta seção faz-se uma breve análise do conceito de ordem econômica 

insculpida na Carta Magna de 1988, além de um breve apanhado histórico das 

constituições anteriores. 

 

1.3.1 Ordem econômica: um breve relato histórico-constitucional 

 

A Constituição Federal de 1934 (CF/1934) foi pioneira ao instituir uma 

ordem econômica e social (artigos 115 a 143), nitidamente influenciada pela 

Constituição alemã de 1919 (Constituição de Weimar), norteando a economia nos 

princípios da justiça social e da dignidade da pessoa humana. 

Não há como negar a presença liberal, na Carta Política de 1934, uma vez 

                                                           
57  BÍBLIA SAGRADA. Mateus 25:29. Disponível em: <http://bibliaportugues.com/matthew/13-

12.htm>. Acesso em: 22 maio 2017. 
58  Alan Greesnpan cita a lição deixada pelos socialistas fabianos do final do século XIX – grupo que 

assim se denominou inspirado no General Fabius da antiga Roma, que rechaçou o exército do tirano 
Aníbal, por meio de uma estratégia militar de atrito, não de confronto. O propósito dos fabianos não 
era destruir o capitalismo, mas impor-lhes restrições, autoprotegendo-o da árdua competição dos 
mercados (GREESNPAN, Alan. A era da turbulência: as aventuras de um novo mundo. Tradução: 
Afonso Celso da Cunha Serra. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. p. 256). 
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que consagrava a livre iniciativa e a liberdade de associação como princípios 

econômicos, sendo a primeira constituição que consagrou a liberdade de associação 

sindical (artigo 120).  

A Constituição Federal de 1937 (CF/1937), influenciada pela Constituição 

Polonesa de 1935, dedicou diversos artigos à ordem econômica, estabelecendo uma 

política intervencionista do Estado no domínio econômico (artigo 135, sob o título Da 

Ordem Econômica), tendo caráter nitidamente nacionalista, com concentração de 

poderes no Executivo. Igualmente consagrou a liberdade de associação, inclusive 

para fins profissionais e sindicais. Além disso, atribuía ao Estado a possibilidade de 

coordenação da produção e estimulava o incentivo à competição com repreensão dos 

crimes contra a economia popular. Ademais, destaque-se que, sob a sua égide foram 

editadas as primeiras leis de proteção à concorrência59. 

A Constituição de 1937, em seu artigo 141, estabelecia como um de seus 

princípios a proteção da economia popular. Esse dispositivo constitucional, em uma 

de suas vertentes, foi regulamentado pelo Decreto-lei n° 869/1938, que tinha o 

objetivo de definir os crimes contra a economia popular60. 

A Constituição Federal de 1946 (CF/1946) consolidou a ordem econômica 

no seu Título V, estabelecendo inúmeras modificações em relação à Carta Política 

antecedente, uma vez que, apesar de ainda manter um caráter intervencionista, 

buscou conciliar a iniciativa individual com o estímulo estatal, resguardando os direitos 

fundamentais. Vale dizer, subordinava o exercício dos direitos individuais ao interesse 

da coletividade. Em seu artigo 146 consagrou a intervenção do Estado no domínio 

econômico, inclusive por meio do direito à constituição de monopólio industrial. Além 

disso, insculpiu na ordem econômica e social o princípio de que o uso da propriedade 

seria condicionado ao bem-estar social. E, à lei caberia – com observância do artigo 

141, § 16 –, promover a justa distribuição da propriedade com igual oportunidade para 

todos (artigo 147). 

A Carta Política de 1967/69 manteve uma certa linha intervencionista, sem, 

                                                           
59  MATIAS, João Luís Nogueira. A função social da empresa e a composição de interesses na 

sociedade limitada. 2009. 323 f. Tese (Doutorado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo - USP. São Paulo, 2009. p. 27. 

60  Muitas das práticas consideradas criminosas pelo Decreto-lei em questão ainda são combatidas 
atualmente. Seja na esfera criminal, pela Lei n° 8.137/1990, que trata dos crimes contra a economia, 
ou na esfera administrativa, pela Lei n° 12.529/2011, que dispõe sobre a repressão e prevenção de 
infrações à ordem econômica, como cartel, venda casada e preço predatório, por exemplo. 
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contudo, definir um sistema econômico a ser adotado pelo Estado, ficando hesitante 

entre o intervencionismo e o neoliberalismo. Por meio de seu artigo 157, consagrou 

como princípios da ordem econômica a justiça social, o desenvolvimento nacional e a 

harmonização e solidariedade entre os fatores de produção. Concedeu ao Estado o 

direito à intervenção, inclusive monopolista, no domínio econômico para garantir a 

competição e a livre iniciativa. 

 

1.3.2 Os princípios constitucionais da ordem econômica na Carta Política de 

1988 

 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto61, em primorosa lição, aduz que existem 

três aspectos da ordem econômica a se considerar: o ontológico (o que ela é), o 

axiológico (que valores adota) e o teleológico (os resultados que persegue). Desta 

forma, o aspecto ontológico da ordem econômica compreende os seus fundamentos 

fáticos: o trabalho, os meios de produção e a iniciativa econômica. Já, o seu aspecto 

axiológico define os princípios que atuam como vetores da atividade interventiva do 

Estado. Por fim, o aspecto teleológico elenca as finalidades a que visa o Estado 

através de sua intervenção, ou seja, indica os resultados a serem idealmente 

alcançados em função da atividade interventiva. 

Dentro do aspecto axiológico da ordem econômica, a Constituição Federal 

de 1988 estabelece, nos nove incisos do artigo 170, seus princípios basilares, 

dispondo que a ordem econômica brasileira deverá pautar-se na: i) soberania 

nacional, ii) na propriedade privada, iii) na função social da propriedade, iv) na livre 

concorrência, v) na defesa do consumidor, vi) na proteção ao meio ambiente, vii) na 

redução das desigualdades regionais e sociais, viii) na busca do pleno emprego; e, ix) 

no favorecimento às empresas de pequeno porte, constituídas sob as leis nacionais, 

com sede e administração no Brasil. Além disso, o parágrafo único do artigo 170 

consagra o princípio do livre exercício de qualquer atividade econômica (livre 

iniciativa). 

Configuram-se como objetivos incidentais da pesquisa, os princípios da 

livre concorrência e da livre iniciativa, no qual serão tratados em tópicos específicos, 

                                                           
61  MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Uma análise sistêmica do conceito de ordem econômica e 

social. Revista de Informação Legislativa, v. 24, n. 96, Brasília, out-dez, 1987. p. 593. 
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com maior profundidade. Ademais, a intervenção estatal na economia também será 

tratada como pano de fundo desta pesquisa. Logo, aqui, cuidar-se-á dos três aspectos 

da ordem econômica.  

Por meio do artigo 173 (CF/1988) é possível inferir que a regra é a 

abstenção do Estado de exercer atividade econômica – até como uma forma de não 

gerar desequilíbrio concorrencial, dado o poder estatal – ressalvados os casos no qual 

a exploração direta de atividade econômica será permitida pelo Estado, vale dizer, 

necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, 

conforme definido na própria Constituição.  

Nesses casos, ou seja, no qual o Estado poderá exercer atividade 

econômica, por meio de empresas públicas ou sociedades de economia mista, estas 

devem se sujeitar ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto 

aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários (artigo 173, § 1º, 

inciso II, da CF/1988). Ademais, essas estatais não poderão gozar de privilégios 

fiscais não extensivos às empresas do setor privado (artigo 173, § 2º, CF/1988). 

Logo, percebe-se que a Lei Maior reservou ao Estado brasileiro o papel 

primordial de agente normativo e regulador da atividade econômica, além das funções 

de fiscalização, incentivo e planejamento da atividade econômica (artigo 174). 

Por seu turno, o tratamento diferenciado dispensado às empresas de 

pequeno porte – conforme definido na Lei Complementar n° 123/2006, referente à 

simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e 

creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei – não representa a 

interferência do Estado no sentido de gerar desequilíbrio no mercado, mas, em sentido 

contrário, ou seja, trazer maior isonomia diante da vulnerabilidade destas em 

concorrência com as grandes empresas (artigo 179, CF/1988). 

Assim, conforme exposto anteriormente, infere-se que a Carta Magna, ao 

dispor sobre a exploração de atividades econômicas, ou seja, a produção e circulação 

de bens e serviços necessários à vida em sociedade, atribui relevante papel à 

iniciativa privada, ficando a cargo do Estado a função supletiva atinentes às situações 

que envolvam a segurança nacional e/ou de relevante interesse coletivo.  

No que se refere ao princípio da soberania nacional, o mesmo relaciona-se 

com a qualidade acerca do poder estatal. Pode-se afirmar que é a capacidade de o 

Estado-nação ser reconhecido como pessoa jurídica de direito público no âmbito 

internacional. Ressalte-se que a soberania política plena somente é assegurada 
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quando o Estado goza e desfruta de soberania econômica. Isto porque a soberania 

nacional somente se efetiva, tanto interna quanto externamente, quando o País 

alcança patamares de desenvolvimento econômico e social que lhe garantam a plena 

independência nas suas decisões políticas, sem a necessidade de auxílios ou 

interferências internacionais62. 

Perfazendo-se uma interpretação sistemática dos artigos 3°, inciso II, 192, 

e 219, sua exegese nos remete que o Estado brasileiro deve conduzir os nichos de 

sua economia em políticas de desenvolvimento socioeconômico sustentáveis, a fim 

de alcançar sua plena soberania. Pois, quanto mais equilibradas forem as forças 

internas do mercado, maior será a possibilidade de exercício da soberania estatal. 

Quanto ao princípio da propriedade privada, pode-se inferir que esse 

princípio assegura aos agentes econômicos direito à propriedade dos fatores de 

produção e circulação de bens em seus respectivos ciclos econômicos, sendo 

instrumento garantidor da livre iniciativa de empreendimentos privados. 

Intrinsecamente relacionado ao princípio da propriedade privada está o 

princípio da função social da propriedade que tem como pressuposto cuidar da 

socialização dos direitos individuais, de cunho privatista, no qual o uso e a fruição da 

propriedade privada passam a ser condicionados ao atendimento de uma função 

maior, previamente estipulada em lei, cuja inobservância legitima a interferência 

estatal sob a esfera de domínio privado do proprietário. 

O princípio da defesa do consumidor é corolário do princípio da livre 

concorrência63, sendo, juntamente com este, princípios de integração e de defesa do 

mercado e da coletividade. A interconexão entre a proteção do consumidor e da 

defesa na concorrência será tratado em tópico específico (item 1.4.2.2). 

 

1.4 OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DA DEFESA DA CONCORRÊNCIA E DA 

LIVRE INICIATIVA 

 

Expostos, anteriormente, alguns princípios constitucionais (implícitos e 

explícitos) da ordem econômica, tratar-se-á agora dos princípios da livre concorrência 

e da livre iniciativa, espinha dorsal desta pesquisa. 

                                                           
62  FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. Lições de direito econômico. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. 

p. 97. 
63  REALE, Miguel. Questões de direito privado. São Paulo: Saraiva, 1997. p.102. 
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1.4.1 Fundamentos jurídicos da livre iniciativa 

 

Na dicção de Fabio Konder Comparato64 o princípio da livre iniciativa 

comporta um duplo sentido: garante-se de um lado a livre criação ou fundação de 

empresas, ou seja, a liberdade de acesso ao mercado, mas protege-se também, de 

outro lado, a livre atuação das empresas já criadas, vale dizer, a liberdade de atuação 

e de permanência no mercado.  

Conforme aduz João Luís Nogueira Matias65, é elemento fundamental do 

ideário liberal: a livre iniciativa, dela decorrendo a liberdade econômica, baseada na 

propriedade; e, a livre concorrência. Afirma que o princípio da livre iniciativa tornou-se 

a base do sistema capitalista. Mas, a sua importância não deve ser 

superdimensionada, ensejando abusos. Pois, desde a sua formulação original, tal 

princípio não foi moldado em termos absolutos, posto que o seu exercício está 

subordinado às previsões legais66. 

Não resta dúvida que, no ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da 

livre iniciativa tem fundamento constitucional e infraconstitucional. Na Constituição 

Federal de 1988, referido princípio encontra guarida nos seguintes artigos: 1°, inciso 

IV e 170. No artigo 1°, inciso IV, está estabelecido que a República Federativa do 

Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento, dentre 

outros, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Por seu turno, no artigo 170, 

está previsto que a ordem econômica tem como fundamento a valorização do trabalho 

humano e a livre iniciativa. 

Calixto Salomão Filho67, referindo-se à doutrina de Eros Roberto Grau, 

adverte que livre iniciativa não é sinônimo de liberdade econômica absoluta.  O que 

ocorre é que o princípio da livre iniciativa, insculpido no caput do artigo 170 da 

CF/1988, nada mais é do que uma cláusula geral cujo conteúdo é preenchido pelos 

incisos do mesmo artigo. Esses incisos claramente definem a liberdade de iniciativa 

                                                           
64  COMPARATO, Fábio Konder. Regime constitucional do controle de preços no mercado. Revista de 

Direito Público, n. 24, 1991. p. 18. 
65   MATIAS, João Luís Nogueira, op. cit., 2009, p. 93. 
66   Ibid., p. 93. 
67  SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial: as condutas. São Paulo: Malheiros Editores, 2003. 

p. 81. 
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não como uma liberdade anárquica, porém social, e que pode, consequentemente, 

ser limitada. 

A ordem econômica tem por finalidade assegurar a todos existência digna, 

conforme os ditames da justiça social (artigo 170, CF/1988). Desta forma, para ser 

considerada legítima, a liberdade de iniciativa deverá ser exercida com este fim, e não 

voltada simplesmente para o lucro ou para a realização pessoal do empresário.  

Nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do Recurso 

Extraordinário n° 349.686-7/PE, já assentou jurisprudência no sentido de que o 

princípio da livre iniciativa não pode ser invocado para afastar regras de 

regulamentação do mercado e de defesa do consumidor.  

Como corolário de uma economia capitalista, o citado princípio tem como 

papel central a garantia de que os agentes econômicos tenham pleno acesso ao 

mercado (eliminação de barreiras) e que possam nele permanecer. 

 

1.4.2 Fundamentos jurídicos da livre concorrência 

 

Com fulcro no princípio da livre concorrência, deve o Estado intervir de 

forma a garantir que a competição entre os concorrentes de um mesmo mercado 

ocorra de forma justa e sem abusos (evitando a formação de monopólio, oligopólio, 

cartel, dentre outros), garantindo-se, assim, o equilíbrio entre a oferta e a procura, bem 

como a busca pela eficiência econômica, cuja finalidade é garantir que toda e qualquer 

pessoa que esteja em condições de participar do ciclo econômico de determinado 

nicho de nossa economia, nele possa, livremente, entrar, permanecer e sair, sem 

qualquer interferência estranha oriunda de interesses de terceiros. 

A priori, pode-se fixar o entendimento de que um dos principais 

fundamentos da livre concorrência é que se deve proteger a concorrência dela mesma 

e de fatores externos. Afinal, é justamente na defesa da concorrência que se localiza 

aquilo que Robert Bork68 denominou de paradoxo antitruste (antitrust paradox), pois 

ao mesmo tempo que a legislação concorrencial deve garantir a livre concorrência, 

deve também garantir que esse fundamento não seja utilizado para a formação de 

                                                           
68  BORK, Robert. The antitrust paradox: a policy at war with Itself. New York: Basic Books, 1978. 

Disponível em: <http://www.heinonline.org>. Acesso em: 17 mar. 2017.  
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monopólios69. Vale dizer, o direito da concorrência evoca, em si, o paradoxo 

(aparente) de restringir os bens jurídicos que pretende proteger. 

Dessa forma, ao mesmo tempo em que se mostra nociva ao agente 

econômico, a concorrência mostra-lhe o caminho de atrair novas oportunidades e de 

obter proveitos econômicos não inicialmente previstos. Pois, conforme doutrina Paula 

Andrea Forgioni, “o empresário não aprecia a concorrência, suporta-a porque esta é 

a forma admissível de conquistar mercado e aumentar lucros”70. 

Como visto, a Constituição Federal de 1988, ao tratar sobre a ordem 

econômica, estabelece no artigo 170, inciso IV, a livre concorrência como um de seus 

princípios informadores. Neste sentido, a livre concorrência é um valor constitucional 

que deve pautar as relações econômicas da sociedade, devendo ser sopesado junto 

a uma série de outros valores constitucionais para que os objetivos programáticos da 

ordem econômica sejam atingidos71. 

A livre concorrência é, também, um bem juridicamente tutelado, sendo 

objeto de proteção e fomento pelo Estado, conforme imposto pela própria 

Constituição. A exigência de tal tutela pode ser encontrada principalmente no artigo 

173, § 4°, da CF/1988: a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à 

dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos 

lucros. No entanto, o texto constitucional não definiu o que é a livre concorrência, 

deixando tal função para a doutrina e para a jurisprudência. 

Em termos gerais, a livre concorrência pode ser entendida como uma 

exigência, constitucionalmente qualificada, de equilíbrio nas forças econômicas 

atuantes no mercado de modo que a alocação dos recursos nacionais seja a mais 

próxima possível daquela socialmente desejável. Esse equilíbrio das forças 

econômicas não significa, de maneira alguma, que todos os agentes econômicos 

devam ser iguais ou possuir o mesmo poder econômico. Pelo contrário, a competição 

entre os agentes econômicos pressupõe a diferença entre eles, do contrário, 

                                                           
69  Na disputa pela oportunidade de troca, livre concorrência, espera-se que o agente econômico, de 

maior poder econômico (mais forte economicamente), mais eficiente, sagre-se vencedor. Esse fato 
– o poder econômico é um fato – leva a concentração do mercado e a formação do monopólio, que 
pode ameaçar o próprio sistema. Daí o paradoxo, posto que, o capitalismo traz em si a semente de 
sua própria destruição. 

70  FORGIONI, Paula Andrea, op. cit., 2012, p. 170. 
71   GRAU, Roberto Eros, op. cit., 2001, p. 212. 



45 
 
houvesse um mandamento jurídico exigindo a plena igualdade horizontal entre todos 

os agentes de mercado, então não haveria razão em competir72.  

A economia de mercado, numa economia capitalista, pressupõe diferenças 

e o desejo dos agentes econômicos por maior quantidade de consumidores e, 

portanto, maior lucro. Não permitir que determinados agentes econômicos se 

destaquem, porque melhores, em relação a outros, seria prejudicar o desenvolvimento 

do mercado73. 

Por outro lado, as desigualdades não podem ser de tal sorte que um agente 

econômico seja capaz de impor sua vontade em detrimento de toda a coletividade. 

Ainda que alcançada por méritos próprios, nenhum agente econômico deve ter a 

liberdade para moldar determinado mercado ao seu bel-prazer. Ademais, respeitadas 

as limitações naturais de um mercado, a entrada de novos concorrentes sempre deve 

ser estimulada pelo Estado, uma vez que a livre iniciativa é a base de qualquer 

economia capitalista.  

Um mercado à mercê da vontade de um único agente econômico pode 

levar a situações onde o interesse social seja gravemente ofendido. Portanto, ao 

Estado cabe garantir que, mesmo um agente econômico extremamente eficiente, que 

tenha se diferenciado dos demais e por isso alcançado grande poder econômico, não 

possa, ele mesmo, definir a dinâmica alocativa deste setor de atuação em detrimento 

do interesse coletivo. 

O equilíbrio das forças mercadológicas está justamente na função estatal 

de evitar abusos no uso da liberdade econômica e, desta maneira, garantir que 

nenhum agente econômico possa impedir o exercício da liberdade de atuação dos 

demais agentes. 

Nesse diapasão aduz Tercio Sampaio Ferraz Júnior74 que a:  

[...] livre concorrência de que fala a atual constituição como um dos princípios 
da ordem econômica (art. 170, IV) não é a do mercado concorrencial 
oitocentista de estrutura atomística e fluída, isto é, exigência estrita de 

                                                           
72  NOGUEIRA, Vinicius A. Rossi. Direito tributário e livre concorrência. 2014. 327p. Dissertação 

(Mestrado em Direito Tributário, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, SP, 2014. 
p.40. 

73  Estabelece o §1º do artigo 36 da Lei 12.259/11 que “a conquista de mercado resultante de processo 
natural fundado na maior eficiência de agente econômico em relação a seus competidores não 
caracteriza o ilícito previsto no inciso II do caput deste artigo”. 

74   FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. A economia e o controle do Estado. Parecer publicado na edição 
de 4.6.89 do Jornal o Estadão, de São Paulo. Disponível em: 
<http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19890604-35058-nac-0050-999-50-not>. Acesso em: 10 
abr. 2017.  
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pluralidade de agentes e influência isolada e dominadora de um ou uns sobre 
outros. Trata-se, modernamente, de um processo comportamental 
competitivo que admite gradações tanto de pluralidade como quanto de 
fluidez. É este elemento comportamental – a competitividade – que define a 
livre concorrência. A competitividade exige, por sua vez, descentralização de 
coordenação como base da formação dos preços, o que supõem livre 
iniciativa e apropriação privada dos bens de produção. Neste sentido, a livre 
concorrência é forma de tutela de consumidor, na medida em que 
competitividade induz uma distribuição de recursos a mais baixo preço. De 
um ponto de vista político, a livre concorrência é garantia de oportunidades 
iguais a todos os agentes, ou seja, é uma forma de desconcentração de 
poder. Por fim, de um ângulo social, a competitividade deve gerar extratos 
intermediários entre grandes e pequenos agentes econômicos, como 
garantia de uma sociedade mais equilibrada. 
 

A proteção da livre concorrência, portanto, não está relacionada somente à 

pluralidade de agentes econômicos com a redução do poder de mercado a um mínimo 

possível. Ao contrário, a promoção deste princípio constitucional reside na garantia de 

oportunidades iguais de competição para todos os agentes econômicos75. Esta 

garantia pode se dar por meio da redução de barreiras à entrada de novas empresas, 

do fomento ao empreendedorismo e à criação de novas tecnologias, do tratamento 

diferenciado dado à pequena e média empresa. 

Não obstante, conforme demonstrado por Elizabeth Q. Farina76, a livre 

concorrência não é fomentada somente a partir da garantia desta competição entre 

os agentes. Em determinadas condições, agentes de um mesmo mercado precisam 

cooperar entre si a fim de desenvolverem suas atividades econômicas e, nestes 

casos, a promoção da livre concorrência está relacionada com a regulação apropriada 

desta relação cooperativa. 

Assim, a promoção da competição entre concorrentes está intimamente 

ligada à prevenção e repressão do exercício abusivo da liberdade econômica pelos 

agentes de mercado, em detrimento dos demais concorrentes, dos consumidores e, 

em última instância, de toda a coletividade. Assim, a intervenção do Estado no domínio 

econômico tem por fim preservar a livre iniciativa e a liberdade do particular, em vez 

de limitá-las. 

                                                           
75  Naturalmente, as características intrínsecas deste mercado devem ser de tal forma que comportem 

a competição entre mais de um agente econômico. O que geralmente não é o caso, por exemplo, 
em mercados de monopólio natural. Para mais detalhes vide PERLOFF, J. Microeconomics. 6.ed. 
Pearson Education, Inglaterra, 2012, p. 394. Disponível em: 
<https://ugess3.files.wordpress.com/2016/01/microeconomics-perloff-jeffrey.pdf>. Acesso em: 5 
mar. 2017. 

76  FARINA, Elizabeth Q. Reflexões sobre desregulamentação e sistemas agroindustriais: a experiência 
brasileira. 1996. Tese (Livre Docência) – Faculdade de Economia e Administração da Universidade 
de São Paulo – USP, São Paulo, 1996. 
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Embora a própria ordem econômica seja fundada na liberdade de agir do 

agente econômico (livre iniciativa), quando essa liberdade é exercida sem limitações, 

de forma abusiva, ela também passa a ser objeto de fiscalização e repressão para 

que a própria ordem econômica seja protegida77. 

Para Sérgio Varella Bruna78, a livre iniciativa e a livre concorrência são dois 

princípios indissociáveis, já que: 

[...] são, pois, princípios intimamente ligados. Ambos representam liberdades, 
não de caráter absoluto, mas liberdades regradas, condicionadas, entre 
outros, pelos imperativos de justiça social, de existência digna e de 
valorização do trabalho humano. Assim, o que a Constituição privilegia é o 
valor social da livre iniciativa, ou seja, o quanto ela pode expressar de 
socialmente valioso. Da mesma forma, a livre concorrência é erigida à 
condição de princípio da ordem econômica não como uma liberdade 
anárquica, mas sim em razão de seu valor social. A extensão de tais 
liberdades dependerá de sua análise conjugada com os demais objetivos e 
princípios, não só da ordem econômica mas da Constituição como um todo. 
Desta forma, a consagração da livre iniciativa e da livre concorrência não 
exclui a atuação do Estado no domínio econômico, seja exercendo sua 
função de agente normativo e regulador da atividade econômica (CF, art. 
174), seja atuando com vistas à preservação da própria livre concorrência, 
como agente repressor dos abusos do poder econômico. 
 

Logo, cabe à livre concorrência, enquanto princípio da ordem econômica, 

balizar (delimitar) o exercício da livre iniciativa79, funcionando como verdadeiro vetor 

que dá direção e sentido ao exercício do direito à liberdade econômica, convergindo-

o ao interesse da coletividade, traduzido na expectativa da melhor alocação possível 

dos recursos, escassos por natureza. 

Não obstante, num ambiente de livre mercado, o exercício abusivo da livre 

iniciativa em ofensa à livre concorrência só pode ser realizado por quem detém – ou 

possa deter em função de alguma distorção estrutural – poder econômico suficiente 

para, coletiva ou individualmente, impor sua vontade unilateralmente e em detrimento 

dos demais agentes. Daí porque a livre concorrência deve ser entendida em sua 

dimensão coletiva e não individual80. Assim, a livre concorrência encerra sempre uma 

                                                           
77  SALOMÃO FILHO, Calixto, op. cit., 2001. p. 93. 
78  BRUNA, Sérgio Varella. O poder econômico e a conceituação do abuso em seu exercício.  São 

Paulo: RT, 2001. p. 54. 
79  SCHOUERI, Luis Eduardo. Livre concorrência e tributação. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord.). 

Grandes questões atuais do Direito Tributário. São Paulo: Dialética, 2007. v. 11, p. 244.  
80  Em sentido diverso, GRAU, Eros Roberto, op. cit., 2001, p. 214. Segundo o autor “[...] estão 

incrustradas na ideologia constitucionalmente adotada as razões do individualismo metodológico. A 
cumplicidade estabelecida entre ele e a ideologia liberal – o social produzido pelo individual – não 
autoriza a deslocação da titularidade da livre concorrência, na arena da ordem econômica, do 
indivíduo para a sociedade, mesmo no caso da Constituição de 1988.”. Em que pese a posição do 
autor, com ela não se pode concordar, pois, uma análise da livre concorrência também em seu 
aspecto econômico, leva-se a concluir que o fenômeno da concorrência se refere ao processo 
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análise dos impactos de uma conduta ou de uma externalidade (falha estrutural) sobre 

a dinâmica alocativa de um mercado relevante devidamente identificado. 

Com intuito de proteger a liberdade de concorrência o STF sumulou 

entendimento (Súmula Vinculante n° 49) de que ofende o princípio da livre 

concorrência lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais 

do mesmo ramo em determinada área. Uma vez que tal vedação estaria 

injustificadamente limitando o princípio da livre iniciativa. 

 

1.4.2.1 O abuso do poder econômico e a dominação de mercados 

 

O próprio texto constitucional aponta para as formas pelas quais se 

consuma o abuso do poder econômico. A primeira delas é a dominação dos mercados. 

O mercado, como sabido, funciona de acordo com a lei da oferta e da procura. A 

regularidade de seu funcionamento depende do equilíbrio entre as forças oriundas do 

fornecimento e do consumo (demanda versus oferta). Se a empresa busca dominar o 

mercado, a consequência será o desequilíbrio entre essas forças regentes do 

mercado e a possibilidade de a empresa dominante impor condições que somente a 

ela favoreçam. Logicamente, esse domínio e essas imposições provocam efeitos 

nocivos à coletividade. 

Logo, a eliminação da concorrência, como se percebe, tem relação 

intrínseca com a dominação do mercado. A relação, portanto, é de causa e efeito: a 

eliminação da concorrência deriva do domínio do mercado. Pois, só se pode eliminar 

aquilo que efetivamente existiu.  

Ademais, tem-se como forma abusiva o aumento arbitrário dos lucros, que 

também guarda relação com as formas anteriores. Sempre que a empresa tenta 

dominar mercados e eliminar o sistema concorrencial, seu objetivo é sempre o 

mesmo, ou seja, auferir lucros desproporcionais e arbitrários. E, não é preciso ir muito 

longe para constatar ser uma das formas de abuso do poder econômico. Se o lucro é 

arbitrário, quem o está pagando é a massa de consumidores. Ocorrendo tal conduta, 

cabe ao Estado reprimi-la, por ser abusiva e ilegal. 

                                                           
alocativo de riqueza de todo um mercado relevante. Portanto, ainda que se pudesse sustentar que 
não poderia ser atribuída a sua titularidade a toda a sociedade, ela não pode, também, ser reduzida 
a um único indivíduo. 
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O domínio abusivo dos mercados no setor econômico se apresenta sob 

múltiplas espécies, dentre as quais se destacam o trust, os cartéis e o dumping81. 

Diante dos conglomerados econômicos, e de suas práticas ilícitas, o pequeno 

empresariado acaba por sucumbir e, por vezes, é absorvido pelo grupo dominante. 

Outras formas de abuso do poder econômico existem, mas, como regra, todas 

derivam, de algum modo, das citadas. 

O diploma que regula, de maneira mais detalhada, a repressão ao abuso 

do poder econômico e as providências administrativas e judiciais de combate a 

situações abusivas na economia é a Lei nº 12.529/2011, que estrutura o Sistema 

Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC). 

No que se refere à formação de monopólios, pode-se afirmar que, o 

monopólio privado82 é absolutamente vedado pela Constituição, porque permite a 

dominação do mercado e a eliminação da concorrência, fatores que espelham abuso 

do poder econômico. A empresa monopolista a curto prazo tem condições de obter 

lucro máximo e não necessita se ajustar aos preços de mercado.  

O mesmo não ocorre com o monopólio estatal, isto é, aquele que é exercido 

pelo Estado ou por delegatários expressamente autorizados a tal finalidade. A 

diferença, porém, é flagrante. Enquanto o monopólio privado tem por escopo o 

aumento de lucros e o interesse privado, o monopólio estatal deve visar sempre a 

proteção do interesse público. A exclusividade de atuação do Estado em determinado 

setor econômico tem caráter protetivo, e não lucrativo, e por esse motivo tem abrigo 

constitucional e legal. É possível, assim, definir o monopólio estatal como a atribuição 

conferida ao Estado para o desempenho exclusivo de certa atividade do domínio 

econômico, tendo em vista as exigências de interesse público. 

                                                           
81  Truste (do inglês trust) é a forma de abuso do poder econômico pela qual uma grande empresa 

domina o mercado e afasta seus concorrentes, ou os obriga a seguir a estratégia econômica adotada 
por ela. É uma forma impositiva do grande sobre o pequeno empresário. Por sua vez, cartel é a 
conjugação de interesses entre grandes empresas com o mesmo objetivo, ou seja, o de eliminar a 
concorrência e aumentar arbitrariamente seus lucros. Por seu turno, O dumping normalmente 
encerra abuso de caráter internacional. Uma empresa recebe subsídio oficial de seu país de modo 
a baratear excessivamente o custo do produto. Como o preço é muito inferior ao das empresas que 
arcam com os seus próprios custos, ficam estas sem condições de competir com aquelas, 
propiciando-lhes uma inevitável elevação de lucros. 

82  Conforme leciona Ivo Teixeira Gico Jr., “o primeiro e mais óbvio efeito deletério do monopólio é a 
transferência de riqueza do consumidor para o produtor. [...] a renda correspondente à diferença 
entre o preço monopolista e o preço competitivo não está mais disponível para os consumidores, 
tendo sido parcialmente expropriada pelo poder econômico monopolista”. (GICO JUNIOR., Ivo 
Teixeira, op. cit., p. 75).  
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Já firmou entendimento o STF, por meio da Súmula n° 646, que ofende o 

princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação de 

estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Também já 

decidiu o STF, por meio do Recurso Extraordinário n° 599.628-DF, que sociedades de 

economia mista, salvo aquelas que prestam serviço público em regime de monopólio 

estatal, não podem valer-se do sistema de precatórios, afetado que estaria o princípio 

da livre concorrência. 

 

1.4.2.2 A defesa da concorrência como proteção do consumidor e como garantia do 

seu poder de escolha e de seu bem-estar 

 

Inicialmente impende destacar dois grandes momentos que representam 

um paradigma na defesa do consumidor: i) as grandes transformações do sistema 

capitalista, marcado pelo produção e comercialização de bens e serviços83, e ii) o 

consumo em massa, marca do último quartel do século XX e primeira deste século. 

Como resultado desses eventos históricos tem-se o surgimento da figura do 

consumidor, como a conhecemos hoje. 

É fato que uma característica das sociedades consumeristas 

contemporâneas é a incerteza e a liquidez das informações, produtos e relações. 

Logo, diante desta realidade inevitável, o estudo da correlação entre proteção do 

consumidor e defesa da concorrência ainda é uma área pouco explorada, apesar da 

relevante importância do assunto, na atualidade84. 

                                                           
83  A modificação na maneira de consumo teve como principal evento a produção em série, marca 

principal do fordismo e do taylorismo (TAYLOR, Frederick W. Os princípios da administração 
científica. São Paulo: Atlas, 1990). 

84   No Brasil, merecem destaques os seguintes trabalhos sobre a temática defesa da concorrência e 
proteção do consumidor: PFEIFER, Roberto Augusto Castellanos. Defesa da concorrência e bem-
estar do consumidor. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo (tese de doutorado). São Paulo: USP, 2010; e, CARPENA, Heloisa. O consumidor no direito 
da concorrência. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. No direito alienígena pode-se citar os seguintes 
trabalhos:  LANDE, Robert H. Consumer choice as the ultimate goal of antitrust. University of 
Pittsburgh Law Review, v. 62:503, p. 503-525. Disponível em: <www.heinonline.org>. Acesso em: 
16 set. 2016. p. 503. Nesse mesmo sentido: KIRKWOOD, John B; LANDE, Robert H. The Chicago 
school foundation is flawed: antitrust protect consumers, not efficiency. In: How the Chicago School 
overshot the mark: the effect of conservative economic analysis on U.S. antitrust, Oxford University 
Press, Robert Pitfosky, Editor, 2008. Disponível em: 
<http://home.ubalt.edu/ntlaland/The_Chicago_Schools_Foundation_is_Flawed_Book_Chapter.pdf>
. Acesso em: 21 nov. 2016. Destaque-se, também, estudos da OECD sobre essa temática: “The 
Brazilian Competition Act (Law No. 12.529/2011) foresees that the Brazilian competition policy 
should be centered on consumer welfare” (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION 
AND DEVELOPMENT - OECD. Directorate for financial and enterprise affairs competition 



51 
 

No que concerne ao consumidor, a sua proteção, no Brasil, é um direito 

fundamental expresso na Constituição Federal, no inciso XXXII do artigo 5°, sendo 

nela igualmente apresentado como princípio conformador da ordem econômica, tal 

como ocorre com a livre concorrência. Ao alçar o consumidor ao status de titular do 

direito fundamental e de ser protegido como tal, o Estado assumiu a obrigação 

inarredável de aplicar políticas públicas focadas na salvaguarda deste85. 

É possível inferir, por exemplo, que a soma destes dois fatores, proteção 

da concorrência e do consumidor, compatibiliza-se com os objetivos de construção de 

uma sociedade livre, justa e solidária, metas inafastáveis previstas no artigo 3° da 

Carta Magna.  

Embora possa parecer, inicialmente, que a liberdade de concorrência seja 

uma premissa gerada para regular exclusivamente a relação entre agentes 

econômicos, esta atinge diretamente o interesse dos consumidores que clamam por 

competitividade saudável.  

Conforme aduz Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer86, a livre concorrência 

é condição necessária para o desenvolvimento econômico sustentável. Pois, é através 

dela que o consumidor dispõe de maior variedade de produtos por preço mais baixos 

que o do monopólio. Além disso, a livre concorrência faz com que as empresas 

busquem incentivos para aumentar a produtividade, introduzir novos e melhores 

produtos e estabelecer preços em patamares competitivos (e, assim, inferiores aos 

que fixariam se não tivessem concorrentes efetivos).  

Robert Lande87 defende que a escolha do consumidor, garantido pela livre 

concorrência, é uma das melhores maneiras de aplicação do direito da concorrência. 

Pois, o único objetivo legítimo do antitruste é a maximização do bem-estar do 

consumidor. 

A sociedade de consumo contemporânea tem por base a premissa de 

                                                           
committee.   The impact of disruptive innovations on competition law enforcement: contribution from 
Brazil. - Session III, DAF/COMP/GF/WD (2015) 48, 27 oct. 2015. Disponível em: 
<http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/GF/WD(201
5)48&docLanguage=En>. Acesso em: 10 set. 2017). 

85  SCHMITT, Cristiano Heineck. Tutela do consumidor e defesa da concorrência: uma simbiose 
necessária. Disponível em: <http://www.atualizacaocdc.com/2016/05/tutela-do-consumidor-e-
defesa-da.html>. Acesso em: 10 out. 2017. 

86  PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos. Tutela coletiva da livre concorrência. Revista de Direito 
do Consumidor, São Paulo, n. 49, janeiro-março de 2004, p. 15. 

87  BORK, Robert, op. cit., p. 7. 
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satisfazer os desejos humanos de uma forma que nenhuma outra sociedade do 

passado pôde realizar, num tempo cada vez mais curto e de formas cada vez mais 

indefinidas, inconstantes, instantâneas. 

É característico da pós-modernidade88 a inexistência de tempos contínuos 

no que se refere ao ciclo de vida dos produtos e das decisões humanas. Sendo que, 

o ciclo de vida destes estão cada vez menores, afinal, alguns produtos que antes eram 

fabricados para durarem por longo período (por toda uma vida, às vezes), hoje são 

substituídos, num piscar de olhos, por outros supostamente mais modernos, mais 

úteis e que trarão, supostamente, mais felicidade89 ao seu possuidor. 

Diante dessa nova realidade, não se pode olvidar que o consumidor está, 

cada vez, mais vulnerável em face de um mercado cada vez mais organizado, 

globalizado, no qual há uma predominância de grandes empresas e de grandes 

monopólios ou oligopólios, ou seja, de poderosos grupos empresariais. Cite-se, por 

exemplo o mercado de smartphones, praticamente dominado por empresas como 

Apple e Samsung. 

Nesse contexto, Fábio Konder Comparato90 escreve sobre a crescente 

importância dos assuntos dos consumidores em face da realidade das empresas de 

produção em massa. Nessa mesma linha, destaca Robert H. Lande que o papel do 

antitruste pode ser melhor entendido em termos de um padrão fundamental: o padrão 

de escolha do consumidor91. 

Para a sociedade de consumo, cada vez mais massificada, o grande 

desafio é conciliar valores, às vezes antagônicos, como o livre acesso ao consumo, a 

defesa da concorrência e a defesa do consumidor. Nesse passo, a Constituição de 

                                                           
88 Destaque-se que Zygmunt Bauman se utilizou inicialmente da expressão pós-modernidade 

(BAUMAN, Zygmunt. A vida em fragmentos: sobre a ética pós-moderna. Tradução: Alexandre 
Werneck. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 2011) e que, posteriormente, veio a substituir pelo 
conceito de modernidade líquida, no livro homônimo, publicado originalmente em 2000 (BAUMAN, 
Zygmunt. Modernidade líquida. Tradução: Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 
2001).   

89  Conforme ressalta Jean Baudrillard: “é no consumo do excedente e do supérfluo que tanto o 
indivíduo como a sociedade, se sentem não só existir, mas viver” (BAUDRILLARD, Jean. A 
sociedade de consumo. 2. ed. Tradução: Artur Mourão. Portugal, Lisboa: Edições 70, 2008. p. 40).  
Esse viver para consumir é o que traz a felicidade momentânea ao consumidor. 

90  COMPARATO, Fábio Konder. A proteção do consumidor: importante capítulo do direito econômico. 
Revista de Direito Mercantil, n. 15-16, p. 89-105, 1974. 

91  No original: “The role of antitrust can best be understood in terms of a fundamental standard - the 
standard of consumer choice”. LANDE, Robert H. Consumer choice as the ultimate goal of antitrust. 
University of Pittsburgh Law Review, v. 62:503, p. 503-525, 2001, p. 503. Disponível em: 
<http://www.heinonline.org>. Acesso em: 16 set. 2016. 
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1988 inovou ao elevar a livre concorrência à categoria de princípio constitucional 

(artigo 170, IV). Por seu turno, no artigo 173, § 4º, estabeleceu-se que a lei reprimirá 

o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da 

concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.  

A Lei n° 12.529/2011 faz referência ao termo consumidor em seu artigo 1° 

ao incluir a sua defesa entre os princípios de defesa da concorrência, entretanto, não 

traz, em nenhum momento, a definição ou conceito de consumidor. No entanto, no 

artigo 115, estabelece que, subsidiariamente, aplicam-se aos processos 

administrativo e judicial as disposições da Lei n° 8.078/1990 (CDC). 

Assim, pode-se inferir que o conceito de consumidor do CDC pode ser 

transladado para a Lei de Defesa da Concorrência, uma vez que esta, em nenhum 

momento, trouxe tal conceituação. Nesse diapasão, o conceito de consumidor pode 

ser unificado, para efeito de aplicação de ambas as legislações: CDC e Lei Antitruste. 

Em que pese o direito de escolha do consumidor ser tutelado tanto pelo 

direito do consumidor (artigo 6º, II do CDC) como pelas normas de defesa da 

concorrência (Lei n° 12.529/2011, artigos 1° e 45, inciso V), porém com diferentes 

instrumentos e enfoques, só haverá possibilidade de escolha por parte do consumidor 

se houver vários fornecedores ou produtores no mercado, vale dizer, se a legislação 

antitruste não garantir a existência de opções ao consumidor, este não terá opção 

alguma, mesmo que tal regulamentação conste expressamente no CDC. 

Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer – em relevante tese de doutoramento, 

partindo da premissa metodológica de que o bem-estar está relacionado ao interesse 

específico dos destinatários finais econômicos de bens (produtos) ou serviços – 

demonstra que a relação entre a política de defesa da concorrência e de proteção do 

consumidor não se limita à constatação de efeitos reflexos trazidos pela competição 

entre as empresas que beneficiam os consumidores, tais como menores preços, maior 

qualidade e ampliação da diversidade de produtos. Para referido autor, tal relação é 

ainda mais intensa, já que o bem-estar do consumidor constitui um dos objetivos 

centrais da política de defesa da concorrência, o que vincula a atuação das 

autoridades responsáveis pela sua execução92. 

Dessa forma, a livre concorrência é essencialmente uma garantia do 

consumidor e do mercado. Significando, portanto, que o produtor/fornecedor tem de 

                                                           
92  PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos, op. cit., 2010, p. 1. 



54 
 
oferecer ao consumidor produtos e serviços melhores do que os de seus 

concorrentes. Essa obrigação é posta ad infinitum, de forma que sempre haja melhora. 

Evidente que esse processo de concorrência se faz não só pela qualidade, mas, 

principalmente, pelo preço. O forte elemento concorrencial na luta pelo consumidor é 

o binômio qualidade/preço. 

A priori, pode-se inferir que a concorrência tem papel fundamental em dois 

aspectos relevante para a melhoria do bem-estar do consumidor: preço e qualidade. 

Mas, se é justamente por meio da defesa da concorrência que se garante um mercado 

com vários fornecedores/produtores, não se pode deixar de mencionar um terceiro 

aspecto relevante que são os princípios antitrustes de garantia da liberdade de 

escolha. Aqui, garantir a liberdade de escolha é assegurar que sempre haverá no 

mercado um satisfatório número de players concorrendo em igualdade de condições. 

No direito norte-americano existem autores, a exemplo de Barak Y. 

Orbach93, que defendem não haver uma correlação direta entre bem-estar do 

consumidor e defesa da concorrência. Para este autor, o conceito de bem-estar do 

consumidor está bem definido em termos econômicos, mas em matéria de direito 

antitruste tal afirmação é confusa e motivo de debates.  

De certa forma, há consenso na afirmativa de que os consumidores são 

beneficiados pela concorrência pois ela acarreta menores preços, maior qualidade e 

diversidade de produtos e serviços colocados à disposição da sociedade, liberdade 

de escolha, como pressuposto do direito de acesso ao consumo94.  

Na relação entre defesa do consumidor e normas concorrenciais, um ponto 

deve ficar claro, conforme relembra Calixto Salomão Filho95, o fato de o consumidor 

ser o destinatário econômico final das normas concorrenciais não o transforma em 

destinatário jurídico direto. Afinal, muitas vezes, é apenas através da proteção da 

                                                           
93 ORBACH, Barak Y. The antitrust consumer welfare paradox. Journal of Competition Law & 

Economics, 7(1), 133-164. Advance Access publication, 1 December 2010. p. 137.   No original: 
"Consumer welfare is a defined term in economics, but in antitrust law it is still confused and 
debated”. Em sentido contrário, ver FERRILL, Michael Ferrill; HYMAN, Leslie Sara; VALENCIANO, 
Soledad. Antitrust and consumer protection. SMU Law Review, 2012. Disponível em:  
<http://heinonline.org>. Acesso em: 16 set. 2016. E, também, WAILER, Spencer Weber. Antitrust as 
consumer choice: comments on the new paradigm. University of Pittsburgh Law Review. v. 62:535, 
2001. Disponível em: <http://heinonline.org>. Acesso em: 16 set. 2016. 

94  MALARD, Neide Terezinha. Concentração de empresas: livre concorrência e livre iniciativa. 1997. 
Dissertação (Mestrado em Direito), Faculdade de Direito, Universidade de Brasília (UNB), Brasília, 
1997, p. 134. Ver também, FONSECA, João Bosco Leopoldino. Lei de proteção da concorrência: 
comentário à legislação antitruste. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 94. 

95  SALOMÃO FILHO, Calixto, op. cit., 2003. p. 81. 
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concorrência que seu interesse será protegido. O posicionamento do autor 

supracitado é no sentido de que a legislação de defesa da concorrência tem como 

foco direto a proteção do mercado e indiretamente a proteção do consumidor. 

É notório inferir que quem controla toda a atividade econômica controla os 

meios para todos fins e deve, portanto, decidir quais deles serão ou não satisfeitos. 

Esta é realmente a chave da questão. Em uma sociedade com livre concorrência, 

nossa liberdade de escolha está no fato de que, se alguém se recusar a satisfazer 

nossas demandas, nós podemos procurar outro que o faça. Isso só será assegurado 

se os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência forem garantidos em sua 

plenitude. 

O que se pode vislumbrar, portanto, é que existe, no mínimo, um benefício 

mútuo para fornecedores e consumidores na regulação de mercado, que vise à 

preservação da livre concorrência.  





 
 

2 CAPÍTULO II: ENFORCEMENT PRIVADO DO DIREITO CONCORRENCIAL NO 

BRASIL: MARCO JURÍDICO, HISTORICIDADE E EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL 

 

Neste capítulo, o fio condutor será a investigação das ações de indenização 

em matéria de direito da concorrência (private enforcement of competition law). 

Portanto, o objetivo é focar na análise sobre como a vertente privada do Direito 

Concorrencial pode influenciar no combate aos ilícitos concorrenciais e na 

possibilidade de reparação dos danos das pessoas (naturais ou jurídicas) lesadas. 

Para consecução de tal mister deve-se fazer, ab initio, a distinção do que a doutrina 

nacional e estrangeira denomina de aplicação pública (public enforcement) e 

aplicação privada (private enforcement) da legislação concorrencial.  

 

2.1 O ENFORCEMENT PRIVADO DO DIREITO ANTITRUSTE: UMA VISÃO GERAL 

 

Tendo em vista que a defesa da concorrência, no Brasil, sempre foi 

percebida como uma função ínsita ao Estado, principalmente por meio da atuação do 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), procura-se investigar de que 

formas o enforcement96 privado pode ser relevante no sentido de desencorajar 

práticas anticompetitivas, assim como no sentido de reparar os danos ocasionados 

por tais condutas. Neste sentido, estabelecem-se os pontos de interseção entre o 

direito concorrencial e os demais ramos do direito privado, como o direito civil, o direito 

societário e o direito consumerista. 

Apesar de não ser esse o fio condutor da pesquisa, serão feitas breves 

referências sobre como ocorre a proteção da concorrência, por meio de ações 

privadas, no direito estrangeiro, como nos Estados Unidos da América (EUA), em 

alguns países da América do Sul (Argentina, Uruguai, Bolívia, Paraguai e Chile) e na 

Europa (Portugal, Alemanha e Reino Unido)97. 

Primeiramente faz-se necessário destacar que o enforcement privado 

nasce da necessidade de tornar a legislação antitruste mais efetiva no combate aos 

                                                           
96  Sobre esse tema merece destaque a seguinte obra: FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Direito da 

concorrência e enforcement privado na legislação brasileira. Revista de Direito da Concorrência - 
RDC, vol. 1, n° 2, novembro de 2013, p. 11-31. Disponível em: 
<http://revista.cade.gov.br/index.php/revistadedefesadaconcorrencia/article/view/75/68>. Acesso 
em: 20 mar. 2017. 

97  No que se refere à escolha desses países, as justificativas estão postas no item 2.6.1. 



58 
 
ilícitos contra a ordem econômica, uma vez que somente a aplicação pública do Direito 

Antitruste não se faz suficiente para tal finalidade, conforme se observa no direito 

americano e no europeu. 

Mas, afinal, o que vem a ser o enforcement da legislação concorrencial? 

Para Joseph E. Harrington Jr. é “o processo pelo qual um ambiente mais competitivo 

é criado através da proibição de certas práticas consideradas ilegais pelas Leis 

Concorrenciais” 98. Essa definição por ser bastante genérica, por relevante, traz-se à 

tona a lição de Tercio Sampaio Ferraz Júnior99, para quem, por meio do enforcement 

privado há um real e ostensivo empenho, na literatura e na jurisprudência, em 

estabelecer uma relação eficaz entre prejuízo à concorrência e danos privados. 

Nesse sentido, o enforcement das normas concorrenciais pode ser 

alcançado por dois meios, o enforcement público levado a cabo por entidades públicas 

ao abrigo de uma prerrogativa de defesa do interesse público, ou o enforcement 

privado através da busca por ressarcimento/indenização por danos sofridos, pelos 

sujeitos prejudicados, em virtude de práticas restritivas da concorrência. Ambas as 

estruturas são complementares à efetivação de uma política de defesa da 

concorrência, sendo usualmente empregados em diversos países, em especial, nos 

Estados Unidos da América (EUA) e nos países da União Europeia. 

Não se pode olvidar que é da efetiva aplicação (enforcement) das normas 

concorrenciais e da adequação dessas normas ao contexto comercial e às práticas 

restritivas da concorrência que depende o sucesso de toda a edificação do sistema 

capitalista. De fato, o capitalismo e o seu propalado mercado livre dependem, em 

qualquer acepção do conceito, da livre iniciativa dos agentes econômicos. Só que uma 

livre iniciativa mitigada, limitada, tanto pela ação estatal quanto pela ação privada (dos 

particulares: consumidores, concorrentes etc.) 

Revela-se, portanto, essencial fortalecer as ferramentas de aplicação das 

leis concorrenciais, como bem fizeram notar Ilya R. Segal e Michael D. Whinston “[t]he 

goal of an ‘enforcement system’ is to provide incentives to comply with laws by 

detecting violations and sanctioning the violators”100.  

                                                           
98  HARRINTON JR., Joseph E. Antitrust enforcement. September, 2005. Disponível em: 

<https://www.academia.edu/156249/PDF_Copy>. Acesso em: 14 abr. 2017. p. 1 
99  FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio, op. cit., 2013, p.13. 
100  SEGAL, Ilya R.; WHINSTON, Michael D. Public vs. private enforcement of antitrust law: a survey. 

Stanford Law and Economics Olin Working Paper n° 335. December 15, 2006. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.952067>. Acesso em: 9 mar. 2017. p. 2. Em tradução livre: “O 
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Para referidos autores o objetivo enforcement é maximizar o bem-estar 

social total, levando-se em consideração diversas variáveis, tais como: os benefícios 

econômicos, os custos da ação, os custos administrativos. Sendo que, este último 

inclui o valor do tempo de advogados, juízes, burocratas do governo, 

peritos/especialista em economia, dentre outros. Para esses autores, os incentivos do 

infrator geralmente divergem dos incentivos da coletividade. Sendo que essa 

divergência é conhecida, na disciplina econômica, como um problema de risco moral. 

Um bom sistema de enforcement deve ter como característica tentar aliviar o risco 

moral, aproximando o objetivo do infrator do objetivo da sociedade101.  

Alguns autores utilizam a expressão enforcement privado para se referir ao 

que aqui denominamos de vertente privada do direito concorrencial, visto que referido 

direito tem cunho eminentemente público. Sendo que o foco dessa pesquisa é 

justamente o viés privado deste ramo do direito. 

De antemão, pelo exposto anteriormente, pode-se afirmar que os principais 

objetivos do enforcement são: a prevenção, a punição, a compensação e a reposição 

da situação de concorrência ótima. 

No que se refere aos objetivos do enforcement privado e do enforcement 

público da legislação antitruste, salienta Pedro Rosa Fernandes102 que alguns autores 

traçam a diferenciação da seguinte forma: aquele defende o interesse privado de 

concorrentes e consumidores enquanto este limita-se à proteção do mercado. 

Não se pode negar as vantagens do enforcement público da legislação 

antitruste e não se quer aqui descaracterizar ou diminuir seu valor, pois sabe-se de 

sua importância. O que se procura é investigar de que formas o enforcement privado 

pode fazer frente àquele, no sentido de tornar a livre concorrência cada vez mais 

protegida e eficiente. 

Entre as vantagens apontadas ao enforcement público encontram-se, o 

poder de investigação e de sanção (a cargo do Estado), os custos reduzidos devido à 

especialização dos órgãos administrativos de defesa da concorrência e o interesse 

                                                           
objetivo de um ‘sistema de execução’ é fornecer incentivos para cumprir as leis, detectando 
violações e sancionando os infratores”. 

101  SEGAL, Ilya R.; WHINSTON, Michael D, op. cit., p. 2. 
102  FERNANDES, Pedro Rosa. Enforcement da concorrência: enforcement privado na União Europeia. 

2012. Dissertação (Mestrado em Direito e Gestão) – Faculdade de Direito da Universidade Católica 
de Lisboa. Lisboa, 2012. Orientador: João Confraria. Disponível em: 
<http://repositorio.ucp.pt/handle/10400.14/10320>. Acesso em: 11 abr. 2017. p.9. 
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público, uma vez que, por óbvio, ao contrário do poder público, litigantes privados não 

darão seguimento a ações privadas, mesmo que socialmente benéficas, se o seu 

ganho for inferior aos custos da ação judicial. 

Não obstante, os privados não terem poderes sancionatórios – típico do 

enforcement público – as suas ações podem ter um viés punitivo para os infratores, 

desestimulando-os de comportamentos danosos futuros. Da mesma forma, em que 

pese os privados não poderem promover diligências investigatórias, poderão, por 

meios diversos, obter informações relevantes sobre ilícitos concorrenciais, como, por 

exemplo, as informações de processos em julgamento ou julgados Cade. 

O fato de as ações indenizatórias terem como primeiro intuito o interesse 

no ressarcimento do ente privado não impede um efeito positivo na política 

concorrencial. Além do mais, a existência de enforcement privado ainda que, com 

incentivos puramente econômicos, tem, como se observará, efeitos benéficos em 

termos de prevenção, no sentido de inibição de condutas futuras. 

A litigância privada, até pelo princípio da publicidade processual, propicia a 

possibilidade de descoberta de indícios de práticas restritivas da concorrência. Aliás, 

a contribuição de entidades privadas, principalmente os concorrentes, pode revelar-

se de grande valia neste aspecto, pois estes encontram-se mais aptos a conhecer 

estatísticas determinantes como estrutura de custos, mercados relevantes, dentre 

outros, que podem beneficiar a descoberta de ilícitos concorrenciais103. 

Por oportuno, deve-se destacar, não obstante a defendida 

complementaridade entre os dois tipos de enforcement, que nenhum deles se 

submete ao outro. Pois, são efetivamente modalidades distintas, que podem 

beneficiar-se mutuamente, mas que não deve ser entendida como sucedânea ou 

subsidiária uma da outra. Há, assim, complementariedade, mas também 

independência entre os litígios privados e as ações administrativas ou judiciais, de 

viés público. 

 

2.2 MODALIDADES DE ENFORCEMENT PRIVADO 

 

O enforcement privado assume essencialmente duas modalidades, ou 

seja, duas formas através das quais os entes privados podem intentar uma ação 

                                                           
103 FERNANDES, Pedro Rosa, op. cit. p. 12. 
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judicial contra o causador do dano oriundo de descumprimento de regras da 

concorrência, a saber: as follow-on actions e as stand-alone actions. As primeiras são 

ações que se caracterizam pelo aproveitamento de condenações anteriores julgadas 

no âmbito da autoridade antitruste ou no âmbito de ações civis públicas a cargo do 

Ministério Público. Esta última praticamente se assemelha as demais ações privadas 

não dependendo da espera ou da produção de provas de outros processos 

administrativos e/ou judiciais. 

Nota-se, desde logo, pela sucinta definição, que as ações tipo stand-alone 

têm um potencial maior para a revelação de nova informação, além daquelas já 

produzidas pelo Cade, principalmente no que se refere aos comportamentos 

restritivos da concorrência e à captura de recursos privados, além das multas e 

indenizações fixadas pela autoridade antitruste. Entretanto, no caso dessas ações 

existe uma dificuldade ou desafio maior, pois o autor terá de confiar apenas nas 

informações que lograr obter antes ou no curso do processo judicial e, por si só, não 

poderá lançar mão das provas já produzidas em processos administrativos ou judiciais 

anteriores.  

Por seu turno, as ações tipo follow-on, baseando-se em processos 

anteriores já julgados ou em tramitação junto ao Cade, têm um menor potencial para 

revelar informação nova, nomeadamente informação que exponha outros ilícitos 

concorrenciais, pois está restrita as informações e provas construídas nos processos 

administrativos a cargo da autoridade antitruste. 

Quanto à prevenção, naturalmente, as follow-on actions, sendo ações que 

nascem de prévias condenações ou de prévios processos por práticas restritivas, 

acabam por não ter papel relevante, dado que os casos que prosseguem já foram 

punidos em outras instâncias, principalmente a administrativa. Assim, os infratores 

não têm motivos para precaução adicionais, pois só os casos que já são alvo da 

atenção das autoridades administrativas de defesa da concorrência poderão 

posteriormente dar origem a estas ações por danos. Esses tipos de ações podem, 

ainda assim, contribuir para a prevenção através do aumento das indenizações a 

serem pagas pelos infratores, pois o pedido de indenização, na esfera cível, 

acresceria às multas impostas nos processos administrativos, pela autoridade 

anticoncorrencial. 

Certamente, a necessidade de maiores recursos e a maior incerteza das 

stand-alone actions torna as follow-on actions mais atrativas. Ademais, as follow-on 
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actions podem envolver problemas de free riding, porquanto, um eventual concorrente 

com informações sobre comportamentos restritivos pode, no lugar de ingressar com 

uma ação, fornecer esses mesmos elementos a uma autoridade administrativa (Cade) 

na esperança de que a mesma investigue e acuse o causador do dano e 

posteriormente venha a poder instruir uma follow-on action. Resulta daí a necessidade 

do estabelecimento de mecanismos que favoreçam esse tipo de ações. 

Para os entes privados, as stand-alone actions têm como principal incentivo 

a celeridade. Pois, aguardar que a autoridade administrativa antitruste instaure uma 

ação, que a mesma dê origem a processo administrativo, a uma condenação em 

processo administrativo e finalmente uma possível impugnação judicial, transmite 

tudo, menos a ideia de celeridade. Além do mais, nesse lapso temporal no qual o 

procedimento administrativo tramita, poderá ocorrer a prescrição do direito à 

indenização. Ponto crucial, quando se trata de ações tipo follow-on. 

 

2.3 O ENFORCEMENT PRIVADO DA LEGISLAÇÃO ANTITRUSTE NO BRASIL: 

OLHANDO O PASSADO E PROSPECTANDO O FUTURO 

 

Convém destacar que, apenas com a abertura comercial brasileira ocorrida 

após a década de 1990, em decorrência do amplo processo de privatização, o direito 

concorrencial ganha prestígio, especialmente após a entrada em vigor da Lei n° 

8.884/1994 (Lei Antitruste, revogada). Portanto, só cabe falar, efetivamente, em 

enforcement privado da legislação concorrencial após esse marco histórico104. Ao se 

fazer tais afirmações não se pode olvidar que o surgimento da legislação concorrencial 

brasileira remonta a década de trinta105, sendo que apenas após a edição do Decreto 

n° 4.137/1962, houve a criação da entidade antitruste, cuja função era zelar pela 

                                                           
104  Esse é, por exemplo, o entendimento de Mariana Tavares de Araújo e Ana Paula Martinez, no qual 

defendem que “[t]he first Brazilian competition law dates from 1962, but it was only in 1994 that the 
modern era of antitrust in Brazil began” (ARAÚJO, Mariana Tavares de; MARTINEZ, Ana Paula. 
Brazil´s anti-cartel enforcement: preparing for the future. Competition Law International, april 2013. 
Disponível em: <www.heinonline.org.br>. Acesso em: 2 maio 2017. p. 50. Nesse mesmo sentido, 
ver também: MARTINEZ, Ana Paula. Abuse of dominance: the third wave of Brazil's antitrust 
Enforcement? Competition Law International, v. 9, n. 2, october 2013. Disponível em: 
<www.heinonline.org.br>. Acesso em: 2 maio 2017. p. 170. 

105 Decreto-Lei nº 869/1938, de caráter penal, e Lei nº 4.137/1962, de caráter administrativo. Para 
maiores detalhes ver MARTINEZ, Ana Paula. Histórico e desafios do controle de concentrações 
econômicas no Brasil. CAMPILONGO, Celso et. al (org.). In: Concentração de empresas no direito 
antitruste brasileiro: teoria e prática dos atos de concentração, São Paulo: Singular, 2011. Disponível 
em: <http://www.levysalomao.com.br/files/publicacao/anexo/20120614164409_historico-e-
desafios-do-controle-de-concentracoes-economicas.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2017. p. 23. 
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defesa da concorrência: o Cade106. 

As ações judiciais movidas por particulares, com intuito de obter o 

ressarcimento de danos causados por condutas anticoncorrenciais, têm sido referidas 

com o termo private litigation (private enforcement) e têm sido debatidas em muitos 

dos fóruns de direito antitruste e nos órgãos governamentais de diversos países. 

Nesse diapasão, por meio do documento Competition Law and Policy in 

Brazil: a Peer Review – publicado em 2005 pela Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD) em parceria com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) – a defesa da concorrência em terrae brasilis recebe várias 

críticas, comentários e recomendações, inclusive no que se refere à atuação do Poder 

Judiciário. A Recomendação 6.2.11, deste documento, feita ao governo brasileiro, 

atenta explicitamente para a necessidade de mapeamento das ações de reparação 

de danos anticoncorrenciais junto ao Poder Judiciário: 

As ações judiciais de responsabilidade por danos podem ser iniciadas em 
qualquer tribunal de primeira instância no Brasil e não há informações 
disponíveis para determinar a frequência/quantidade destes processos, ou 
quantas vezes elas resultam em indenização em face da conduta que foi 
adequadamente considerada anticoncorrencial. Um método para limitar as 
ações a alegações legítimas seria fazer uma alteração na lei, de forma que 
as ações judiciais cíveis só possam ser interpostas contra as partes cujas 
condutas tenham sido consideradas ilícitas pelo CADE. 
[...] 
Caso se entenda que essa recomendação não é apropriada, ainda assim é 
necessário que se façam esforços para coletar informações sobre o volume, 
a natureza e o resultado das ações judiciais que tenham por objeto o 
ressarcimento de danos relativos à violação da lei antitruste (tradução 
livre)107. 
 

Ainda, nesse sentido, a Recomendação 6.2.20 aconselha o Cade a tratar 

os processos civis de ressarcimento de danos antitruste como uma oportunidade de 

advocacia da concorrência e a disseminar informações sobre o impacto concorrencial 

desses litígios108. 

Vê-se que, desde 2005, organismos internacionais, como a OECD, já 

estavam atentos para o tema das ações de reparação de danos provenientes de 

                                                           
106  Não obstante o Cade ter sido criado em 1962 com a incumbência de apurar e reprimir os abusos do 

poder econômico, apenas por meio da Lei n° 8.884/1994 o órgão foi transformado em autarquia 
federal e a matéria relativa ao antitruste foi aperfeiçoada e sistematizada, inclusive com a 
implementação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC). 

107  ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD). Competition 
law and policy in Brazil: a peer review (2005). Disponível em: 
<http://www.oecd.org/daf/competition/38835344.pdf>. Acesso em: 26 mar. 2017. p. 113. 

108  Ibid., p. 117. 
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ilícitos concorrenciais. 

No relatório emitido em 2010, a OECD voltou a fazer referência ao tema, 

nos seguintes termos: 

[...] com relação à aplicação da lei antitruste entre particulares, a parte 
prejudicada pela prática de infração contra a ordem econômica, que esteja 
insatisfeita com a decisão do CADE, não tem direito de recorrer dessa 
decisão no âmbito do SBDC. Nos termos do artigo 29 da Lei de Defesa da 
Concorrência [Lei n° 8.884/1994], contudo, o particular pode propor ações 
perante o Judiciário por danos decorrentes de conduta anticompetitiva, em 
face daquele que os causou. Não há dados disponíveis sobre o número e a 
frequência de ações antitruste privadas no Brasil. Um estudo extra-oficial 
realizado pela SEAE, no entanto, mostrou um aumento significativo de tais 
casos entre 2005, quando cerca de 30 casos foram registrados, e 2008, 
quando houve cerca de 150 casos. Estes foram apenas os casos interpostos 
junto aos tribunais federais e estaduais, e tenderam a se concentrar em 
determinadas áreas geográficas e nos setores de serviços financeiros e de 
revenda de combustíveis. Além disso, eles não foram limitados a ações 
privadas propostas nos termos do artigo 29 da Lei de Defesa da 
Concorrência, mas incluíram outras fundamentações, por exemplo, no 
Código de Defesa do Consumidor.109 

Nunca é demais destacar que o enforcement público do Direito Antitruste é 

por demais conhecido, mas fica a dúvida quanto ao enforcement privado. Daí, a razão 

da busca por verificar por que meios o ordenamento jurídico pátrio permite e, até certo 

modo, incentiva a atuação privada no combate aos ilícitos concorrenciais. 

O enforcement privado da legislação antitruste brasileira está previsto no 

artigo 47 da lei 12.529/2011, também chamada de Lei Antitruste, que dispõe que os 

prejudicados por si ou por seus legitimados110, poderão ingressar em juízo para, em 

defesa de seus interesses individuais ou individuais homogêneos, obter a cessação 

de práticas que constituam infração da ordem econômica, bem como o recebimento 

de indenização por perdas e danos sofridos. Tal prerrogativa, independe da existência 

de inquérito ou processo administrativo em curso no âmbito do Cade, podendo ser 

exercida desde que preenchidos os requisitos legais. 

                                                           
109  ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD). Lei e política 

de concorrência no Brasil: uma revisão pelos pares. 2010. Disponível em: 
<http://www.oecd.org/daf/competition/45154401.pdf>. Acesso em: 22 mar. 2017. p. 58. 

110  Lei n° 8.078/1990. [...] Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados 
concorrentemente: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) (Vide Lei nº 13.105, de 
2015) (Vigência) I - o Ministério Público, II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal; 
III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade 
jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código; 
IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins 
institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a 
autorização assemblear. § 1° O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz, nas 
ações previstas nos arts. 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela 
dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. 
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A pretensão à indenização por dano anticoncorrencial, conforme 

ensinamentos de Tercio Sampaio Ferraz Junior111 exige três condições para a sua 

configuração: (i) a existência de violação da Lei da Concorrência (artigo 36 da atual 

Lei nº 12.529/11); (ii) o prejuízo na capacidade concorrencial do prejudicado; (iii) a 

relação de causalidade entre (i) e (ii). 

Em recente decisão, por meio do Agravo Regimental no Resp n° 501.292-

SP, o STJ fixou o entendimento de que o: 

[...] sigilo nos processos administrativos de acordo de leniência celebrado 
com o CADE, bem como o dos documentos que os instruem, no que tange a 
pretensões privadas de responsabilização civil por danos decorrentes da 
eventual formação de cartel, deve ser preservado até a conclusão 
da  instrução preliminar do referido processo administrativo (marcada pelo 
envio do relatório circunstanciado pela Superintendência-Geral ao Presidente 
do Tribunal Administrativo), somente podendo ser estendido para após esse 
marco quando lastreado em circunstâncias concretas fundadas no interesse 
coletivo - seja ele o interesse das apurações, seja ele a proteção de segredos 
industriais. 
[...] 
Contudo, o intuito de evitar o livre acesso público ao conteúdo do acordo em 
si, bem como aos documentos e informações a ele vinculados, mesmo com 
respaldo no art. 207 do RI/CADE, além de não contar com respaldo legal - 
haja vista que a própria Lei n. 12.529/2011 não garante esse sigilo -, mostra-
se desproporcional, impedindo aos terceiros eventualmente lesionados de 
buscar a devida reparação dos danos suportados. 
 

Essa decisão do STJ é mais um direcionamento no sentido de facilitar que 

os particulares, que sofrem danos em virtude de conduta anticoncorrrencial, possam 

ter facilidade de acesso às informações produzidas no âmbito dos processos 

administrativos em tramitação no Cade. 

A Lei n° 12.529/2011 introduziu alterações significativas na disciplina 

concorrencial brasileira, dentre outras, as a seguir enumeradas por Andressa Caroline 

Schneider112: 

(i) formalização do SBDC, agora composto pelo CADE e pela SEAE, além da 
reestruturação substancial do CADE, [...] (ii) adoção de um controle de 
concentrações exclusivamente prévio, alinhado à experiência internacional, o 
que determina a submissão de atos de concentração ao CADE antes de sua 
consumação, e não após, como facultava a Lei n° 8.884/1994. [...] Além disso, 
inovações importantes estão consubstanciadas na (iii) previsão de atuação 
de ofício do CADE no controle estrutural, uma vez que mesmo aqueles atos 
que não preenchem os critérios de faturamento e volume de negócios 
expostos no artigo 88 e seus incisos são passíveis de notificação ao SBDC, 
por meio de requerimento do CADE, e na (iv) redefinição de multas aplicáveis 
a ilícitos concorrenciais, que agora têm como base o ramo de atividade 

                                                           
111  FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio, op. cit., 2013, p. 11-31. 
112  SCHNEIDER, Andressa Caroline. Principais inovações jurídicas da nova disciplina concorrencial 

brasileira. Cadernos de Pós-graduação em Direito – UFRGS, volume VII, n. 1, 2012. Disponível em: 
<http://seer.ufrgs.br/index.php/ppgdir/article/viewFile/35682/23600>. Acesso em: 26 mar. 2017. 
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empresarial em que ocorreu a infração, o que atende aos princípios da 
personalização e da individualização da pena. 
 

Entretanto, dentre essas modificações legislativas, não se verificou 

qualquer novidade no que se refere ao fortalecimento do enforcement privado do 

direito antitruste, pois essa previsão já constava expressamente na lei anterior 

revogada (artigo 29, da Lei n° 8.884/1994). 

No Brasil, a experiência de ações de indenização de empresas 

prejudicadas por infrações à ordem econômica ainda é incipiente, mas tende a crescer 

de modo significativo, especialmente em razão de dois fatos recentes que mudaram, 

de certa forma, a percepção da sociedade e do Poder Judiciário a respeito dos danos 

causados por tais infrações113. 

O primeiro fato refere-se aos escândalos envolvendo cartéis em 

concorrências públicas, especialmente nas licitações promovidas pela Companhia 

Paulista de Trens Metropolitanos (cartel do Metrô de São Paulo) e nas licitações da 

Petrobrás (Operação Lava Jato), dando conta de possíveis prejuízos bilionários 

àquelas estatais, que deverão ser apurados por meio de ação própria, que certamente 

serão movidas pelas empresas prejudicadas (concorrentes) ou até mesmo pelos 

consumidores prejudicados114. 

O segundo fato refere-se à importante mudança na forma de julgamento de 

processos de cartel pelo Cade. Em julgados recentes (cartel das próteses medicinais, 

cartel dos gases) referida autarquia passou a calcular o sobrepreço115 imposto pelos 

participantes do cartel aos adquirentes de seus produtos ou serviços, que tem girado 

em média de 15% a 50% acima do preço regular.  

A partir das recentes decisões do Cade, é possível identificar, com mais 

clareza, os danos causados e sua mensuração, pelas empresas que formaram cartéis, 

                                                           
113 MARTINS, Arthur Villamil. Indenização dos danos causados por cartéis: enforcement no combate 

às infrações da ordem econômica. Disponível em: <http://www.nvaa.com.br/indenizacao-dos-
danos-causados-por-carteis-enforcement-no-combate-as-infracoes-da-ordem-economica/>. 
Acesso em: 10 mar. 2017. 

114  Ibid., online. 
115 Esse sobrepreço é calculado a partir da diferença entre o preço cobrado pelos membros de um 

cartel e o preço que seria normalmente cobrado em regime de livre concorrência, caso o cartel não 
existisse. O valor do sobrepreço tem sido estimado a partir de cálculos econométricos e de análises 
contrafactuais que vêm sendo realizadas pelo Departamento de Estudos Econômicos do Cade, com 
aplicação do método “antes-e-depois” e do método de Cournot, dentre outros. Para maiores 
detalhes ver MARTINS, Arthur Villamil, op. cit, online. Sobre a fórmula de cálculo ver também 
LAVORATO, Vinícius Uler. A responsabilidade civil concorrencial e a quantificação dos danos: alguns 
apontamentos introdutórios. Res Severa Verum Gaudium, Porto Alegre, v. 3, n. 1, p. 106-124, mar. 
2017. 
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aos seus clientes e até mesmo a outras empresas concorrentes que não participaram 

da infração, mas que acabaram sendo prejudicadas pelas empresas cartelizadas. Tais 

danos podem se manifestar de várias maneiras, tais como: i) o pagamento de um valor 

injusto por produtos e serviços (sobrepreço imposto pelo cartel); ii) a perda de 

produtividade e a restrição de faturamento (diminuição de oferta e de volumes 

comercializados em razão do sobrepreço): e, iii) até mesmo a perda de uma chance 

quando uma corrente é preterida em uma licitação fraudada por um cartel116. 

 

2.4 AS INTER-RELAÇÕES ENTRE DIREITO CONCORRENCIAL E DIREITO 

PRIVADO 

 

Não obstante o direito concorrencial pertencer ao ramo do direito público, 

não se pode olvidar que há vasos comunicantes entre este ramo do direito e outros 

ramos do direito privado, como o direito civil, o direito empresarial e o direito do 

consumidor. Apesar de já ter sido abordado de forma tangencial anteriormente, nas 

linhas seguintes será traçada a correlação, ou as áreas de convergência, entre esses 

ramos do direito. 

 

2.4.1 Relação entre direito antitruste e direito empresarial: uma intersecção 

necessária 

 

Modesto Carvalhosa, ao tratar da função social da empresa, relaciona-a 

com a defesa da concorrência: 

Consideram-se principalmente três as modernas funções sociais das 
empresas. A primeira refere-se às condições de trabalho e às relações com 
seus empregados, em termos de melhoria crescente de sua condição 
humana, bem como de seus dependentes. A segunda volta-se ao interesse 
dos consumidores, diretos e indiretos, dos produtos e serviços prestados pela 
empresa, seja em termo de qualidade, seja no que se refere aos preços. A 
terceira volta-se ao interesse dos concorrentes, a favor dos quais deve o 
administrador da empresa manter práticas equitativas de comércio, seja na 
posição de vendedor, seja na de comprador. A concorrência desleal e o 
abuso do poder econômico, constituem formas de antijuricidade tipificadas. 
Ainda no que tange os concorrentes, as diversas formas de espionagem 
industrial e do uso indevido de processos e desenhos e outros direitos 
reservados e registrados constituem moderna modalidade delituosa dos 
administradores de empresa, capituláveis como contrárias à sua função 
social (sem destaques no original) 117. 

                                                           
116 MARTINS, Arthur Villamil, op. cit., online. 
117  CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 4. ed. v. 4, tomo I, São 

Paulo: Saraiva, 2009. p. 281-282. 
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Dessa forma, a defesa da concorrência está intrinsecamente relacionada à 

função social da empresa, pois não se pode dissociar uma da outra. Assim, pode-se 

inferir que, o administrador, ao infringir qualquer norma de defesa da concorrência,  

estaria, por consequência, a descumprir a função social da empresa, podendo ser 

responsabilizado administrativamente; ou podendo ser responsabilizado civilmente, 

caso se comprove dolo ou culpa, por descumprir a legislação antitruste118. Entretanto, 

o foco do trabalho não é o estudo da responsabilização dos administradores, mas a 

responsabilização da própria empresa (da pessoa jurídica). 

Na lição de Calixto Salomão Filho119 é possível identificar três interesses 

protegidos pelas normas antitrustes: o dos consumidores, o dos participantes do 

mercado (concorrentes) e o interesse institucional da ordem concorrencial, podendo 

ser caracterizado como o interesse da própria coletividade. Os dois primeiros podem 

figurar no polo ativo de uma possível reparação por infração contra a ordem 

econômica. 

Assim, pode-se inferir que sem um regime econômico de livre iniciativa, de 

livre competição, não há direito comercial. Logo, o direito comercial está 

intrinsecamente relacionado ao princípio da livre iniciativa e da livre concorrência, o 

que caracteriza a correlação entre este ramo do direito e o direito concorrencial. 

As transformações societárias que uma empresa pode sofrer influenciam o 

cenário econômico e, por essa razão, é primordial o conhecimento das formas 

societárias existentes e a consequência de seus efeitos na ordem econômica 

nacional. Justamente em virtude disso, tais atos estão sujeitos à análise e à aprovação 

por parte do Cade. 

Sem prejuízo de outras figuras de concentração econômica, citam-se, por 

exemplo, as seguintes: fusão, incorporação, cisão, sociedades coligadas, joint 

ventures, consórcios e grupo de sociedades. Não é escopo da pesquisa tratar desses 

tipos de concentrações de empresas, motivo pelo qual não se aprofundará na análise 

das figuras citadas. Sendo apenas relevante destacar que qualquer um dos institutos 

                                                           
118 Sobre a função social da empresa ver MATIAS, João Luis Nogueira; MENDES, Davi Guimarães. A 

exclusão do sócio incapaz na sociedade limitada: análise à luz do princípio da função social da 
empresa. Revista Jurídica da FA7, Fortaleza, v. 13, n. 2, p. 13-23, jul./dez. 2016. Disponível em: 
<http://www.uni7setembro.edu.br/revistajuridica/v13-n1-2016/>. Acesso em: 10 abr. 2017. 

119  SALOMÃO FILHO, Calixto, op. cit., 2003. p. 61. 
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citados modificam a situação da empresa, trazendo influência ao mercado, aos 

consumidores e aos concorrentes. 

 

2.4.2 Lógicas distintas, mas propósito único: a relação entre o direito da 

concorrência e o do consumidor 

 

Não obstante se tenha ciência de que a lógica do direito da concorrência 

não é a mesma do direito do consumidor e que seus objetivos se materializam em 

planos e formas distintas, não se pode negar que ambos possuem um denominador 

comum que é o ambiente de mercado. Assim, as disciplinas consumeristas e 

concorrencial compartilham traços comuns que se consubstanciam na ideia de 

proteção do consumidor. Portanto, há um diálogo entre os princípios da livre 

concorrência e da defesa do consumidor. 

No item 1.4.2.2 foi analisada a relação entre direito da concorrência e direito 

do consumidor no sentido de investigar se a defesa da concorrência protege a 

eficiência – ou seja, o mercado – ou se protege diretamente o consumidor. Portanto, 

ab initio, faz-se menção e referência ao item citada, como complementar ao tema aqui 

suscitado.  

No que se refere à inter-relação entre esses ramos do direito, leciona 

Andressa Schneider que, no Brasil, historicamente, “ambos os direitos da 

concorrência e do consumidor foram mantidos cartesianamente incomunicáveis pelas 

doutrinas antitruste e consumerista”. Entretanto, o desenvolvimento de pesquisas 

multidisciplinares surge no contexto contemporâneo, “considerando a existência de 

uma relação complementar inequívoca entre as políticas concorrencial e 

consumerista” 120. 

A preocupação central do Código de Defesa do Consumidor (CDC) é de 

proporcionar o equilíbrio nas relações de consumo (relação bipolar: consumidor – 

vendedor (fornecedor/empresa)), a partir do reconhecimento da vulnerabilidade do 

consumidor, ao passo que a preocupação da lei de proteção da concorrência é de 

proporcionar o equilíbrio do mercado (relação tripolar: empresa – consumidor – 

concorrente). Em ambas as situações o consumidor é o elo mais fraco. 

Por fim, ainda que a proteção da concorrência esteja relacionada às 

                                                           
120  SCHNEIDER, Andressa. A concorrência como instrumento: uma análise em função do princípio da 

defesa do consumidor. Revista de Direito do Consumidor, v. 25, n. 105, mai-jun./2016. p. 247-269. 
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políticas legislativas de direito público ao passo que a defesa do consumidor pertença 

ao âmbito do direito privado, seus enfoques são complementares e atuam como vasos 

comunicantes. Desse modo, pode-se afirmar que a proteção do consumidor por meio 

da defesa da concorrência não é, portanto, retórica, mas uma realidade prática. 

 

2.4.3 A ressonância entre direito antitruste e direito civil: estabelecendo pontos 

de contatos 

 

A inter-relação entre do Direito Antitruste e o Direito Civil pode ser elencada 

em vários dispositivos normativos, tanto no citado codex quanto em legislações 

esparsas (extravagantes) do direito privado. Como, por exemplo, na Lei de Locações 

(Lei n° 8.245/1999) que no seu artigo 51 estabelece uma garantia ao locatário que 

utiliza o imóvel locado para o comércio, nos seguintes termos, inclusive tendo como 

fulcro a continuidade do negócio e a proteção do mesmo em face da concorrência: 

nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito à renovação 

do contrato desde que ele esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo 

prazo mínimo e ininterrupto de três anos. 

No artigo 52, desta mesma lei, há também garantias expressas ao 

comerciante que exerce sua atividade em imóvel locado. Pois, conforme o § 3° deste 

artigo, o locador terá que indenizar o locatário caso não renove o contrato de aluguel 

do imóvel, por motivo de proposta de terceiro que proponha melhores condições. 

Além do mais, grande parte do Capítulo 3 tratará da responsabilidade civil 

decorrentes de atos ilícitos concorrenciais, será construída com base no Direito Civil, 

mas especificamente no previsto nos artigos 186, 187 e 927, do Código Civil, que trata 

da obrigação civil de reparar os danos advindos dos ilícitos antitruste121. 

 

 

 

                                                           
121 Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 187. Também comete 
ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo 
seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. [...] Art. 927. Aquele que, por ato 
ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá 
obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco 
para os direitos de outrem (Código Civil). 
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2.5 OS SUJEITOS DO DIREITO ANTITRUSTE E OS INTERESSES TUTELADOS 

POR ESTE 

 

Conforme anteriormente mencionado, é possível identificar três interesses 

protegidos pelas normas de defesa da concorrência: o dos consumidores, o dos 

participantes do mercado (concorrentes, fornecedores, distribuidores, dentre outros) 

e o interesse institucional da ordem concorrencial122. Este último podendo ser 

associado, de certa forma, ao interesse da própria coletividade. 

Ademais, o artigo 31, da Lei n° 12.529/2011, estabelece que referida lei se 

aplica às pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, bem como a 

quaisquer associações de entidades ou pessoas, constituídas de fato ou de direito, 

ainda que temporariamente, com ou sem personalidade jurídica, mesmo que exerçam 

atividade sob regime de monopólio legal.  

 

2.5.1 O bem tutelado pelo direito concorrencial: um olhar além do horizonte das 

Escolas de Harvard e de Chicago 

 

Quando se trata de definir quais os objetivos do Direito Antitruste, não se 

pode passar ao largo da intensa polêmica criada, principalmente, pelas calorosas 

discussões envolvendo as escolas (correntes) de Harvard e de Chicago, nas décadas 

de setenta e oitenta do século passado. 

A primeira escola – também chamada de estruturalista, que tem no 

professor Phillip Areeda123 o seu mais renomado representante – teve grande 

influência sobre a política de defesa da concorrência nos Estados Unidos da América 

até a década de setenta do século XX. Ela tinha, como o próprio nome indica, uma 

preocupação com a estrutura do mercado, defendendo que a livre concorrência deve 

ser buscada enquanto um fim em si mesma, evitando-se que particulares venham a 

restringi-la. Nesse contexto, as políticas voltadas à defesa da concorrência visavam 

preservar o livre mercado. 

Em suma, a preocupação central da Escola de Harvard é a estrutura de 

                                                           
122 SALOMÃO FILHO, Calixto, op. cit., 2003, p. 61. 
123 Para maiores detalhes ver AREEDA, Phillip E.; KAPLOW, Louis. Antitrust analysis: problems, texts, 

cases. 4. ed. Boston: Little, Brown and Company, 1988. Ver também, AREEDA, Phillip E.; TURNER, 
D. Antitrust law. Boston-Toronto: Little, Brown and Company, 1978. 
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mercado, preconizando a efetiva concorrência, o que, na sua interpretação, traria a 

garantia de uma maior liberdade de escolha dos consumidores. Seu maior legado é a 

eleição do grau de concentração econômica como elemento relevante de análise para 

a investigação concorrencial. 

A Escola de Chicago, por seu turno, tinha como pressuposto básico a busca 

pela maximização da eficiência, defendendo que a melhor maneira de distribuir as 

riquezas ocorreria através dos mecanismos de mercado, preconizando, assim, um 

controle mínimo sobre as concentrações econômicas. Esta Escola teve enorme 

impacto na doutrina e na atuação dos órgãos de defesa da concorrência dos Estados 

Unidos nas décadas de setenta e oitenta do século passado, período caracterizado 

por forte concentração econômica e fortalecimento dos grandes grupos econômicos. 

Diferentemente da Escola de Harvard, que visava a manutenção do regular 

funcionamento do mercado, esta corrente entende que o valor essencial protegido 

pela política de defesa da concorrência é o bem-estar do consumidor (consumer 

welfare), aliado à promoção da eficiência, ou seja, busca a habilidade de produzir 

produtos a custos menores e, assim, reduzir o preço final124.  

Seu principal expoente, Richard Posner, procurou fazer da Análise 

Econômica do Direito uma disciplina autônoma, desenvolvendo a possibilidade de que 

todo o Direito deve ser analisado economicamente, uma vez que muitas instituições 

jurídicas seriam construídas sobre essa lógica. A hipótese básica de Richard Posner 

era a de que as instituições jurídicas podem ser analisadas examinando-se em que 

medida fomentam a produtividade da economia e, assim, elegeu a eficiência 

econômica como valor absoluto que deveria permear toda e qualquer análise 

antitruste125. 

 

2.5.2 Consumidor e livre concorrência: uma interface necessária 

 

Conforme verificou-se anteriormente (cite-se item 1.4.2.2), há uma 

intrínseca relação entre direito da concorrência e direito do consumidor. Logo, por todo 

                                                           
124 Cf. ARRUDA, Vivian Anne Fraga do Nascimento. A florescência da cooperação jurídica internacional 

no combate aos cartéis transfronteiriços: a experiência brasileira e reflexões para o seu 
aperfeiçoamento. 2013. 207 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2013. 

125 POSNER, Richard. The Chicago school of antitrust analysis. University of Pennsylvania Law Review, 
Philadelphia, v. 127, n. 4, abr. 1979, p. 925-948. 
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o exposto, não há como olvidar que o consumidor tem ampla proteção quer por meio 

das leis consumeristas, quer por meio da legislação antitruste. Sendo que neste último 

caso, a proteção é indireta, ao passo que no que se refere às leis consumeristas a 

proteção é direta e principal (razão de ser da legislação). 

Nesse diapasão, o STF assentou, por meio do julgamento do RE n° 

351.750-3/RJ, o entendimento de que o princípio da defesa do consumidor se aplica 

a todo o capítulo constitucional da atividade econômica. Nesse sentido, afastam-se 

normas especiais, quando implicarem retrocesso social ou vilipêndio aos direitos 

assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).  

 

2.5.3 O conceito de consumidor no direito da concorrência: a caminho de uma 

interpretação sistemática 

 

A abordagem de questões concorrenciais pressupõe a análise do mercado 

de consumo e, consequentemente, de seu principal ator: o consumidor. Portanto, faz-

se necessário indagar quem pode ser considerado consumidor, no âmbito do direito 

da concorrência, conceito que determinará, por conseguinte, o sentido e o alcance 

das normas concorrenciais (âmbito de aplicação da lei protetiva), principalmente, em 

se tratando de reparação civil por danos concorrenciais. 

Desde a vigência do CDC, uma das principais polêmicas doutrinárias e 

jurisprudenciais surgidas foi a relacionada à definição do conceito de consumidor126. 

Vale dizer, para os efeitos legais de aplicação desta norma, quem pode ser 

considerado consumidor? Convém destacar que o CDC adotou o conceito econômico 

de consumidor, de forma expressa em seu artigo 2°, colocando sob sua proteção 

aquele que figura no mercado de consumo adquirindo ou utilizando produto ou serviço 

como destinatário final.  

Por seu turno, a relação de consumo, objeto da proteção especial 

introduzida pela lei consumerista, pode ser obtida pela integração dos conceitos de 

consumidor, de fornecedor (artigo 3°, do CDC) e de produto e serviço (artigo 3°, 

parágrafos 1° e 2°). 

                                                           
126 Ressalte-se que esse tipo de polêmica não é exclusividade tupiniquim, sendo também característica 

do direito estrangeiro, como bem nos lembram Thierry Bourgoignie (O conceito jurídico de 
consumidor. Revista do Consumidor, v.2, São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 7) e Antônio Herman 
Benjamin (O conceito jurídico de consumidor. Revista dos Tribunais, v. 628, p. 69 et. seq.). 
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Pode-se extrair do CDC que existem quatro espécies de consumidores ou 

de destinatários finais de suas normas, a saber: i) o consumidor stricto sensu (artigo 

2°); ii) a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas 

relações de consumo (artigo 2°, parágrafo único); iii) o bystander, ou seja, vítima de 

acidente de consumo (artigo 17); e, iv) o consumidor por equiparação, vale dizer, todo 

aquele que esteja sujeito (exposto) às práticas comerciais, tais como publicidade, 

oferta, práticas abusivas (artigo 29), dentre outras. 

Dessa forma, fazendo-se uma leitura apressada sobre o tema, o leitor pode 

ser levado a induzir que não há controvérsia alguma no que se refere ao conceito de 

consumidor, uma vez que a própria lei já trouxe as definições e conceituações. 

Entretanto, essa conclusão não é verdadeira. 

A lei foi clara ao admitir que pessoa jurídica possa ser consumidora, 

estendendo a ela seu manto protetivo. No entanto, o legislador, ao se referir à pessoa 

física (natural) e à pessoa jurídica, procurou estabelecer um tratamento diferenciado 

para cada uma. Eis que neste ponto de diferenciação surge a primeira polêmica, que 

veio a dividir o pensamento doutrinário em duas correntes distintas: a maximalista e a 

finalista. 

Conforme leciona Heloisa Carpena127, para os maximalistas, é considerado 

consumidor todo aquele que adquire produto ou serviço cujo ciclo econômico se 

esgota com ele. Vale dizer, se o bem adquirido não for renegociado ou reintroduzido 

no mercado de consumo ou, ainda, o serviço não constitua etapa do fornecimento de 

outro serviço ou produto, caracterizada está a relação de consumo. Para essa 

corrente, a pessoa jurídica será consumidora, para os efeitos legais do CDC, sempre 

que se posicionar no final do ciclo econômico do bem ou serviço. 

A contrario sensu, os adeptos da corrente finalista restringem a 

interpretação do conceito de consumidor, sob o argumento de que o objetivo da lei é 

tutelar, de maneira especial, um grupo da sociedade que é mais vulnerável128. Essa 

corrente é capitaneada por, dentre outros, Cláudia Lima Marques129. Logo, para essa 

corrente, a pessoa jurídica, em princípio, não é consumidora, salvo exceções. 

 

                                                           
127 CARPENA, Heloisa, op. cit., p. 176. 
128 Ibid.,, p. 177. 
129 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das 

relações contratuais. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 311. 
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2.5.4 Os concorrentes e sua proteção pelo direito concorrencial 

 

Os concorrentes, em tese, são protegidos pelas normas de defesa da 

concorrência, de forma indireta, pois tais normas têm como foco a proteção do 

equilíbrio do mercado, que indiretamente protege os concorrentes. Afinal, um agente 

econômico só consegue o poder de mercado, o domínio do mercado, salvo em 

situação de monopólio natural, pelo enfraquecimento ou até mesmo eliminação de 

seus concorrentes. 

Além do mais, a própria Lei Antitruste está repleta de dispositivos que 

tipificam infrações à ordem econômica que representam, de certa forma, uma 

proteção aos concorrentes em situações desfavoráveis, como, por exemplo, os a 

seguir relacionados: i) dominar mercado relevante de bens e serviços (art. 36, inciso 

I); ii) exercer de forma abusiva posição dominante (artigo 36, inciso II); iii) limitar ou 

impedir o acesso de novas empresas ao mercado (artigo 36, § 3°, inciso II); iv) criar 

dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa 

concorrente ou de fornecedor, adquirente ou financiador de bens ou serviços (artigo 

36, § 3°, inciso IV); v) impedir o acesso de concorrente às fontes de insumo, matérias-

primas, equipamentos ou tecnologia, bem como aos canais de distribuição (artigo 36, 

§ 3°, inciso V); e, vi) vender mercadoria ou prestar serviços injustificadamente abaixo 

do preço de custo (artigo 36, § 3°, inciso XV). Logo, a vedação, por meio da Lei 

Antitruste, a todas as práticas retro mencionados, consubstancia-se como uma 

proteção ao concorrente de boa-fé. 

 

2.5.5 A coletividade como titular dos bens jurídicos protegidos pelo direito 

antitruste 

 

Não obstante, tenha-se demonstrado que os consumidores são os 

protegidos diretos da legislação antitruste, não se pode negar que ao desencorajar a 

prática de infrações, estar-se-á a evitar que novos (outros) agentes econômicos 

pratiquem atos ilícitos, protegendo de forma indiscriminada um maior número de 

consumidores e de concorrentes, que indiretamente representam a sociedade (a 

coletividade) como um todo indivisível. 

O Código de Defesa do Consumidor equipara a coletividade ao 

consumidor, nos seguintes termos: “[e]quipara-se a consumidor a coletividade de 
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pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo” 

(Lei n° 8.078/1990, artigo. 2°, parágrafo único). Além disso, o consumidor em potencial 

pode ser considerado no conceito de coletividade: “equiparam-se aos consumidores 

todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas” (artigo 

29, desta mesma lei). 

Nesses termos, Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer130 leciona que 

[...] a tutela do consumidor pelas normas de defesa da concorrência pauta-se 
pela perspectiva coletiva, pois o impacto das decisões dos órgãos de defesa 
da concorrência dá-se em relação à coletividade dos consumidores, não 
sendo analisados ou arbitrados conflitos em uma relação de consumo 
individual. Se a proteção coletiva no âmbito do CDC pressupõe a figura do 
consumidor tal como definido no caput do seu art. 2º, entendo que a mesma 
perspectiva deve ser adotada pela legislação de defesa da concorrência. 

 
Merece relevância ainda, o fato de o parágrafo único, do artigo 1º, da Lei 

n° 12.529/2011, determinar que a coletividade é titular dos bens jurídicos protegidos 

por esta lei, o que expressa a preocupação do legislador em demarcar o caráter difuso 

dos direitos nela previstos. 

 
 
2.6 O ENFORCEMENT PRIVADO DO DIREITO CONCORRENCIAL NO DIREITO 

ESTRANGEIRO: UMA VISÃO PANORÂMICA 

 

Neste tópico, procura-se contextualizar o enforcement privado no direito 

estrangeiro, destacando-se sua origem, historicidade e principais nuances, com 

ênfase, principalmente, na experiência norte-americana e europeia, sem esquecer dos 

vizinhos da América do Sul. 

Além disso, não se pode olvidar que esse tema tem sido objeto de recentes 

discussões em fóruns internacionais, conforme demonstrado em estudos realizados 

pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Ademais verificou-se uma 

tendência recente de alterações legislativas sobre o tema com vistas a fomentar o 

                                                           
130 PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos, op. cit., 2010, p. 45. 
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enforcement privado, como ocorrido na União Europeia131, no Reino Unido132 e na 

Alemanha133, dentre outros. 

 

2.6.1 O enforcement privado do direito antitruste: um panorama histórico 

 

A primeira lei antitruste surgiu no Canadá, em 1889, onde foi editada a 

legislação sob a denominação de Act for the Prevention and Supression of 

Combinations Formed in Restraint of Trade (Lei para a Preservação e para a 

Supressão de Combinações (Fusões) Formadas para Limitação do Comércio), com o 

objetivo de reprimir os arranjos/combinações celebrados para restringir a 

concorrência, para fixar preços ou restringir a produção. Essa legislação foi ampliada 

em 1910, com a promulgação do Combines Investigation Act, que sofreu uma ampla 

reforma em 1986, a ponto de ensejar um novo Competition Act.134 

Não obstante o pioneirismo na edição da legislação antitruste ser atribuído 

ao Canadá, o marco legislativo mais relevante, certamente, é conferido aos Estados 

Unidos da América (EUA), que editaram em 1890 o Sherman Act para regular o 

exercício do poder econômico entre seus agentes econômicos135. 

                                                           
131 Ver Diretiva 2014/104/EU sobre Ações de Ressarcimento de Danos Concorrenciais da União 

Europeia do Parlamento Europeu e do Conselho (PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA 
UNIÃO EUROPEIA. Jornal Oficial da União Europeia. Atos legislativos. Diretiva 2014/104/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de novembro de 2014, relativa a certas regras que regem 
as ações de indemnização no âmbito do direito nacional por infração às disposições do direito da 
concorrência dos Estados-Membros e da União Europeia. 5.12.2014. Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0104&from=DE.>. Acesso em: 7 out. 
2017). Ver também: EUROPEAN COMMISSION. Impact assessment report on damages actions for 
breach of the EU antitruste rules. 2013, Commission Staff Working Document. Disponível em: 
<http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/impact_assessment_en.pdf>. Acesso 
em: 10 out. 2017. 

132 Ver: COMPETITION AND MARKETS AUTHORITY – CMA. Guidance on the CMA’s approval of 
voluntary redress schemes. 2015. Disponível em: 
<https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/408333/Draft_guida
nce_-_CMA_voluntary_redress_schemes.pdf>. Acesso em: 7 out. 2017. 

133 CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE). NOTA TÉCNICA Nº 
24/2016/CHEFIA GAB-SG/SG/CADE. Articulação entre as persecuções pública e privada a 
condutas anticompetitivas: estudo da experiência internacional e brasileira e propostas 
regulamentares, legislativas e de advocacy a respeito das ações de reparação por danos 
concorrenciais (ardc) e do acesso a documentos de acordos de leniência e de termos de 
compromisso de cessação (tcc) no brasil. Disponível em: 
<http://sei.cade.gov.br/sei/institucional/pesquisa/documento_consulta_externa.php?7kPOxkDr7Hdy
3nk8N7KWlj4Aaib6rj2o5ZKJrkFLovgm9l4TV4zQUY7a3MW4omo9BwdVCnAIQZcpqBftsU_mXg,,>.  
Acesso em: 18 out. 2017. 

134  SILVA, Ivan Luiz, op. cit., p. 186. 
135  Ibid.,, p. 187. 
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Dessa forma, pode-se afirmar que as normas antitruste têm seu marco mais 

significativo no Sherman Act, cujo objetivo era controlar a grande concentração de 

poder econômico privado verificado nos EUA, na segunda metade do século XIX. 

Assim, o Sherman Act é considerado o ponto de partida e a legislação mais relevante 

a respeito da tutela jurídica antitruste, pois buscou disciplinar a formação das 

concentrações econômicas privadas e proteger o mercado contra seus efeitos 

autodestrutivos. Logo, com a regulação da concorrência buscava-se manter o livre 

mercado e a liberdade de atuação dos agentes econômicos de forma mitigada, não 

absoluta136. 

Sobre a tramitação legislativa do Sherman Act, João Bosco Leopoldino da 

Fonseca destaca que: 

[o] surgimento do Sherman Act não foi fruto de uma legislação apressada. 
Essa lei foi debatida na 50ª Sessão do Congresso e apresentada na 51ª 
Sessão, em 4 de dezembro de 1889, tendo sido discutida na Comissão de 
Finanças do Senado, cujo presidente era o senador John Sherman, que teve 
papel decisivo na discussão e aprovação. Muitas emendas foram 
apresentadas, tendo sido muito longa a discussão, de tal sorte que poucos 
atos do Congresso teriam sido analisados com tal extensão como este137. 
 

A respeito da importância dessa lei antitruste, Eduardo Gaban e Juliana 

Domingues138 salientam que em face de sua aplicação para resolver os milhares de 

casos levados aos tribunais durante todo o século XX, o Sherman Act e os seus 

complementos legais quase alcançaram o status de norma constitucional nos EUA. 

É esse mesmo caminho que percorre agora a União Europeia, com a 

aprovação, em 2014, da Diretiva 2014/104/EU, que busca intensificar políticas 

públicas de estímulo a ações privadas para reparação de danos. Da mesma maneira 

o Reino Unido, que em 2015 sancionou o Consumer Rights Act, pelo qual se prevê a 

possibilidade da class action para reparação de danos em matéria antitruste139. 

A seguir faz-se um apanhado sobre o enforcement privado no direito 

estrangeiro. Conforme exposto, o motivo para escolha desses locais parece óbvio, 

como por exemplo, os Estados Unidos da América, que além de seu pioneirismo deve-

                                                           
136  FORGIONI, Paula. Os fundamentos do antitruste. 8.ed. São Paulo: Editora RT, 2015. p. 69. Ver 

também: FONSECA, João Bosco Leopoldino da, op. cit., p. 19, que fez importante registro ao 
informar que antes do Sherman Act, que é norma federal, vários Estados americanos editaram suas 
próprias leis antitruste. 

137  FONSECA, João Bosco Leopoldino da, op. cit., p. 20. 
138  GABAN, Eduardo Molan; DOMINGUES, Juliana Oliveira. Direito antitruste: o combate aos cartéis. 

São Paulo: Editora Saraiva, 2009. p. 102. 
139  Ibidem, op. cit., p. 102. 
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se ressaltar que por lá grande parte das ações antitrustes são promovidas por agentes 

econômicos privados, e não apenas pelas agências encarregadas da aplicação da 

legislação antitruste. Com relação à União Europeia, a justificativa gira em torno do 

grande esforço que tem sido desenvolvido no sentido de implementação privada da 

legislação antitruste e dos avanços obtidos nos últimos anos140. 

A opção por analisar alguns países sul-americanos se justifica pelo fato da 

proximidade com o Brasil, além de parecer uma incógnita no que concerne ao 

enforcement privado, e também pelo objetivo de se verificar qual o avanço do Brasil 

em relação aos demais países deste continente. 

 

2.6.2 O enforcement privado do direito concorrencial na experiência norte-

americana 

 

Relacionado como um dos pilares essenciais do desenvolvimento do direito 

da concorrência, a aprovação do Sherman Act foi entendida como a resposta do 

legislador americano à utilização massiva do trust para efeitos anticoncorrenciais – 

técnica que encontrou o seu maior impulsionador em John D. Rockefeller. Na 

essência, pretendia-se disciplinar as representações cruzadas nas administrações de 

várias empresas rivais (combination of voting shares), que assim logravam obter uma 

coordenação dos seus comportamentos concorrenciais no mercado, eliminando a 

concorrência através do controlo da produção e da manutenção dos preços, ao 

mesmo tempo que preservavam a sua existência individual141. 

O caráter genérico das regras do Sherman Act, assente na especificidade 

do direito anglo-saxão, determinou o papel fundamental assumido pelos tribunais, na 

concretização do sentido normativo dessas previsões e na consolidação de um 

verdadeiro direito antitruste, de matriz jurisprudencial. Com uma implementação inicial 

difícil, ganhou finalmente projeção após a decisão condenatória da Suprema Corte 

                                                           
140 Para maiores informações: FORGIONI, Paula Andrea, op. cit., 2015, p. 155; CAUFFMAN, Caroline. 

The European Comission proposal for a directive antitrust damages: a first assessment. October 14, 
2013. MEPLI Working Paper Series 2013-13. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2339938>. 
Acesso em: 27 abr. 2017. 

141  FONTE, Mário Augusto Barbosa da. Política da Concorrência em Portugal. 2012. 72 f. Dissertação 
(Mestrado em Economia) – Faculdade de Economia, Universidade do Porto. Porto, 2012. p. 1. 
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relativamente à fixação de preços nos transportes ferroviários, sob o argumento de 

que a fixação de preços era ilegal e que afetava a concorrência dos mercados142. 

Nesse país, por razões constitucionais – conforme destaca Pedro Rosa 

Fernandes143, com fulcro na lição de Assimakis P. Komninos –, existem relativamente 

poucas autoridades públicas com funções de assegurar a concorrência, falta essa que 

é compensada com fortes incentivos às ações privadas. 

Pedro Rosa Fernandes144, ao fazer um estudo estatístico sobre as ações 

privadas e públicas na Europa e nos EUA, traz à baila os seguintes dados:  

[...] comparando dados estatísticos de verbas recuperadas através de ações 
por danos com ações prosseguidas por agências governamentais nos 
Estados Unidos entre 1990 e 2010 podemos verificar que nas ações privadas 
se recuperaram $ 18.006 biliões enquanto nas últimas o total de multas 
imposto resultou em cerca de $ 4.232 biliões. É necessário referir que os 
Enforcement público sentenciou [sic] também certos agentes a penas de 
prisão e essa prevenção será difícil de quantificar, no entanto dada o enorme 
valor de danos resultantes de ações privadas não se poderá negar um 
substancial efeito dissuasor. 

 
Dos dados apresentados, pode-se concluir que – sem levar em 

consideração análise de outras variáveis – nos EUA as ações de particulares têm 

surtido mais efeito que as ações públicas, em se tratando de retorno financeiro ao 

prejudicado ou, em outro sentido, em se tratando de impacto no caixa financeiro do 

infrator. 

Dessa forma é forçoso inferir que as ações privadas para reparação de 

danos tendem a compensar os prejudicados em virtude das condutas restritivas da 

concorrência e, simultaneamente, ampliam o efeito preventivo, uma vez que 

aumentam significativamente o número de processos judiciais que podem levar maior 

temor aos agentes do mercado, pretensos infratores, tornando-se um vetor inibidor 

das condutas anticoncorrenciais lesivas. 

Por meio do Clayton Act, editado posteriormente ao Sherman Act, 

concedeu-se aos privados a possibilidade de utilização, como meio de prova, das 

decisões e condenações em processos impulsionados pela autoridade de defesa da 

concorrência, direito esse que foi reforçado pela decisão Suprema Corte no caso 

Emich Motors vs General Motors145. 

                                                           
142  FONTE, Mário Augusto Barbosa da, op. cit.,, p. 1. 
143  FERNANDES, Pedro Rosa, op. cit., p. 7. 
144  Ibid., p. 7. 
145  WILSHER, Dan. The public aspects of private enforcement in EC law: some constitutional and 

administrative challenges of a damages culture. The Competition Law Review, v. 3, issue 1, 
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Um mecanismo de incentivo mais consentâneo com os valores jurídicos 

reflete-se por meio da concessão de treble damages146 (reparação dos danos em 

triplo) nas ações tipo stand-alone. Este mecanismo permite ao Poder Judiciário 

triplicar o valor dos danos, para efeito de indenização, como forma de punir o infrator 

que conscientemente (com dolo ou culpa) violou normas legais. 

É possível favorecer as ações indenizatórias, através de regras 

procedimentais, a mais eficiente das quais tem origem nos EUA, onde se possibilita a 

condução de class actions, com opção de escusa pelos membros da classe que não 

se desejam ver representados pela ação. Neste tipo de ação, um grupo relativamente 

pequeno de litigantes pode requerer ao Judiciário que lhe conceda o benefício de 

representação de uma classe que se reputa prejudicada em face de ilícitos 

concorrenciais147. 

Conforme documento da Organização de Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE):  

[...] os papéis desempenhados por agentes federais, estaduais e privados têm 
evoluído ao longo das décadas, com cada executante geralmente 
complementando os outros e focando o que cada um está melhor posicionado 
para fazer (tradução livre) 148. 

 
Robert H. Lande e Joshua P. Davis avaliaram, em recente estudo, quarenta 

casos envolvendo direito antitruste nos EUA. O objetivo era mostrar os benefícios 

financeiros da aplicação da lei antitruste privada. Os dados não incluíram casos que 

foram concluídos antes de 1990 ou que produziram um valor em dinheiro menor que 

US$ 50 milhões. Os autores também excluíram os processos que, por exemplo, 

perderam-se, pareciam difíceis ou demorados, ou em que o valor monetário exato do 

caso não pode ser especificado. Esses autores salientaram que o efeito dissuasivo da 

execução privada é significativamente mais elevado do que o efeito dissuasivo da 

execução penal efetuada pelo Departamento de Justiça149. 

                                                           
december 2006. p. 27-45. Disponível em: 
<http://new.clasf.org/CompLRev/Issues/CompLRevVol3Issue1.pdf>. Acesso em: 9 mar. 2017. p. 28. 

146 O instituto do treble damages tem como escopo a premiar um litigante que com sucesso demonstrou 
e expôs um comportamento restritivo da concorrência, beneficiando através dessa conduta todo o 
mercado. Além disso, serve de mecanismo de punição que não é comum em se tratando de ações 
privadas, cujo foco é apenas a reparação integral do dano sofrido. 

147 FERNANDES, Pedro Rosa, op. cit., p. 35. 
148  ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. Relationship between 

public and private antitrust enforcement. Working Party n° 3 on Co-operation and Enforcement, 15 
June 2015.  

149  LANDE, Robert H; DAVIS, Joshua P. Benefits from private antitrust enforcement: an analysis of 
forty cases. 2008, 42 U.S. F. L. Rev. 879. Disponível em: 
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Neste país, grande expoente no que se refere ao enforcement privado, a 

atuação das vítimas normalmente se dá por meio das class actions. Entre 2007 e 

2010, 3.168 ações individuais foram ajuizadas nos EUA para reparação dos danos 

causados por condutas anticompetitivas. Dentre elas, 1.811 foram federal class 

actions, o que representa mais de 57% das ações totais promovidas. Destas, 60% 

decorreram de condenações administrativas provenientes da autoridade de 

concorrência americana (FTC)150. 

Exemplo eloquente no que se refere ao combate às práticas 

anticoncorrenciais lesivas e a efetividade e eficácia do private enforcement, neste 

país, a propositura de indenizações perante a justiça cível (por particulares e setores 

sociais organizados) é responsável pela evolução do direito concorrencial151 e pela 

fiscalização e punição dos agentes econômicos que se associam para combinar 

preços. Ações coletivas (class actions) invocando o Sherman Antitrust Act, induzem 

empresas a compromissos e investimentos em ativos para o cumprimento da lei e, ao 

mesmo tempo, preservam o orçamento das autoridades federais e estaduais da 

concorrência para atividades de coordenação e para apuração criminal das práticas 

delituosas152. 

Para incentivar que os consumidores promovam judicialmente a 

responsabilização das empresas envolvidas em práticas anticompetitivas, a legislação 

busca agravar as sanções cíveis. O valor dos danos é multiplicado por três, trazendo 

maior equilíbrio a equação que relaciona o proveito da demanda com os custos para 

a sua promoção. A sociedade, por meio de associações de consumidores e outras 

organizações, tem incentivos para coordenar-se em torno da investigação da 

existência de cartéis e ingressar com demandas cíveis pertinentes153. 

Dentre as vozes dissonantes, no combate à legislação antitruste, está Alan 

Greenspan, um dos principais arautos do liberalismo econômico, para quem a lei 

                                                           
<http://scholarworks.law.ubalt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1723&context=all_fac>. Acesso em: 
9 mar. 2017.  

150  RICARDO ALFONSIN ADVOGADOS, op. cit., on-line. 
151  BAKER, Jonathan B. The case for antitrust enforcement. The Journal of Economic Perspectives, v. 

17, n. 4, 2003, p. 27-50. Disponível em: 
<http://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/089533003772034880>. Acesso em: 10 mar. 2017. 

152  CRISTOFANI, Claudia Cristina. Ações repetitivas nos juizados cíveis: precisão na quantificação de 
danos e julgamento por amostragem. Revista CNJ. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/06/c5333b7a28e2e9ac2b9009c590cb7e1f.pdf>. 
Acesso em: 10 mar. 2017. 

153  CRISTOFANI, Claudia Cristina, op. cit., online. 
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antitruste impede as empresas de ações que podem beneficiar a sociedade devido ao 

medo de violação desta lei. Ele destaca que as leis antitruste nos Estados Unidos 

levaram à condenação de membros produtivos e eficientes da sociedade americana 

justamente porque são produtivos e eficientes154. Entretanto, os defensores dessa 

corrente são minoritários na contemporaneidade. 

 

2.6.3 O enforcement privado da legislação antitruste em alguns países da 

América do Sul 

 

No Uruguai, a defesa e promoção da concorrência é regulamentado pela 

Lei n° 18.159/2007 e pelo Decreto nº 404/2007, sendo que não foi localizado na 

doutrina ou na jurisprudência algo relevante que demonstre uma atuação efetiva do 

enforcement privado da legislação antitruste, nesse país. 

No Chile, o particular que tenha sofrido algum dano oriundo de condutas 

anticoncorrenciais não pode ingressar diretamente com ação de reparação junto ao 

Poder Judiciário. Primeiramente, deve-se registrar uma queixa junto ao órgão de 

defesa da concorrência, o Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que 

por sua vez notifica o Fiscalia Nacional Economica (FNE). O TDLC pode emitir uma 

ordem para corrigir ou cessar a conduta, mas não pode conceder reparação de danos 

ao queixoso155. 

Os danos causados por uma violação da Lei da Concorrência podem ser 

indenizados por meio de uma ação privada ingressada junto a um tribunal distrital 

inferior (primeira instância), mas somente após a decisão do TDLC, caso seja 

detectada a violação. Isso, torna o processo civil dependente da decisão do TDLC. 

Essa inovação legislativa foi introduzida no ano de 2003, pois anteriormente não 

existia tal regramento156. O que apesar de tudo já representa um avanço em 

                                                           
154 GREENSPAN, Alan. Antitrust. Based on a paper given at the Antitrust Seminar of the National 

Association of Business Economists, Cleveland, September 25, 1961. Published by Nathaniel 
Branden Institute, New York, 1962. Included in Ayn Rand’s Capitalism, the Unknown Ideal (1967). 
Disponível em: <https://docs.google.com/document/d/1-
WFdJtD6G2FAyQqRY4OW7ySri0FwgAh3S479aWGFFUQ/edit>. Acesso em: 10 abr. 2017.  

155 ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD). Competition 
law and policy in Chile. 2010. Disponível em: <http://www.oecd.org/daf/competition/47950954.pdf>. 
Acesso em: 22 mar. 2017. p. 35. 

156 Ibid., p. 35. 
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comparação à situação anteriormente existente. Assim, pode-se inferir que no Chile 

só é possível a impetração de ações do tipo follow-on. 

Desse modo, as únicas questões no julgamento civil da ação são a 

quantificação dos danos e o nexo causal entre o dano e a violação. O demandante 

não precisa provar a violação da lei de defesa da concorrência, porque isso é 

estabelecido pela decisão do TDLC. Até o momento, não houve decisões envolvendo 

a concessão de danos após uma decisão do TDLC. Sob a antiga lei, houve alguns 

litígios privados sobre questões de concorrência na década de noventa157. 

Na Argentina, o órgão encarregado da defesa da concorrência é La 

Comisión Nacional en Defensa de la Competencia (CNDC) que, recentemente 

implementou a ação de divulgar junto as associações de comércio e seus membros e 

instituições os danos causadas pelos cartéis, que parece favorecer – pelo menos no 

sentido de dar ciência e fornecer as informações – ao particular para que o mesmo, 

dispondo dessas informações possa embasar uma futura ação judicial de reparação 

de danos158.  

Portanto, nesse país, a legislação caminha no sentido de fortalecer o 

enforcement privado da legislação antitruste. Entretanto, deve-se destacar que o 

enforcement da legislação antitruste é principalmente de natureza administrativa, com 

base em multas, medidas cautelares e restrições temporárias para a realização de 

atividades comerciais. Sendo o enforcement privado ainda bastante incipiente neste 

país159. 

Em relação aos litígios privados, o artigo 51 da Lei Antitruste argentina 

estabelece que indivíduos ou empresas afetadas pela conduta proibida pelas 

disposições desta lei podem invocar o direito à reparação pelos danos sofridos 

perante um tribunal competente. Entretanto, até o ano de 2016, só houve um caso 

importante envolvendo litígios antitrustes privados, a saber, o caso Auto Gas, no qual 

                                                           
157 ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD). Competition 

law and policy in Chile. 2010. Disponível em: <http://www.oecd.org/daf/competition/47950954.pdf>. 
Acesso em: 22 mar. 2017. p. 35. 

158 Idem. Seguimiento a los nueve exámenes inter-pares de la política y del derecho de competência 
de países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Honduras, Mexico, 
Panamá y Perú. Disponível em: <http://www.oecd.org/daf/competition/2012Follow-
upNinePeer%20Review_sp.pdf>. Acesso em: 22 mar. 2017. 

159 IBRAC (INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS DE CONCORRÊNCIA, CONSUMO E COMÉRCIO 
INTERNACIONAL). Overview of competition law in Latin America. 2016. Disponível em: 
<http://www.ibrac.org.br/UPLOADS/Livros/arquivos/Overview_of_Competition_Law_in_Latin%20A
merica.pdf>. Acesso em: 27 abr. 2017. p.22. 
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o autor da ação foi indenizado com mais de 13 milhões de pesos argentinos pelos 

danos sofridos em consequência de abuso de posição dominante. No acórdão do caso 

Auto Gas, o órgão jurisdicional limitou-se a referir-se à análise realizada pela 

Comissão Antitruste e estabeleceu uma conexão entre a conduta que a Comissão 

considerou ilegal e os prejuízos sofridos pela recorrente160. 

No Paraguai, não existe lei ou decreto regulando a defesa da concorrência 

– apesar de existir em tramitação um Projeto de Lei de Defesa da Concorrência161 –, 

ficando tal regulação apenas a cargo da Constituição Paraguaia que assim estabelece 

em seu artículo 107 – De la libertad de concurrencia:  

Toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su 
preferencia, dentro de un régimen de igualdad de oportunidades. 
Se garantiza la competencia en el mercado. No serán permitidas la creación 
de monopólios y el alza o la baja artificiales de precios que traben la libre 
concurrencia. La usura y el comercio no autorizado de artículos nocivos serán 
sancionados por la Ley Penal162. 
 

Em suma, a Constituição do Paraguai assegura a livre concorrência e a 

livre iniciativa e veda os monopólios  

A natureza do enforcement da legislação antitruste na Bolívia é 

estritamente pública (administrativa). Além disso, destaque-se que até 1994, este país 

não dispunha de um regulamento de política antitruste163. Nesse ano foi aprovada a 

Lei nº 1600/1994, do Sistema de Regulação Setorial (SIRESE). Referida lei 

regulamenta, entre outros, o antitruste nos setores de telecomunicações, eletricidade, 

hidrocarbonetos, transporte e água. Por seu turno, as empresas que operam em 

atividades fora dos referidos campos estão excluídas do escopo deste regulamento164. 

                                                           
160 IBRAC (INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS DE CONCORRÊNCIA, CONSUMO E COMÉRCIO 

INTERNACIONAL). Overview of competition law in Latin America. 2016. Disponível em: 
<http://www.ibrac.org.br/UPLOADS/Livros/arquivos/Overview_of_Competition_Law_in_Latin%20A
merica.pdf>. Acesso em: 27 abr. 2017. p.22. 

161 CREUZ, Luís Rodolfo Cruz e. A construção da defesa da concorrência no Mercosul: uma perspectiva 
construtivista - cooperação e interesses nas relações internacionais. 2010. 210f. Dissertação 
(Mestrado Filosofia e Ciências Humanas) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas. Campinas, SP: 2010. Disponível em: 
<http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000774937>. Acesso em: 26 mar. 2017. 
p. 127. 

162  PARAGUAY. Constitución de la República de Paraguay, 1992. Disponível em: 
<http://www.oas.org/juridico/mla/sp/pry/sp_pry-int-text-const.pdf>. Acesso em: 25 mar. 2017. 

163 Na Bolívia, a exemplo do Paraguai, também não havia lei ou decreto regulamentando a 
defesa/promoção da concorrência, existia, contudo, diversas normas de cunho econômico-social 
fixadas na Constituição da Bolívia, promulgada em 07.02.2009, especialmente os artigos 312, 314 
e 315. (IBRAC - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS DE CONCORRÊNCIA, CONSUMO E 
COMÉRCIO INTERNACIONAL. Overview of competition law in Latin America. 2016. p.22. 

164 Ibidem, op. cit., p.41. 
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No que se refere à defesa e promoção da livre concorrência no Mercosul, 

tem-se como referência o Decreto nº 18/96, denominado Protocolo de Defensa de la 

Competencia del MERCOSUR, firmado em Fortaleza-CE (Brasil), em 17 de dezembro 

de 1996165. 

Com relação à regulação da concorrência na América do Sul, no que se 

refere aos países citados, verifica-se que o cerne das legislações são as ações 

judiciais ou administrativas estatais em face das empresas que cometem os ilícitos 

concorrenciais. Não se verificou regulamentação atinente às ações privadas 

(enformecement privado da legislação antitruste), salvo no caso do Chile, conforme 

mencionado. Isso não quer dizer que tais tipos de ações inexistam –  pois, a exemplo 

do Brasil, já se verifica o aumento do número de tais ações –, mas apenas que as 

legislações e as políticas públicas desses países não estão voltadas para o incentivo 

ao enforcement privado, como realmente deveria ser. 

 

2.6.4 A União Europeia e o enforcement privado do direito antitruste: evolução 

e perspectivas 

 

No que se refere à aplicação pública ou privada da legislação antitruste, 

leciona Pedro Rosa Fernandes166 que esses dois tipos de enforcement (público e o 

privado) são utilizados nas diferentes jurisdições, mas, em graus completamente 

distintos, nos países de base jurídica anglo-saxônica (common law), é dada maior 

relevância às ações privadas, ao passo que nos ordenamentos de base civilista (civil 

law), como o são muitos na Europa continental, incluindo Portugal, o enforcement 

público foi sempre privilegiado, até porque, nesses países, foram criadas diversas 

autoridades administrativas, a quem é confiada a missão de assegurar a livre 

concorrência no mercado. 

No que se refere ao enforcement privado da legislação antitruste na 

Europa, Pedro Rosa Fernandes167 leciona que: 

                                                           
165 MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR). MERCOSUR/CMC/DEC. 18/96. Protocolo de 

Defensa de la Competencia del MERCOSUR. Disponível em: 
<http://www.aladi.org/nsfaladi/nuevostemas.nsf/2c617e60b2a993cb032574920060b614/ac8fa9b38
9d6d7eb032572060070354f?OpenDocument>. Acesso em: 26 mar. 2017. 

166  FERNANDES, Pedro Rosa, op. cit., p.12. 
167  FERNANDES, Pedro Rosa, op. cit., p 7. Para maiores detalhes ver também: ABREU, Jorge Manuel 

Coutinho de. Aplicação judicial do direito da concorrência em Portugal. Disponível em: 
<http://heinonline.org/HOL/License>. Acesso em: 12 dez. 2016. 
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[o]s artigos 101º e 102º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), contêm as provisões comunitárias sobre as práticas proibidas aos 
sujeitos do mercado. Como já supra referido, o clima de Enforcement na 
Europa é dominado pelas agências públicas, que prosseguem a sua função 
através da imposição de multas e injunções várias, no entanto registaram-se 
já, inclusivamente através de intervenções dos comissários europeus para a 
concorrência, apelos ao desenvolvimento de um efetivo regime de ações 
privadas por danos. 

 
Um primeiro passo, no sentido de estabelecer um campo fértil às ações por 

danos, foi a edição do Regulamento EC N° 1/2003, onde se prevê que os tribunais 

nacionais têm o poder de aplicar os artigos 101º e 102 do TFUE. Não obstante, como 

denota Wouter P. J. Wils168, referido regulamento não contenha provisões expressas 

sobre o enforcement privado. 

Conforme destaca Pedro Rosa Fernandes169, o Tribunal da Comunidade 

Europeia (TCE) contribuiu para esta construção através das decisões proferidas nos 

casos Courage e Manfredi. Referido autor traz à baila o seguinte excerto da decisão 

proferida no caso Courage: 

The full effectiveness of Article 81 of the treaty and, in particular, the pratical 
effect of the prohibition laid down in article 81 (1) would be put at risk if it were 
not open to any individual to claim damages for loss caused to him by a 
contract or by conduct liable to restrict or distort competition170. 
 

Por meio da análise do excerto supracitado, tem-se que no entendimento 

do Tribunal apenas o enforcement público não é suficiente, colocando-se em dúvida 

o efeito prático de tais decisões, caso não seja considerada a possibilidade de 

reparação dos danos individuais sofridos pelos prejudicados. Daí a importância do 

enforcement privado por meio das ações de reparação de danos. 

Um fato que merece menção é que ao passo que as autoridades de defesa 

da concorrência contam com especialistas em ciências econômicas, o mesmo não se 

poderá dizer dos Tribunais Nacionais, da União Europeia. Assim, estes devem estar 

melhor municiados para o julgamento desses casos, devendo contar com a 

assistência de peritos em economia independentes que auxiliem o magsitrado na 

formação da sua convicção. Dessa forma, além da assistência mencionada, deveriam 

                                                           
168  WILS, Wouter P. J. Should private enforcement be encouraged in Europe? World Competition: Law 

and Economics Review, Vol. 26, No. 3, 2003. p. 5. Disponível em: 
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1540006 >. Acesso em: 5 mar. 2017. 

169  FERNANDES, Pedro Rosa, op. cit., p. 7. 
170  “A plena eficácia do artigo 81 do Tratado e, em especial, o efeito prático da proibição prevista no 

artigo 81 ficariam em risco se não fosse possível a qualquer pessoa reclamar uma indenização pelos 
prejuízos causados por um contrato ou por um comportamento susceptível de restringir ou falsear 
a concorrência” (tradução livre). 
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ainda ser criados Tribunais especializados como o que já aconteceu em Portugal 

através da Lei nº 46/2011 que criou o Tribunal da Concorrência171. 

Por outro lado, os custos com o manejo de ações privadas são também um 

possível entrave ao surgimento da cultura do private enforcement, até porque na 

perspectiva de uma derrota em sede judicial, o sucumbente enfrenta a possibilidade 

de suportar as custas processuais, que – levando-se em consideração a participação 

de peritos privados qualificados, além de substanciais diligências para obtenção de 

provas – representa custos elevados que desencorajam a impetração de tais ações. 

Nesse ponto, a Comissão Europeia considera os custos destas ações como 

um obstáculo a ultrapassar e sugere no seu White Paper on Damages Actions172 a 

adoção de diversas medidas de limitação de custos. Dentre estas, encontram-se o 

estabelecimento de mecanismos que favoreçam acordos entre as partes como meio 

de abreviar o processo, a limitação das custas judiciais e ainda a promoção de normas 

de alocação de custos que confiram a previsibilidade, desaconselhando o princípio 

vigente no ordenamento comunitário europeu de que o perdedor suporta os custos do 

vencedor. No supracitado documento, a Comissão recomenda, ainda, que se conceda 

ao Tribunal a faculdade de derrogar as normas sobre custas judiciais como forma de 

que nenhum litigante venha a suportar custas que o impeçam de iniciar e de 

prosseguir com a ação. 

Um método a destacar é o denominado Estimates of Costs em que se 

requer às partes em litigância uma estimativa dos seus custos e despesas estimáveis 

em cada fase do processo173. Este regime permite a cada uma das partes um certo 

controle e acompanhamento dos custos em que a parte contrária incorre, prevenindo 

assim que um litigante com grande poder econômico possa, por meio desta via, 

condicionar o seu adversário na ação, com receio dos custos a suportar em caso de 

derrota. 

                                                           
171  FERNANDES, Pedro Rosa, op. cit., p. 7. Para maiores detalhes ver também: FERRO, Miguel Sousa. 

Jurisprudência de private enforcement. Jurisprudência Portuguesa de Direito da Concorrência. 
Disponível em: 
<https://www.cideeff.pt/xms/files/Projeto_4_grupo_III/Jurisprudencia_de_Private_Enforcement.pdf>
. Acesso em: 7 out. 2017. 

172  COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. White paper on damages actions for 
breaches of the EC antitrust rules, Brussels 2008, p. 9. Disponível em: 
<http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/files_white_paper/whitepaper_en.pdf>. 
Acesso em: 11 abr. 2017. 

173  PEYSNER, John. Costs financing in private third party competition damages actions. Competition 
Law Review, v.3, Issue 1. p. 107. Disponível em: 
<http://new.clasf.org/CompLRev/Issues/CompLRevVol3Issue1.pdf>. Acesso em: 9 mar. 2017. 



89 
 

Conforme leciona Bernardo de Andrade da Rocha Loures174, há muito se 

discute no direito europeu sobre o chamado enforcement privado das normas de 

direito da concorrência. Contudo, com a recente publicação da Diretiva n.º 

2014/104/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de novembro de 2014, 

relativa a certas regras que regem as ações de indenização no âmbito do direito 

nacional por infração às disposições do direito da concorrência dos Estados-Membros 

e da União Europeia, o tema voltou a ser fortemente colocado em pauta.  

A defesa da concorrência encontra em Portugal guarida constitucional, pois 

é incumbência do Estado, no âmbito econômico e social, a obrigação de assegurar o 

funcionamento eficiente dos mercados, de modo a garantir a equilibrada concorrência 

entre empresas, contrariando e reprimindo todas as práticas lesivas do interesse 

geral, como são as formas de organização monopolista e os abusos de posição 

dominante. Desta forma, estabelece-se na alínea a do artigo 99º da Constituição da 

República Portuguesa (CRP), como propósito da política comercial, a concorrência 

salutar dos agentes mercantis175. 

Nesse sentido, destaque-se a publicação da Lei nº 19/2012, a qual 

revolucionou o tema no direito português, com a aprovação do novo regime jurídico 

da concorrência, consolidando também uma reformulação da Autoridade da 

Concorrência, órgão responsável pela aplicação da legislação, entre outras funções 

previstas em lei176. 

Na Alemanha, semelhantemente ao que ocorreu em outros países 

europeus, a aplicação privada da lei nacional da concorrência não ganhou muita 

atenção até o final do século XX. Foi apenas depois da virada do milênio que um 

número crescente de acadêmicos e profissionais começaram a explorar este tema, 

por exemplo, comparando os regimes privados de fiscalização entre jurisdições ou 

examinando os detalhes processuais ou substantivos do direito antitruste privado177. 

                                                           
174  LOURES. Bernardo de Andrade da Rocha. O enforcement privado nas normas da concorrência em 

Portugal e na União Europeia e a nova Diretiva n° 2014/104/EU. Revista Jurídica, vol. 02, n°. 43, 
pp.656-672. Curitiba, 2016. p. 657. 

175  FONTE, Mário Augusto Barbosa da, op. cit., p. 1. 
176  Ibid., p. 657. 
177  PEYER, Sebastian. Myths and untold stories: private antitrust enforcement in Germany. Doctoral 

Candidate at the ESRC Centre for Competition Policy & Norwich Law School, University of East 
Anglia, CCP Working Paper 10-12. Disponível em: 
<http://competitionpolicy.ac.uk/documents/8158338/8256105/CCP+Working+Paper+10-
12.pdf/fedbb885-d48d-4506-86e6-42dba23b8980>. Acesso em: 9 mar. 2017. p. 8. 
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Sebastian Peyer178 destaca as principais mudanças e as recentes 

alterações ocorridas na Alemanha tanto na política de defesa da concorrência como 

na Lei de Defesa da Concorrência (Act Against Restraints of Competition - ARC). Para 

este autor, quando à ARC, que entrou em vigor em 1958, as ações privadas foram 

assumidas como parte do esquema geral de execução. Na sua forma original, a ARC 

já tinha a obrigação de informar aos tribunais sobre os processos antitruste que lhes 

foram apresentados. Logo, para ele, o enforcement privado passou a ganhar corpo, 

com os litígios trazidos tanto no leading case Vitamin, da decisão da Comissão 

Europeia, quanto na decisão Courage; assim como com o advento do Regulamento 

de Modernização n° 1/2003 (Modernisation Regulation n° 1/2003). 

Configurando incremento do private enforcement, na Alemanha tem-se 

observado o uso crescente das ações de reparações de danos concorrenciais, o que 

complementa seu já consolidado public enforcement, desempenhado pelo 

Bundeskartellamt. Em 2005, inclusive, importantes reformas na lei de concorrência 

alemã (German Act against Restraints of Competition) foram levadas a cabo com o 

objetivo de fomentar esse tipo de ação179. 

Assim, foi após a modernização da aplicação do Direito da Concorrência, 

na União Europeia, que se tornou necessário alinhar a legislação alemã, em matéria 

de concorrência, com o artigo 101.º do regulamento citado. Tal situação ocorreu, mais 

de um ano após a edição do regulamento europeu, por meio da 7° emenda do ARC, 

que entrou em vigor em 1° de julho de 2005, alterando e introduzindo as secções 33 

e 89a do ARC, respectivamente. A reforma também continha regras que esperavam 

esclarecer e melhorar as condições para a aplicação privada da legislação 

antitruste180. 

Na lição de Sebastian Peyer181, com a modernização da legislação 

antitruste alemã, todas as ações de indenizações privadas agora são baseadas no 

artigo 33 (3) da Act Against Restraints of Competition (ARC), concedendo o direito à 

compensação, quando a lei de concorrência europeia ou alemã for violada. Em 

referidas ações há a limitação do número de litigantes às partes afetadas. As partes 

                                                           
178  PEYER, Sebastian, op. cit., p. 8-9. 
179CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE). Nota Técnica n° 

24/2016/CHEFIA GAB-SG/SG/CADE. op. cit. passim. 
180  PEYER, Sebastian, op. cit., p. 8-9. 
181 Ibidem., p. 8-9. 
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afetadas podem ser, simultaneamente, concorrentes ou outros participantes no 

mercado, consoante o tipo de infração. 

Embora o quadro jurídico e as questões jurídicas tenham sido objeto de um 

exame minucioso e de um amplo debate, ao longo dessas últimas décadas, ainda se 

sabe muito pouco sobre as ações privadas na Europa. Pois, a maioria das pesquisas 

se concentram nos estudos das ações privadas americanas. Não obstante, deve-se 

observar que há registro de acréscimo desse tipo de ação. 

Nos EUA, a ação das vítimas normalmente se dá por meio das class 

actions. Conforme demonstrado, verificou-se um considerável número de ações 

particulares, nos últimos anos, buscando reparação por danos decorrentes dos ilícitos 

concorrenciais. 

Assim, esse mesmo caminho que percorre agora a Comunidade Europeia, 

com a aprovação, em 2014, da Diretiva 2014/104/EU, que busca intensificar políticas 

públicas de estímulo às ações privadas para reparação de danos. Da mesma maneira 

o Reino Unido, que em 2015 sancionou o Consumer Rights Act, pelo qual se prevê a 

possibilidade class action para reparação de danos em matéria antitruste. 

Partindo-se da experiência internacional e fazendo-se uma comparação ao 

caso brasileiro é possível inferir que ainda há muito caminho a trilhar, se comparado 

com o avanço alcançados nos EUA e na União Europeia, embora neste último caso 

os avanços sejam bem recentes. 

Com referência à evolução do tema, na América do Sul, cabe destaque o 

Chile que prevê a atuação da iniciativa privada, mas limita tal atuação ao escopo da 

decisão administrativa do órgão de defesa da concorrência; e, a Argentina que tem 

caminhado no sentido de favorecer o enforcement privado, mas ainda de forma tímida. 

No que concerne ao ordenamento jurídico brasileiro, analisando de forma 

objetiva, não há óbices para a atuação privada, nem no Código Civil nem na Lei 

Antitruste. Entretanto, essa questão, será mais aprofundada nos capítulos 

subsequentes. 

Ademais, ao contrário dos EUA, no qual o enforcement privado da 

legislação antitruste data de longo período, e, cujo desenvolvimento e avanços nesse 

setor estão consolidados, pode-se inferir que tanto na Europa quanto na América do 

Sul, o incremento e a regulamentação desse tipo de ação é recente, mas demonstra 

avanços, conforme já destacados. Avanços esses que, na medida do possível, e 

respeitando-se as peculiaridades de cada ordenamento jurídico, principalmente do 
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common law, podem servir de paradigma para os estudos do enforcement privado do 

direito antitruste no Brasil.  

 



 
 

3 CAPÍTULO III: RESPONSABILIDADE CIVIL CONCORRENCIAL: ASPECTOS 

GERAIS, CARACTERIZAÇÃO E MENSURAÇÃO DOS DANOS PATRIMONIAIS  

 

Estabelecidas as bases econômicas e jurídicas das normas jus-

concorrenciais e as características referentes ao enforcement privado do direito 

antitruste, passa-se a analisar a legislação antitruste no que se refere às 

peculiaridades dos atos ilícitos concorrenciais182. 

Neste capítulo, portanto, tem-se como objetivo fazer-se uma análise das 

condutas antitrustes, estabelecendo, por oportuno, a diferenciação entre infração à 

ordem econômica e concorrência desleal. Logo, a finalidade é relacionar e descrever 

quais são os tipos de ilícitos concorrenciais que, uma vez ocorridos, poderão dar 

ensejo à reparação civil pelos danos ocasionados. Obviamente, diante da quantidade 

de condutas que podem caracterizar tais ilícitos torna-se impossível o exaurimento do 

tema, e certamente não é essa a pretensão. 

O que se busca, prioritariamente, é estudar as condutas tipificadas na Lei 

n° 12.529/2011 (Lei Antitruste) e verificar, além dessas, que outras podem ser 

apontadas em legislações esparsas. Complementarmente, enfrenta-se o problema do 

estabelecimento e quantificação dos danos e a possibilidade de responsabilização 

civil dos agentes lesados por tais ilícitos. 

Inicialmente, convém traçar breves notas sobre a caracterização da 

responsabilidade civil antitruste, tendo como ponto de partida o Código Civil e a própria 

Lei de Defesa da Concorrência. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONCORRENCIAL: 

UMA ANÁLISE À LUZ DO CÓDIGO CIVIL E DA LEI ANTITRUSTE 

 

A violação da legislação antitruste, especialmente da Lei n° 12.529/2011, 

pode gerar efeitos nas três esferas de responsabilização: penal, administrativa e civil. 

Dessa forma, um único fato pode originar múltipla incidência em normas dentro do 

ordenamento vigente, consequentemente, poderá ter reflexos em todas as esferas 

citadas.  

                                                           
182  Ao longo deste trabalho utilizar-se-á indistintamente as expressões ilícito concorrencial e ilícito 

antitruste com mesmo significado, sendo gênero do qual infração à ordem econômica e concorrência 
desleal são espécies. 
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Além disso, as caracterizações desses tipos de responsabilidades são 

independentes, pois em nosso ordenamento jurídico existe a fragmentação das 

jurisdições civil, penal e administrativa. Entretanto, essa independência não é 

absoluta, visto que há entendimento pacífico no sentido de que essas jurisdições se 

intercomunicam, principalmente a cível e a penal. Assim, esta repercute de modo 

absoluto naquela quando reconhece o fato ou a sua autoria. Nesse caso, a sentença 

condenatória criminal constitui título executório no cível. Por outro lado, se negar o 

fato ou a autoria, também de modo categórico, impede, no juízo cível, questionar-se 

o fato. A contrario sensu, porém, se a sentença absolutória tiver por suporte a ausência 

ou insuficiência de provas, ou a inconsciência da ilicitude, remanesce, então, o ilícito 

civil, e a independência das instâncias183.    

Muito embora o ilícito concorrencial possa trazer consequências dentro do 

espectro desses três ramos do direito, o enfoque deste trabalho será, precipuamente, 

a responsabilidade civil concorrencial, com algumas eventuais comparações e 

menções, quando oportuno e necessário, às esferas administrativa e penal.  

Destaque-se que, enquanto as esferas de responsabilização penal e 

administrativa são direcionadas à tutela do ambiente público – vale dizer, à relação 

entre o infrator e a sociedade (coletividade) como um todo –, a responsabilidade civil 

direciona-se, primordialmente, ao ambiente privado, demonstrando sua aplicação nas 

relações entre os particulares (pessoas físicas ou jurídicas). 

A responsabilidade civil traduz-se na obrigação de indenizar o dano 

patrimonial decorrente de imposição legal, de inadimplemento contratual ou do risco 

da atividade. Logo, não se pode olvidar que a ideia central, inspiradora de toda a 

construção das teorias da responsabilidade civil, ao longo dos tempos, reside no 

princípio secular nominem laedere (a ninguém se deve lesar), cuja origem reputa-se 

ao Direito Natural184. 

As violações, ensejadoras da reparação civil, podem ocorrer dentro do 

âmbito de uma relação contratual ou fora dela, visto que as cláusulas contratuais 

também geram direitos para as partes (lex inter partes), que podem ser violadas da 

                                                           
183  Nesse sentido é a dicção do artigo 935 do Código Civil: “A responsabilidade civil é independente da 

criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu 
autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal”. 

184  DIAS, José de Aguiar, op. cit. p. 127. 
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mesma forma que os direitos impostos por lei185.  

Desta forma, impõe-se, verificar o direcionamento tomado pelo legislador 

pátrio na disciplina de ambas as responsabilidades inseridas no domínio do direito 

civil: a contratual e a extracontratual186. A primeira acha-se regulada no artigo 389 e 

seguintes e a segunda nos artigos 186, 187 e 937 do Código Civil187.  

Dado que os ilícitos concorrenciais ocorrem, em regra, fora da relação 

contratual, posto que atingem concorrentes, consumidores e a coletividade, o cerne 

da responsabilização está na relação extracontratual, vale dizer: no cometimento de 

ato ilícito. Trata-se, portanto, da responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana, no 

qual o agente não tem vínculo contratual com a vítima, mas, tem vínculo jurídico, uma 

vez que, por conta do descumprimento de um dever legal, o agente mediante conduta 

comissiva ou omissiva, culposa ou dolosa, causa à vítima um dano, no qual é possível 

estabelecer o nexo de causalidade entre o dano e a conduta. 

Nesse sentido, estabelece o artigo 186 do Código Civil que “aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. De forma 

complementar, na dicção do artigo 187, deste mesmo diploma normativo, o titular de 

um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 

econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, também comete ato ilícito. 

Por fim, é didático o artigo 927 deste Codex ao estabelecer a obrigação de reparar o 

dano, causado a outrem, por aquele que cometer ato ilícito. 

A caracterização da responsabilidade civil extracontratual – conforme se 

pode extrair dos dispositivos supracitados – depende da identificação de diversos 

elementos. O caput do artigo 927 traz expressamente como requisitos (pressupostos) 

o ato ilícito (conduta comissiva ou omissiva) e o dano, sendo que, de modo implícito, 

é possível identificar o nexo causal, como terceiro elemento. O texto da lei deixa claro 

                                                           
185  “No direito norte-americano, para o qual ambas as violações são separadas em classes diferentes, 

a violação extracontratual forma a categoria de torts. O tort é a violação de uma obrigação imposta 
por lei e não por um contrato ou quase-contrato, violação sancionada por uma ação de perdas e 
danos, visando uma reparação, cujo montante pode ser previamente convencionado pelo autor e 
sua vítima” (LIMA, Alvino. Culpa e risco. 2. ed. rev. e atual. pelo Prof. Ovídio Rocha Barros Sandoval. 
São Paulo: RT, 1998, p. 30). 

186  Foi Aristóteles quem pioneiramente dividiu as obrigações em voluntárias (ex contractu) e 
involuntárias (ex delicto). (AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral das obrigações e responsabilidade 
civil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 9). 

187  Destaque-se que o Código Civil estabeleceu expressamente três fontes de obrigações: o contrato, 
o ato unilateral e o ato ilícito. 
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que a obrigação de reparação surge para aquele agente que pratica o ato ilícito em 

função do qual é causado o dano. Ou seja, a obrigação não recai sobre qualquer 

pessoa, mas apenas sobre aquela cujo ato está vinculado ao dano (injury). Esse 

vínculo é o nexo causal (causation)188. 

O quarto elemento emana da leitura do parágrafo único deste artigo189, que 

ao excetuar alguns casos em que a culpa (lato sensu) é dispensável para a 

caracterização da responsabilidade (responsabilidade civil objetiva), reconhece que 

ela é necessária para todas as demais situações (responsabilidade civil subjetiva). 

Vale dizer, as possibilidades de responsabilização objetiva devem estar sempre 

previstas em lei. 

Diante do exposto, a conclusão mais razoável parece ser aquela que 

classifica os elementos (ou pressupostos) da responsabilidade civil em: i) conduta do 

agente, externalizada por meio de uma ação ou omissão190, ordinariamente ilícita ou 

extraordinariamente lícita; ii) resultado danoso, pois, onde não existe lesão não 

existirá obrigação de indenizar191; iii) nexo de causalidade, liame que liga a conduta 

ao resultado lesivo; e, por fim, iv) os elementos diferenciadores entre a 

responsabilidade subjetiva e objetiva, existência de culpa (lato sensu) para 

caracterizar aquela, e, a previsão legal, fundada no risco da atividade, para 

caracterizar esta última. 

Somente a presença de todos esses elementos, na análise do caso 

                                                           
188  No que se refere ao estudo do dano e do nexo causal na doutrina antitruste alienígena, pode-se 

verificar que há mais de meio século os americanos já se debruçavam sobre essa matéria. Cite-se, 
por exemplo, dentre outros, o trabalho de Earl E. Pollock, da Universidade de Chicago (POLLOCK, 
Earl E. The “injury” and “causation” elements of private antitrust action. ABA Section of Antitrust Law, 
v. 21, n. 341, 1962, p. 341-357. Disponível em: <http://www.heinonline.org>. Acesso em: 27 set. 
2017). 

189  Conforme artigo 927, do Código Civil: “Aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a 
outrem, fica obrigado a repará-lo. [...] Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”. 

190  A ação comissiva ou omissiva é aquela “qualificada juridicamente, isto é, que se apresenta como 
ato ilícito ou lícito, pois ao lado da culpa, como fundamento da responsabilidade, temos o risco” 
(DINIZ, Maria Helena. Responsabilidade civil. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 7. p. 54). 

191 Afinal, o dano material somente é indenizável mediante prova efetiva de sua ocorrência (para 
maiores detalhes ver: AZEVEDO, Álvaro Villaça, op. cit., p. 277; LIMA, Alvino, op. cit., p. 61; DIAS, 
José de Aguiar, op. cit., 1973, v.I, p. 11). No que se refere às correntes defensoras das teorias de 
responsabilidade civil sem dano: para estudos recentes e com rigor metodológico no tratamento dos 
desvios de recepção de construções estrangeiras nessas matérias, recomendam-se: 
ALBUQUERQUE JÚNIOR, Roberto Paulino de. Notas sobre a teoria da responsabilidade civil sem 
dano. Revista de Direito Civil Contemporâneo, v. 6. São Paulo, Ed. RT, jan.-mar./2016, p. 89-104; 
CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. Responsabilidade civil sem dano: uma análise crítica: limites 
epistêmicos a uma responsabilidade civil preventiva ou por simples conduta. São Paulo: Atlas, 2015. 
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concreto, gera o dever de indenizar. A existência de quaisquer deles, separadamente, 

não tem o condão de fazer nascer o fato gerador da obrigação de indenizar. Quer 

dizer, a responsabilização patrimonial funda-se nesses quatro elos, inquebráveis 

(inseparáveis). Obviamente, há de se convir que o estabelecimento desses 

pressupostos, da forma aqui expressa, não representa posição uníssona da doutrina, 

havendo pequenas variações apenas na forma de apresentá-los ou classificá-los192.  

Como um dos elementos para caracterização da responsabilidade civil está 

consubstanciado na conduta do agente (ação ou omissão) antes do estudo dos atos 

ilícitos em espécie (gênero), torna-se necessário diferenciar o que seja concorrência 

desleal (espécie) e infração à ordem econômica (espécie). 

O enforcement privado da lei antitruste não demanda, contudo, apenas a 

infração concorrencial. É necessário que dela decorra – e somente dela – prejuízo a 

terceiro. Necessário, pois, que o ilícito cause (nexo causal)193 lesão patrimonial (dano). 

Assim, em matéria de responsabilidade civil concorrencial, é incontroverso que o 

dever de reparação exsurja em razão do dano causado pelo descumprimento do dever 

jurídico. Vale dizer, parafraseando Rudolf von Ihering (sem culpa, nenhuma 

reparação)194, no campo da responsabilidade civil contemporânea: sem dano, 

nenhuma reparação195. 

Por oportuno, cabe relembrar que além das previsões estabelecidas no 

Código Civil, conforme exposição supra, a própria Lei Antitruste traz, em seu artigo 

47, previsão expressa sobre o direito de ação de reparação civil196, que estabelece 

                                                           
192  Para Humberto Theodoro Júnior, segundo a teoria clássica construída historicamente a partir do 

Direito Romano (Lex Aquilia) e aperfeiçoada, pelo Direito Francês (Código Napoleão), os elementos 
configuradores da responsabilidade civil são: o dano, a culpa e o nexo causal (THEODORO 
JÚNIOR, Humberto. Responsabilidade civil: noções gerais. In: Responsabilidade civil 
contemporânea: em homenagem a Sílvio de Salvo Venosa. RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz; 
MAMEDE, Gladston; ROCHA, Maria Vital da (Coord.). São Paulo: Atlas, 2011. p. 21). De forma 
análoga, Sérgio Cavalieri Filho relaciona três elementos: conduta culposa do agente, nexo causal e 
dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 
2012. p. 19). Por seu turno, Carlos Roberto Gonçalves doutrina que os elementos são quatro, a 
saber: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e dano (GONÇALVES, 
Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 10. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 33). 

193 Essa demonstração do nexo causal é certamente uma das tarefas mais árduas ao demandante, 
tanto no direito pátrio como na experiência internacional. Sobre direito antitruste americano: 
CARRIER, Michael A. A tort-based causation framework for antitrust analysis. Antitrust Law Journal, 
v. 77, p. 991-1016. Disponível em: <http://heinonline.org>. Acesso em: 27 ago. 2017. 

194  Citado na obra de DIAS, José de Aguiar, op. cit. p. 57. 
195  Para aqueles que doutrinam de forma contrária, os defensores da responsabilidade civil sem dano, 

ver aprofundada análise crítica feita pelo professor Bruno Leonado Câmara Carrá (op. cit., passim). 
196 Previsão semelhante pode ser observada no artigo 209 da Lei n° 9.279/1996, que trata da 

concorrencial desleal. 
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que os prejudicados, por si ou pelos seus legitimados197, poderão ingressar em juízo 

para a defesa de seus interesses (individuais ou individuais homogêneos). Referidos 

interesses poderão estar consubstanciados na obtenção de cessação de práticas que 

constituam infração da ordem econômica, bem como no recebimento de indenização 

por perdas e danos sofridos198. 

Logo, tanto a própria Lei da Concorrência como o Código Civil traçam as 

linhas gerais da possibilidade de ingresso da ação de responsabilização civil 

decorrente de ato ilícito concorrencial. A esse tipo de ação civil poderá ser dado dois 

enfoques distintos: o pedido de cessação imediato da prática anticompetitiva e a 

reparação dos danos gerados por tais práticas. É nesse último enfoque que se 

concentra a análise desse capítulo. 

 

3.2 ILÍCITOS CONCORRENCIAIS: CARACTERIZAÇÃO, NUANCES E REGIME 

JURÍDICO 

 

Pode-se destacar a existência de três de tipos de concorrências marcadas 

pela iliceidade: a ilícita (em sentido estrito: infração à ordem econômica), a 

anticontratual e a desleal. A distinção é conveniente devido aos diferentes efeitos de 

cada uma delas, inclusive quanto às regras de responsabilidade civil aplicáveis, se 

inerente à contratual ou extracontratual199, conforme já exposto anteriormente.  

Entretanto, parte considerável da doutrina destaca apenas a distinção entre 

infração à ordem econômica e concorrência desleal. Dessa forma, merecem 

destaques os dois tipos de práticas concorrenciais ilícitas que são reprimidas no direito 

brasileiro: a concorrência desleal e a infração à ordem econômica. Por óbvio, ficam 

de fora desses estudos, os ilícitos contratuais, ou melhor, as situações de 

inadimplemento contratual, posto se tratar de tema específico e distinto. 

                                                           
197  “Para os fins do art. 81, parágrafo único, [defesa coletiva] são legitimados concorrentemente: [...] I - 

o Ministério Público, II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal; III - as entidades e 
órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, 
especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código; IV - as 
associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins 
institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a 
autorização assemblear [...]” (artigo 82, da Lei n° 8.078/1990, Código de Defesa do Consumidor).  

198  Em virtude da independência das instâncias civil e administração, essa ação civil deve ser 
processada independentemente do inquérito ou processo administrativo, que não será suspenso 
em virtude do ajuizamento de ação civil. 

199  LOPES, Carlos Leduar. Concorrência desleal: aspectos civis. In: Revista de Direito de Direito 
Privado. São Paulo, ano 3. n. 11, jul.-set. 2002. p. 25-67. 
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Nesta seção, especificamente, foca-se no estudo das condutas 

anticoncorrenciais, principalmente a tipificação dos ilícitos concorrenciais em espécie. 

Nesse ínterim, não se pode olvidar da contextualização do tema, da análise das 

formas de controle desses ilícitos e de seus efeitos, assim como do papel da 

economia, principalmente, no que diz respeito ao alcance e efeitos dos danos gerados 

por condutas antitrustes. 

Alerte-se, de antemão, por oportuno, que, diferentemente de muitos ramos 

do Direito, como o Direito Penal e o Direito Administrativo, por exemplo, que lidam 

com acontecimentos razoavelmente certos e determinados no tempo e no espaço, o 

Direito Antitruste cuida predominantemente de fatos inseridos em situações 

dinâmicas, que requerem uma análise do contexto econômico específico em que 

estão inseridos e uma boa dose de previsibilidade acerca de situações futuras200. 

 

3.2.1 Das práticas concorrenciais ilícitas: as convergências e divergências 

entre concorrência desleal e infração à ordem econômica 

 

A princípio, nota-se que a infração contra a ordem econômica abrange um 

universo muito maior, uma vez que há uma infinidade de interesses que podem estar 

envolvidos. Desse modo, esse tipo de infração contra a própria estrutura da economia 

de mercado, sendo extremamente ampla, consubstanciasse como um plano 

macrojurídico. 

Pela análise das infrações tipificadas no artigo 195, da Lei n° 9.276/1999, 

é possível traçar a primeira diferenciação entre concorrência desleal e infração à 

ordem econômica. Enquanto esta última está regulamentada pela Lei n° 12.529/2011 

e representa no polo passivo, um espectro mais amplo e até muitas vezes indefinido, 

aquela tem sua tipificação estabelecida na Lei n° 9.276/1999. 

As lesões produzidas pela concorrência desleal, no entender de alguns 

doutrinadores201, não alcançam diretamente outros interesses, a não ser do próprio 

empresário vitimado pela prática irregular, além de não comprometer as estruturas da 

livre concorrência, configurando, assim, o plano microjurídico. Dessa forma a 

concorrência desleal – repise-se, em regra – envolve determinado agente econômico, 

                                                           
200  SANTOS, Marcel Medon. A regra-matriz de incidência antitruste para condutas anticoncorrenciais. 

Revista Direito GV, São Paulo, n. 4, v. 1, p. 065-096, jan-jun. 2008, p. 72. 
201  Por todos, ver: SILVA, Ivan Luiz, op. cit., p. 186. 
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ao passo que a infração da ordem econômica envolve um espectro maior de sujeitos 

passivos (concorrente, consumidor, coletividade). 

Nesse contexto, Simone Letícia Severo e Sousa, com sustentáculo na 

literatura de Fábio Ulhoa Coelho, apresenta uma distinção entre esses dois sistemas 

de concorrência ilícita: a concorrência desleal é sempre ato culposo, enquanto a 

infração contra a ordem econômica independe de culpa, para a sua configuração. De 

fato, como espécie de abuso de direito que se viabiliza através de meio 

necessariamente imoral ou desonesto, não existe concorrência desleal sem culpa. A 

contrario sensu, a infração à ordem econômica independe de tal ingrediente. A análise 

é objetiva, dos efeitos que determinada conduta provoca – ou poderia provocar – no 

mercado relevante.202  

Além disso, no que tange à infração contra a ordem econômica é irrelevante 

o meio empregado. O importante nesse caso são os objetivos do titular do poder 

econômico e os efeitos de sua prática concorrencial. Portanto, irá depender dos 

efeitos no caso concreto. 

Para a caracterização da concorrência desleal, não são os objetivos e nem 

os efeitos e sim o meio empregado que é fundamental. E, nesse sentido, Simone 

Letícia Severo e Sousa, com fundamento na lição de Fábio Ulhoa Coelho, elucida: ou 

o meio, em si considerado, é desonesto, imoral ou condenado pelas práticas usuais 

dos empresários, e então se configura a concorrência desleal em qualquer situação; 

ou o meio é honesto, moral e aceito pelas práticas usuais dos empresários, e não se 

configura esse tipo de ilícito concorrencial, quaisquer que sejam as pessoas, objetivos 

e efeitos envolvidos203.  

Assente-se, pois, que o ato de concorrência desleal pode ser demonstrado 

pela prova de que o empresário se valeu, na conquista de fatias de mercado, de 

instrumentos desonestos, imorais e repudiados pela generalidade dos empresários. 

Por seu turno, a infração contra a ordem econômica, caracteriza-se por algumas 

formas de abuso de posição dominante em determinado segmento de mercado; quais 

sejam, as práticas empresariais que, por restringirem ou eliminarem a concorrência, 

ou importarem aumento arbitrário de preços, comprometem a organização liberal da 

                                                           
202  SOUSA, Simone Letícia Severo e. Das práticas concorrenciais ilícitas as diferenças entre 

concorrência desleal e infração à ordem econômica. Revista de Direito Brasileira, São Paulo, SP, v. 
14, n. 6, p. 215-230, maio/ago, 2016. p. 223.  

203  Ibid., p. 223. 
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economia204.  

Quanto ao abuso do poder econômico, os atos são praticados contra o 

mercado, ou seja, busca-se destruir a concorrência como um todo, não havendo 

preocupação com esse ou aquele concorrente, mas com toda a cadeia de 

concorrentes atuantes no mercado relevante. Nesses casos, a legislação cabível é a 

Lei n° 12.529/2011. É possível, no entanto, que se verifique uma prática de abuso do 

poder econômico que atinja determinado concorrente, sendo aplicável a Lei n° 

9.276/1996, por configurar prática cujos efeitos são prejudiciais apenas a determinado 

concorrente. 

Destaque-se que os limites de separação, ou de diferenciação, entre 

concorrência desleal e infração à ordem econômica não são tão nítidos, sendo que 

em muitas situações fáticas, a mesma conduta pode prejudicar um determinado 

concorrente e simultaneamente a concorrência no mercado como um todo, não 

ficando claro o liame de separação entre prejuízo ao concorrente e prejuízo à 

concorrência. 

Por fim, insta concluir que tanto a legislação antitruste como a que cuida da 

concorrência desleal apresentam certa convergência, à medida que tutelam, mesmo 

que indiretamente, interesses comuns. É o que se verifica com os interesses do 

consumidor e com a preocupação na manutenção de uma estrutura concorrencial não 

falseada, de sorte que, não obstante esses sejam interesses indiretamente tutelados, 

apontam para uma convergência no sistema concorrencial. 

Apesar de haver forte defesa no sentido de que a concorrência desleal 

atinge diretamente os empresários concorrentes, não tendo maiores efeitos junto a 

coletividade, tal posicionamento, no entanto, mostra-se impreciso. Pois, pode-se dizer 

que a maior parte dos atos tipificados pela Lei de Propriedade Industrial como atos de 

concorrência desleal atingem não apenas os interesses dos empresários 

concorrentes, mas também dos consumidores (por vezes, vítimas de estratégias 

voltadas a confundir produtos, que tem tolhida, na prática, sua liberdade de escolha). 

Na realidade, a constatação desses pontos de aproximação (pontos de 

contato), e a busca por uma unidade no sistema de tutela da concorrência levou o 

legislador ordinária a incluir no artigo 36 da lei n°12.529/2011, dentre as definições de 

infração da ordem econômica, os atos capazes de falsear a concorrência. Criou-se, 

                                                           
204  SOUSA, Simone Letícia Severo e, op. cit., p. 223. 
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assim, uma abertura que permite trazer para o âmbito do direito antitruste o regime 

genérico dos atos de concorrência desleal205. 

 

3.2.2 O regime jurídico da concorrência desleal 

 

Fixada a diferenciação entre concorrência desleal e infração à ordem 

econômica faz-se necessário, também, diferenciar e estabelecer a tênue linha que 

separa a concorrência desleal (ilícita) da concorrência regular (lícita). Pois, afinal, 

ambas têm propósitos comuns, como, por exemplo: i) adquirir um alcance estimável 

de clientela (aumentar o market share), e, ii) destacasse no mercado deixando o 

concorrente inferiorizado. Logo, o que vai diferenciá-las são os meios utilizados para 

o atingimento desses objetivos. 

A Lei n° 9.279/1996, Lei de Propriedade Industrial (LPI), estabelece em seu 

artigo 2° que a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial efetua-se 

mediante a repressão à concorrência desleal. Ademais, referida lei tipifica o crime de 

concorrência desleal (artigo 195)206. 

Por seu turno, o artigo 209 (caput) da LPI prevê o direito de o prejudicado 

haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação 

de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos 

                                                           
205  FRANCISCO, André Marques, op. cit., p. 22. 
206  Devido ao extenso rol de condutas relacionados nesse artigo, destacou-se, aqui apenas as 

principais: “Comete crime de concorrência desleal quem: I - publica, por qualquer meio, falsa 
afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem; II - presta ou divulga, acerca 
de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem; III - emprega meio fraudulento, para 
desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; IV - usa expressão ou sinal de 
propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos; 
V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, 
expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências; VI - substitui, pelo 
seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu 
consentimento; [...] VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, 
produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, 
embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave; [...] XI - divulga, 
explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, 
utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, [...], a que teve acesso mediante relação 
contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato; XII - divulga, explora ou utiliza-se, 
sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por 
meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou XIII - vende, expõe ou oferece à venda 
produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial 
registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou 
patenteado, ou registrado, sem o ser; XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de 
resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável 
e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a 
comercialização de produtos. [...]” (artigo 195, da Lei n° 9.279/1996).  
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nesta Lei, inclusive com a previsão da possibilidade de decisão liminar por parte do 

magistrado com objetivo de determinar a cessação da prática delituosa (artigo 209, § 

1°). Prevê, ainda, referido artigo, no seu § 2°, que nos casos de reprodução ou de 

imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas 

as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a 

marca falsificada ou imitada. 

Não se pode relevar que o descumprimento do estabelecido no artigo 209 

representa danos não apenas aos concorrentes lesados, mas aos consumidores 

atingidos (lesados) por tais práticas. Afinal, o consumidor que adquire um produto 

falsificado tem prejuízo duplamente registrado, um financeiro, por adquirir um produto 

de qualidade inferior e um moral por utilizar uma marca falsificada, muitas vezes sem 

o conhecimento de tal situação. 

Nestes casos, no cômputo da indenização, o juiz deve levar em 

consideração a previsão contida no artigo 210, desta citada lei, ou seja, os lucros 

cessantes são determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os 

seguintes: i)  os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse 

ocorrido; ii) os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou, iii)   

a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela 

concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem. 

Cite-se, ainda, como exemplo de concorrência desleal o descumprimento 

do estabelecido no artigo 1.147 do Código Civil, no qual, não havendo autorização 

expressa, o alienante do estabelecimento comercial não pode fazer concorrência ao 

adquirente, nos cinco anos subsequentes à transferência. Além disso, no caso de 

arrendamento ou usufruto do estabelecimento, a proibição prevista neste artigo 

persistirá durante o prazo do contrato. 

Logo, percebe-se que a concorrência desleal, no âmbito civil, pode ocorrer 

de forma contratual, pelo descumprimento do contrato, ou de forma extracontratual, 

pelo descumprimento de lei207. Entretanto, aos descumprimentos oriundos da relação 

contratual, o próprio contrato, via de regra, já estabelece os mecanismos de reparação 

dos danos. 

Assim, deve-se destacar que a concorrência desleal é reprimida nas searas 

                                                           
207  Nesse sentido, se a situação existente se fundar num contrato, a responsabilidade civil a ser 

invocada será a baseado nos termos contratuais, caso contrário, será a extracontratual, baseada 
nos artigos 186 e 927 do Código Civil. 
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civil, administrativa e penal e não envolve apenas os interesses particulares dos 

empresários concorrentes, como alguns doutrinadores chegam a defender, ao 

afirmarem que as lesões produzidas pela concorrência desleal não alcançam outros 

interesses além dos do empresário vitimado pela prática irregular. 

É fato que, no que tange à concorrência desleal, os sujeitos (ativo e 

passivo), modo geral, são os empreendedores econômicos, sejam industriais, 

comerciantes, prestadores de serviços ou operadores de outras atividades que se 

ajustem ao conceito econômico jurídico de empreendedor208. Dessa forma, a proteção 

contra a concorrência desleal interessa, preponderantemente, aos comerciantes que 

sofrem seus efeitos, o que lhe confere um caráter de certa forma particularista, não 

podendo ser esquecidas, porém, as consequências indiretas, que afetam os 

interesses do mercado como um todo, com o surgimento de desequilíbrio forçado pelo 

agente, em prejuízo dos demais comerciantes e da clientela em geral.   

No domínio da concorrência desleal também é possível tutelar interesses 

com fundamento na vedação do enriquecimento sem causa, especialmente quando 

usurpada a possibilidade de exploração exclusiva de uma posição concorrencial 

conferida a um titular (cite-se, por exemplo, a utilização de segredos industriais ou 

pirataria de projetos)209. 

Portanto, na concorrência desleal há a ofensa que resulta de um ato 

ardiloso, fraudulento, pelo qual a clientela é levada a preferir os produtos ou serviços 

do concorrente desleal, em prejuízo, geralmente, de um concorrente específico e a 

legislação a ser aplicada é a Lei de Propriedade Industrial (Lei n° 9.279/96), cujo 

sujeito tutelado é o concorrente lesado ou na iminência de o ser.  

De forma complementar, pode-se afirmar que há abuso do poder 

econômico quando o empresário elimina (ou tende a eliminar) a concorrência como 

um todo, não havendo preocupação com esse ou aquele concorrente específico, isto 

é, elimina (ou tende a eliminar) o próprio exercício das forças competitivas. Neste 

caso, a legislação cabível é a Lei n° 12.529/2011. 

                                                           
208  Simone Letícia Severo e Souza defende que os sujeitos (ativo e passivo) são necessariamente os 

empreendedores econômicos, sejam industriais, comerciantes, prestadores de serviços ou 
operadores de outras atividades que se ajustem ao conceito econômico jurídico de empreendedor. 
(SOUZA, Simone Letícia Severo e, op. cit., p. 220). 

209  KROETZ, Maria Cândida do Amaral. Enriquecimento sem causa no direito civil brasileiro 
contemporâneo e recomposição patrimonial. 207 f. Programa de Pós-Graduação em Direito, Setor 
de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade Federal do Paraná (Tese de Doutorado). Paraná, 
2005. p. 127. 
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Por fim, insta concluir que tanto a legislação antitruste quanto a que cuida 

da concorrência desleal apresentam uma certa convergência, como se verificou na 

seção 3.2.1, à medida que tutelam, mesmo que indiretamente, interesses comuns. É 

o que se verifica com os interesses do consumidor e com a preocupação na 

manutenção de uma estrutura concorrencial não falseada, de sorte que, não obstante 

esses sejam interesses indiretamente tutelados, apontam para uma convergência no 

sistema concorrencial. 

Discordâncias conceituais à parte, no presente trabalho adota-se a 

expressão concorrência ilícita (ou ilícito concorrencial) no seu sentido mais amplo (lato 

sensu) abarcando tanto a noção de concorrência desleal quanto a de infração à ordem 

econômica. 

Assim, no campo da repressão à concorrência desleal, costuma-se 

relacionar a dupla finalidade de suas normas: a proteção dos concorrentes em face 

da concorrência desleal; e, a proteção da coletividade, diante dos excessos da 

concorrência. Costuma-se, ainda, afirmar que a proteção direta (imediata) é sempre a 

do concorrente, ao passo que a proteção indireta (mediata) é da sociedade 

(coletividade)210. 

Portanto, infere-se que a concorrência desleal é combatida pelo direito 

brasileiro sob dois prismas: civil e criminal. Sendo que a prática da concorrência 

desleal pode causar prejuízos aos consumidores em nível individual ou coletivo, com 

o uso de informações falsas, a manipulação da coletividade para adquirir bens e 

serviços que satisfaçam o mercado e não as necessidades dos consumidores. 

 

3.2.3 O regime jurídico dos atos de infração à ordem econômica  

 

O artigo 1°, da Lei n° 12.529/2011 – que estrutura o Sistema Brasileiro de 

Defesa da Concorrência (SBDC) e dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações 

contra a ordem econômica, dentre outros – preconiza que referida lei está construída 

sobre os seguintes pilares: liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da 

propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico.  E 

arremata no seu parágrafo único, que a coletividade é a titular dos bens jurídicos 

protegidos por esta Lei. 

                                                           
210  FORGIONI, Paula, op. cit., 2015, p. 243. 
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Destaque-se que a sistemática da Lei de Defesa da Concorrência trata das 

infrações da ordem econômica em dois momentos distintos: em um primeiro, através 

de fórmulas gerais (artigo 36, caput); e no segundo exemplificando através de 

condutas concretas as fórmulas gerais anteriormente descritas (artigo 36, § 3°). 

Por meio deste artigo 36 são tipificados os atos que configuram infração 

contra a ordem econômica, que podem ser resumidos em quatro grandes grupos: i) 

limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa, 

ii) dominar mercado relevante de bens ou serviços211, iii) aumentar arbitrariamente os 

lucros; e, iv) exercer de forma abusiva posição dominante212. Esses atos – sob 

qualquer forma manifestados e independentemente de culpa – constituem infração da 

ordem econômica, ainda que os efeitos pretendidos não sejam alcançados (artigo 36, 

caput e incisos I a IV, da Lei n° 12.529/2011). 

Apesar de o teor do caput do artigo 36 da Lei Antitruste ser um tanto vago 

– como o é, abstratamente, o conceito de concorrência – as condutas previstas no § 

3°, deste artigo, são bastante determinadas, tendo o condão de configurar ilícitos 

concorrenciais passíveis de causar lesão a particulares (clientes/concorrentes). A 

própria lei afirma que as práticas elencadas no § 3°, do citado artigo, não são 

exaustivas, caracterizando infração à ordem econômica outras possíveis condutas, 

que preencham os requisitos estabelecidos no caput213. Desse modo, as condutas ali 

                                                           
211  O ilícito tipificado como dominar mercado relevante de bens ou serviços, não está caracterizado 

quando a conquista do mercado é resultante de processo natural fundado na maior eficiência do 
agente econômico em relação a seus competidores (§ 1°, do artigo 36, da citada lei). 

212  “Presume-se posição dominante sempre que uma empresa ou grupo de empresas for capaz de 
alterar unilateral ou coordenadamente as condições de mercado ou quando controlar 20% (vinte 
por cento) ou mais do mercado relevante, podendo este percentual ser alterado pelo Cade para 
setores específicos da economia” (§ 2°, do artigo 36, da Lei n° 12.529/2011). 

213  “As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no caput 
deste artigo e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica: I - acordar, combinar, 
manipular ou ajustar com concorrente, sob qualquer forma: a) os preços de bens ou serviços 
ofertados individualmente; b) a produção ou a comercialização de uma quantidade restrita ou 
limitada de bens ou a prestação de um número, volume ou frequência restrita ou limitada de 
serviços; c) a divisão de partes ou segmentos de um mercado atual ou potencial de bens ou serviços, 
mediante, dentre outros, a distribuição de clientes, fornecedores, regiões ou períodos; d) preços, 
condições, vantagens ou abstenção em licitação pública; II - promover, obter ou influenciar a adoção 
de conduta comercial uniforme ou concertada entre concorrentes; III - limitar ou impedir o acesso 
de novas empresas ao mercado; IV - criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao 
desenvolvimento de empresa concorrente ou de fornecedor, adquirente ou financiador de bens ou 
serviços; V - impedir o acesso de concorrente às fontes de insumo, matérias-primas, equipamentos 
ou tecnologia, bem como aos canais de distribuição; VI - exigir ou conceder exclusividade para 
divulgação de publicidade nos meios de comunicação de massa;  VII - utilizar meios enganosos 
para provocar a oscilação de preços de terceiros; VIII - regular mercados de bens ou serviços, 
estabelecendo acordos para limitar ou controlar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, a 
produção de bens ou prestação de serviços, ou para dificultar investimentos destinados à produção 
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especificamente previstas constituem infrações. Não representando, entretanto, um 

rol exaustivo, mas meramente exemplificativo. 

No Capítulo II, da Lei n° 8.137/1990, são regulados os crimes contra a 

ordem econômica214 e as relações de consumo215. Deixando transparecer, desde já, 

que as relações de consumo e a ordem econômica estão intrinsecamente 

relacionadas. O artigo 11, deste mesmo diploma normativo, estabelece que, quem – 

                                                           
de bens ou serviços ou à sua distribuição; IX - impor, no comércio de bens ou serviços, a 
distribuidores, varejistas e representantes preços de revenda, descontos, condições de pagamento, 
quantidades mínimas ou máximas, margem de lucro ou quaisquer outras condições de 
comercialização relativos a negócios destes com terceiros; X - discriminar adquirentes ou 
fornecedores de bens ou serviços por meio da fixação diferenciada de preços, ou de condições 
operacionais de venda ou prestação de serviços; XI - recusar a venda de bens ou a prestação de 
serviços, dentro das condições de pagamento normais aos usos e costumes comerciais; XII - 
dificultar ou romper a continuidade ou desenvolvimento de relações comerciais de prazo 
indeterminado em razão de recusa da outra parte em submeter-se a cláusulas e condições 
comerciais injustificáveis ou anticoncorrenciais; XIII - destruir, inutilizar ou açambarcar matérias-
primas, produtos intermediários ou acabados, assim como destruir, inutilizar ou dificultar a operação 
de equipamentos destinados a produzi-los, distribuí-los ou transportá-los; XIV - açambarcar ou 
impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia; XV - 
vender mercadoria ou prestar serviços injustificadamente abaixo do preço de custo; XVI - reter bens 
de produção ou de consumo, exceto para garantir a cobertura dos custos de produção; XVII - cessar 
parcial ou totalmente as atividades da empresa sem justa causa comprovada; XVIII - subordinar a 
venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um serviço, ou subordinar a prestação de 
um serviço à utilização de outro ou à aquisição de um bem; e XIX - exercer ou explorar abusivamente 
direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca” (§ 3°, da Lei n° 12.529/2011). 

214  Art. 4° Constitui crime contra a ordem econômica: I - abusar do poder econômico, dominando o 
mercado ou eliminando, total ou parcialmente, a concorrência mediante qualquer forma de ajuste 
ou acordo de empresas; [...]  II - formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes, visando: 
[...] a) à fixação artificial de preços ou quantidades vendidas ou produzidas; [...] b) ao controle 
regionalizado do mercado por empresa ou grupo de empresas; [...] c) ao controle, em detrimento da 
concorrência, de rede de distribuição ou de fornecedores.  [...] Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) 
anos e multa.   

215  “Constitui crime contra as relações de consumo: I - favorecer ou preferir, sem justa causa, comprador 
ou freguês, ressalvados os sistemas de entrega ao consumo por intermédio de distribuidores ou 
revendedores; II - vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso 
ou composição esteja em desacordo com as prescrições legais, ou que não corresponda à 
respectiva classificação oficial; III - misturar gêneros e mercadorias de espécies diferentes, para 
vendê-los ou expô-los à venda como puros; misturar gêneros e mercadorias de qualidades desiguais 
para vendê-los ou expô-los à venda por preço estabelecido para os demais mais alto custo; IV - 
fraudar preços por meio de: a) alteração, sem modificação essencial ou de qualidade, de elementos 
tais como denominação, sinal externo, marca, embalagem, especificação técnica, descrição, 
volume, peso, pintura ou acabamento de bem ou serviço; b) divisão em partes de bem ou serviço, 
habitualmente oferecido à venda em conjunto; c) junção de bens ou serviços, comumente oferecidos 
à venda em separado; d) aviso de inclusão de insumo não empregado na produção do bem ou na 
prestação dos serviços; V - elevar o valor cobrado nas vendas a prazo de bens ou serviços, mediante 
a exigência de comissão ou de taxa de juros ilegais; VI - sonegar insumos ou bens, recusando-se a 
vendê-los a quem pretenda comprá-los nas condições publicamente ofertadas, ou retê-los para o 
fim de especulação; VII - induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de indicação ou afirmação 
falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, 
inclusive a veiculação ou divulgação publicitária; VIII - destruir, inutilizar ou danificar matéria-prima 
ou mercadoria, com o fim de provocar alta de preço, em proveito próprio ou de terceiros; IX - vender, 
ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou 
mercadoria, em condições impróprias ao consumo; [...]” (artigo 7°, da Lei n° 8.137/1990). 



108 
 
de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica – concorre para os crimes 

definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua 

culpabilidade. Portanto, é possível inferir que, mesmo nos casos de crimes contra a 

Economia ou contra as relações de consumo praticados por intermédio de pessoa 

jurídica, a lei poderá alcançar as pessoas físicas (administradores, sócios, diretores) 

responsáveis pelos atos praticados. 

Por fim, no artigo 12, são relacionadas as circunstâncias que podem 

agravar de 1/3 (um terço) até a metade as penas previstas nos artigos 1°, 2° e 4° a 

7°, desta Lei, quais sejam: i) ocasionar grave dano à coletividade; ii) ser o crime 

cometido por servidor público no exercício de suas funções; e, iii) ser o crime praticado 

em relação à prestação de serviços ou ao comércio de bens essenciais à vida ou à 

saúde. Da análise da primeira e da terceira condição pode inferir-se que os crimes 

contra a ordem econômica e os contra as relações de consumo podem ocasionar 

danos à coletividade ou, ainda, trazer risco à saúde ou à vida dos consumidores. 

No caso de cartéis, o ato ilícito é a própria celebração de acordo cujo 

objetivo é gerar aos participantes lucros monopolistas. Há violação de norma jurídica 

porque a Lei nº 8.137/1990 determina que o cartel é um crime contra a ordem 

econômica em seu artigo 4º e a Lei nº 12.529/2011 considera essa prática uma 

infração à ordem econômica em seu artigo 36. 

Como exemplos de práticas corriqueiras tipificadas no rol de infração à 

ordem econômica, cita-se em breves notas: a recusa de contratar e a venda casada.  

A recusa de contratar, atividade em princípio lícita, pode apresentar 

diversas facetas de ilegalidade, quando pretender excluir concorrentes ou reduzir a 

concorrência. Nos termos do artigo 36, § 3°, inciso XI, é ilícito “recusar a venda de 

bens ou a prestação de serviços, dentro das condições de pagamento normais aos 

usos e costumes comerciais”. Por sua vez, o artigo 36, § 3°, inciso V, prevê a ilicitude 

da conduta de impedir o acesso de concorrente às fontes de insumo, matérias-primas, 

equipamentos ou tecnologia, bem como aos canais de distribuição, conhecida na 

literatura como essential facilitiy doctrine. 

A venda casada – que recebe tratamento expresso no inciso XVIII, do artigo 

36, § 3°, da Lei 12.529/2011 – também é conduta ilícita, pois, há uma mercadoria que 

o comprador deseja adquirir (produto vinculante), mas a venda é condicionada à 

aquisição de um segundo produto (produto vinculado).  
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Herbert Hovenkamp216 leciona que os requisitos para a conduta são a 

existência de dois produtos, poder econômico suficiente e volume substancial de 

comércio. Menciona, também, que outros elementos são considerados, como o efeito 

anticompetitivo da medida e a coerção. 

Embora os motivos e a eficácia econômica da medida sejam controversos, 

o prejuízo para a vítima é evidente. Pois, uma vez obrigado a adquirir o produto que 

não consegue revender ou perdendo margem de lucro pela aquisição do produto 

indesejado, o dano resta-se caracterizado. Assim, na aplicação privada da lei, cabe 

ao interessado provar a conduta ilícita e o dano sofrido, bem como a existência de 

prejuízos líquidos para a concorrência (regra da razão)217. 

 

3.2.3.1 Cartel como espécie de infração à ordem econômica 

 

Os delitos sofisticaram-se, os criminosos também. O cartel faz parte dos 

delitos cujos prejuízos tomam grande proporção econômica e social, por afetar bens 

coletivos ou supraindividuais, de natureza econômica. Tais delitos são abarcados 

tanto pelo Direito Penal Econômico quanto pelo Direito Administrativo Sancionador 

quanto pelo Direito Civil. 

No Brasil, a primeira norma editada que previa a punição dos cartéis foi o 

Decreto-Lei nº 869/1938, que definia como crime contra a economia popular (artigo 

2º, III) a promoção ou participação em acordos com o fim de impedir ou dificultar a 

concorrência para o aumento arbitrário de lucros. A penalidade para tal crime era 

prisão, de 2 a 10 anos, e multa. 

Posteriormente, foi promulgado o Decreto-Lei n° 7.666/1945 que 

considerava como um ato contrário ao interesse da economia nacional (não mais 

como crime) os acordos que tivessem por efeito a elevação de preços, restrição, 

cerceamento ou supressão da liberdade econômica ou influenciar o mercado para o 

estabelecimento de um monopólio. 

Com a edição da Lei n° 8.884/1994, e, posteriormente, da Lei n° 

12.529/2011, o cartel passou a ser previsto de forma mais genérica, podendo ser 

                                                           
216  HOVENKAMP, Herbert. Antitrust. Saint Paul, MN: Thomson West, 2005, p. 185.   
217  GOUVÊA, Marcus de Freitas. Aplicação privada da Lei Antitruste no Brasil. Revista de Direito da 

Concorrência, RDC, v. 5, n. 1, maio 2017. Brasília: Cade, 2017. Para maiores detalhes sobre a 
aplicabilidade da regra da razão (rule of reason) ver item 3.3.2 
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qualquer acordo entre empresas que vise a limitação ou restrição da concorrência, 

dominação de mercado, aumento arbitrário de lucros ou exercício abusivo da posição 

dominante, nos termos do artigo 36, caput e incisos I a IV, além de ser previsto 

especificamente pelos incisos I e II, do § 3°, do artigo 36. 

Ademais, na Lei n° 8.137/1990 – que define os crimes contra a ordem 

tributária, econômica e contra as relações de consumo – a prática de cartel está 

tipificada no artigo 4º, incisos I e II, alínea “a”, cuja punição é pena de reclusão de 2 a 

5 anos ou multa. 

Os cartéis podem ser definidos como acordos, explícitos ou tácitos, 

celebrados entre empresas concorrentes que atuam em um mesmo mercado 

relevante (geográfico ou material), buscando a neutralização da concorrência 

existente entre seus partícipes. Em tais acordos, os empresários participantes 

mantêm sua independência jurídica e econômica, mas pretendem eliminar ou diminuir 

a concorrência em um determinado setor, constituindo, assim, um oligopólio218.  

Por meio de tais acordos tem-se como foco vender mercadorias 

concorrentes por um mesmo valor (fixação do preço de venda), restringindo a busca 

pela captação da clientela e consequentemente a concorrência, visto não haver 

diferença de preço. Além disso, as empresas concorrentes podem pactuar a redução 

da produção de um determinado produto, gerando uma menor oferta com seu 

respectivo aumento de preço, além de fixar quotas de produção e distribuição ou 

divisão territorial219. 

Aplicando a definição tradicional de cartel ao contexto do sistema brasileiro 

de controle de concentrações, verifica-se que, nesse sistema, se um acordo não 

restringe a livre concorrência ou não gera a incidência de qualquer dos incisos do 

artigo 36, da Lei n° 12.529/2011, não há que se falar na existência do cartel. Dessa 

forma, a associação não se caracterizará os efeitos anticoncorrenciais que interessam 

a proteção da ordem econômica.  

                                                           
218  Algumas décadas atrás, quando a cultura concorrencial ainda não estava bem desenvolvida, os 

cartéis se desenvolviam com grande liberdade e facilidade. Há casos em que os acordos eram 
registrados em cartório, em contratos, em atas de reuniões ou em outros documentos públicos. Os 
participantes do cartel chegavam a declarar em entrevistas para jornais detalhes das avenças entre 
os concorrentes, sem se preocupar com qualquer consequência (FERNANDES, Paula Kovalski. A 
colaboração processual nos casos de cartel em face do princípio nemo tenetur se detegere. RDC, 
vol. 2, n° 1, maio 2014, p. 173-191).  

219  FERRAZ, Daniel Amín. Acordos horizontais, acordos verticais e a jurisprudência norte-americana e 
europeia sobre a matéria. Revista de Direito Internacional, Brasília, v.9, n.2, p. 149-160, jul.-dez. 
2012. p. 149. 
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A teoria econômica identifica alguns fatores estruturais os quais, uma vez 

presentes, podem favorecer a formação de cartéis. São eles: alto grau de 

concentração do mercado; existência de barreiras à entrada de novos competidores; 

homogeneidade de produtos e condições estáveis de custos e de demanda. 

O setor de combustíveis apresenta moderado grau de concentração nos 

mercados, fracas barreiras à entrada e condições de custos e demanda instáveis. Por 

outro lado, apesar da ausência de algumas características clássicas de um setor 

propenso à ocorrência de cartéis, o setor de distribuição e revenda de combustíveis 

líquidos possui uma característica importante muitas vezes ignorada: a presença de 

agentes organizadores do mercado: os sindicatos. De fato, grande parte das 

condenações por cartel e a maioria das investigações atualmente em andamento tem 

como ponto central os sindicatos de postos revendedores como agentes 

organizadores e fiscalizadores do acordo220. 

A prática de cartel é uma das condutas mais lesivas (vale dizer, gera maior 

perda de bem-estar) para a sociedade. Entretanto, o cartel é também uma das 

condutas que apresenta maior dificuldade na prova de sua existência. Apesar de a 

análise econômica ser fundamental para a defesa da concorrência, uma vez que é ela 

que provê as definições técnicas necessárias para a aplicação da lei, ela é suficiente 

apenas para gerar indícios da existência de conluio, mas insuficiente para caracterizar 

a infração. Pois, faz-se necessário a comprovação (prova) de que houve, 

efetivamente, um acordo entre as empresas e que este acordo tinha por objetivo 

cercear, de alguma forma, a livre concorrência. Não obstante haver o reconhecimento 

de que a prática é ilícita per se, independente de seus efeitos líquidos. A dificuldade 

aqui não é a prova dos efeitos, mas a demonstração da própria existência (tácita ou 

expressa) de tais acordos. 

O parágrafo 3º do artigo 36 da Lei 12.529/2011 apresenta lista 

exemplificativa dessas infrações da ordem econômica, sendo que seu inciso I exprime 

o que constitui um cartel: acordar, combinar, manipular ou ajustar com concorrente, 

sob qualquer forma (i) os preços de bens ou serviços ofertados individualmente; (ii) a 

                                                           
220  Para maiores detalhes ver: MAGGI, Bruno Oliveira, op. cit., passim; CASELTA, Daniel Costa. 

Responsabilidade civil por danos decorrentes da prática de cartel. 2015. 203 f. Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo (Dissertação Mestrado). São Paulo, 2015; ARAÚJO, Clayton Vinicius 
Pegoraro de. O Direito da concorrência no Mercosul: o “Protocolo de Fortaleza” e as relações entre 
Brasil e Argentina. 2012. 217 p. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (Tese doutorado). 
São Paulo, 2012. 
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produção ou a comercialização de uma quantidade restrita ou limitada de bens ou a 

prestação de um número, volume ou frequência restrita ou limitada de serviços; (iii) a 

divisão de partes ou segmentos de um mercado atual ou potencial de bens ou 

serviços, mediante, dentre outros, a distribuição de clientes, fornecedores, regiões ou 

períodos; (iv) preços, condições, vantagens ou abstenção em licitação pública. 

Nesse sentido, importante destacar que o cartel, além de ilícito 

administrativo, por infração da ordem econômica pela Lei n° 12.529/2011, é também 

crime, conforme artigo 4º, inciso II, da Lei n° 8.137/1996. O tipo penal dispõe que 

constitui crime contra a ordem econômica formar acordo, convênio, ajuste ou aliança 

entre ofertantes, visando: i) à fixação artificial de preços ou quantidades vendidas ou 

produzidas; ii) ao controle regionalizado do mercado por empresa ou grupo de 

empresas; iii) ao controle, em detrimento da concorrência, de rede de distribuição ou 

de fornecedores. A pena prevista para o crime de cartel é de 2 a 5 anos de reclusão e 

multa. 

Na prática de cartel há prejuízo inequívoco para os consumidores, mas 

somente haverá prejuízos para competidores, se estes demonstrarem que sofreram 

boicote pelo cartel ou que foram impedidos de entrar no mercado. É possível, contudo, 

que a prática de preços elevados do cartel eleve as vendas de eventual empresa que 

não pactua com o ilícito e estimule a entrada de novos concorrentes no mercado. Além 

disso, o cartel pode ter seus objetivos frustrados e não causar prejuízos a 

concorrentes (fornecedores, distribuidores e varejistas) se, por exemplo, não for 

eficazmente praticado221. 

O crime de cartel configura uma das maiores violações contra a ordem 

econômica. Por essa razão, a repressão a essa conduta vem sendo intensificada, 

obtendo, inclusive grande atenção da mídia, que repercute grandes casos de 

condutas colusivas em diversos mercados. A repressão a essa infração, tanto por 

meio do enforcement público quanto privado, traz grandes benefícios à sociedade. 

O maior problema para as autoridades antitruste no que se refere à atuação 

repressiva contra o cartel é, justamente, a produção de provas. Essa é a mesma 

dificuldade inerente ás ações privadas de ressarcimentos de danos por condutas 

anticoncorrenciais. 

Antes de maiores detalhes, sobre a temática supra relacionada, convém 

                                                           
221 GOUVÊA, Marcus de Freitas, op. cit., p. 223. 
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analisa o Dano e a indenização no caso de cartel, tendo um olhar sobre o dano do 

ponto de vista econômico e jurídico. 

Do ponto de vista econômico, a comprovação do dano tem por foco de 

análise a existência de uma precificação mais alta comparativamente a que haveria 

num mercado competitivo. Empresas que cometem colusão põem-se numa situação 

em que o estabelecimento de preços é suficientemente próximo do preço de 

monopólio. É esse efeito (preços mais altos), mais do que o comportamento (falsear 

a competição), que é decisivo para a configuração do dano. A presunção é de que a 

motivação para a formação de um cartel está em que os participantes podem obter 

lucros coletivos e, consequentemente, individuais maiores em relação ao lucro que se 

obtém num mercado competitivo. Ou seja, do ângulo econômico, na perspectiva do 

prejudicado, preços mais altos representam mais dispêndio financeiro com o mesmo 

produto. Daí o dano está diretamente conectado com o sobrepreço (overcharge). Uma 

vez que, de maneira simplória, poderíamos relacionar diretamente o prejuízo sofrido 

ao sobrepreço pago pelo prejudicado. 

No seu sentido econômico, a configuração do dano passa pela 

demonstração (quantificação) dos efeitos da colusão sobre as margens de lucro. 

Assim, o dano é configurado pela soma do sobrepreço, menos o preço que seria pago 

sem a colusão e mais o efeito de eventuais perdas de vendas, ocasionadas pelo 

sobrepreço222. Simplificando: o dano basicamente está representando pelo 

sobrepreço, acrescidos de eventuais prejuízos não incluso no sobrepreço. 

Por seu turno, do ponto de vista jurídico, a pretensão à 

indenização/responsabilidade pelo dano gerado exige três condições para a sua 

configuração: i) a existência de uma violação da lei; ii) o prejuízo na capacidade 

concorrencial do prejudicado; iii) a relação de causalidade entre (i) e (ii). Preenchidas 

essas condições é que segue a apuração jurídica do prejuízo patrimonial. 

No que se refere à primeira condição, a violação – no caso da conduta de 

cartel – está focada principalmente no falseamento da concorrência. Quanto à 

segunda, o dano é caracterizado, primariamente, por ser colocado o prejudicado direto 

(e não o consumidor enquanto prejudicado indireto) na situação concorrencial 

falseada, em que ele passa a traçar sua conduta competitiva como se o produto que 

adquire (ou, dependendo do caso, o serviço que lhe é prestado) tivesse seu preço 

                                                           
222  LAVORATO, Vinícius Uler, op. cit., 2017, p. 106. 
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concorrencialmente estabelecido pelas forças do livre mercado.  

O dano concorrencial, cujo cerne é esse falseamento atinge o agente 

privado na sua própria atividade: o interesse difuso ofendido se individualiza no 

interesse privado no sentido de que o dano ao mercado se qualifica como dano ao 

concorrente. É esse dano – falsear a concorrência – que necessita ser verificado e 

provado. Não se trata de um problema de simples liberdade contratual e de 

conhecimento presumido do mercado de parte dos contratantes, mas falseamento das 

condições, de um lado, e dano decorrente, do outro223.  

Daí a terceira condição, a relação causal exigida está na prova da conexão 

entre a violação da lei e a demonstração de que o agente prejudicado praticou seus 

preços por conta da conduta abusiva em suas específicas relações econômicas 

(vertical: cliente, horizontal: concorrente). 

Por isso a literatura e a jurisprudência internacionais falam em importância 

do enforcement privado como vetor de desestímulo de tais condutas. E, nesse sentido, 

entende-se, sob o prisma internacional, a razão pela qual as cortes judiciais, em sede 

de processo privado, solicitam às autoridades concorrenciais as estimativas dos 

prejuízos sofridos pelas vítimas da conduta anticompetitiva224.   

No Brasil, existe a previsão legal de o Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (Cade) prestar ao Poder Judiciário, sempre que solicitado, todas as 

informações sobre andamento das investigações, podendo, inclusive, fornecer cópias 

dos autos para instruir ações judiciais privadas (Lei nº 12.529/2011, artigo 13, inciso 

XVII). Inclusive, em decisões recente, verifica-se que referida Autoridade Antitruste, 

quando da condenação administrativa dos envolvidos em cartel já efetua o cálculo 

sobrepreço, ocasionado pela conduta cartelizada225. 

                                                           
223 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio, op. cit. p. 29. 
224  Para maiores detalhes ver: FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio, op. cit., 2013, p. 23; LAVORATO, 

Vinícius Uler. Enforcement privado do direito antitruste: algumas considerações processuais. Março, 
2016.  Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2827128>. Acesso em: 28 ago. 2017.  

225  Cita-se alguns documentos no qual o Cade faz estimativa de danos: CONSELHO 
ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE). Prevenção ótima de cartéis: o caso dos 
peróxidos no Brasil. Brasília, maio de 2016. Disponível em: <http://www.cade.gov.br/acesso-a-
informacao/publicacoes-institucionais/dee-publicacoes-anexos/documento-de-trabalho-002-o-
caso-dos-peroxidos-no-brasil.pdf>. Acesso em: 25 set. 2017. Ver decisão da Relatora, Conselheira 
Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA 
(CADE). Processo Administrativo n° 08012.002568/2005-51. Representados: Liquigás Distribuidora 
S/A (ex-Tropigas), Supergasbras (ex-Minasgás Distribuidora de Gás Combustível Ltda) e Paragás 
Distribuidora Ltda. Disponível em: 
<http://sei.cade.gov.br/sei/institucional/pesquisa/documento_consulta_externa.php?mqIlKVyCdNW
Nd8VjNJbH_JYzcMZ-hjeAcg8hg6plI38_c1pslOXyjprobx87f9a5bU2mfr5dSxyOMNqqFiTysQ,,>). 
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3.2.3.2 Venda casada, dano e a possibilidade de dúplice repressão/reparação 

 

A Lei n.º 12.529/2011 veio a tipificar a venda casada como uma infração à 

ordem econômica no seu artigo 36, § 3º, inciso XVIII, que dispõe: “subordinar a venda 

de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um serviço, ou subordinar a 

prestação de um serviço à utilização de outro ou à aquisição de um bem”. Para a 

configuração da infração anticoncorrencial não basta apenas a sua prática, sendo 

necessário que a mesma tenha o condão de produzir os seguintes efeitos, ainda que 

não sejam alcançados: limitar ou falsar ou de qualquer forma prejudicar a livre 

concorrência ou livre iniciativa, dominar o mercado relevante de bens ou serviços, 

aumentar arbitrariamente os lucros ou exercer de forma abusiva a posição dominante. 

Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer226 e Heloisa Carpena227 defendem que 

a produção dos efeitos acima expostos somente existirá se o agente que praticou a 

conduta for detentor de poder econômico, isto é, os atos praticados por empresas sem 

posição dominante nunca irão configurar práticas anticoncorrenciais, já que a 

possibilidade de afetarem a livre concorrência e o mercado é inexistente. Paula 

Forgioni228, no entanto, bem esclarece que indispensável para a caracterização do 

ilícito é apenas a verificação do objeto ou do efeito anticoncorrencial, citando como 

exemplo a prática de cartel, em que as empresas se associam para buscar a posição 

dominante e de preços predatórios. 

Independentemente dessa controvérsia, para a configuração da venda 

casada faz-se necessário a existência de poder de mercado e o seu consequente 

abuso. Isto porque, na venda casada, o adquirente deve ser coagido à aquisição 

conjunta dos produtos ou serviços, situação que somente existirá quando o agente 

coator tiver poder de mercado229.  

Lawrence A. Sullivan e Warren S. Grimmes apontam os efeitos decorrentes 

da venda casada (tying), que sãos os seguintes: i) a prática pode significar o ganho 

                                                           
Acesso em: 25 set. 2017. Ver também: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA 
(CADE). Perguntas sobre infrações à ordem econômica. Disponível em: 
<http://www.cade.gov.br/servicos/perguntas-frequentes/perguntas-sobre-infracoes-a-ordem-
economica>. Acesso em: 25 set. 2017. 

226  PFEIFFER, Roberto Augusto Castelhanos, op. cit., 2010, p. 140. 
227  CARPENA, Heloisa, op. cit., p. 73. 
228  FORGIONI, Paula Andréa, op. cit., 2015, p. 306. 
229  Ibidem, p. 373. 
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de participação no mercado do produto vinculado, que é resumido pela teoria da 

alavancagem; ii) o fechamento do mercado do produto vinculado ou aumento de 

barreiras no mercado do produto vinculado, dificultando a entrada de novos agentes; 

iii) a discriminação dos preços, com a exploração do adquirente, e iv) o contorno de 

eventual fiscalização dos preços em mercados regulados230. 

Nos Estados Unidos, tal conduta não é considerada um ilícito per se (per se 

illegality), pois será considerada legal quando a mesma for pró-competitiva, 

possibilitando que as empresas reduzam seus custos, gerando benefícios aos 

consumidores231.  

Por seu turno, na União Europeia, consoante o relatado no DG Competition 

Discussion Paper232, a conduta é condenada nos termos do artigo 102 do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), desde que preenchidos os 

seguintes elementos: i) o agente deve possuir poder de mercado em relação ao 

produto (tying product); ii) os produtos/serviços da venda casada devem ser de 

mercados distintos;  iii) deve haver coerção, iv) a venda casada deve ser adotada para 

o fechamento do mercado; e, v) a venda casada não é justificada objetivamente ou 

pelas suas eficiências. 

Vê-se que no Brasil a tipificação da venda casada como infração à ordem 

econômica também será analisada sob a ótica da regra da razão, onde a conduta 

poderá vir a ser justificada, tendo em vista as eficiências geradas à sociedade e aos 

consumidores. Muitas vezes as empresas alegam, como defesa, que a venda casada 

era necessária para a manutenção da qualidade, nos casos de serviços de instalação 

ou de assistência técnica233. 

Essa questão foi analisada pelo Cade no caso da Xerox, conforme processo 

administrativo nº 23/1991 (julgado em 23 de março de 1993). Referida empresa foi 

acusada de dominar mercado e de eliminar e prejudicar a livre concorrência através 

                                                           
230  SULLIVAN, Lawrence A.; GRIMES, Warren S. The law of antitrust: An Integrated Handbook. St. 

Paul: West Group, 2000. 
231  UNITED STATES OF AMERICA. Department of Justice. Competition and monopoly: single firm 

conduct under section 2 of the Sherman Act. Disponível em: 
<http://www.justice.gov/atr/public/reports/236681.htm>. Acesso em 12 de abril de 2012. 

232  EUROPEAN COMMISSION. DG Competition discussion paper on the application of article 82 of 
the treaty to exclusionary abuses. Disponível 
em:<http://ec.europa.eu/competition/antitrust/art82/discpaper2005.pdf>. Acesso em 12 de abril de 
2012. 

233  Ver CRAVO, Daniela Copetti. Venda casada: é necessária a dúplice repressão? Revista de Defesa 
da Concorrência - RDC, n. 1, maio 2013, pp. 52-70. 
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da prática de venda casada. Como tese de defesa, entre outros argumentos 

levantados, a Xerox afirmou que os atos que ela teria praticado objetivaram única e 

exclusivamente a proteção de sua propriedade, marca, conceito, reputação, e da 

qualidade de seus produtos e serviços234. 

Paula Forgioni, ao comentar tal julgado, defende que a tese de manutenção 

da qualidade não é válida quando a mesma pode ser garantida de outras formas. E, 

cita, como exemplo, o estabelecimento de requisitos mínimos a serem cumpridos por 

empresas terceiras independentes235. 

É imperativo destacar que a venda casada não prejudica o consumidor 

diretamente, mas apenas indiretamente, quando essa produz efeitos anticompetitivos, 

mas também o afeta diretamente, quando diminui o seu poder de escolha. É por tal 

razão que tal prática vem a ser capitulada no Código de Defesa do Consumidor (CDC) 

como uma prática abusiva, conforme o artigo 39, inciso I, primeira parte. Tal proibição 

visa a impedir que o fornecedor se utilize de sua superioridade econômica ou técnica 

para determinar condições negociais desfavoráveis ao consumidor. Além disso, a 

venda casada pode ser considerada como uma prática pré-contratual236. 

Dessa forma, tendo em vista o discorrido acima, a venda casada vem a ser 

reprimida em dois campos do Direito (consumidor e concorrência). Ocorre que, apesar 

de ser importante que essa dupla tutela se desenvolva de uma maneira harmônica, 

na prática percebe-se que falta diálogo necessário entre defesa do consumidor e a 

proteção da concorrência237. 

No Brasil, apesar da questão em torno da prática da venda casada não ter, 

ainda, recebido a atenção devida, divergências surgem, essencialmente no que toca 

a sua dupla capitulação e aos requisitos para sua configuração.  

Nesse diapasão, Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer238 defende que a 

                                                           
234  Não foram encontrados precedentes mais recentes. As investigações mais atuais foram arquivadas 

por ausência de indícios da prática. 
235  FORGIONI, Paula Andréa, op. cit., 2015, p. 380. 
236  MARQUES, Cláudia Lima, op. cit., 2005, p. 814. 
237  Nesse diapasão de “provável” conflito entre essas normas, cabe ao julgador se utilizar do princípio 

(técnica) do diálogo das fontes (Dialog der Quellen), desenvolvida por Erik Jayme e trazido ao Brasil 
por meio dos primeiros estudos de Cláudia Lima Marques. A aplicação do diálogo das fontes, para 
o direito brasileiro, significaria a aplicação simultânea, coerente e coordenada de plúrimas fontes 
legislativas, como, por exemplo, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil e direito da 
concorrência. (MARQUES, Claudia Lima (Coord.). Diálogos das fontes: do conflito à coordenação 
de normas do direito brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 9). 

238  PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos, op. cit., 2010, p. 235. 
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venda casada pode ser apurada de forma paralela pelos órgãos de proteção ao 

consumidor e pelas autoridades de defesa da concorrência, não havendo que se falar 

em bis in idem, uma vez que efeitos distintos são derivados da mesma conduta. 

No entanto, para os efeitos da responsabilização civil o importante é que 

tanto num instituto como no outro, tal prática constitui ilícito e, portanto, sua ocorrência 

faz surgir o dever de indenizar, caso seja comprovado o dano patrimonial. 

 

3.2.4 A identificação do ilícito antitruste em face das indeterminações 

normativas 

 

Uma das características mais marcantes na experiência internacional no 

controle de condutas anticompetitivas diz respeito à amplitude conceitual e à 

maleabilidade terminológica dos dispositivos legais que conceituam o ilícito 

concorrencial e estabelecem a base jurídica para a repressão antitruste239.  

Nos Estados Unidos, por exemplo, as leis concorrenciais são notadamente 

curtas e imprecisas. O Sherman Act, primeira lei aprovada pelo Congresso norte-

americano para controlar o abuso de poder econômico e que ainda hoje constitui 

fundamento jurídico de grande parte da atividade de controle de condutas 

anticompetitivas, é composto basicamente de duas disposições normativas. Enquanto 

a Seção 1 declara ilegal qualquer forma de contrato ou conspiração que restrinja o 

comércio, a Seção 2 prevê que qualquer pessoa que monopolize ou tente monopolizar 

alguma parte do comércio deve ser penalizada240. 

A linguagem utilizada em tais dispositivos não permite que lhes seja 

atribuído nenhum significado exato, fenômeno que também é notado em outras 

diplomas concorrenciais norte-americanos241, como o Clayton Act, que condena 

condutas que reduzam substancialmente a concorrência242 e o Federal Trade 

                                                           
239  MENDES, Francisco Schertel. O controle de condutas no direito concorrencial brasileiro: 

características e especificidades. Universidade de Brasília - UnB, Programa de Pós-Graduação da 
Faculdade de Direito (Dissertação). Brasília, 2013. 

240  The Sherman Antitrust Act (1890). Disponível em: 
<http://www.stern.nyu.edu/networks/ShermanClaytonFTC_Acts.pdf >. Acesso em: 25 set. 2017. 

241  Ver: KRATTENMAKER, Thomas G; LANDE, Robert H.; SALOP, Steven C. Monopoly power and 
market power in antitrust law. The Georgetown Law Journal, vol. 76:241. Disponível em: 
<http://scholarworks.law.ubalt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1674&context=all_fac>. Acesso em: 
27 set. 2017.  

242  The Clayton Act (1914). Disponível em: 
<https://leconcurrentialiste.files.wordpress.com/2014/01/clayton-act.pdf>. Acesso em: 25 set. 2017. 
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Commission Act, que declara ilegais métodos injustos de competição243. 

Assim, a técnica normativa empregada nas leis antitruste – tanto nos 

Estados Unidos da América quanto no Brasil, como se verificará mais adiante – 

confere-lhes uma abrangência singular, permitindo que elas incidam sobre uma gama 

enorme de práticas empresariais. 

Não há, assim, uma uniformidade no cálculo do dano decorrente de ilícitos 

concorrenciais a ser mensurados ou simplesmente arbitrados pelo juiz, pois até 

mesmo para um mesmo padrão de conduta a forma de quantificar os danos pode 

variar de acordo com a situação fática. 

 

3.3 O DANO NA RESPONSABILIDADE CIVIL CONCORRENCIAL: AS PRÁTICAS 

RESTRITIVAS E A CARACTERIZAÇÃO DA ILICITUDE PELOS SEUS EFEITOS 

 

Paula Forgioni classifica as práticas ilícitas antitrustes, conforme suas três 

principais manifestações em: acordos (horizontais ou verticais), abuso de posição 

dominante e concentrações244. Destaque-se, por oportuno, que o artigo 36, caput, da 

Lei n° 12.529/2011 não faz qualquer distinção entre esses tipos de condutas245. 

Verifica-se, pela leitura do artigo 36, caput, que lá está estabelecido a tutela 

dos princípios da livre concorrência e da livre iniciativa, dando concreção ao 

mandamento constitucional estabelecido no artigo 170, caput e inciso IV, da 

Constituição Federal. 

Dessa forma qualquer acordo entre agentes econômicos – ou qualquer 

prática individualmente adotada por quaisquer desses agentes – são vedadas na 

medida em que representem entraves a esses princípios, vale dizer, é no prejuízo da 

livre concorrência e da livre iniciativa que se encontra o caráter ilícito da prática246. 

Ademais, o § 4°, do artigo 173, da Constituição Federal de 1988, dispõe 

                                                           
243  FEDERAL TRADE COMMISSION – FTC. Anticompetitive practices. Disponível em: 

<https://www.ftc.gov/enforcement/anticompetitive-practices>. Acesso em: 25 set. 2017. 
244  FORGIONI, Paula, op. cit., 2015, p. 129. 
245 O sistema jurídico antitruste europeu tipifica o acordo entre empresas e o abuso de posição 

dominante em dispositivos distintos (artigos 101 e 102, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE) (Tratado sobre o funcionamento da União Europeia: versão consolidada. Jornal 
Oficial da União Europeia. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=PT>. Acesso em: 28 ago. 2017). Idêntica 
situação ocorre nos Estados Unidos, no qual o acordo de empresas é tratado no artigo 1° do 
Sherman Act e o abuso de posição dominante no artigo 2° deste mesmo instituto (Disponível em: 
<http://www.stern.nyu.edu/networks/ShermanClaytonFTC_Acts.pdf>. Acesso em: 28 ago. 2017. 

246  Ver voto do Ministro Carlos Velloso, do STF, na ADI n° 1.094-8/DF. 
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que a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, 

à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. Essa lei é justamente 

a Lei Antitruste247. 

Logo, pela análise dos dispositivos citados, infere-se que qualquer ato 

praticado por agente econômico que vise à dominação de mercados, à eliminação da 

concorrência ou ao aumento arbitrário de lucros será ilícito, assim como, qualquer ato 

praticado por agente econômico, ainda que não seja detentor de posição dominante 

no mercado, poderá ser considerado ilícito se, de algum modo, vir a prejudicar a livre 

iniciativa ou a livre concorrência, ainda que dissociada de sua vantagem competitiva. 

O mesmo ocorrendo em relação à tentativa de monopólio ou de abuso de posição 

dominante248. 

Entretanto, é imperioso destacar que a busca do monopólio assim como o 

objetivo de alcançar posição dominante no mercado249 – apesar de serem prejudiciais 

à concorrência, muitas vezes pelo aniquilamento dos competidores – não pode ser 

considerado, por si só, um ilícito concorrencial, pois, é cediço que as empresas podem 

alcançar posições monopolistas por meio de processo natural fundado na maior 

eficiência e muitas vezes na inovação, em relação a seus competidores. Desta forma, 

o alcance de posição dominante, não é vedado em si conforme estabelece o § 1°, do 

artigo 36, da Lei Antitruste, assim como nem todo ato praticado por empresa em 

posição dominante poderá ser considerado ilícito. 

Eis, portanto, a grande problemática, pois a linha que separa o abuso de 

posição dominante, considerado ilícito concorrencial, do seu exercício normal (lícito) 

é bastante tênue. É essa linha tênue que deverá ser delineada pelo aplicador do direito 

no caso concreto. 

Nesse ínterim, pode-se concluir que nem toda restrição à concorrência 

implica em domínio ilícito de mercado, posto que poderá ser derivado de vantagem 

competitiva, conforme previsão expressa do § 1°, do artigo 36, da Lei Antitruste. De 

outra forma, é possível concluir também que não há domínio de mercado ou abuso de 

poder econômico sem restrição aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, 

ao passo que, toda restrição a esses princípios poderá ser considerada domínio de 

                                                           
247  Ver artigo 1°, incisos II e IV do artigo 32 e § 5° do artigo 88 da Lei n° 12.529/2011, dentre outros.  
248  FORGIONI, Paula, op. cit., 2015, p. 137. 
249  Algo que faz parte do objetivo de qualquer agente econômico como meio de crescer e se destacar 

no setor em que atua. 
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mercado ou abuso de posição dominante250. 

Como se pode observar, a caracterização da infração não está diretamente 

vinculada à intenção subjetiva do agente econômico, mas sim aos efeitos do ato. 

Considera-se, portanto, as condutas e políticas empresariais à luz de seus potenciais 

efeitos perante a concorrência. Em outras palavras, não é necessário que a conduta 

venha a efetivamente produzir efeitos nocivos à concorrência — nos moldes listados 

no artigo 173, 4°, da Constituição Federal, ou nos incisos do artigo 36 da Lei de Defesa 

da Concorrência —, bastando a possibilidade concreta de produção desses efeitos. 

 

3.3.1 Incidência e efeitos jurídicos dos atos ilícitos concorrenciais 

 

No que concerne ao inciso IV, do artigo 36, ao se referir a abuso de posição 

dominante, partiu o legislador da premissa de que condutas economicamente 

abusivas provocam efeito líquido negativo para a sociedade. O mesmo pode ser dito, 

como visto, quanto à expressão aumentar arbitrariamente os lucros, do inciso III: o 

lucro arbitrário251 é aquele obtido a partir da adoção de uma conduta economicamente 

lesiva à sociedade. 

Para a configuração de infração à ordem econômica, a conduta deve ter 

sido praticada por agente com aptidão de produzir efeitos lesivos, tendo o mercado 

condições estruturais favoráveis de sofrê-los, não havendo eficiências que possam 

ser produzidas pela conduta, aptas a compensar ou superar os prejuízos ao bem-estar 

social252. 

Frise-se, no entanto, que a ineficiência também pode ser produzida por 

condutas não-abusivas, podendo advir do mero exercício regular do poder de 

                                                           
250  FORGIONI, Paula, op. cit., 2015, p. 139. 
251  O adjetivo arbitrário, constante do inciso III do artigo 36, da Lei n° 12.529/2011, por si só já contém 

a ideia de que se trata de lucro obtido por meio de atuação abusiva, lesiva à ordem econômica e 
que, portanto, extrapola os benefícios dos ganhos de eficiência. Para Calixto Salomão Filho, "o 
aumento dos lucros só pode ser considerado arbitrário, e, portanto, só pode constituir ilícito 
independente, quando decorrente da exploração de uma situação de monopólio. [...] O aumento 
arbitrário dos lucros só se caracteriza em presença de poder no mercado, pela simples razão de 
que a arbitrariedade só se configura quando o aumento dos lucros decorre do aproveitamento de 
posição dominante no mercado (seja ela monopolista ou oligopolista”. O fato de a dominação dos 
mercados e o aumento arbitrário dos lucros aparecerem na Lei n° 12.529/2011, em incisos 
separados (II e III) do art. 36 não significa que possam ter configurações independentes. (SALOMÃO 
FILHO, Calixto, op. cit., 2003, p. 86). 

252 SANTOS, Marcel Medon, op. cit. p. 78. 

 



122 
 
mercado, o que, mesmo podendo gerar prejuízo, não se configura ilícito. 

Admita-se, como exemplo, uma empresa que, em um mercado sujeito às 

liberdades de iniciativa e de concorrência, eliminou concorrentes e conquistou posição 

dominante exclusivamente por sua maior eficiência. Essa empresa procurou 

maximizar seu lucro, ofertando seu produto a um preço acima do custo marginal, 

conduta economicamente racional de um agente econômico que atue com perspectiva 

de lucro em um mercado livre. No entanto, o êxito do intento mencionado (oferta 

consistente de bens a preços acima do custo marginal) significa também uma redução 

da quantidade ofertada a um nível inferior ao eficiente, uma extração do excedente 

dos consumidores e uma perda de bem-estar, em razão de um desperdício de 

recursos (dead weight loss). Não obstante a produção desses efeitos negativos, o 

agente atuou, em todos os momentos, estritamente conforme a racionalidade 

econômica e dentro das regras de livre mercado253. 

Logo, considerar ilícita tal conduta seria desestimular os agentes 

econômicos a concorrer, subtraindo da sociedade os benefícios do processo 

competitivo, benéfico a própria coletividade. Assim o aumento de lucro proporcionado 

pela conquista de parcela de mercado é o prêmio para a maior eficiência da empresa, 

que, ao adotar uma postura competitiva, gerou benefícios à sociedade. Daí porque 

não há que falar, também nesse caso, em abuso do poder econômico ou, mais 

especificamente, em aumento arbitrário de lucros. 

Assim, para um mesmo resultado - a apropriação de lucros -, os agentes 

econômicos podem adotar condutas eficientes, desejáveis à luz do ordenamento 

jurídico, com efeitos positivos ao mercado, ou condutas lesivas à ordem econômica, 

consideradas juridicamente reprováveis, porque desproporcionais e não-razoáveis. 

Incorrem esses agentes econômicos, nesse último caso, em abuso, arbítrio ou desvio 

da função social da propriedade. Destarte, para a configuração do abuso importa 

considerar se, para o mesmo fim, o agente econômico poderia ter se valido de conduta 

menos onerosa, ou mesmo benéfica à coletividade254. 

Ana Paula Martinez255 complementa apontando que o abuso de posição 

dominante seria o único grupo de ilícitos em que os consumidores serão sempre 

                                                           
253 SANTOS, Marcel Medon, op. cit. p. 78. 
254  Ibidem, p. 80. 
255  MARTINEZ, Ana Paula. A Defesa dos interesses dos consumidores pelo direito da concorrência. 

Revista do Ibrac, São Paulo, v. 11, n. 01, 2004, p. 76. 
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tutelados de forma direta pelas normas concorrenciais. Nesse caso, é inquestionável 

a existência de uma relação direta entre o agente que pratica o ilícito e o consumidor. 

 

3.3.2 Infração “per se” e “rule of reason”: (in)aplicabilidade ao direito antitruste 

ou puro sincretismo metodológico 

 
Nos sistemas jurídicos dos países de regime capitalista, a repressão ao 

abuso do poder econômico faz-se, geralmente, mediante dois tipos de legislação: ou 

se adota o princípio do abuso, em que as práticas comerciais tidas como 

potencialmente anticompetetitivas são analisadas no contexto econômico em que se 

desenvolvem, sendo-lhes aplicando a regra da razão (rule of reason) ou se segue o 

princípio da proibição (per se condemnation), segundo o qual determinadas condutas 

são consideradas por si só lesivas à concorrência, dispensando-se qualquer análise 

das condições em que ocorrem (se houve ou não abuso de poder econômico). A 

maioria dos sistemas jurídicos, como o norte-americano e o europeu, adota ambos os 

princípios, os quais reforçam as instâncias democráticas256. 

Essa problemática tão comum aos sistemas jurídicos citados, também 

bastante trabalhada por autores nacionais, pode ser incorporada ao direito pátrio, sem 

mais questionamentos metodológicos? Em breve análise busca-se verificar a real 

necessidade de aplicação dessas teorias, como método hermenêutico, à análise dos 

ilícitos antitrustes no Brasil. 

Certamente, neste trabalho não há lugar para aprofundar a discussão, 

muito bem colocada por Virgílio Afonso da Silva, de que no Brasil procura-se importar 

conceitos do direito estrangeiro, mais especificamente do direito norte-americano e do 

europeu, sem os devidos cuidados e verificações se os institutos importados se 

aplicam ao ordenamento jurídico pátrio. Sendo que essa técnica foi denominada por 

este autor de sincretismo metodológico257.  

                                                           
256  Para mais detalhes sobre a regra da razão sugere-se recente artigo: HOVENKAMP, Herbert J. 

The rule of reason (July 1, 2017). Florida Law Review, 2018, Forthcoming; U of Penn, Inst for Law 
& Econ Research Paper No. 17-28. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2885916>. Acesso 
em: 18 out. 2017.  

257  SILVA, Virgílio Afonso da. Interpretação constitucional e sincretismo metodológico. In: SILVA, 
Virgílio Afonso da (org.). Interpretação constitucional. São Paulo: Malheiros, 2005. p.115-143. 
Disponível em: <https://constituicao.direito.usp.br/wp-content/uploads/2005-
Interpretacao_e_sincretismo.pdf>. Acesso em: 2 set. 2017. Não obstante referido autor trabalhar os 
métodos de interpretação constitucional, sua lição pode ser estendida para além desse tema 
específico, alcançando, por que não, os métodos de interpretação infraconstitucional. 
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É fato – como se pode extrair do próprio conteúdo dos artigos das leis 

antitrustes supramencionadas neste capítulo – que existem ilícitos concorrenciais no 

qual a lei prevê sua caracterização apenas mediante análise dos efeitos (resultados 

alcançados, no caso concreto), assim como existem aqueles que são meramente 

formais, não carecendo de comprovação dos efeitos, mas apenas de comprovação 

da conduta em si. 

Além disso, não se pode negar que, nesse ponto específico existe uma 

diferenciação a ser considerada entre as esferas administrativa, penal e civil. Nos 

casos administrativo e penal, pode-se até falar em ilícitos formais, de mera conduta, 

não importando o resultado. Entretanto, na esfera cível, constata-se que o resultado 

ou o efeito da conduta está intrinsecamente relacionado à comprovação do dano 

patrimonial ocasionado.  

Desta forma, pode até haver a caracterização do ilícito “per se”, mas sem 

resultado, no sentido de comprovação do prejuízo, não havendo o nexo de 

causalidade entre a conduta (“per se”, meramente formal) e o dano derivado dessa 

conduta ilícita. 

Conforme defende Paula Forgioni258, no Brasil não há infração per se, pois 

as condutas do parágrafo 3°, do artigo 36, da Lei n° 12.529/2011, para serem 

consideradas ilícitas, necessitam de comprovação dos seus efeitos abusivos ou 

anticompetitivos (caput do artigo 36). 

A regra da razão (rule of reason) – que se caracteriza pela utilização de 

termos abertos e permite ao intérprete uma margem relativamente ampla para 

subsumir fatos diversos e complexos às hipóteses de incidência legal259 – foi a solução 

dada por diversas legislações antitrustes, inicialmente surgida nos Estados Unidos da 

América (EUA) e depois difundida em vários outros países260. 

A regra da razão, embora constitua um recurso de flexibilização, teve sua 

                                                           
258  FORGIONI, Paula, op. cit. 2015, p. 133. 
259  Para maiores detalhes ver LEHFELD, Lucas.  Controle das agências reguladoras. São Paulo: Atlas, 

2008. p. 109. Ver também FONSECA, João Bosco Leopoldino da, op. cit., p. 80. 
260  Para maiores detalhes sobre a evolução jurisprudencial americana que culminou com a introdução 

da regra da razão ver: SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial: as estruturas. São Paulo: 
Malheiros, 1998. p. 141; e, DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução: Nelson 
Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 44. Ver também: LOEVINGER, Lee. The rule of reason 
in antitrust law. Virginia Law Review, 50:23, 35, 1964. Disponível em: <www.heinonline.org>. Acesso 
em: 28 ago. 2017; KITT, Howard P. The role of the economic expert in rule of reason antitrust cases 
involving vertical arrangements. Law Notes, v.15, n. 2, 1979. Disponível em: <www.heinonline.org>. 
Acesso em: 28 ago. 2017. 
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aplicação, no direito norte-americano, condicionada à análise econômica. Afinal – 

embora o Sherman Act vede todo contrato, combinação ou conspiração com objetivo 

de restrição do comércio e qualquer monopolização, tentativa de monopolização ou 

conspiração ou combinação para monopolizar – há muito tempo a Suprema Corte 

decidiu que referida legislação não proíbe todas as restrições do comércio, apenas 

aquelas que são não-razoáveis, cabendo, portanto, a aplicação da rule of reason na 

análise do caso concreto261. 

Considerando a aplicação de tal regra, para que uma conduta seja 

considerada ilícita devem ser analisados, pelo menos, dois comportamentos que a 

compõe: ii) a existência de poder de mercado, por parte do agente praticante da 

conduta sob análise; e, ii) justificativas concorrenciais ou extra concorrenciais para o 

fato. Logo, na inexistência de quaisquer desses comportamentos, está 

descaracterizado o ilícito262. 

Não se pode olvidar que os conceitos e tipologias do direito concorrencial 

são bastante abertos, comportando diversas interpretações, mas fica sempre a 

dúvida, ou seja, em se tratando de legislação antitruste nacional, faz-se necessário a 

aplicabilidade da regra da razão? A lei já não é clara, direta? Sem necessidade de 

esforços interpretativos adicionais? 

Entretanto, esse conceito de regra da razão foi introduzido, no Brasil, por 

Benjamim Shieber, na década de 1960, que orientou a sua adoção nas regras 

antitruste nacionais263.  

No que se refere ao uso da regra da razão no direito antitruste nacional, 

Paula Forgioni264 a considera como uma das válvulas de escape utilizadas no 

processo de interpretação das normas antitrustes. Portanto, referida autora defende a 

aplicabilidade da regra da razão como um método de interpretação que impõe a 

ilicitude apenas das práticas não-razoáveis que restringem a concorrência. Assim, 

cada caso deve ser analisado individualmente, considerando as peculiaridades 

econômicas e os efeitos anticompetitivos produzidos no mercado. 

                                                           
261  FEDERAL TRADE COMMISSION (FTC). The Antitrust Laws. Disponível em: 

<https://www.ftc.gov/tips-advice/competition-guidance/guide-antitrust-laws/antitrust-laws>. Acesso 
em: 28 ago. 2017. 

262  LEHFELD, Lucas, op. cit., p. 109.  
263  Ibidem., p. 109.  
264  FORGIONI, Paula, op. cit., 2015, p. 195. 
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As válvulas de escape funcionam como excludentes da antijuridicidade das 

condutas típicas previstas na legislação antitruste. A princípio, a conduta seria ilícita, 

mas sua ilicitude, no caso concreto, estaria afastada em virtude da existência de uma 

comprovada causa de sua exclusão: a válvula de escape. 

Paula Forgioni contextualiza a regra da razão em um gênero mais amplo, 

denominado por ela de válvula de escape das normas antitrustes. Tal gênero teria 

como espécies, além da regra da razão, o conceito elástico de mercado relevante e o 

jogo do interesse protegido. A autora coloca ao lado da regra da razão, típica dos 

Estados Unidos, as isenções (utilizadas na União Europeia) e as autorizações 

(adotadas no Brasil), conceituando todas como técnicas destinadas a viabilizar a 

realização de uma determinada prática, ainda que restritiva da concorrência, 

afastando-se barreiras legais à sua concretização265. 

Não obstante, tais posicionamentos, entende-se que, no Brasil, 

considerando a clareza e a literalidade da legislação concorrencial, não há 

necessidade de qualquer esforço hermenêutico mais complexo, ou qualquer análise 

de razoabilidade da conduta, mas apenas se deve observar a presença dos efeitos 

descritos no caput do artigo 36, da Lei n° 12.529/2011. Afinal, lança-se mão da 

utilização da regra da razão para não cumprir a lei em sua literalidade (Sherman Act, 

por exemplo) ao passo que no Brasil a regra da razão seria utilizada para cumprir ou 

para interpretar justamente o que a lei já prevê. Logo, percebe-se tal método 

interpretativo teria funções e efeitos diferentes em relação ao direito norte-americano. 

Logo, de forma mais radical, pode-se afirmar que não cabe ao Estado-juiz 

aplicar nem os conceitos da infração per se nem da regra da razão, pois tais institutos 

não seriam, em sua integralidade, compatíveis com as normas antitrustes nacionais, 

sendo sua aplicação apenas um preciosismo. 

Mencione-se que os ilícitos antitruste se assemelham a outros ilícitos 

regidos pelo direito empresarial, pelo direito do consumidor, pelo direito do sistema 

financeiro e pelo direito penal comum. Caso a conduta causadora do dano não seja 

praticada com abuso do poder econômico, pode haver persecução privada de 

reparação de dano, mas com fundamento em outras normas jurídicas, não da lei da 

concorrência. 

                                                           
265  FORGIONI, Paula, op. cit., 2015, p. 185. 
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Por fim, já pensando no tema a ser tratado na seção seguinte, observou-se 

que uma das principais tendências do direito contemporâneo — seja no Brasil, seja 

em ordenamentos estrangeiros — é a de se garantir à vítima do ilícito a reparação 

integral de seus prejuízos. Em matéria antitruste, essa preocupação vem ganhando 

especial destaque, especialmente em face da constatação de que, na prática, raras 

vezes as vítimas reais das infrações à ordem econômica recebem qualquer espécie 

de compensação por seus prejuízos. Necessário, portanto, tratar dos instrumentos à 

disposição da vítima para quantificar adequadamente seus prejuízos, a fim de que 

haja garantia da reparação integral de seus danos. 

 

3.4 OS TIPOS DE DANOS E A MENSURAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO 

NA RESPONSABILIDADE CIVIL POR ILÍCITO ANTITRUSTE 

 

No que se refere a esse tema, ressalte-se que a grande controvérsia não 

ocorre no plano do tipo de prejuízo apto a ser indenizado, vez que o entendimento 

nacional é pacífico no sentido de admitir a indenização por danos tanto no caso de 

danos emergentes quanto de lucros cessantes. Assim, o grande desafio do direito 

antitruste é a quantificação e demonstração dos prejuízos. 

Caracterizado o dano gerado pela infração anticoncorrencial, faz-se 

necessário quantificá-lo, a fim de possibilitar sua efetiva reparação. Isso porque, se 

de um lado, na esfera administrativa a imposição da condenação pode prescindir de 

uma aferição criteriosa do montante dos prejuízos causados pela infração 

concorrencial, de outro, no âmbito da ação privada, o dimensionamento do dano 

causado é essencial para que se possa definir o valor da condenação a ser imposta 

ao infrator266. 

Por tudo exposto, não se pode deixar de destacar que a demonstração do 

dano é um dos pontos cruciais no que se refere à reparação civil por ato ilícito 

concorrencial. Logo, se a demonstração da ocorrência do dano já é o ponto nevrálgico, 

imagine a quantificação do mesmo. Pois, demonstrar que houve um prejuízo é 

totalmente diferente de estabelecer, com precisão, o quantum desse prejuízo. 

                                                           
266  Como visto em diversos julgamentos realizados pelo Cade, a condenação administrativa independe 

de qualquer cálculo prévio acerca dos prejuízos causados pela conduta anticoncorrencial, sendo a 
multa calculada com base no critério do faturamento bruto aferido pelo infrator no último exercício 
anterior à instauração do processo administrativo. 
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A esse respeito, é preciso destacar que – ao contrário do que ocorre nos 

Estados Unidos e discute-se no âmbito da União Europeia —, aqui a indenização leva 

em consideração apenas o valor do efetivo prejuízo suportado pela vítima da infração, 

sem a adição de qualquer multiplicador. A indenização é tratada primordialmente 

como meio de reparar o dano sofrido pela vítima, e não como instrumento de punição 

do infrator até porque o ordenamento jurídico nacional veda o enriquecimento sem 

causa, o que ocorreria caso o valor da indenização fosse superior ao prejuízo 

patrimonial efetivamente ocorrido. 

As condutas anticompetitivas podem acarretar lesões tanto ao patrimônio 

quanto aos aspectos psíquicos dos competidores, consumidores e da economia como 

um todo. 

Como forma de exemplificar os danos patrimoniais relacionados 

especificamente à responsabilidade civil concorrencial pode-se citar o sobrepreço 

pago pelo consumidor, que seria um dano emergente e a redução das vendas 

esperadas de um concorrente que seja vítima de uma conduta cartelista, relacionada 

ao lucro cessante267. 

O cálculo para quantificação dos danos materiais causados por condutas 

anticompetitivas como o cartel, por exemplo, demanda a aplicação de técnicas 

referenciadas pelas doutrinas americana e europeia, tais como i) a simulação de um 

ambiente competitivo (before-and-after method); ii) a análise aprofundada dos 

registros financeiros das empresas; e iii) a comparação com diferentes mercados 

(yardstick method). Ainda que essas técnicas sejam bastante eficientes no cálculo dos 

danos materiais acarretados por um ilícito antitruste, este ainda não é um dos 

principais problemas enfrentados por nossos tribunais268. 

Entre as dificuldades enfrentadas na apuração do dano pode-se relacionar 

o estabelecimento da duração da prática ilícita, especialmente a data de seu início, o 

valor da elevação de preços causada efetivamente pelo ilícito, isolado de outros 

fatores, os limites da restrição das fontes de insumos e dos canais de distribuição, 

                                                           
267 CARVALHO, Lívia Cristina Lavandeira Gândara de, op. cit. 14. 
268  Informações detalhadas sobre os métodos de cálculo de danos disponível no estudo preparado pelo 

escritório Oxera, destinado a comissão Europeia (EUROPEAN UNION. Quantifying antitrust 
damages: towards non binding guidance for courts. Study prepared for the European Commission, 
Oxera and a multi-jurisdictional team of lawyers led by Dr Assimakis Komninos. December, 2009. 
Disponível em: <http:/ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_study.pdf>. 
Acesso em: 27 set. 2017). 
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bem como o valor destes insumos, e a possibilidade de que o agente tenha repassado 

os prejuízos a consumidores ou a terceiros269. 

Os danos patrimoniais são subdivididos em danos emergentes e lucros 

cessantes. Nas seções seguintes cuida-se desses tipos de danos. 

 

3.4.1 Reparação por danos emergentes em face de ilícitos concorrenciais 

 

Em regra, e sob a perspectiva dos interesses individuais, a infração 

antitruste poderá dar ensejo direto a duas modalidades distintas de dano: o dano 

emergente (damnum emergens), suportados de imediato pelo patrimônio da vítima, e 

o lucro cessante (lucrum cessans), redução da perspectiva razoável de lucros da 

vítima270. 

O dano emergente será caracterizado pelo impacto direto e imediato do 

ilícito antitruste sobre o patrimônio da vítima. Muito embora o sobrepreço, no caso de 

carteis, seja o mais comum, não é a única manifestação possível de dano emergente 

em casos de infração antitruste. Basta observar, a título de exemplo, o caso do Cartel 

dos Frigoríficos, que não produziu diretamente efeitos à jusante, mas sim à montante. 

Nesse caso, os frigoríficos impuseram a restrição aos produtores de gado, que sem 

ter como escoar sua produção por outras vias, tiveram de aceitar negociar seus 

produtos por um subpreço. Partindo dessa observação, John D. Guilfoil271 afirma que 

o dano poderá se manifestar em três categorias: lucros cessantes, redução de receita 

ou aumento de custos272. 

Entretanto, a classificação parece ainda comportar mais uma modalidade 

de dano, pois também é possível cogitar acerca de acordos colusivos que tenham por 

objeto não propriamente a alteração do preço final, mas sim a depreciação da 

qualidade dos produtos comercializados (com redução de custos e consequente 

aumento da margem de lucro). Nesse caso, o dano antitruste não se manifestaria 

através do preço, mas sim na qualidade do produto. Diante dessas ressalvas, mais 

                                                           
269 GOUVÊA, Marcus de Freitas, op. cit.,214. 
270  Os danos emergentes e os lucros cessantes estão previsto no artigo 402 e seguintes do Código 

Civil. 
271  GUILFOIL, John D. Damage determination in private antitruste suits. Notre Dame Law Review, v. 

42. n. 5, (647) 1966-1967, p. 647. Disponível em: 
<http://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3151&context=ndlr>. Acesso em: 25 set. 
2017. 

272 FRANCISCO, André Marques, op. cit. 81. 
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correto será afirmar que o dano emergente será decorrente da alteração artificial do 

preço/produto unilateralmente imposta pelo infrator273. 

Muitos autores ao tratar desse tema levam em consideração apenas o 

cálculo do sobrepreço (overcharge), entretanto, não se pode olvidar que esse seja o 

único fato gerador de dano emergente. Além disso, os danos podem incluir elevação 

de custo, perda de parcela do mercado, receita de vendas assim como perda de 

oportunidades e outros prejuízos sofridos. 

Destaque-se que a prova do montante do dano, assim como dos demais 

requisitos da indenização no direito antitruste é facilitada quando se utilizam provas 

do processo penal ou administrativo sobre a infração. São os casos das follow on 

actions, estudadas Capítulo 2 desta pesquisa. 

No que se refere ao ônus da prova. Não havendo norma que preveja a 

inversão do ônus probatório, como ocorre, por exemplo, no direito do consumidor, 

deve prevalecer a regra geral. Entretanto, é necessário reconhecer, contudo, que a 

inversão do ônus da prova é matéria que merece discussão, especialmente se a 

conduta anticoncorrencial também se caracterizar como ilícito consumerista274. 

 

3.4.2 Indenização por lucros cessantes em face de ilícitos concorrenciais  

 

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda considera que o lucro cessante é 

o impedimento da elevação do patrimônio275. Para Washington de Barros Monteiro, o 

lucro cessante é o que o credor razoavelmente deixou de auferir, em virtude do 

inadimplemento do devedor (quantum lucrari potui)276. Os lucros cessantes, por sua 

vez, são tratados pelo Código Civil como sendo aquilo que a vítima razoavelmente 

deixou de lucrar em razão do ato ilícito.  

Em matéria antitruste, os lucros cessantes corresponderão ao lucro que a 

vítima deixou de auferir em razão da redução de seu volume de vendas; seja porque 

a infração tornou seus produtos demasiadamente custosos (reduzindo sua demanda), 

seja porque a infração lhe fechou acesso ou excluiu de determinado mercado. 

                                                           
273 FRANCISCO, André Marques, op. cit. p. 81. 
274 GOUVÊA, Marcus de Freitas, op. cit., 214. 
275 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. Tomo XXII, Campinas: 

Bookseller, 2000, p. 247-250. 
276  MONTEIRO, Washington de Barros. Direito das obrigações. 32. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 4, 

p. 328. 
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Como no caso dos lucros cessantes o prejuízo é o não-lucro, é aquilo que 

a vítima deixou de ganhar, não há como saber se a circunstância esperada realmente 

iria ocorrer, pois o dano produzido gera um corte no fluxo natural dos fatos. Entretanto, 

apesar de haver dúvidas sobre a quantificação da indenização, deve haver certeza 

sobre a ocorrência do evento danoso. 

Vale ressaltar que é possível cumular indenização por danos emergentes 

e lucros cessantes, o que ocorrerá, por exemplo, no caso de cartel, caso o adquirente 

absorva parcela do sobrepreço (fazendo jus à indenização por danos emergentes) e, 

ao repassar a outra parcela do sobrepreço ao valor de seus próprios produtos, sofra 

redução nas vendas, causando-lhe lucros cessantes. 

 

3.4.3 Ilícitos concorrenciais e a possibilidade de indenização por danos morais  

 

Apesar de simplista a definição de Pontes de Miranda é bastante 

abrangente e didática, pois o dano moral nada mais é do que o dano da reputação277. 

Reputação essa que contemporaneamente está relacionada ao íntimo da pessoa 

natural ou até mesmo ao nome (aparência externa) da pessoa jurídica. 

No que se refere à reparação civil por danos morais é possível tratar-se 

distintamente de dois tipos de danos: os individuais e os coletivos. O dano moral 

coletivo é um tema ainda bastante controverso na doutrina e na jurisprudência 

brasileira. Este instituto engloba não só os danos coletivos stricto sensu como também 

os danos difusos. Alguns juristas defendem que a figura do dano moral está 

intimamente ligada com a ideia de sofrimento individual e que, por isso, não poderia 

ser transportada para um contexto em que o dano se caracteriza pela 

indeterminabilidade do sujeito e indivisibilidade do próprio dano, como é o caso deste 

tipo de dano. 

Em razão da constatação de que os tribunais brasileiros estão garantindo 

aos lesados a compensação do dano coletivo, por meio deste instituto, sem que haja 

um critério uniforme de quantificação desses danos, resta estabelecida a premissa de 

que o dano moral coletivo é uma realidade inerente às ações civis compensatórias em 

matéria antitruste. Entretanto, apesar da discussão acerca da possibilidade ou não da 

                                                           
277  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Borsoi, 1971. p. 30/31. 
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concessão de danos morais coletivos ser um tema interessante, esta não será objeto 

deste estudo.  

A doutrina e a jurisprudência admitem a reparação de danos morais 

(individuais e coletivos) ocasionados pelos cartéis, cuja quantificação, nos termos da 

jurisprudência, pode levar em conta a necessidade de punir o infrator como forma de 

desestímulo à prática de novas infrações278. 

Quando a diminuição geral do bem-estar social é um prejuízo decorrente 

da própria atividade de cartel, por exemplo. Quanto mais este interferir no mercado 

em que atua, mais prejuízos ele vai gerar, em qualquer dos grupos de efeitos 

identificados, além de aumentar as perdas de bem-estar. O rebaixamento da 

qualidade de vida, a diminuição da produção e impossibilidade de compra dos bens 

por potenciais compradores que pagariam o preço normal de mercado são situações 

que não podem ser revertidas. Assim, o prejuízo também será moral e a indenização 

deverá não apenas compensar os valores perdidos, mas o dano moral ocasionado279. 

Um exemplo de dano moral seria o caso de um consumidor que foi 

compelido a cessar a compra ou substituir um determinado bem em razão de um 

aumento de preço. Essa restrição, na medida em que afeta a liberdade, um dos pilares 

da dignidade da pessoa humana – e, portanto, aspecto personalíssimo do indivíduo - 

provoca uma lesão de caráter moral e não patrimonial280. 

 
3.4.4 A responsabilidade civil concorrencial e aplicabilidade da teoria “duty to 

mitigate the loss”  

 
O dever de mitigar os próprios prejuízos (duty to mitigate the loss) ou 

doutrina dos danos evitáveis recebeu seus contornos iniciais nos sistemas adeptos da 

common law (direito anglo-saxão) e sua adoção vem sendo observada também em 

países alinhados ao sistema romano-germânico. Baseia-se, basicamente, em duas 

atitudes por parte do devedor: uma positiva e outra negativa. 

Nos países de common law, no direito contratual a reparação das perdas e 

danos suportados pelo credor comporta três limitações: imprevisibilidade, incerteza e 

evitabilidade. Essa terceira limitação está adstrita ao dever de mitigar (duty to 

                                                           
278 CASELTA, Daniel Costa, op. cit., 14. 
279  MAGGI, Bruno de Oliveira, op. cit., p. 157. 
280 CARVALHO, Lívia Cristina Lavandeira Gândara de, op. cit. 14. 
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mitigate). No direito norte-americano, assim como no direito contratual inglês é 

indiscutível a aplicabilidade dessa teoria, também presente em países como a 

Alemanha, Itália e França281.  

Não obstante a ampla aplicação dessa teoria no campo da 

responsabilidade contratual, em decorrência da violação da boa-fé objetiva, há 

entendimentos consolidados no sentido de que ela possa ser aplicada no campo da 

responsabilidade extracontratual, apesar de ser pouco difundido o estudo de sua 

aplicação no âmbito da responsabilidade extracontratual282. 

A doutrina brasileira contemporânea defende o dever de mitigar o prejuízo 

com base na boa-fé objetiva e na teoria do abuso de direito. Afinal, estabelece o artigo 

187 do Código Civil que comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, 

excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela 

boa-fé ou pelos bons costumes.  

Neste mesmo sentido é a redação do Enunciado n° 169, da III Jornada de 

Direito Civil, que estabeleceu que o princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a 

evitar o agravamento do próprio prejuízo. 

Nesse diapasão, o duty to mitigate the own loss (dever de mitigar o próprio 

prejuízo) atua como importante ferramenta, na medida em que o credor não pode 

agravar sua situação danosa, pelo contrário, quando possível, deverá atuar para 

minimizar a sua perda.  

Resta questionar se esta construção teórica tem aplicabilidade prática no 

direito concorrencial brasileiro, pois no campo do direito contratual, o tema parece 

pacificado. 

Constatou-se que diante das nuances do direito concorrencial e diante da 

situação dos tutelados por tal direito (consumidores, concorrentes, por exemplo) não 

há muito em que intervir no sentido de mitigar os prejuízos sofridos, a não ser, em 

último caso, recorrer aos órgãos estatais de controle (Cade, em nível administrativo e 

Poder Judiciário), mas em ambas as situações as ações independem da vontade dos 

lesados. 

 

                                                           
281  LOPES, Christian Sahb Batista. A mitigação dos prejuízos no direito contratual. Tese (Doutorado 

em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito, Universidade 
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2011. p. 20. 

282  DIAS, Daniel Pires Novais. O duty to mitigate the loss no direito civil brasileiro e o encargo de evitar 
o próprio dano. Revista Eletrônica do Curso de Direito da UNIFACS. Salvador, n. 139, janeiro, 2012.  
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3.4.5 A responsabilidade civil por “umbrella effect” como instrumento de 

“private enforcement” 

 

A preocupação da doutrina estrangeira parte do pressuposto de que com 

ações privadas de reparação de danos decorrentes de sobrepreço em cartel, poderá 

surgir, em momento subsequente, uma segunda classe de requerentes, além dos 

consumidores das empresas participantes do cartel, ou seja, os consumidores de 

empresas que, apesar de não participantes do cartel, se aproveitaram do sobrepreço 

generalizado no mercado. 

A teoria que explica o aumento de preços em empresas não cartelistas em 

decorrência de um acordo de fixação de preços firmado por alguns dos concorrentes 

é conhecida na doutrina estrangeira como umbrella effect que, tipicamente, repercute 

com maior intensidade em mercados com baixa elasticidade de demanda por produtos 

concorrentes não cartelizados283. 

O cerne da controvérsia jurídica suscitada nestas ações de reparação é 

que, a despeito do cenário hipotético traçado acima ser crível de um ponto de vista da 

análise econômica, sua credibilidade jurídica é altamente questionada. Algo 

semelhante as discussões traçadas, pela doutrina nacional, em torno do dano reflexo 

ou em ricochete. É que a prova de tal efeito anticoncorrencial depende da 

comprovação efetiva e simultânea de: (i) que o acordo de fixação de preços foi 

responsável por um aumento generalizado e indiscriminado dos preços no mercado 

relevante como um todo e (ii) que este aumento indiscriminado deu causa ao prejuízo 

sofrido. Provar o nexo de causalidade entre conduta anticompetitiva e o prejuízo 

sofrido significa demonstrar que o terceiro (fornecedor cartelista) não sofreu outras 

influências que pudessem explicar o aumento no preço final do produto284.  

As autoridades estrangeiras, contudo, já apreciaram pedidos com esta 

motivação. A Suprema Corte dos Estados Unidos da América, por exemplo, adota um 

posicionamento restritivo-funcional, o que limita o cabimento deste tipo de ação. A 

                                                           
283  INDERST, Roman; MAIER-RIGAUD, Frank; SCHWALBE, Ulrich. Umbrella effects. IESEG School 

of Management Working Paper Series, n. 33, ECO-17, september, 2013, p. 6. Disponível em: 
<https://www.ieseg.fr/wp-content/uploads/2013-ECO-17_Maier-Rigaud.pdf>. Acesso em: 25 set. 
2017. 

284  VAN DIJK, T.; VERBOVEN, F. Quantification of damages. ABA Book - issues in Competition Law 
and Policy, June 2005. Disponível em: 
<http://acle.uva.nl/binaries/content/assets/subsites/amsterdam-center-for-law--economics/cr-
meetings/2006/parallel/dijk.pdf?1346608250569.>. Acesso em: 27 set. 2017. 
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abordagem dita restritiva-funcional se norteia por algumas diretrizes definidas por 

ocasião do julgamento do caso Associated General Contractos v Carpentes em 1983. 

São elas: a natureza do suposto dano; o nível de causalidade entre a conduta e o 

suposto dano; o caráter especulativo do dano; o risco de dupla reparação do dano; o 

risco de arbitramentos complexos de danos e a existência de vítimas ligadas por um 

nexo de causalidade mais estrito285.  

Isso porque, dentre outros motivos, existe um entrave processual referente 

à legitimidade dos agentes, uma vez que, no sistema americano, apenas são 

legitimados a ingressar com uma ação reparatória os consumidores diretos (direct 

purchasers) 286. Aqueles que deixaram de ter uma relação de consumo, por exemplo, 

e que, portanto, não se adequam a essa classe de legitimados, não poderão ajuizar 

uma ação ainda que tenham sofrido danos287.  

Em breve consulta às bases de dados que agregam precedentes 

nacionais288 – que de forma alguma se propõe a ser exaustiva – não se encontrou 

nenhum caso em que a pretensão de reparação se baseava na ocorrência do umbrella 

effect.  

De qualquer forma, nos parece que a eventual tentativa de aplicação desta 

modalidade da reparação de danos (conhecida genericamente na doutrina brasileira 

como dano reflexo ou em ricochete) encontraria grande resistência dentro da atual 

sistemática probatória do direito processual brasileiro. É que, embora o direito 

brasileiro admita o dano em ricochete, faz-se necessário diferenciá-lo do dano remoto, 

pois, este último não admitido pelo ordenamento pátrio.  

O dano em ricochete é aquele que, muito embora tenha na ação ou 

omissão sua causa direta e imediata, não se apresenta como a primeira manifestação 

                                                           
285 HANSBERRY, Dorothy; HUMMER, Christina; LE BERRE, Morvan; LECLERC, Mélanie. Umbrella 

effect: damages claimed by customers of non-cartelist competitors. Journal of European Competition 
Law, 2014, v. 5, n. 4, p. 196-205. ISSN 20417764. p. 197. 

286  CARVALHO, Lívia Cristina Lavandeira Gândara de. Responsabilidade civil concorrencial: a busca 
pela efetiva reparação de danos. Fundação Getulio Vargas, Escola de Direito FGV Direito Rio 
(Monografia). 74f. Rio de Janeiro, 2011. p. 38. 

287  O sistema americano, por uma opção jurisprudencial, tradicionalmente rejeita o ajuizamento de 
ações por consumidores indiretos (indirect purchasers). O caso emblemático que discute essa 
vedação é o “Illinois Brick Co. v. Illinois”, no qual revendedores (consumidores indiretos) de blocos 
de concreto ajuizaram uma ação reparatória de danos em face dos fabricantes desse produto em 
razão da prática de fixação de preço. A Suprema Corte Americana entendeu que os revendedores 
desse produto não teriam direito à reparação dos danos haja vista que o sobrepreço decorrente da 
conduta não fora suportado pelos autores e sim repassado ao longo da cadeia distributiva. 
(CARVALHO, Lívia Cristina Lavandeira Gândara de, op. cit., p. 38). 

288 Cite-se base de dados jurisprudenciais do STJ e do STF. 
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do prejuízo ocasionado pelo ato ilícito289. O dano indireto, este não admitido no direito 

brasileiro290, é aquele em que a ação ou omissão não estão diretamente ligados ao 

prejuízo pelo liame do nexo causal. É dizer: há de haver uma certeza na correlação 

entre dano e ato. É este o entendimento que, em nossa comedida opinião, afasta 

qualquer possibilidade de pleito de reparação baseado no umbrella effect, pois a prova 

de correlação certa e direta é, muitas vezes, impossível de ser produzida, face todas 

as variáveis do mercado. 

Diferentemente do sistema de reparação americano291, a legislação e a 

doutrina brasileiras não limitam o rol de legitimados a ingressar com uma ação 

reparatória. A princípio, todos aqueles que foram lesados têm direito de ajuizar desde 

que possam comprovar os elementos da responsabilização civil indicados na seção 

3.1, deste capítulo. 

Logo, em tese, seria possível se pensar em reparação civil dos 

consumidores indiretos. Entretanto, na prática, torna-se inviável estabelecer o nexo 

causal entre a conduta e o dano gerado ao consumidor indireto, visto não haver liame 

                                                           
289  FRANCISCO, André Marques, op. cit., p. 97. 
290 "Em outras palavras, ainda que se admita o genitor como titular de dano indireto para a ação de 

reparação de dano moral, não há prova hábil a convencer que a negativa de cobertura de 
cintilografia a ser realizada em seu filho tenha lhe causado considerável e injusto dissabor que 
superasse o mero aborrecimento, especialmente quando considerada a omissão de patologia 
conhecida quando da admissão do beneficiário. Evidente que os princípios da boa-fé contratual, 
lealdade e cooperação devem ser prestigiados” (TJSP 6ª Câmara de Direito Privado. Apelação n. 
0001710-17.2012.8.26.0590, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, dj. 28.02.2013) "Francisco Loureiro 
afirma que o "dano indireto ou por ricochete há de ficar muito bem delineado, com consequências 
diretas sobre os parentes da vítima (...) somente casos pontuais, nos quais o dano infligido à vítima 
provoque sofrimento intenso, manifesto e prolongado a seus parentes próximos é que comportam 
indenização autônoma a uns e outros. (AP 326.723-4/1-00, julgado em 02.02.2006)” (TJSP 3ª 
Câmara de Direito Privado, Apelação n° 0007839-72.2011.8.26.0008, Rel. Des. Jesus Lofrano, dj. 
23.10.2012). 

291 O sistema europeu é semelhante ao brasileiro no sentido de permitir. Conforme relatório da 
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES: “No que se refere à legitimidade jurídica para 
interpor ação, a Comissão congratula-se com a confirmação feita pelo Tribunal de Justiça segundo 
a qual ‘qualquer pessoa’ que tenha sofrido um prejuízo causado por uma infração antitruste deve 
ser autorizada a reclamar danos perante os órgãos jurisdicionais nacionais. Este princípio também 
se aplica aos consumidores indiretos, isto é, compradores que não tiveram relações diretas com o 
infrator, mas que, no entanto, podem ter sofrido danos consideráveis por causa do sobrepreço 
ilegalmente transferido para eles ao longo da cadeia de distribuição”. No original: “In the context of 
legal standing to bring an action, the Commission welcomes the confirmation by the Court of Justice 
that “any individual” who has suffered harm caused by an antitrust infringement must be allowed to 
claim damages before national courts. This principle also applies to indirect purchasers, i.e. 
purchasers who had no direct dealings with the infringer, but who nonetheless may have suffered 
considerable harm because an ilegal overcharge was passed on to them along the distribution 
chain”. (COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. WHITE PAPER on Damages actions 
for breach of the EC antitrust rules. Brussels, 2.4.2008. COM(2008) 165. p. 4. 
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jurídico que os una292.

                                                           
292  Para maiores aprofundamentos sugere-se a seguinte monografia: OLIVEIRA, Isabela Monteiro de. 

A responsabilidade civil por umbrella effects como instrumento de private enforcement. 66 f. 
Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Brasília, Junho, 2017. 





 
 

4 CAPITULO IV: RESPONSABILIDADE CIVIL CONCORRENCIAL E APLICAÇÃO DA 

LEI ANTITRUSTE PELOS TRIBUNAIS BRASILEIROS: DA TEORIA À PRÁTICA 

 

Neste capítulo serão analisados alguns casos paradigmáticos de ações de 

reparação de danos concorrenciais enfrentados pelo Judiciário. Entretanto, 

inicialmente, na seção seguinte, faz-se uma análise das decisões do Cade e de que 

forma tais decisões podem servir de meio de prova ou de subsídio para impetração 

de ações de reparação de danos por atos ilícitos concorrenciais. 

Além disso, nas seções subsequentes, traz-se à baila breves reflexões 

sobre o contexto institucional dessas ações, considerando as perspectivas, os 

desafios e os desenvolvimentos futuros. 

 

4.1 O CADE E O PODER JUDICÁRIO: DECISÕES DO CADE E SUBSÍDIO PARA 

INSTRUÇÃO DE AÇÕES TIPO “FOLLOW-ON”  

 

Em se tratando de ações civis de reparação de danos, uma das questões 

principais a se considerar é qual a importância das decisões do Cade na esfera 

judicial. De outro modo, as condenações de empresas, por ilícitos concorrenciais, no 

âmbito administrativo (autoridade antitruste) têm alguma relevância no âmbito judicial? 

Portanto, impende verificar, no caso concreto, como tal tema tem sido tratado pelo 

Poder Judiciário. 

Há, ainda, a possibilidade de as provas que contêm os dados e informações 

do mercado, necessários ao cálculo do dano não estarem em poder dos infratores, 

mas sim da própria autoridade antitruste. Nesse ponto, pode ser relevante para o autor 

(vítima) da ação indenizatória que o mesmo obtenha acesso às provas produzidas no 

processo administrativo (no âmbito do Cade), como, por exemplo, aquelas obtidas por 

meio de uma operação de busca e apreensão, mas, sobretudo, as provas angariadas 

no âmbito de um acordo de leniência ou de um termo de compromisso de cessação 

(TCC) de conduta anticoncorrencial. 

Nesse diapasão, em 7 de dezembro de 2016, uma minuta de resolução do 

Cade foi submetida à consulta pública. O objetivo de tal proposta de resolução é 

estabelecer regras para acesso de terceiros a documentos e informações 

provenientes de acordos de leniência, de termos de compromisso de cessação (TCC) 

de condutas ilícitas e de operações de busca e apreensão no âmbito desta autoridade. 
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Na exposição de motivos desta minuta de resolução, a autarquia antitruste 

reconhece os institutos supra relacionados como os pilares da persecução pública a 

condutas anticompetitivas no Brasil, e que o crescimento da persecução privada de 

modo contundente no exterior e incidental no Brasil torna imperiosa a articulação entre 

ambas as modalidades de persecução. Nesse ponto, tal autoridade também reforça a 

necessidade de se regular a interação entre o private enforcement e o public 

enforcement293. 

Destaque-se que essa iniciativa vem na esteira da recente decisão do STJ 

consubstanciada no REsp n°. 1554986/SP, que limitou o sigilo dos acordos firmados 

no âmbito do Cade e determinou a disponibilização de documentos e informações 

logo após o fim da instrução processual e, portanto, antes da decisão final deste órgão. 

Destaque-se que o Cade, até então, mantinha posicionamento no sentido de não 

tornar públicas as informações constantes dos processos antes do julgamento final do 

caso. 

Em setembro de 2010, o plenário do Cade, por unanimidade, condenou as 

empresas White Martins Gases Industriais Ltda., Air Liquide Brasil Ltda., Air Products 

Brasil Ltda., Linde Gases Ltda. (sucessora da Aga S/A), e Indústria Brasileira de 

Gases, por formação de cartel, na venda de gases industriais e hospitalares294. Após 

referida condenação, a Procuradoria da República, na Subseção Judiciária de 

Campinas-SP, ajuizou ação civil pública, com pedido de liminar, para que as cinco 

empresas condenadas por formação de cartel, na comercialização de gases 

industriais e medicinais, fossem obrigadas a ressarcir os cofres públicos pelos 

prejuízos causados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e aos órgãos públicos295 que 

compraram gases industriais superfaturados.296 

                                                           
293  “Embora o private enforcement possa auxiliar na promoção da política de defesa da concorrência, 

reconhece-se que a tendência crescente de ajuizamento de ARDC [Ação de Reparação de Danos 
Concorrenciais] traz desafios aos programas de colaboração das autoridades antitruste no mundo 
e no Brasil, em especial aos Programas de Leniência. Por um lado, regras que favoreçam 
excessivamente o private enforcement podem prejudicar o public enforcement” (CONSELHO 
ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE. Nota Técnica n. 24/2016/Chefia Gab-
SG/SG/CADE. op. cit,. online. 

294  Idem. Processo Administrativo n° 08012.009888/2013-70. Disponível em: 
<https://www.conjur.com.br/dl/voto-conselheiro-furlan-cade-cartel.pdf>. Acesso em: 24 out. 2017. 

295  Não obstante, esteja-se a falar de órgãos públicos, estes aqui desempenham o papel de 
consumidor, como qualquer outro consumidor, de âmbito privado. 

296  O Ministério Público Federal ajuizou a Ação Civil Pública de n°. 0002983-48.2012.4.03.6105, 
distribuída à 3ª Vara Federal de Campinas, pleiteando que empresas já condenadas pelo Cade, por 
formação de cartel no setor de gases industriais, fossem condenadas na esfera cível ao pagamento 
de indenização por danos difusos causados à coletividade dos consumidores dos serviços 
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Afinal, apesar de o Cade ter condenado administrativamente as empresas 

ao pagamento de multas milionárias297, não basta a sanção administrativa aplicada, é 

necessário também que os infratores reparem os danos gerados aos usuários 

(vítimas), em virtude do sobrepreço cobrado proveniente do acordo colusivo. 

Conforme afirma o Procurador da República, no bojo da citada ação, a multa imposta 

pelo Cade não impede o ressarcimento ao erário, pois há independência entre as 

instâncias administrativa, cível e penal, e elas não se incompatibilizam com o 

ressarcimento a cada uma das instituições públicas lesadas pelo cartel. Logo, buscou-

se a condenação à indenização por danos difusos causados à coletividade dos 

consumidores dos serviços industriais e de saúde – que tiveram prejuízos em face da 

formação do cartel – em valor pelo menos igual ao montante total dos danos materiais 

e morais de caráter individual.298 

Não é foco desta pesquisa entrar na discussão trazida por João Bosco 

Leopoldino da Fonseca ao defender que a decisão proferida pelo Cade tem natureza 

administrativa, mas também jurisdicional, até porque a nova Lei Antitruste, no artigo 

6º, conceitua o Cade como um órgão judicante. Não resta dúvida de que as decisões 

deste órgão – pela peculiaridade de versarem sobre matéria especificamente 

complexa, que requer um órgão especializado – apresentam natureza bastante similar 

a uma decisão judicial. E o legislador quis exatamente atribuir a essa decisão uma 

natureza especificamente judicial, posto que de origem administrativa299. Na verdade, 

o que referido autor e o próprio texto legal denominam de órgão com natureza 

judicante é o que a doutrina contemporaneamente denomina, em similaridade com as 

agências reguladoras federais, de natureza (função) quase-judicante300. 

                                                           
industriais e de saúde e aos órgãos públicos lesados como o Sistema Único de Saúde (SUS). Neste 
caso, tem uma situação de atuação do Ministério Público, mas numa ação que tem características 
de enforcement privado. Uma vez que o objetivo é obter o ressarcimento dos prejuízos causados 
ao SUS, pela conduta anticompetitiva. 

297  À White Martins foi estabelecido o valor de R$ 2,218 bilhões, à Air Liquide Brasil, R$ 249 milhões, 
à Air Products Brasil, R$ 226 milhões, à Linde Gases (sucessora da AGA S/A), R$ 237 milhões e a 
Indústria Brasileira de Gases foi multada em R$ 8 milhões (BRASIL. Cade multa empresa de gases 
industriais em R$ 2,2 bi por cartel. Portal Brasil. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/meio-
ambiente/2010/09/cade-multa-empresa-de-gases-industriais-em-r-2-2-bi-por-cartel>. Acesso em: 
23 out. 2017). 

298 BRASIL. PROCURADORIA DA REPÚBLICA DE SÃO PAULO. Disponível em: 
<http://www.prsp.mpf.gov.br/sala-de-imprensa/pdfs-das-
noticias/ACP%20Cartel%20gases.pdf/view>. Acesso em: 23 out. 2017. 

299 FONSECA, João Bosco Leopoldino da, op. cit., p. 312/313, com fulcro na lição de Hely Lopes 
Meirellles. 

300 Para maiores detalhes ver, por todos, SILVA, Fernando Quadros. Controle judicial das agências 
reguladoras: a contribuição do processo civil brasileiro. 2012. 406 f. Tese (Doutorado em Direito) – 
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Quanto à experiência internacional, registre-se o caso da Holanda, que é 

um dos países onde mais se tem observado o ajuizamento de ações de indenização 

por ilícitos antitruste na União Europeia. Isso se verifica, dentre outras razões, porque 

a decisão final da autoridade antitruste holandesa (Dutch Competition Authority – 

ACM) e da Comissão Europeia constituem prova prima facie do ilícito no âmbito dos 

tribunais, devendo o autor da ação provar apenas o quantum do dano e o nexo 

causalidade301. 

Logo, no que se refere ao fomento das ações tipo follow-on não há dúvida 

que esse tipo de instrumento facilita a obtenção do ressarcimento pelas partes lesadas 

e, portanto, acaba por fomentar o enforcement privado. Entretanto, vale ressaltar que 

o ordenamento jurídico brasileiro não tem esse tipo de previsão legal, vale dizer, de o 

Poder Judiciário utilizar-se da decisão final da autoridade antitruste (Cade) como meio 

de prova prima facie do dano302. Não obstante, não se quer dizer que tais meio de 

provas não possam ser aproveitadas pelo Judiciário. 

Ressalte-se que no Brasil, assim como nestes países citados, o 

ajuizamento de uma ação de reparação de danos antitrustes pode ocorrer 

independentemente da existência de ação em curso no Cade, ou já julgada por este 

órgão, como acontece com as ações do tipo stand-alone. Entretanto, a lei não 

estabelece que a decisão final da agência antitruste servirá de evidência prima facie 

da conduta e do dano. 

 

 

 

 

                                                           
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa de Pós-graduação em Direito – PPGD, Porto 
Alegre, 2012. 

301 EUROPEAN COMMISSION. Impact assessment report on damages actions for breach of the EU 
antitruste rules. 2013, Commission Staff Working Document. Disponível em: 
<http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/impact_assessment_en.pdf>. Acesso 
em: 10 out. 2017. p. 19. Para maiores detalhes ver também: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE 
DEFESA ECONÔMICA (CADE). Nota Técnica n° 24/2016/CHEFIA GAB-SG/SG/CADE, op. cit., 
online. 

302  O Canadá, também, é outro país, a exemplo da Holanda, no qual decisão final do órgão de defesa 
antitruste (Competition Bureau) é considerada como evidência prima facie da conduta e do dano. 
(COMPETITION BUREAU. Our organization: What is the Competition Bureau? Disponível em: 
<http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/h_00125.html>. Acesso em: 10 out. 
2017). 
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4.2 AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DERIVADA DE CONDUTA 

ANTICONCORRENCIAL: UMA ANÁLISE ESTATÍSTICA E RETROSPECTIVA 

 

Em que pese haver estudos consistentes trazendo estatísticas e dados 

sobre as ações de indenização por danos anticoncorrenciais, inclusive estabelecendo 

comparações do quantitativo dessas ações com as demais ações relacionadas ao 

direito antitruste, procurou-se nesta seção trazer à tona os dados pesquisados junto 

aos tribunais superiores, aos tribunais regionais federais e alguns tribunais de justiça 

estaduais com sede localizadas nas cinco maiores capitais do Brasil303. 

A razão da busca apenas junto aos tribunais e não junto à Justiça de 1ª. 

instância se justifica, pois, a pesquisa junto aos órgãos de 1ª instância se tornaria 

praticamente inviável, fazendo-se necessário estabelecer filtro de busca e cortes 

metodológicos que, por ventura, poderiam inviabilizar o objetivo deste trabalho. Além 

de demandar um tempo de pesquisa e análise que tornaria inviável o trabalho. 

 

4.2.1 Estudos, já realizados, sobre as ações de reparações de danos advindos 

de ilícitos concorrenciais 

 

Estudos realizados por Lívia Cristina Lavandeira Gândara de Carvalho 

apontam que, de 2001 até 2011, apenas vinte e duas ações de reparação de danos 

oriundos de ilícitos concorrenciais haviam sido ajuizadas no Brasil, sendo que destas 

somente treze foram ações coletivas e nove ações individuais. Dentre esses vinte e 

dois casos, seis ações ainda estão em curso, onze foram julgadas improcedentes e 

uma foi extinta sem julgamento do mérito304. Nesse universo pesquisado, a referida 

autora observou que para cada caso em que houve condenação pelo Poder Judiciário, 

existiram vinte e sete condenações no âmbito do Cade. Ou seja, analisando de outro 

                                                           
303 Conforme ranking divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. IBGE divulga as estimativas populacionais 
dos municípios para 2017. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-
noticias/2013-agencia-de-noticias/releases/16131-ibge-divulga-as-estimativas-populacionais-dos-
municipios-para-2017.html>. Acesso em: 5 nov. 2017. 

304 Lívia Cristina Lavandeira Gândara de Carvalho, op. cit., p. 24. 
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modo, a cada vinte sete casos condenados em âmbito administrativo apenas um gera 

ação judicial e nos outros vinte e seis casos não há manifestação do prejudicado.305 

Por seu turno, estudo mais recente, de 2015, indica um crescimento de 

450% no número de acórdãos proferidos no bojo de tais ações entre os anos de 2009-

2011 (quatro acórdãos) e 2012-2014 (vinte e dois acórdãos)306. Certamente, um 

quantitativo ainda insignificante perante os dados dos EUA, mas algo positivo no 

sentido de mostrar uma mudança de postura no que se refere à busca por indenização 

dos danos oriundos de ilícitos concorrenciais no Brasil. 

Uma das primeiras ações, dessa natureza, que se tem conhecimento foram 

ajuizadas no âmbito da investigação do chamado cartel dos gases industriais. Nesse 

caso, de forma inovadora, em sua decisão final em 2010, o acórdão final do Cade 

incluiu um requerimento para que cópia da decisão fosse encaminhada aos 

consumidores potencialmente prejudicados pela atuação do cartel condenado, tendo 

em vista a necessidade de estimular e promover o ajuizamento de ações civis de 

reparação de danos antitrustes, por parte das vítimas de ilícitos concorrenciais. Como 

decorrência da decisão e da divulgação dessa condenação, foram ajuizadas ao 

menos três ações: em 2009, pela Associação dos Hospitais de Minas Gerais307; em 

2011, pela Sabesp308; e em 2012, pelo Ministério Público Federal309. 

Há outras ações ajuizadas com fundamento em investigações de cartéis 

realizadas pelo Cade, a exemplo do que ocorreu nos casos dos cartéis de genéricos, 

                                                           
305 Ressalte-se que nos EUA a média é de setecentos e cinquenta ações por ano, considerando os 

dados levantados de 1990 a 2005 por LONGMAN, Thimothy S; OSTOYICH, Joseph. US private 
enforcement. The Antitrust review of the Americas. Global Competition Review, Londres, 2011.  

306 CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE. Nota Técnica n. 
24/2016/Chefia Gab-SG/SG/CADE, op. cit., p. 12. 

307 Trata-se da Ação Civil Coletiva nº 7099345-90.2009.8.13.0024, ajuizada em 15 de maio de 2009 
pela Associação dos Hospitais de Minas Gerais em face da empresa White Martins Gases 
Industriais Ltda. e outros, em trâmite na 28ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte.   

308 A Ação Civil Pública nº 0000233-25.2011.403.6100 para ressarcimento de danos em decorrência 
do cartel dos gases, ajuizada na 21ª Vara Cível da Justiça Federal de São Paulo pela Companhia 
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), foi extinta em abril de 2011, sem 
julgamento de mérito, pelo juiz Maurício Kato, da 21ª Vara Federal Cível de São Paulo, sob o 
fundamento da ilegitimidade da Sabesp para ajuizar ACP na defesa de direito difuso ou coletivo. 

309 A Ação Coletiva nº 0002983-48.2012.4.03.6105 foi ajuizada pelo MPF na 3ª Vara Federal da Seção 
Judiciária de Campinas/SP contra as seguintes empresas: Linde Gases Ltda.; AGA S.A.; Air Liquide 
Brasil Ltda.; Air Products Brasil Ltda.; Indústria Brasileira de Gases Ltda. e White Martins Gases 
Industriais Ltda. Requereu-se reparação em valor pelo menos igual ao montante total dos danos 
materiais e morais de caráter individual. Incluiu-se também o Cade no polo passivo, para 
apresentação de documentos, além da União Federal. 
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combustíveis, extração de areia, aço, vergalhões, laranjas, dentre outros310. Vale 

dizer, são ações que estão atualmente tramitando perante a Justiça brasileira. 

Existem, ainda, ao menos, seis ações decorrentes de processos 

administrativos não iniciados por acordo de leniência, no Cade. Tais ações, ainda não 

transitadas em julgado no âmbito administrativo, foram ajuizadas por consumidores 

ou pelo Ministério Público e ocorreram nos seguintes mercados: i) cimentos; ii) gases 

industriais e/ou medicinais; iii) genéricos; iv) combustíveis; v) extração de areia; e vi) 

aço311.  

 

4.2.2 Busca jurisprudencial junto ao STF e ao STJ 

 

Com o intuito de verificar o enfrentamento de questões relacionadas às 

ações de reparações de danos em face de condutas anticoncorrenciais, estabeleceu-

se os seguintes critérios de busca junto aos tribunais superiores (STF e STJ). Assim, 

procurou-se junto ao sítio eletrônico de jurisprudência do STF e do STJ considerando 

como critério de busca os seguintes metadados: “infração à ordem econômica”, cartel, 

“venda casada”, “preço predatório”, “preço abusivo”, anticoncorrencial, 

anticompetitivo, anticompetitiva, “rule of reason”, “umbrella effect”, antitruste312. 

Para esse tipo de pesquisa vislumbram-se três tipos de retornos: i) ao 

buscar jurisprudência com o termo citado não é encontrado qualquer documento; ii) 

na busca encontram-se documentos que satisfaçam as condições inicialmente 

estabelecidas, mas ao se analisar os acórdãos, verifica-se que os mesmos não tratam 

de pedido de indenização por danos ilícitos concorrenciais; e, iii) na busca encontram-

se documentos que satisfaçam as condições inicialmente estabelecidas, e, ao se 

analisar os acórdãos verifica-se que alguns ou todos tratam de ação de indenização 

por ilícitos concorrenciais. 

No que se refere à jurisprudência do STF obteve-se os seguintes retornos 

                                                           
310 MARTINEZ, Ana Paula; ARAÚJO, Mariana Tavares de. Private damages in Brazil: early beginnings, 

big stumbling blocks. CPI Antitrust Chronicle, January 2016. Disponível em: 
<http://www.levysalomao.com.br/files/publicacao/anexo/20160201161034_1309160-1.pdf>. 
Acesso em: 4 out. 2017. 

311 MARTINEZ, Ana Paula; ARAÚJO, Mariana Tavares de. op. cit., online. 
312 Os termos compostos de mais de uma palavra estão entre aspas para representar que, sempre que 

possível, os mesmos foram escritos desta forma, como meio de se buscar acórdãos que contenham 
a expressão integralmente, e não as variantes das palavras que componham a expressão. 
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considerando os critérios de pesquisas citados acima313. 

Obteve-se retorno zero, ou seja, não foram localizados acórdãos com 

relação aos seguintes critérios de pesquisa utilizados: “rule of reason”314, “umbrella 

effect”315, “infração à ordem econômica”316, “preço predatório”317, anticompetitivo, 

anticompetitiva. 

Por seu turno, utilizando os metadados: i) antitruste, foi encontrado um 

acórdão318; ii) cartel, foram localizados onze acórdãos319; iii) anticoncorrencial, foi 

encontrado um acórdão320; iv) “venda casada”321, foram encontrados quatro acórdãos; 

v) “preço abusivo”322, foram encontrados dois acórdãos323; e, vi) “concorrência 

desleal”, encontrou-se apenas um acórdão324. Entretanto, após análise verificou-se 

todos os acórdãos selecionados não tratavam de ações de reparação de danos 

anticoncorrenciais. 

No que se refere à jurisprudência do STJ obteve-se os seguintes retornos 

considerando os critérios de pesquisas citados acima325. 

Obteve-se retorno zero, ou seja, não foram localizados acórdãos com 

                                                           
313 BRASIL. Supremo Tribunal Federal – STF. Pesquisa de Jurisprudência. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp>. Acesso em: 20 nov. 
2017. 

314 O sítio de busca do STF não permite utilizar expressões com aspas. Logo neste caso utilizou-se 
como critério de busca: rule e of e reason.  

315 Neste caso o critério de busca foi: umbrella e effect.  
316 Neste caso utilizou o seguinte critério de busca: infração prox1 à prox1 ordem prox1 econômica. 
317 Neste caso o critério de busca foi: preço prox1 predatório. 
318 RE 597165 AgR/DF. “Questionava-se o diploma legislativo local que condiciona determinadas 

atividades empresariais à estrita observância da cláusula de incolumidade destinada a impedir a 
exposição da coletividade a qualquer situação de dano. Vedação da edificação e instalação de 
postos de abastecimento, lavagem e lubrificação nos estacionamentos de supermercados e 
hipermercados e similares, bem como de teatros, cinema, shopping centers, escolas e hospitais 
públicos (Lei Complementar distrital nº 294/2000, artigo 2º, § 3º)”. 

319 RHC 117767/DF, RHC 121985 AgR/DF, HC 129225/PA, RE 630256 AgR/DF, HC 113386/RS, RE 
648622 AgR/DF, RE 632644 AgR/DF, AI 333612 AgR/SP, Inq 1929/RS, AI 319384 AgR/RS, RE 
201240 RS. 

320 Ver Inquérito n° 1929/RS (STF). 
321 Neste caso o critério de busca foi: venda prox1 casada. Obteve-se como retorno quatro acórdãos: 

ARE 1038825 AgR/SP, ARE 739094 AgR/SP, AI 631497 AgR/RJ, RE 86235/MG. 
322  Neste caso o critério de busca foi: preço prox1 abusivo. 
323   RE 113916 EDv/SP, RE 113916/SP. 
324  Neste caso buscou-se com a expressão: concorrência prox1 desleal. Inicialmente localizou-se 

sessenta e oito acórdãos. Devido à quantidade de acórdãos encontrados, refinou-se ainda mais a 
pesquisa utilizando o critério: concorrência prox1 desleal e reparação. Neste último caso obteve-se 
como retorno apenas o acórdão na AP 470/MG. 

325 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Jurisprudência do STJ. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/>. Acesso em: 20 nov. 2017. 
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relação aos seguintes critérios utilizados: “rule of reason”, “umbrella effect”, 

“anticompetitivo”. 

Por seu turno, utilizando-se o termo: i) antitruste, obteve-se como resultado 

da pesquisa um quantitativo de dez acórdãos326; ii) “infração à ordem econômica”, 

obteve-se como resultado da pesquisa um quantitativo de quinze acórdãos327; iii) 

“venda casada”, obteve-se como resultado da pesquisa um quantitativo de cinquenta 

acórdãos. Neste caso, por motivo opção metodológica, não será relacionado aqui 

todos os acórdãos encontrados328; iv) “preço predatório” obteve-se como retorno 

apenas um acórdão: REsp n° 1207855/SE; v) “preço abusivo”, obteve-se como retorno 

um total de quatro acórdãos329; vi) anticompetitiva, obteve-se como retorno apenas 

um acórdão: REsp 1353451/MG; e, vii) anticoncorrencial, obteve-se um retorno de 

nove acórdãos330, destes o REsp n° 1554986/SP trata de solicitação de reparação de 

danos materiais, que será descrito mais adiante. Em nenhuma dessas decisões, salvo 

a exceção citada, a temática (a causa de pedir) é a reparação de danos por condutas 

antitrustes. 

Com a utilização da expressão “concorrência desleal”, obteve-se um 

retorno de duzentos e dezenove acórdãos, que não serão aqui relacionados, mas 

aprimorando a filtragem para o termo conjunto “concorrência desleal” “obrigação de 

indenizar”, obteve-se um retorno de três acórdãos: AgRg no AREsp 245559/SP, REsp 

1207952/AM, REsp 201414/PA. Todos esses tratam de obrigação de indenizar por 

concorrência desleal. 

Com a expressão de busca cartel obteve-se um total de sessenta e dois 

                                                           
326 REsp n° 1390875/RS, REsp n° 1094218/DF, REsp n° 1156176/RS, REsp n° 615628/DF, MS n° 

11862/DF, AgRg no Ag n° 859307/DF, MC n° 12748/SP, REsp n° 737758/SP, REsp n° 590960/DF, 
REsp n° 261155/SP. 

327 AgInt no REsp 1484929/RN, REsp 1317536/MA, AgRg no REsp 1436903/DF, REsp 1479039/MG, 
REsp 1390875/RS, AgRg no AREsp 635762/DF, REsp 1444484/RN, REsp 680815/PR, REsp 
1296281/RS, REsp 1125661/DF, REsp 650892/PR, HC 98113/MS, HC 95939/MG, MS 3364/DF. 

328 Logo, como forma de refinar a busca, de estabelecer um filtro mais eficiente, pesquisou-se com a 
expressão conjunta “venda casada” “reparação”, e, desta forma retornou-se ao final da busca 
apenas o acórdão: REsp n° 1102849/RS. Em que pese trata-se de reparação dos danos causados 
aos consumidores, o pedido de indenização foi feito com fulcro nos termos do artigo 14 do Código 
de Defesa do Consumidor. Utilizando-se o metadado “venda casada” “indenização” obteve-se como 
retorno cinco acórdãos (AgRg no AREsp 554230/SC, REsp 1397870/MG, AgRg no AREsp 
292078/SP, REsp 1102849/RS, REsp 771827/RJ). Em nenhuma dessas decisões a temática (a 
causa de pedir) é a reparação de danos por condutas antitruste. 

329 REsp 1296281/RS, AgRg no HC 166909/RS, REsp 981883/RS, CC 37226/SP. 
330 AgRg nos EDcl no AREsp 1002970/MG, AgRg na SLS 2079/DF Agravo Regimental na Suspensão 

de Liminar e de Sentença, REsp 1554986/SP, REsp 1207855/SE, REsp 946945/SP, REsp 
615628/DF, AgRg nos EREsp 938607/SP, MS 11862/DF, MC 5372/SP. 
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acórdãos. Refinando-se ainda mais a busca e utilizando-se a expressão conjunta 

“cartel” “obrigação de indenizar” não retornou qualquer documento. 

No que se refere ao REsp n° 1554986/SP, trata-se de ação de reparação 

de danos materiais na qual se pretende a indenização por danos decorrentes de 

conduta de ajuste de preços em mercado relevante, na qual se requereu a juntada de 

documentos obtidos por meio de acordo de leniência e inquérito policial. 

Cabe registrar que, por meio do julgamento do REsp n° 292078/SP, o STJ 

manteve o entendimento de que “[r]econhecidas a cobrança indevida e a venda 

casada, inequívoco o dano moral do autor”. Nesse caso, tratava-se de pedido de 

indenização por danos morais, no qual o Tribunal a quo fixou a indenização em vinte 

salários mínimos, o equivalente a R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais) à época 

da decisão, quantia estabelecida com base nos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. 

Deve-se registar que há casos em que há solicitação de cessação da 

conduta, mas não há pedido de indenização pela prática da conduta ilícita 

investigada/condenada. 

 

4.2.3 Pesquisa junto aos tribunais regionais federais (TRF´s) 

 

Nesse caso forem realizadas pesquisas junto aos sítios eletrônicos dos 

cinco tribunais regionais federais, com os parâmetros a seguir delineados: "infração à 

ordem econômica", “concorrência desleal”, “cartel” e “ilícito concorrencial”. 

A razão da busca junto aos tribunais regionais federais se justifica pelo fato 

de o Cade ter natureza jurídica de autarquia federal e uma vez sendo parte da ação, 

em face da previsão contida no artigo 118, da Lei n° 12.529/2011, há o deslocamento 

da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, conforme artigo 109, 

inciso I, da Constituição Federal. 

 

4.2.3.1 Pesquisa junto ao Tribunal Regional Federal da 1° Região (TRF1) 

 

As buscas foram feitas ao sítio do TRF1331 acrescentando a ferramenta de 

                                                           
331 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 1ª. Região. Critérios da Pesquisa. Disponível em: 

<http://www.trf1.jus.br/Processos/JurisprudenciaOracle/jurisprudencia.php>. Acesso em: 15 nov. 
2017. 
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busca apenas as expressões selecionadas e mantendo-se os demais campos com as 

informações default fornecidas pelo sítio do Tribunal. 

Com o termo “infração à ordem econômica”, retornou-se oitenta e dois 

processos, em nenhum dos processos trata especificamente de pedido de reparação 

de danos por ilícitos concorrenciais. 

Com a expressão "ilícito concorrencial", não retornou nenhum resultado na 

busca. Idêntico resultado quando o termo utilizado foi "concorrencial desleal". 

Com o termo cartel, encontrou-se trinta e dois acórdãos. Desses nenhum 

trata de responsabilização civil por conduta anticoncorrencial.  

Logo, verifica-se ausência de questões envolvendo ações de reparações 

de danos no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1° Região (TRF1), pelo menos 

levando-se em conta as expressões pesquisadas, ou seja, os critérios de busca 

inicialmente estabelecidos. 

 

4.2.3.2 Pesquisa junto ao Tribunal Regional Federal da 2° Região (TRF2) 

 

As buscas foram feitas ao sítio do TRF2332 acrescentando a ferramenta de 

busca apenas as expressões selecionadas e mantendo-se os demais campos com as 

informações default fornecidas pelo sítio do Tribunal. 

Com o texto de pesquisa "infração à ordem econômica", encontrou-se 832 

processos. Devido a quantidade de processos relacionados, buscou-se filtrar ainda 

mais a pesquisa. Daí, passou-se a buscar conforme a expressão conjunta “infração à 

ordem econômica” “obrigação de indenizar”, o qual foram encontradas dificuldades 

em prosseguir com tal busca devido à inviabilidade do próprio sítio eletrônico, em 

permitir tal tipo de consulta. Ato contínuo pesquisou-se novamente com a expressão 

“infração à ordem econômica” estabelecendo como critério que tal expressão conste 

na ementa do acórdão. Nesse caso, obteve-se dezesseis processos ao final da 

pesquisa. E, verificou-se que nenhum deles trata de ação de reparação de danos por 

ilícitos concorrenciais. 

Com o termo cartel não foi encontrado qualquer resultado. 

                                                           
332 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª. Região. Pesquisa de Jurisprudência. Disponível em: 

<http://www10.trf2.jus.br/consultas/?entqr=3&lr=lang_pt&ie=UTF-8&oe=UTF-
8&adv=1&ulang=&access=p&entqrm=0&wc=200&wc_mc=0&ud=1&filter=0&getfields=*&q=&client
=v2_index&proxystylesheet=v2_index&site=v2_jurisprudencia&sort=date:D:S:d1&base=JP-TRF>. 
Acesso em: 14 nov. 2017. 
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Com a expressão “ilícito concorrencial” não foram encontrados registros 

com estes critérios de pesquisa. 

Com a expressão “concorrência desleal”, termo constante na ementa, 

foram encontrados cento e noventa e nove acórdãos. Utilizando-se conjuntamente as 

expressões “concorrência desleal” “obrigação de indenizar”, o resultado da pesquisa 

foi zero, não há processos com esses critérios de busca. Ao se analisar esses 

processos retornados com base no primeiro critério, verifica-se que uma grande parte 

deles tem por base o artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial (Lei n° 9.279/1996), 

que se refere ao uso da marca. 

 

4.2.3.3 Pesquisa junto ao Tribunal Regional Federal da 3° Região (TRF3) 

 

As buscas foram feitas ao sítio do TRF3333 acrescentando a ferramenta de 

busca apenas as expressões selecionadas e mantendo-se os demais campos com as 

informações default fornecidas pelo sítio do Tribunal. 

Com o termo "infração à ordem econômica", constando tal expressão na 

ementa do acórdão, obteve-se um total de cinquenta e um processos. Não foram 

encontrados processos que trata de pedido de indenização por ilícitos antitrustes. 

Com o termo cartel, constando tal expressão na ementa do acórdão, 

obteve-se como retorno um total de trinta e três processos. Destes, nenhum 

diretamente requereu indenização por danos decorrentes de ilícitos concorrenciais. A 

exceção do Processo Criminal n° 0015472-15.2014.4.03.6181, no qual foi solicitado a 

reparação de danos civis à coletividade por infração à ordem econômica, com base 

no artigo 47 da Lei Antitruste. Entretanto, tal pedido foi negado, pois tal requerimento 

de indenização deve ser ingressado perante o Poder Judiciário em ação civil, e não 

em ação criminal334. 

                                                           
333 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 3ª. Região. Pesquisa de Jurisprudência. Disponível em: 

<http://web.trf3.jus.br/base-textual>. Acesso em: 14 nov. 2017. 
334 “Ementa: Direito processual penal. Apelações. Medida cautelar sequestro. Bens de pessoa jurídica. 

Impossibilidade de uso para reparação de danos civis à coletividade por infração à ordem 
econômica. Cartel em licitações. Sociedades empresárias institucionalizadas. Reparação a ser 
perseguida nas esferas civil e administrativa.  Artigo 47 da lei 12.529/11. Sequestro levantado. 
Sentença reformada. [...] 3.2 A reparação civil dos danos causados por infração da ordem 
econômica encontra respaldo no artigo 47 da Lei 12.529/11 que prevê mecanismo processual 
específico para tal objetivo, não podendo a medida cautelar de sequestro existente no processo 
penal ser utilizada como sucedâneo da via adequada, pois as pessoas jurídicas não integram a lide 
penal, o que acarretaria ofensa ao devido processo legal”. (BRASIL. Tribunal Regional Federal da 
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Com a expressão “ilícito concorrencial”, nenhum documento foi encontrado 

com tais critérios. 

Com a expressão “concorrência desleal” foram localizados setenta e um 

processos. Destes, nenhum é ação de reparação de indenização por ilícito 

concorrencial. 

 

4.2.3.4 Pesquisa junto ao Tribunal Regional Federal da 4° Região (TRF4) 

 

As buscas foram feitas ao sítio do TRF4335 acrescentando a ferramenta de 

busca apenas as expressões selecionadas e mantendo-se os demais campos com as 

informações default fornecidas pelo sítio do Tribunal. 

Com o termo "infração à ordem econômica", buscando apenas acórdãos 

cuja ementa consta tal expressão, obteve-se um total de vinte e sete acórdãos. 

Destes, nenhum trata especificamente de ação de dano por conduta anticoncorrencial. 

Com o termo cartel obteve-se como retorno cinquenta e quatro acórdãos. 

Entretanto, nenhum cuida diretamente de ação de reparação por ilícitos 

concorrenciais. 

Com a expressão “ilícito concorrencial”, não foram encontrados registros 

com este critério de pesquisa. 

Com a expressão “concorrência desleal” foram encontrados cinquenta e 

um registros. Destes, cabe menciona o Processo n° 5013136-05.2015.4.04.0000336. 

 

 

 

                                                           
3ª. Região. Processo Criminal n° 0015472-15.2014.4.03.6181. Disponível em: 
<http://web.trf3.jus.br/base-textual>. Acesso em: 14 nov. 2017.) 

335 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª. Região. Pesquisa de Jurisprudência. Disponível em: 
<https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/pesquisa.php?tipo=1>. Acesso em: 14 nov. 2017. 

336 “Ementa: Agravo de Instrumento.  Pedido de Suspensão de Registro de Patente de Invenção. 
Presunção de Legalidade dos Atos Administrativos. Ação de Abstenção de Atos de Concorrência 
Desleal Interposto Pelo Agravante”. 1. Os atos administrativos gozam da presunção de legalidade 
e legitimidade. As alegações da parte agravante não são suficientes para afastar essa presunção. 
2. A parte agravante ajuizou Ação de Abstenção de Atos de Concorrência Desleal com pedido de 
liminar c/c pedido de indenização por perdas e danos. Eventuais danos decorrentes da conduta do 
réu devem ser apurados naqueles autos”. (BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª. Região. 
Processo n° 5013136-05.2015.4.04.0000. Disponível em: 
<https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/pesquisa.php?tipo=1>. Acesso em: 14 nov. 2017). 
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4.2.3.5 Pesquisa junto ao Tribunal Regional Federal da 5° Região (TRF5) 

 

As buscas foram feitas ao sítio do TRF5337 acrescentando a ferramenta de 

busca apenas as expressões selecionadas e mantendo-se os demais campos com as 

informações default fornecidas pelo sítio do Tribunal. 

Com o termo “infração à ordem econômica”, retornou-se nove processos, 

em nenhum dos processos trata-se especificamente de pedido de reparação de danos 

por ilícitos concorrenciais. Destes, seis são ações civis públicas. 

Com o termo "ilícito concorrencial", não retornou nenhum resultado na 

pesquisa. Idêntico resultado quando o termo utilizado foi "concorrencial desleal". 

Com o termo cartel, foram encontrados vinte e um acórdãos. Desses 

nenhum trata de responsabilização civil por conduta anticoncorrencial.  

Logo, verifica-se uma total ausência de questões envolvendo ações de 

reparações de danos no âmbito do Tribunal Regional Federal da 5° Região (TRF5). 

 

4.2.4 Pesquisa junto aos tribunais de justiça estaduais 

 

Devido a impossibilidade de se pesquisar com o rigor que se faz 

necessário, fez-se um corte metodológico no sentido de escolher os tribunais de 

justiças cujas sedes estejam localizadas nas cinco maiores capitais do Brasil: São 

Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Salvador e Fortaleza338. 

Portanto, as análises e conclusões a que se chega, nesse tópico, estão 

limitados pelo escopo (corte metodológico) escolhido. Não sendo possível traçar 

inferências sobre as regiões que ficaram de fora desse escopo estabelecido. 

Como forma de limitar o escopo da busca jurisprudencial, utilizou-se 

apenas os seguintes critérios de procura (utilizando-se expressões conjuntas): 

“infração à ordem econômica” “obrigação de indenizar”, “concorrência desleal” 

“obrigação de indenizar”, “ilícito concorrencial” “obrigação de indenizar” e “cartel” 

                                                           
337 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 5ª. Região. Pesquisa de Jurisprudência. Disponível em: 

<https://www4.trf5.jus.br/Jurisprudencia/>. Acesso em: 13 nov. 2017. 
338  Conforme ranking divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. IBGE divulga as estimativas populacionais 
dos municípios para 2017. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-
noticias/2013-agencia-de-noticias/releases/16131-ibge-divulga-as-estimativas-populacionais-dos-
municipios-para-2017.html>. Acesso em: 5 nov. 2017). 
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“obrigação de indenizar”.  

 

4.2.4.1 Pesquisa junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) 

 

As buscas foram feitas ao sítio eletrônico do TJ-SP339 acrescentando a 

ferramenta de busca apenas as expressões selecionadas e mantendo-se os demais 

campos com as informações default fornecidas pelo sítio do Tribunal. 

Com a expressão “infração à ordem econômica” obteve-se o retorno de 

trezentos e dezesseis processo. Destes, merece destaque os processos n° 0130316-

15.2011.8.26.0100340, 9125355-23.2007.8.26.0000341, 9131837-

89.2004.8.26.0000342, 9062064-64.1998.8.26.0000343, 0341792-

46.2009.8.26.0000344, 0057812-69.2001.8.26.0000345. 

                                                           
339 SÃO PAULO (Estado). Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Consulta completa. Disponível 

em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do>. Acesso em: 14 nov. 2017. 
340 “Ementa: Ação Indenizatória. Compra e venda de nitrogênio líquido e locação de equipamentos. 

Referência a suposto "cartel" do gás industrial, práticas abusivas de preços e reajustes contratuais 
indevidos. Causa pedir fundada em decisão administrativa do CADE, anulada no âmbito da Justiça 
Federal, pois sustentada em provas ilícitas. Contaminação que não se pode ignorar. Ilicitude por 
derivação, configurada. Inadmissibilidade da prova documental”.  

341 “Ementa: Indenização - concorrência desleal - ex-gerente da sociedade autora que passou a prestar 
serviços para outra empresa, sendo que, depois deste fato, alguns condomínios, que faziam parte 
da carteira de clientes da requerente, transferiram sua administração para a nova empresa que 
contratou a autora - ausência de comprovação de captação indevida ou fraudulenta de clientela - 
mudanças que foram baseadas na confiança depositada na profissional que, em se tratando de 
prestação de serviços, muitas vezes é maior que aquela existente entre o consumidor e a empresa 
- ação julgada improcedente - verba honorária fixada em valor razoável - sentença mantida - recurso 
não provido”. 

342 “Ementa: APELAÇÃO Marcas e Patentes 1) Recurso da coautora: Pretensão da empresa apelante 
em ser indenizada em perdas e danos decorrentes das práticas de concorrência desleal por parte 
da requerida Legitimidade Ativa reconhecida Precedentes. Sentença que não se mostra citra 
petita[...]”. 

343 “Ementa: Concorrência desleal e infração à ordem econômica - Indenização por danos emergentes, 
danos morais e lucros cessantes - Ilícito praticado mediante redução de preços praticados pela 
produtora, fato que teria acarretado grandes prejuízos e consequentemente a insolvência da 
revendedora, em razão de seus grandes estoques- Sentença de procedência exceto quanto à 
condenação por danos morais - Agravo retido prejudicado - Recurso da ré provido - Recurso da 
autora não provido”. 

344 “Ementa: Condições da ação. Ilegitimidade ativa 'ad causam'. Ocorrência. Pedido de indenização 
por danos materiais e morais fundados na prática de infração à ordem econômica e em concorrência 
desleal. Ajuizamento por sócio da empresa lesada. Inadmissibilidade. Vítima direta da conduta que 
é a pessoa jurídica concorrente. Descabimento da pretensão por esse fundamento legal. Preliminar 
conhecida de ofício. Pedido extinto em parte. Indenização. Responsabilidade civil. Dano moral e 
material. Ocorrência. Ausência, entretanto, de prova da ilicitude da conduta da ré e do nexo de 
causalidade entre os atos comerciais desta e os danos causados ao autor. Prejuízos que decorrem 
exclusivamente da conduta dos próprios sócios do autor na empresa prestadora de serviços à ré. 
Ausência dos pressupostos do dever de indenizar. Sentença mantida. Recurso improvido”. 

345 “Ementa: Ação cominatória. Pedido alternativo de indenização. Tutela específica ou resultado prático 
equivalente prejudicados. Indenização cabível. Princípios da boa-fé objetiva e função social do 
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Com a expressão “ilícito concorrencial” obteve-se um total de vinte e oito 

acórdãos. Destes, merece menção o processo n° 2069903-06.2014.8.26.0000346. 

Com a expressão “concorrência desleal” obteve-se um total de onze mil 

novecentos e sete processos. Melhorando o filtro e fazendo uma pesquisa com termos 

conjuntos “concorrência desleal” “obrigação de indenizar”, obteve-se um total de cento 

e setenta e seis processos. Destes, onze processos tratam de ação de reparação de 

danos por concorrência desleal. 

Na pesquisa somente com a palavra cartel obtém-se como retorno da 

busca dois mil seiscentos e sessenta e seis processos. Com a expressão conjunta 

“cartel” “obrigação de indenizar” obteve-se um total de vinte e três processos. Destes, 

nenhum trata de ação de reparação de danos por ilícitos concorrenciais.  

 

4.2.4.2 Pesquisa junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) 

 

As buscas foram feitas ao sítio eletrônico do TJ-RJ347 acrescentando a 

ferramenta de busca apenas as expressões selecionadas e mantendo-se os demais 

campos com as informações default fornecidas pelo sítio do Tribunal. A única alteração 

das configurações default foi a utilização das pesquisas considerando o ano de 2010 

até o ano de 2017. 

Com o termo “infração à ordem econômica” constante apenas na ementa 

do acórdão e considerando o período citado, obteve-se um total de nove acórdãos. 

Destes, registre-se o Processo n° 0123834-42.2017.8.19.0001 – Apelação348. 

                                                           
contrato. Abuso de posição dominante. Exegese dos arts. 21 e 29 da Lei n. 8.894/94 e 209 da Lei 
n. 9.279/96. Recurso provido”. 

346 “Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela antecipada - Ação de reparação de dano e 
abstenção da prática de "ilícitos concorrenciais" - Decisão singular que nega o pedido de 
antecipação inaudita altera pars consignando a possibilidade de rever a decisão em caso de novos 
elementos - Inconformismo recursal fundado em "exaustiva demonstração e comprovação da 
prática de concorrência desleal e desvio de clientela" - Descabimento - A concessão liminar neste 
momento, dada a extensão e gravidade dos pedidos é prematura e exige cautela - Correta a r. 
decisão proferida no juízo a quo - Necessidade de dilação probatória - Decisão mantida - Agravo 
improvido” 

347 RIO DE JANEIRO (Estado). Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Consulta 
Jurisprudência. Disponível em: <http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/ConsultarJurisprudencia.aspx>. 
Acesso em: 14 nov. 2017. 

348 “Ementa: [...] Infração da ordem econômica, por violação aos termos do art. 36, §3º, incisos X, XI e 
XII, da Lei 12.529/2011. Falha na prestação do serviço. Conta corrente e serviços atrelados que 
devem ser mantidos. Dano moral configurado. Quantum indenizatório fixado compatível com 
critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Honorários advocatícios em favor da parte autora 
majorados para 15% sobre o valor da condenação. Recurso conhecido e não provido”. 
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Com a expressão “concorrência desleal” obteve-se um total de vinte e um 

processos. Destes, registre-se o Processo n° 0356371-78.2015.8.19.0001–Apelação 

e o Processo n° 0005710-45.2014.8.19.0021–Apelação. 

Com a expressão conjunta “ilícito concorrencial”, não foram localizadas 

ementas para esta pesquisa. 

Com a expressão cartel obteve-se um retorno de dez processos. Destes, 

um trata de pedido de cessação de conduta cominado com pedido de indenização349. 

 

4.2.4.3 Pesquisa junto ao Tribunal de Justiça da Minas Gerais (TJ-MG) 

 

As buscas foram feitas ao sítio eletrônico do TJMG350 acrescentando a 

ferramenta de busca apenas as expressões selecionadas e mantendo-se os demais 

campos com as informações default fornecidas pelo sítio do Tribunal. 

Com a expressão “infração à ordem econômica”, obteve-se como retorno 

da busca um total de quarenta e quatro processos. Destes, apenas uma ação é 

baseada no artigo 47 da Lei Antitruste351. Entretanto, existe também uma ação 

baseada na lei de concorrência desleal352. 

Verifica-se também a existência de ações de ilícito por concorrência 

desleal, mas que foram impetradas com base na Lei n° 8.884/1994 e que, portanto, 

foram rejeitadas353. 

Com a expressão “concorrência desleal” foram localizados trezentos e 

setenta e sete processos. Inviável a análise de todos eles. Melhorando o filtro e 

                                                           
349  Processo n° 0000968-44.2004.8.19.0209 – APELAÇÃO. 
350 MINAS GERAIS (Estado). Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Pesquisa de 

Jurisprudência. Disponível em: <http://www5.tjmg.jus.br/jurisprudencia/formEspelhoAcordao.do>. 
Acesso em: 14 nov. 2017. 

351 Processos n° 0547874-96.2014.8.13.0000 (1): “Ementa: agravo de instrumento - ação ordinária - 
serviço de transporte de passageiros - infração da ordem econômica - perdas e danos - lei 
12.529/2011 - pessoa jurídica - legitimidade ativa - possibilidade jurídica do pedido - pretensão 
indenizatória - pertinência da via processual eleita - sanções previstas na Lei 12.529/2011 - poder 
judiciário - supressão de instância – vedação”. [...] “Estando o pedido da pessoa jurídica autora 
embasado no artigo 47, da Lei n. 12.529/2011, objetivando a cessação de práticas que constituam 
em tese infração da ordem econômica, além do recebimento de indenização por perdas e danos 
sofridos, não há que se falar em ilegitimidade ativa ou impossibilidade jurídica do pedido”. 

352 Processo n° 3424082-45.2000.8.13.0000 (1): “Responsabilidade civil. Acusação de concorrência 
desleal. Uso indevido e fraudulento de marca. Processo civil e criminal. Exercício regular de direito”. 

353 Processo n° 2931127-76.2009.8.13.0313 (1): “EMENTA: ação de indenização - danos morais - 
pessoa jurídica - violação à honra objetiva - envio de e-mail com dados privados a cliente - conduta 
abusiva caracterizada - inaplicabilidade da lei nº 8.884/94 - fixação do quantum indenizatório - 
critérios objetivos”. 
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estabelecendo novo critério de busca com a expressão conjunta “concorrência 

desleal” “obrigação de indenizar”, obteve-se ao final um total de cento e sessenta e 

nove processos. Destes, merece destaques os processos a seguir relacionados, 

dentre outros aqui não relacionados, que constam na sua ementa as expressões 

pesquisadas: Processos n° 6033100-07.2015.8.13.0024, 0226314-

07.2012.8.13.0433, 0142129-35.2016.8.13.0000, 2662410-24.2006.8.13.0079354, 

1250049-52.2011.8.13.0024, 0419853-06.2005.8.13.0231. Nestes casos, na sua 

maioria o foco foi o pedido de indenização por danos materiais, em razão do uso 

indevido de marca, conforme artigo 210 da Lei nº 9.279/96. 

Com a expressão conjunta “ilícito concorrencial” não foi localizado qualquer 

processo que satisfizesse esse critério de pesquisa.  

Com a expressão cartel retornou-se apenas trinta e três acórdãos. Destes, 

o processo n° 0191888-65.2016.8.13.0000 trata de solicitação de exibição de 

documentos por parte do Cade. Outros, tratam de pedido de indenização, mas por 

meio de ação civil pública, a exemplo do Processo n° 0037622-30.2011.8.13.0701. Há 

processos que têm como causa de pedir calcada em ações de natureza ressarcitória 

e inibitória, como, por exemplo, os processos n° 0711520-25.2013.8.13.0000355. 

Pelo que se pode inferir, o Judiciário mineiro é um dos que mais tem 

enfrentado as demandas de ações por reparação de danos por ilícitos concorrenciais 

(infração à ordem econômica ou concorrência desleal). 

 

4.2.4.4 Pesquisa junto ao Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) 

 

As buscas foram feitas ao sítio do TJ-BA356, na opção apenas referentes 

aos processos posteriores ao ano de 2010. 

Com a expressão conjunta “infração à ordem econômica” obteve-se um 

                                                           
354 “EMENTA: Apelação Cível - Ação Ordinária - Concorrência Desleal - Configuração - Perdas e Danos 

- Danos Prezumidos - Liquidação Sentença - Arbitramento. A ocorrência de concorrência desleal 
gera indenização por perdas e danos, não sendo necessária a prova efetiva, vez que o dano é 
presumido. A liquidação da sentença deve ocorrer na modalidade por arbitramento quando houver 
necessidade de labor pericial para a quantificação do valor da condenação”. 

355 “O agravante narra que a ação originária visa à concessão de tutela inibitória para coibir as infrações 
à ordem econômica supostamente perpetradas pela agravada, tipificadas na Lei Antitruste, em 
especial em seu art. 36, I, II, III e IV, e §3º, incisos I, II, IV, XI e XII, bem como para obter indenização 
referente aos danos e lucros cessantes por ela sofridos em razão de tais ilícitos”. 

356 BAHIA (Estado). Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Consultar jurisprudência. Disponível em: 
<https://www2.tjba.jus.br/erp-portal/publico/jurisprudencia/consultaJurisprudencia.xhtml>. Acesso 
em: 14 nov. 2017. 
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total de vinte e quatro processos. Destes, nenhum trata de ação de reparação de 

danos por conduta anticoncorrencial. 

Com a expressão “concorrência desleal” obteve como retorno cem 

processos. Melhorando a filtragem da busca com a expressão conjunta “concorrência 

desleal” “obrigação de indenizar”, não retornou qualquer processo. 

Com a expressão “ilícito concorrencial” não foi encontrado qualquer 

processo que satisfizesse ao critério de pesquisa. 

Com a expressão cartel localizou-se ao todo vinte e dois processos.  

Destes, nenhum trata de reparação de danos por infração à ordem econômica ou por 

concorrência desleal. 

Com esses critérios de pesquisa utilizados, praticamente não se verificou a 

presença desse tipo de ações junto à Justiça baiana. 

 

4.2.4.5 Pesquisa junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ-CE) 

 

Junto ao TJ-CE procurou-se fazer uma busca mais abrangente utilizando-

se as expressões sem o filtro “obrigação de indenizar”. Então utilizou-se como critério 

de busca as seguintes expressões, separadamente: “infração à ordem econômica”, 

“concorrência desleal”, “ilícito concorrencial”. 

Com o termo “infração à ordem econômica”, retornou-se sete processos357, 

em nenhum dos processos trata-se especificamente de pedido de reparação de danos 

por ilícitos concorrenciais. 

Com o termo “concorrência desleal”, obteve-se um total de sessenta 

acórdãos, destes filtrou-se ainda mais, para tornar a pesquisa mais crível. Então 

pesquisou-se com as expressões: “concorrência desleal” “responsabilidade civil” e 

“concorrência desleal” “obrigação de indenizar”. Com as expressões “concorrência 

                                                           
357  Processo n° 0005541-65.2010.8.06.0181 (ação civil pública), 0036749-93.2008.8.06.0001 (ação 

que envolve discussão sobre infração à ordem econômica, mas não trata de pedido de reparação 
de danos), 0032743-43.2011.8.06.0064 (ação civil pública), 0000222-89.2004.8.06.0064 (ação civil 
pública), 0076406-06.2012.8.06.0000 (a matéria aventada refere-se à pretensão de coibir o abuso 
econômico, quanto aos preços praticados na comercialização de micro molas), 0081701-
65.2005.8.06.0001(relação contratual entre as empresas, responsabilidade contratual) e 0002816-
37.2005.8.06.0001 (pedido no sentido de obter determinação judicial que ordenasse a venda dos 
produtos para a autora nas mesmas condições estabelecidas aos demais clientes, ressaltando que 
devem ser sempre observadas as peculiaridades das transações). 
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desleal” “responsabilidade civil”, obteve-se um retorno de dez acórdãos358, desses 

nenhum trata de ação de reparação de danos por conduta anticoncorrencial. Já com 

as expressões “concorrência desleal” “obrigação de indenizar” obteve-se como 

resultado dois acórdãos359. Desses, nenhum trata de ação de reparação de danos por 

conduta anticoncorrencial. 

Pesquisando-se com a expressão “ilícito concorrencial” não foram 

encontrados processos com esse critério. 

Logo, apenas baseado nesse corte metodológico, estabelecido pela 

seleção desses metadados, verifica-se que não há registro no Judiciário cearense de 

demandas envolvendo reparação de danos por condutas anticoncorrenciais. 

 

4.3 AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DERIVADA DE CONDUTA ANTICONCORRENCIAL: 

“LEADING CASES” 

 

Utilizou-se como critério para a escolha dos leading cases: i) processos 

selecionados na base de dados de jurisprudência do STF e do STJ que trata 

especificamente de ação civil de reparação de danos antitruste; ii) processos de 

tribunais de segundo grau (TJ´s360 e TRF´s); e, iii) leading cases já analisados e 

referenciados pela literatura, que não tenham sido citados nos itens anteriores. 

De antemão, cabe destacar, conforme estudo apresentado por Lívia 

Cristina Lavandeira Gândara de Carvalho361, que as primeiras ações civis de 

reparação de danos por ilícitos concorrenciais, que se tem conhecimento, foram 

ajuizadas no âmbito da investigação do chamado cartel dos gases industriais. Nesse 

caso, o Cade incluiu, em sua decisão final datada de 2010, um requerimento para que 

uma cópia da decisão fosse encaminhada aos consumidores potencialmente lesados 

pelo cartel. 

Deste modo, como decorrência da decisão e da divulgação dessa 

                                                           
358 Processos n° 0620795-43.2017.8.06.0000, 0621289-39.2016.8.06.0000, 0000448-

43.2008.8.06.0165, 1001462-33.2000.8.06.0001, 0392283-75.2010.8.06.0001, 0035440-
03.2012.8.06.0064, 0013553-63.2009.8.06.0000, 0471288-04.2000.8.06.0000, 0012041-
84.2005.8.06.0000, 0002816-37.2005.8.06.0001, 0002816-37.2005.8.06.0001, 0004684-
48.2008.8.06.0000. 

359 Processo n° 0392283-75.2010.8.06.0001, 0392283-75.2010.8.06.0001. 
360 Estes considerando apenas os TJ´s localizados nas cinco maiores capitais do Brasil, conforme 

dados do IBGE. 
361 CARVALHO, Lívia Cristina Lavandeira Gândara de, op. cit., p. 26. 
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condenação, foram ajuizadas ao menos três ações desse tipo: em 2009, pela 

Associação dos Hospitais de Minas Gerais; em 2011, pela Sabesp; e em 2012, pelo 

Ministério Público Federal. É dessas ações que se cuida na sequência. 

 

4.3.1 O cartel dos gases industriais e medicinais 

 

Conforme relacionado no item 4.1, o Cade condenou determinadas 

empresas pela formação de cartel na venda de gases industriais e hospitalares. Após 

referida condenações pela autoridade antitruste, ato contínuo, dentro da lógica das 

ações tipo follow-on, diversos prejudicados, por tal cartel, ingressaram junto ao 

Poder Judiciário solicitando indenização por danos concorrenciais, com base nos 

atos ilícitos apontados (apurados) no processo administrativo julgado pelo Cade. 

Cite-se, por exemplo, a ação proposta pelo Estado do Espírito Santo362 

em face da condenada (administrativamente) White Martins Gases Industriais Ltda., 

objetivando que seja declarada a existência de conduta anticoncorrencial (cartel) 

praticada pela Empresa Requerida e, por conseguinte, condená-la ao pagamento de 

indenização, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil e do artigo 29 da Lei 

n.º 8.884/1994 (atual artigo 47 da  Lei n° 12.529/2011), como também do 

artigo 286, II, do CPC, em montante que deverá ser apurado em fase de liquidação 

de sentença, após realização de perícia judicial que apure o valor do sobrepreço 

(overcharge) praticado nos contratos de fornecimento de gases industriais e 

medicinais entabulados entre as partes desde o ano de 1998, quando se iniciou a 

atuação do cartel, acrescido de correção monetária e juros de mora legalmente 

estipulado. Além disso, requereu-se a condenação da citada empresa à obrigação 

de não-fazer consistente na interrupção definitiva das condutas declaradas ilegais e 

na abstenção de realização de novos conluios ou acordos para fixação de 

sobrepreços ou de qualquer outra prática anticompetitiva no mercado estadual do 

setor de gases industriais e medicinais, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 100.000,00 (cem mil reais)363. 

                                                           
362  JUSBRASIL. Informações processuais. Disponível em: 

<https://www.jusbrasil.com.br/diarios/95554247/trf-2-jud-trf-10-07-2015-pg-667>. Acesso em: 5 out. 
2017. 

363  CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA – CADE. Defesa da concorrência no 
Brasil: 50 anos. Coordenação de Vinícius Marques de Carvalho e Carlos Emmanuel Joppert 
Ragazzo. Brasília: CADE, 2013. p. 93. 
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Por meio da Ação Civil Coletiva nº 7099345-90.2009.8.13.0024, ajuizada 

em 15 de maio de 2009, pela Associação dos Hospitais de Minas Gerais em face da 

empresa White Martins Gases Industriais Ltda. e outros, em trâmite na 28ª Vara Cível 

da Comarca de Belo Horizonte, em decisão liminar de primeiro grau, a juíza Iandara 

Nogueira ordenou que as empresas condenadas pelo Cade parassem de cobrar 

sobrepreço na venda de gases industriais e medicinais e deferiu a produção de prova 

pericial para calcular o montante superior pago pelos hospitais em decorrência do 

cartel364.  

 

4.3.2 O cartel do aço 

 

No julgamento do Processo Administrativo 08000.015337/1997-48, que 

ficou conhecido como Cartel do Aço, o Cade condenou a Usiminas – Usinas 

Siderúrgicas de Minas Gerais; a CSN – Companhia Siderúrgica Nacional; e a Cosipa 

– Companhia Siderúrgica Paulista. O plenário impôs multa equivalente a 1% do 

faturamento bruto de cada empresa. Em valores da época, a CSN foi multada em 

R$ 22,1 milhões, a Usiminas, em R$ 16,1 milhões e a Cosipa, em R$ 13,1 milhões. 

Depois de tramitar no Judiciário, a condenação imposta pelo Cade foi confirmada 

pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região em 2010. As empresas apresentaram 

novos recursos e o caso ainda aguarda decisão final da Justiça365. 

Após a condenação administrativa, as empresas MA Atacadão do Ferro, 

Acomac Ltda e Ferros Itabirito Ltda. ajuizaram ação ordinária, com pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, em desfavor da Siderúrgica Barra Mansa S/A 

(condenada pelo Cade) objetivando provimento jurisdicional que determinasse à Ré a 

cessação das condutas anticoncorrenciais e consequentemente o fornecimento de 

vergalhões de aço por preços não-cartelizados, em condição não discriminatórias, 

balizados pelos valores que praticava anteriormente aos ilícitos concorrenciais366. 

Solicitou-se, também, a condenação pelo ressarcimento das perdas e 

danos sofridos em razão das condutas ilícitas da Ré, bem como os lucros cessantes, 

estando inclusos os danos decorrentes da progressiva interrupção de atividade 

                                                           
364 Para maiores detalhes ver também: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA 

(CADE). Nota Técnica n° 24/2016/CHEFIA GAB-SG/SG/CADE, op. cit. online. 
365 Idem. Defesa da concorrência no Brasil: 50 anos, cit., p. 90. 
366 Idem. Defesa da concorrência no Brasil: 50 anos, cit., p. 90. 
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comercial, bem como dano à imagem empresarial (tutela ressarcitória). 

A ação foi inicialmente dirigida ao Poder Judiciário do Estado de Minas 

Gerais, mas o Cade compareceu ao feito para dizer que nele tem interesse e solicitou 

o ingresso na ação como assistente das autoras, requerendo, por conseguinte, a 

remessa da ação para a Justiça Federal.  

 

4.3.3 O cartel do cimento e concreto 

 

Na 44ª Sessão Ordinária de Julgamento, realizada em 28 de maio de 

2014, o Cade concluiu o julgamento do Processo Administrativo nº 

08012.011142/2006-79 condenando diversas empresas e entidades associativas 

empresariais atuantes nos mercados de cimento e concreto por formação de cartel 

– dentre as quais a Associação Brasileira de Cimento Portland – ABCP, o Sindicato 

Nacional da Indústria de Cimento – SNIC e a Associação Brasileira de Serviços de 

Concretagem – ABESC. 

Em 2012, no âmbito do chamado “cartel de cimentos”, o Ministério Público 

do Rio Grande do Norte ajuizou ação de reparação de danos por ilícitos concorrenciais 

contra diversas cimenteiras e associações do setor requerendo ressarcimento de 

montante superior a R$ 5 bilhões. Destaque-se que essa ação foi ajuizada apenas 

com base na instauração do processo administrativo junto ao Cade, ou seja, antes 

mesmo do proferimento da decisão final deste órgão. Quando do julgamento do caso 

pelo Tribunal do Cade, em 2014, seguindo a mesma linha da decisão tomada no caso 

dos gases industriais, recomendou-se que os lesados pela conduta anticompetitiva 

buscassem ser reparados pelos danos causados pelo cartel367. 

 

4.3.4 O caso Zeca Pagodinho e a condenação da Brahma por concorrência 

desleal  

 

O cantor Zeca Pagodinho, então garoto-propaganda da cerveja Nova 

Schin, é aliciado pela agência de publicidade África para estrelar as campanhas da 

cerveja Brahma, em 2004. Em virtude de tal conduta, referido cantor, que fazia 

                                                           
367 Processo nº 0105302-66.2012.8.20.0001, 3ª Vara Cível de Natal/RN. 
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propagando para uma marca de cerveja passou a fazer publicidade para a 

concorrente. 

Diante de tal conduta, a empresa Schin – juntamente com as agências 

de publicidade Fischer América Comunicação Total Ltda. e All-E Esportes e 

Entretenimento Ltda., agências responsáveis pela campanha publicitária da cerveja 

Nova Schin – entrou com ação judicial por reparação de danos em face da agência 

de publicidade África e da Brahma. Então, a Justiça de 1° grau condenou referida 

agência de publicidade por concorrência desleal. Houve recurso e a 3ª Câmara de 

Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a 

condenação de 1° grau.  

O recurso de apelação foi interposto pela Fischer América Comunicação 

Total Ltda. e All-E Esportes e Entretenimento Ltda., agências responsáveis pela 

campanha publicitária da cerveja Nova Schin, contra sentença que, segundo as 

apelantes, limitou indevidamente a forma do cálculo da indenização por danos 

materiais, e excluiu Nizan Mansur, criador da propaganda da Brahma, do polo 

passivo da lide.368 

Ao final, considerou-se correta a tipificação da prática de concorrência 

desleal, em razão do deliberado aliciamento do cantor Zeca Pagodinho, que 

mantinha contrato com a Nova Schin, cliente da agência de publicidade Físcher, 

frustrando, desta forma, a continuidade da campanha publicitária. Para o 

desembargador relator do caso, ficou evidente que o término da campanha iniciada 

pela Fischer, tendo como protagonista o cantor Zeca Pagodinho, decorreu de 

diligências tomadas por prepostos da corré, ainda que o contrato tenha sido firmado 

pela Brahma.369 

Diante de uma vasta gama de processos envolvendo práticas de 

concorrência desleal, este é um dos vários casos, identificado nas pesquisas 

jurisprudenciais e na doutrina, relacionado ao ilícito concorrência desleal. 

 

 

                                                           
368 MIGALHAS. TJ/SP condena por concorrência desleal agência que aliciou Zeca Pagodinho a estrelar 

campanhas da Brahma. Publicado em junho, 2011. Disponível em: 
<http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI134987,11049-
TJSP+condena+por+concorrencia+desleal+agencia+que+aliciou+Zeca>. Acesso em: 5 out. 2017. 

369 Ibidem. 
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4.4 REFLEXÕES SOBRE O CONTEXTO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DE 

REPARAÇÕES DE DANOS ANTITRUSTES 

 

Após todas as análise e investigações feitas é possível inferir que grande 

parte das ações de danos existentes são ações coletivas, impetradas pelo Ministério 

Público e não ações individuais impetradas pelo próprio prejudicado, por si próprio.  

 

4.4.1 As ações coletivas de danos como um sucedâneo às ações individuais: a 

realidade contemporânea brasileira 

 

Constatou-se, como regra, a utilização do expediente da ação coletiva, 

mais especificamente ação civil pública, para a tutela privada de direitos individuais 

homogêneos decorrentes de violações à legislação antitruste.  

No que se refere aos cartéis, em levantamento feito por Lívia Cristina 

Lavandeira Gândara de  Carvalho370, identificou-se a utilização do expediente da ação 

coletiva, para a tutela privada de direitos individuais homogêneos decorrentes de 

violações à legislação antitruste, em 41% do total levantado de ações privadas de 

reparação de danos, em detrimento das ações individuais. 

Por meio de tal pesquisa, é possível demonstrar que o expediente da ação 

coletiva é uma alternativa válida para contornar o receio de represálias comerciais, 

sobretudo, se se considerar que os litígios citados perduram por vários anos sem que, 

neste ínterim, tenham surgido denúncias de represálias ou pedidos de desistências 

decorrentes de eventual pressão comercial realizada pelos fornecedores 

cartelistas371. 

Entretanto, o expediente da ação coletiva, por si só, não é suficiente para 

incentivar o ajuizamento da ação de reparação de danos, pois i) para sua utilização é 

necessária que uma associação com representatividade adequada e constituída a 

mais de um ano aceite ser autora da ação; ii) ela é incapaz de afastar as incertezas 

judiciais desse tipo de ação; e, iii) a rigor, ela tem um tempo de duração ainda maior 

que a ação individual, o que significa maior dispêndio de recursos com o processo372.  

Apesar, portanto, de ser um instrumento adequado a ocultar a identidade 

                                                           
370 CARVALHO, Lívia Cristina Lavandeira Gândara de, op. cit. p. 26. 
371 Ibidem, p. 27. 
372 Ibidem, p. 25. 
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dos autores na fase de conhecimento e afastar, neste momento, o receio de 

represálias, a ação coletiva não constitui um incentivo apto a fomentar as ações de 

reparação de danos no Brasil e reverter o panorama de incipiência referenciado na 

presente pesquisa, mas certamente é uma das formas de fomentar o enforcement 

privado do direito da concorrência. 

 

4.4.2 Inovações legislativas que tramitam no congresso nacional 

 

Entendendo está alinhado com o objetivo principal da pesquisa, analisou-

se a existência de projetos de leis, ou qualquer outra inovação legislativa, em 

tramitação, no sentido de estimular o ajuizamento de ações civis para cessação das 

infrações, bem como para ressarcimento dos danos delas decorrentes. 

Inspirado no direito norte-americano, mais especificamente no instituto do 

treble damage – cuja reparação em triplo dos danos decorrentes da infração à 

legislação antitruste, certamente, fomentou a forte cultura dos litígios privados desta 

natureza – pretende-se inserir, no ordenamento jurídico brasileiro, a figura do double 

damage, por meio do Projeto de Lei n° 283/2016373. Por meio deste, objetiva-se alterar 

o artigo 47 da Lei Antitruste, por meio da inclusão dos §§1º e 2°, cuja redação 

apresenta-se a seguir:  

Art. 47 [...] 
§ 1º Os prejudicados terão direito ao ressarcimento em dobro pelos prejuízos 
sofridos em razão de infrações à ordem econômica previstas no art. 36, §3º, 
I e II, sem prejuízo das eventuais sanções aplicadas na esfera administrativa 
e penal. 
§2º Não se aplica o disposto no §1º aos coautores de infração à ordem 
econômica que tenham assinado acordo de leniência ou termo de 
compromisso de cessação de prática cujo cumprimento tenha sido declarado 
pelo CADE, os quais responderão somente pelos prejuízos causados aos 
prejudicados. 
 

Referido projeto de lei tem cunho eminentemente de favorecimento e 

incentivo ao aumento das demandas de ações civis de reparação de danos, como na 

parte que estabelece que, quando a ação de indenização por perdas e danos se 

                                                           
373  Explicação da Ementa: “Altera a Lei nº 12.529/11, que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência e dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, para 
aprimorar o caráter dissuasório da multa imposta pelo Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (CADE) em condenações de empresas por infrações à ordem econômica, estimular o 
ajuizamento de ações privadas para cessação das infrações, bem como ressarcimento dos danos 
dela decorrentes”. BRASIL. SENADO FEDERAL. Projeto de Lei do Senado n° 283, de 2016. 
Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/126392>. Acesso 
em: 10 out. 2017. 
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originar do direito previsto no artigo 47, da Lei Antitruste, não correrá a prescrição 

durante a vigência do inquérito ou processo administrativo no âmbito do Cade. 

Por fim, a inclusão do artigo 46-A à Lei Antitruste visa encerrar a indefinição 

acerca do termo inicial da pretensão reparatória decorrente da infração à ordem 

econômica. Inspirado na norma do artigo 200 do Código Civil – que suspende o prazo 

de prescrição, quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo 

criminal – o artigo prevê que durante a tramitação do processo administrativo junto ao 

Cade, para apuração da infração à ordem econômica, não flui o prazo prescricional. 

O termo inicial do prazo prescricional, portanto, passa a ser a decisão final do Cade, 

resguardando-se ao prejudicado, dessa forma, a oportunidade de aguardar uma 

decisão da autoridade antitruste para, enfim, exercer sua pretensão indenizatória. 

Neste caso, há um incentivo e favorecimento das ações do tipo follow-on, no qual o 

prejudicado já se aproveita das provas produzidas no âmbito do processo 

administrativo do Cade. 

 

4.4.3 Mudanças de paradigmas no âmbito do Cade tendentes a favorecer as 

ações de reparação de danos 

 

Em dezembro de 2016, o Cade submeteu à consulta pública minuta de 

resolução para: i) disciplinar os procedimentos previstos nos artigos 47, 49, 85 e 86 

da Lei nº 12.529/2011, relativos à articulação entre persecução pública e privada às 

infrações contra a ordem econômica no Brasil; ii) regulamentar os procedimentos de 

acesso aos documentos e às informações oriundos de acordo de leniência, de termo 

de compromisso de cessação (TCC) de ilícito concorrencial e de ações judiciais de 

busca e apreensão; e, iii) fomentar as ações de reparação por danos concorrenciais 

no Brasil374. Não há dúvida que dentro do conceito de advocacia da concorrência, a 

iniciativa da autoridade visa fomentar a reparação de danos concorrenciais, o que se 

encontra em consonância com os movimentos internacionais de incentivo às ações 

reparatórias. 

Além disso, no intuito de fomentar a reparação de danos concorrenciais no 

                                                           
374  CADE. Consulta Pública nº 05/2016. Publicado 07/12/2016. Período para contribuições: de 

8/12/2016 a 6/2/2017. Prorrogado até 08/03/2017. Disponível em: <http://www.cade.gov.br/acesso-
a-informacao/participacao-social-1/consultas-publicas-concluidas/consulta-publica-no-05-2016>. 
Acesso em: 2 out. 2017. Verifica-se que tal processo ainda estar em tramitação no âmbito do Cade, 
sendo sua última movimentação data de 05/06/2017.  
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país, a minuta de resolução traz proposta de redução tanto da contribuição pecuniária 

em negociações de TCC´s quanto da multa administrativa para participantes da 

infração concorrencial investigada que comprovarem o ressarcimento judicial ou 

extrajudicial no âmbito de ações de reparação por danos concorrenciais. A medida 

poderá gerar benefícios aos consumidores brasileiros pois permite o efetivo 

ressarcimento dos danos incorridos, com menores custos aos lesados. 

A minuta de resolução, também, visa à convergência entre as regras de 

acesso a documentos no Cade e as melhores práticas internacionais, buscando definir 

o que será considerado público ou de acesso restrito, a depender das fases 

processuais da lide administrativa. A proposta relativa a esse tema tem fundamento 

na Lei de Defesa da Concorrência, no Regimento Interno do Cade, na Lei de Acesso 

à Informação e outras normas correlatas, bem como em decisão judicial do STJ, já 

comentado anteriormente. 

A proposta colocada em consulta deixa mais claro o momento em que 

terceiros afetados por uma conduta anticompetitiva podem ter acesso a partes da 

investigação, e que tipo de documentos estarão disponíveis, facilitando ações de 

reparação.  

Em suma, referida norma propõe: i) a criação de diferentes apartados 

restritos para disciplinar o acesso, posterior à decisão final, aos documentos e 

informações provenientes processos em trâmite no Cade; ii) a liberação de acesso, 

ao autor da ação privada de ressarcimento, a quem o Judiciário deferir o pedido, a um 

dos apartados; iii) a possibilidade de a Procuradoria do Cade requerer, caso 

necessário, a suspensão da ação indenizatória até que o julgamento do processo 

administrativo, pelo plenário do Cade, seja concluído; e iv) o incentivo à reparação 

voluntária pelos participantes da infração através da redução da contribuição 

pecuniária ou multa administrativa aplicada.  

A Autoridade Antitruste também defende que mudanças legislativas sejam 

implementadas no que se refere ao prazo prescricional, que deveria iniciar-se a partir 

da ciência inequívoca do ilícito concorrencial, que ocorreria com a publicação do 

julgamento final do processo administrativo, no âmbito do Cade, ou, alternativamente, 

após o desfecho da ação penal, no âmbito da Justiça Criminal.  

Certamente, sem adentrar no mérito dessas proposições, aqui 

relacionadas, a aprovação dessa proposta de resolução, caso ocorra, será um avanço 

relevante no campo das ações de indenização por danos concorrenciais no Brasil, 
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sinalizando o reconhecimento pela Autoridade Antitruste da importância do 

enforcement privado da legislação antitruste nacional. 

Por meio do Processo Administrativo nº 08012.009888/2003-70, julgado em 

1º de setembro de 2010, o Cade, tendo em vista a necessidade de estimular e 

promover o ajuizamento de ações privadas pelas vítimas do cartel, entendeu 

necessário divulgar essa possibilidade junto aos potenciais interessados. E, como 

forma de dar conhecimento aos prejudicados pelas condutas da empresa condenada 

no âmbito administrativo, a decisão final do Cade foi enviada aos consumidores, 

prováveis vítima dos prejuízos decorrentes da prática ilícita concorrencial375. 

Portanto, observa-se mudança na atuação do Cade, quer no âmbito das 

decisões administrativas quer no sentido de sugerir, ao Congresso Nacional, 

proposições legislativas, cujo intuito principal é fomentar o acréscimo das demandas 

envolvendo ações de reparações por danos anticoncorrenciais.

                                                           
375 Cf. item 7.3, p. 126 e ss. do voto do ex-Conselheiro-Relator Fernando Furlan, no Processo 

Administrativo nº 08012.009888/2003-70, julgado em 1º de setembro de 2010. (CADE. Processo 
Administrativo nº 08012.009888/2003-70. Disponível em: <www.cade.org.br>. Acesso em: 10 out. 
2017). 





 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No Brasil há – desde a década de 1930, marco do surgimento das primeiras 

normas de cunho concorrencial – legislação que trata da defesa da concorrência, mas 

foi apenas no contexto de um arcabouço institucional mais maduro, decorrente das 

reformas implementadas nos anos noventa, simultaneamente com o processo de 

globalização, que a legislação antitruste passou a ocupar um papel importante no 

combate as práticas anticoncorrenciais. Isso se deu após a entrada em vigor da Lei 

n° 8.884/1994 e se consolidou na vigência da nova Lei Antitruste (Lei n° 12.529/2011). 

A aplicação privada do direito antitruste no Brasil não se diferencia, em 

essência, da ação de reparação de dano e das obrigações de fazer/não fazer, regidas 

pelo Direito Civil. E, portanto, os danos antitrustes são reclamados junto ao Judiciário, 

precipuamente, com base nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil. Não obstante o 

artigo 47 da Lei de Defesa da Concorrência tenha previsão expressa sobre a 

possibilidade de reparação dos danos originados de ilícitos antitrustes, referida 

previsão trata-se apenas de um preciosismo do legislador, pois nem seria necessária 

para a garantia do direito a esse tipo de indenização, visto que a previsão contida no 

Código Civil é suficiente para tal mister. 

Ao contrário dos EUA, que têm no treble damage o incentivo necessário às 

ações privadas, o Brasil não conta com tal incentivo ao ajuizamento das ações de 

reparação de danos decorrentes de condutas anticoncorrenciais, em que pese haver 

proposição legislativa tendente a instituir o double damage no ordenamento jurídico 

brasileiro. Caso isso ocorra, certamente, fomentará o desenvolvimento e o 

favorecimento das ações de reparação de danos antitrustes.  

A ação de reparação de danos decorrentes de ilícitos antitrustes se 

apresenta como o único instrumento previsto no ordenamento apto a garantir a 

reparação efetiva dos prejuízos concretos causados pelas práticas anticompetitivas, 

afinal, fomentar a reparação desses prejuízos deve ser uma das principais 

preocupações do direito contemporâneo, especialmente à luz dos modernos 

entendimentos no campo da responsabilidade civil (reparação integral). Há no 

ordenamento jurídico pátrio contemporâneo a preocupação em conferir ao titular de 

um direito exatamente a fruição desse direito, e o direito antitruste não deve 

caracterizar exceção à essa tendência. 

Nos Estados Unidos, as chamadas class actions fazem parte do sistema 
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de defesa da concorrência norte-americano, representando 90% do enforcement 

antitruste no país. Na contramão, o sistema europeu é caracterizado pela prevalência 

do enforcement público da legislação concorrencial. Não obstante, tenha sido 

observado um forte movimento de incentivo às ações reparatórias, principalmente 

após o ano de 2014. Avanço este, hodiernamente, observado, também, no Brasil. 

A atuação da iniciativa privada, através da utilização de ações judiciais 

apropriadas, pode complementar a atuação das autoridades públicas na 

implementação de um sistema mais efetivo de defesa e promoção da concorrência. 

Assim, a o enforcement privado conjuntamente com o enforcement público da 

legislação antitruste demonstra trazer uma maior eficiência e um maior equilíbrio ao 

mercado, no sentido de favorecer os princípios da livre iniciativa e da livre 

concorrência.  

Na maioria das vezes é natural que o prejudicado não tenha interesse ou 

até mesmo tenha receio de ajuizar a ação de reparação, pois teme que efetuará um 

dispêndio de recursos sem uma perspectiva certa de ganhos, além de correr o risco 

de sofrer uma represália comercial. Por tal razão, o sistema brasileiro necessita de 

medidas de incentivos que possam alterar essa cultura de incipiente persecução 

privada de ilícitos concorrenciais. Entretanto, não há como negar que essa temática 

careça de uma análise mais focada nos conceitos de Law and Economics, para 

demonstrar com mais propriedade aquilo que uma parte considerável de 

doutrinadores aponta como verdade: a vítima intuitivamente, muitas vezes, faz uma 

breve análise do custo/benefício de se impetrar uma ação de reparação de danos, 

aliado à probabilidade de saísse vitorioso ao final da lide. 

A superação dos obstáculos ao private enforcement, certamente, demanda 

a utilização de mecanismos que incentivem o ajuizamento de ações e revertam a 

incerteza jurídica que hoje paira sobre questões jurídicas fundamentais ao deslinde 

de tais demandas.  

Com o crescimento, ainda que incipiente, conforme se verificou, 

do private enforcement no Brasil, a articulação entre persecução pública e privada à 

condutas anticompetitivas tem se tornado imperiosa. E, é papel do Cade, também, 

enquanto autoridade antitruste, fomentar esse debate, como, de certa forma, vem 

ocorrendo. 

O enforcement público da legislação antitruste é realizado pelo Cade e pelo 

Poder Judiciário e visa servir o interesse público, a defesa e equilíbrio do mercado. O 
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enforcement privado, por seu turno, baseia-se em pedidos de reparação de danos 

buscados por entidades privadas que sofreram prejuízos patrimoniais por infrações 

antitrustes e visam à compensação, a reparação do dano sofrido. Assim, a aplicação 

pública e privada visa dar efetividade ao cumprimento da legislação de defesa da 

concorrência. 

Hodiernamente, pode-se inferir que há uma tendência maior, devido a suas 

peculiaridades, de opção pelas ações do tipo follow-on, pois – enquanto nas ações 

tipo stand-alone há apenas a suspeita sobre a existência da conduta 

anticoncorrencial, em detrimento do princípio da presunção de inocência – naquelas 

ações o prejudicado tem consciência inequívoca da ocorrência da conduta 

anticompetitiva quando da publicização da decisão de julgamento do Tribunal do 

Cade. 

Por ser um tema recente e pouco explorado, mas que tem se intensificado 

nas últimas duas décadas, ainda pairam incertezas sobre como Poder Judiciário, 

principalmente os tribunais superiores, apreciará estes casos de indenização por 

ilícitos concorrenciais, de certa forma, complexos, principalmente, por envolver um 

vasto conhecimento de conceitos econômicos. Outro ponto sensível, em caso de 

condenação, conforme bastante discutido ao longo do trabalho, é a dificuldade de 

mensuração do prejuízo patrimonial sofrido e quais os mecanismos apropriados para 

sua reparação. Afinal, a indenização deve corresponder ao ressarcimento integral do 

dano sofrido pelo ofendido (vítima), por não haver, ainda, em matéria de 

responsabilização civil concorrencial, previsão do instituto do punitive damages, no 

ordenamento jurídico brasileiro.  

Não obstante, muitas ações de reparação de danos ainda estarem em 

tramitação, os tribunais têm reconhecido a possibilidade de reparação dos danos pela 

prática de ilícitos concorrenciais. Deste modo, o Poder Judiciário, como era de se 

esperar, não tem colocado óbices ao seguimento das ações de indenização por ilícitos 

antitrustes. Na verdade, a pequena quantidade de ações não ocorre por problemas 

do Poder Judiciário, mas por falha do próprio prejudicado, que muitas vezes não tem 

conhecimento da conduta lesiva ou quando tem conhecimento da mesma opta por 

não ir ao Judiciário requerer reparação pelo prejuízo sofrido. Muitas vezes, sob o 

receio de que, em razão da insegurança jurídica e do desconhecimento e nuanças 

desse tipo de processo, haja mais prejuízos do que benefícios em optar por tal meio. 

 No que se refere ao enforcement privado do direito concorrencial não basta 
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acender a tocha é preciso carregá-la. Essa metáfora quer dizer que é possível traçar 

uma linha ascendente no que se refere a essa temática. Nesse ponto, faz-se 

necessário a colaboração:  

i) da autoridade antitruste (Cade), no sentido de fomentar e 

incentivar cada vez mais o aumento dos litígios privados de reparação de danos por 

ilícitos concorrenciais. Verificou-se que isso já vem ocorrendo, dentre outros, da 

seguinte forma: a) por meio de envio de cópia da decisão de condenação 

administrativa por ilícito antitruste aos consumidores potencialmente lesados por tais 

práticas; b) por meio do cálculo do sobrepreço (overcharge) no caso de condenações 

de cartéis; c) por meio do fornecimento de informações, constantes nos autos dos 

processos administrativos, aos interessados em ingressar com tais ações, com base 

também na Lei de Acesso à Informação e no atual entendimento do STJ; 

ii) do legislador infraconstitucional, por meio da modificação da 

legislação, de forma a favorecer o particular, facilitando a ele a possibilidade de 

ingresso de tais ações desde que ao autor da mesma vislumbre a possibilidade de 

reparação integral dos danos sofridos e que estes sejam superiores aos custos 

processuais dispendidos no curso da ação civil. Um exemplo de atuação nesse 

sentido seria a aprovação do instituto do double damages; 

iii) do próprio particular prejudicado pela conduta ilícita antitruste, 

no sentido de ser mais atuante na defesa de seus próprios interesses e de seu próprio 

direito subjetivo à indenização. Isso vem ocorrendo, como por exemplo, nas várias 

ações que atualmente tramitam no Judiciário brasileiro. A tocha foi acesa, mas o fogo 

ainda é simbólico e não gerou alarde no meio jurídico; 

iv) do Poder Judiciário, por meio da construção de precedentes e 

de uma jurisprudência firme e consolidada que venha ao encontro do estabelecido na 

legislação constitucional e infraconstitucional. Isso tem ocorrido, principalmente, por 

meio do entendimento do STJ, consubstanciado por meio do REsp n°. 1554986/SP, 

que limitou o sigilo dos acordos firmados no âmbito do Cade e determinou a 

disponibilização de documentos e informações logo após o fim da instrução do 

processo e, portanto, antes da decisão final deste órgão. 

A multiplicação das ações de reparações civis de danos concorrenciais 

pode se mostrar um importante mecanismo para coibir e dissuadir esse tipo de prática 

danosa à livre concorrência. Todavia, ainda há um longo caminho a seguir na 

conscientização das empresas e dos consumidores lesados, além de adequações 



173 
 
normativas e jurisprudenciais. 

Para reverter a situação de baixa quantidade de demandas envolvendo 

ações civis de reparação de danos anticoncorrenciais, as alterações previstas no PL 

283/2016, se aprovado, instituirão o ressarcimento de danos em dobro (double 

damages) em casos de condutas ilícitas concorrenciais, além de prever que a decisão 

do Cade é apta a justificar a concessão de tutela de evidência, e, por fim, que a 

vigência do inquérito ou processo administrativo no âmbito do Cade impeça o curso 

do prazo prescricional da ação de reparação de danos prevista no artigo 47 da Lei n° 

12.529/2011. 

Paradoxalmente, constatou-se que a maioria das ações de reparação de 

danos por condutas anticoncorrenciais são justamente aquelas relacionadas à prática 

de cartel, que, conforme analisou-se, trata-se de um dos ilícitos mais difíceis de serem 

demonstrados e de mais complexidade na mensuração dos danos. 

Dentre as razões apontadas para o baixo uso das ações de reparação de 

danos concorrenciais no Brasil são listadas, pelo menos, as seguintes: i) ausência de 

uma cultura de reivindicação dos prejuízos suportados pelos prejudicados, por 

condutas anticoncorrenciais; ii) elevados custos (custas judiciais) e morosidade do 

judiciário brasileiro, somados, na maioria das vezes, à falta de familiaridade dos 

magistrados e dos advogados com as matérias de cunho concorrencial, devido a sua 

complexidade e especificidade; iii) indefinição quanto ao termo inicial da prescrição 

para ajuizamento da ação; e, principalmente, iv) dificuldades em obter evidências e 

em realizar análises econômicas e legais complexas que comprovem o nexo causal 

entre a conduta e o dano sofrido. Esses fatores tendem a tornar o exercício do direito 

de ação bastante custoso para os litigantes. 

Por fim, embora não abordado ao longo do trabalho, deve-se registrar que 

as demandas indenizatórias por danos causados por ilícitos concorrenciais no Brasil, 

representam, certamente, um campo fértil para utilização dos mecanismos 

consensuais de solução de conflitos, principalmente a arbitragem.
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