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APRESENTAÇÃO  

Muito me honrou e me alegrou o convite do meu amigo e Prof. 
Gustavo Souza para que eu pudesse colaborar e fazer a apresentação 
dessa obra de extrema relevância acadêmica.

Relevância porque ela decorre de um projeto de experiência 
aplicada realizada pelo professor em conjunto com seus alunos do 7º 
período da graduação em Direito da Faculdade Alis de Itabirito em que 
se propuseram a tratar de temática de grande importância na ciência 
jurídica: O Direito Econômico.

Os artigos que compõem a obra versam sobre temas conceituais 
atuais e relevantes. O graduando Mateus Henrique Gonçalves 
Rodrigues abordou sobre “As Origens do Direito Econômico” em que 
traz uma abordagem histórica da evolução do Direito Econômico a luz 
da sociedade.

“Introdução ao Direito Econômico” foi o tema abordado por 
Yara Gabriela Martins Estevam. Em seu texto a graduanda apresenta 
a aplicabilidade desse ramo do Direito no que se refere a ordem 
econômica que regulamenta a procedência formal dos agentes 
econômicos.

A Ordem Econômica na Legislação Brasileira foi abordada pelo 
Dr. Bruno Fernando Vicentin, que contribuiu com a obra a convite 
do Prof. Gustavo Souza, que discorreu sobre “As Disposições da 
Constituição Brasileira de 1988” que regulamenta a matéria e onde o 
Estado pode atuar no tocante ao exercício de atividade econômica. Já 
o graduando Marcos Diego da Silva discorreu sobre “As Disposições 
na Legislação Ordinária” que tratam de matérias atinentes a ordem 
econômica, como é o caso, por exemplo, da Lei Nº 6.404/1976 que 
dispõe sobre as Sociedades Anonimas.

A graduanda Letícia Andrade Senra tratou do tema “Políticas 
Econômicas” cuja abordagem se deu através da conceituação 
e da demonstração da aplicabilidade da política econômia no 
desenvolvimento de um país e a relação com as diretrizes de governo.



A graduanda Josiele Helena Silva Salomão tratou do tema 
“Agências Reguladoras Brasileiras” perpassando sobre a importância, 
limites e evolução do papel regulador que elas desempenham. 

Por seu turno, Neide Maria Ferreira Esteves abordou o tema 
“Intervenção do Estado do Domínio Econômico”. A graduanda 
discorreu sobre a regulação do trabalho humano e a livre iniciativa no 
tocante à preceitos fundamentais.

“Organização do Sistema Financeiro Nacional” foi o tema 
abordado pelo graduando Manoel Mairins. Em seu texto ele menciona 
o arcabouço normativo e a importância do SFN na definição das metas 
de inflação a serem perseguidas pelo governo. 

A graduanda Ivi Manuela Mata Teixeira Carvalho falou sobre o 
tema “Direito da Concorrência e Lei Antitruste”. No decorre do texto é 
apresentado questões conceituais de relações jurídicas entre empresas 
e consumidores, bem como apontamentos sobre participação no 
mercado e o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência.

Outra vez mais Letícia Andrade Senra tratou com maestria do 
tema “Lei da Liberdade Econômica”. A graduanda discorre sobre a 
legislação que tem como objetivo a garantia de livre mercado e que 
estabelece o papel de atuação do Estado como agente normativo e 
regulador.

Por sua vez, a graduanda Jéssica Aparecida Gomes Fernandes 
discorreu sobre “Ilícitos Concorrenciais” trazendo apontamento e 
informações importantes acerca da prevenção e repressão ás infrações 
contra a ordem econômica.

Por último e não menos importante “Ordem Econômica 
Internacional” foi o tema tratado pelo graduando Marcelo Henrique 
de Oliveira Santos. Em seu texto o aluno discorre sobre os princípios, 
regras, práticas privadas e públicas aplicadas na organização das 
relações econômicas entre os agentes que atualmente compõe a 
sociedade internacional.

Tenho que este projeto que originou essa obra deve ser celebrado. 
A um: pela proposta inovadora dentro do ambiente acadêmico; 



A dois: porque certamente as sementes lançadas servirão de 
base para futuras publicações de alunos/autores aqui presentes;

A três: porque a iniciativa por si só, é um importante diferencial 
para os graduandos no ambiente acadêmico-jurídico;

A quatro: porque não é toda instituição que tem o privilégio de 
contar com docentes dispostos, como é o caso de Gustavo Souza, a 
sedimentar o caminho e ofertar possibilidades de publicação jurídica 
para alunos.

Parabéns Prof. Gustavo Souza!
Parabéns graduandos!
Tenho que esta obra se revela, indubitavelmente, cativante e de 

conteúdo que auxiliará atual e futuros acadêmicos.

CARLOS Santiago da Silva RAMALHO
Administrador; Bacharel em Direito; Pós-Graduado MBA em 

Consultoria e Gestão Empresarial; Membro da Comissão Jovem 
da Academia Nacional de Direito Desportivo (ANDDJ); Assessor 
da Presidência da Sociedade Brasileira de Direito Desportivo 
(SBDD); Auditor Auxiliar do Pleno do STJD do Futebol; Secretário 
Geral do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Mineira de 
Futebol Americano (TJD/MG-FEMFA); Auditor do Pleno do STJD da 
Confederação Brasileira de Futebol de 7; Cronista; Organizador e 
Autor de livros e Artigos.
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1. AS ORIGENS DO 
DIREITO ECONÔMICO

Mateus Henrique Gonçalves Rodrigues
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Mateus Henrique Gonçalves Rodrigues1

1.1 INTRODUÇÃO

Falando sobre a origem do Direito Econômico não tem como 
deixar de mencionar a evolução história da sociedade e os seus marcos 
históricos como a Revolução Industrial e a Primeira Guerra Mundial.

Com a Revolução Industrial, ficou evidente o conflito entre 
as ideologias liberalistas e socialistas. Levando a uma intervenção 
maior do Estado, como regulador não somente dos direitos e deveres 
dos indivíduos, mas também como um mediador dos princípios 
contraditórios. 

O estudo da evolução da sociedade e os principais momentos 
históricos da secunda metade do século XIX e do século XX, é 
primordial para um melhor entendimento e compreensão da evolução 
e origem do Direito Econômico.

Os primeiros elementos que caracterizam tentativas de 
regulamentação da economia surgiram no final da Primeira Guerra 
Mundial, mas sendo formalmente introduzido no Brasil no início da 
segunda metade do século XX.

A origem do Direito Econômico ocorre com a Primeira Guerra 
Mundial, consolidando-se ao final da Segunda Guerra Mundial. Tendo 
uma aproximação maior do Estado à economia. O conflito é travado 
em todos os âmbitos, dado o fluxo de informação, as tecnologias 
desenvolvidas e, com a organização recente dos Estados nacionais, a 
crescente capacidade de articulação política. Fazendo da Economia 
um instrumento de guerra.

  

1 Assistente Jurídico do Grupo Farid; Acadêmico do 7ª Período de Direito da 
Faculdade Alis Itabirito; Vereador Suplente do Município de Itabirito/MG; Técnico 
em Mecânica Industrial pelo IFMG
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1.2 EVOLUÇÃO DO DIREITO ECONÔMICO

1.2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA

A concepção de um direito econômico é advinda das 
transformações na sociedade do início do século XX. Com o avanço da 
industrialização e da urbanização no século XIX e todos os conflitos 
políticos, sociais e econômicos que deram o início ao ainda não 
conhecido Direito Econômico. As controvérsias em torno do Direito 
e da economia no final do século XIX, deram os primeiros passos 
para uma estruturação do Direito Econômico, com as mudanças 
em relação a revolução industrial, na expressão de Michael Stolleis 
“Wirtschaftsrecht” (direito econômico) “avant la lettre” (antes de o 
termo existir).

Um exemplo é o do filósofo do direito Rudolf 
Stammler, cuja principal obra, Wirtschaft und Recht 
nach der materialistischen Geschichtsauffassung, 
de 1896, como o título demonstra, buscava relacionar 
o direito e a economia, segundo a concepção 
materialista da história. No entanto, dotado de uma 
perspectiva neokantiana e formalista, Stammler 
tenta estruturar sua argumentação em torno de 
categorias “puras” do direito e da economia para, 
com isso, fazer uma crítica ao marxismo. Embora 
tenha tido sua importância e sua influência, 
Stammler foi fortemente criticado, não apenas 
pelos autores marxistas ou socialistas, mas 
também por Max Weber, que, em 1907, escreveu 
um texto inteiramente dedicado a demonstrar as 
incongruências e falhas do método de Stammler. 
Vide Rudolf STAMMLER, Wirtschaft und Recht nach 
der materialistischen Geschichtsauffassung: Eine 
sozialphilosophische Untersuchung, 5ª ed, Berlin/
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Leipzig, Walter de Gruyter, 1924 e Max WEBER, “R. 
Stammlers ‘Überwindung’ der materialistischen 
Geschichtsauffassung” e “Nachtrag zu dem 
Aufsatz über R. Stammlers ‘Überwindung’ der 
materialistischen Geschichtsauffassung” in 
Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, 7ª 
ed, Tübingen, Mohr, 1988, pp. 291-383.
Michael STOLLEIS, Geschichte des öffentlichen 
Rechts in Deutschland, München, Verlag 
C.H. Beck, 1999, vol. 3, pp. 226-228. Vide, 
ainda, Clemens ZACHER, Die Entstehung 
des Wirtschaftsrechts in Deutschland: 
Wirtschaftsrecht, Wirtschaftsverwaltungsrecht und 
Wirtschaftsverfassung in der Rechtswissenschaft 
der Weimarer Republik, Berlin, Duncker & 
Humblot, 2002, pp. 20-22.

Com a vinda da sociedade industrial de sua formação se 
tornou necessária a criação de serviços públicos, acarretando assim 
o enfraquecimento do liberalismo. Com a formação da sociedade 
industrial houve um crescimento do êxodo rural ampliando assim a 
população urbana e tendo investimentos maciços em infraestruturas 
essenciais transporte público, como ferrovias, saneamento, energia, 
portos, estradas, usinas e entre outros para o abastecimento das 
grandes cidades. Com o crescimento das industrias, o aumento 
considerável na produção seria combustível para os movimentos dos 
trabalhadores contestarem as exigências de trabalho em condições 
cada vez mais precárias, com cargas horárias de trabalho elevadas, em 
todo o século XIX, surgindo assim as leis trabalhistas, não só isso, mas 
também findaria na admissão do sufrágio universal, em alguns países 
europeus pós Primeira Guerra.

A bibliografia sobre estas transformações é 
inesgotável. Sobre o papel do Estado na criação 
e manutenção da infraestrutura, vide Lorenz 
JELLINGHAUS, Zwischen Daseinsvorsorge 
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und Infrastruktur: Zum Funktionswandel von 
Verwaltungswissenschaften und Verwaltungsrecht 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, 
Frankfurt-am-Main, Vittorio Klostermann, 2006 
e Jo GULDI, Roads to Power: Britain Invents the 
Infrastructure State, Cambridge (Ma.)/London, 
Harvard University Press, 2012. A discussão sobre 
o conceito de serviço público na França, por 
exemplo, se dá neste período, durante a Terceira 
República (1875-1940). Vide Gilberto BERCOVICI, 
Soberania e Constituição: Para uma Crítica do 
Constitucionalismo, São Paulo, Quartier Latin, 2008, 
pp. 259-272. Sobre o início da seguridade social, vide 
François EWALD, L’État Providence, Paris, Grasset 
& Fasquelle, 1986 e Michael STOLLEIS, Geschichte 
des Sozialrechts in Deutschland: Ein Grundriss, 
Stuttgart, Lucius & Lucius, 2003, pp. 52-74. Para 
a questão da ampliação do sufrágio e dos direitos 
trabalhistas, vide, por todos, Pietro COSTA, Civitas: 
Storia della Cittadinanza in Europa, Roma/Bari, 
Laterza, 2001, vol. 3: La Civiltà Liberale, pp. 67-136 
e 271-403. Para uma análise do contexto brasileiro 
durante a República Velha, vide Airton Cerqueira-
Leite SEELAENDER, “Pondo os Pobres no seu Lugar 
- Igualdade Constitucional e Intervencionismo 
Segregador na Primeira República” in Jacinto Nelson 
de Miranda COUTINHO & Martonio Mont’Alverne 
Barreto LIMA (orgs.), Diálogos Constitucionais: 
Direito, Neoliberalismo e Desenvolvimento em 
Países Periféricos, Rio de Janeiro, Renovar, 2006, 
pp. 1-26.

As grandes alterações no processo de industrialização deram 
início a conglomerados que é uma forma de oligopólio, em que uma 
organização ou qualquer espécie de governo promove o domínio 
sobre determinada oferta de produtos ou serviços, principalmente 
nos Estados Unidos, que ainda hoje os maiores conglomerados são 
estadunidenses. 
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Em seu clássico livro O Capital Financeiro (Das 
Finanzkapital), de 1910, Rudolf Hilferding já havia 
constatado que o fenômeno da substituição da 
livre concorrência pela concentração de capital 
havia modificado as relações da classe capitalista 
com o poder do Estado. Cf. Rudolf HILFERDING, 
Das Finanzkapital, reimpr. da 2ª ed, Frankfurt-am-
Main, Europäische Verlagsanstalt, 1973, vol. 2, pp. 
406-407, 453-457 e 460-462.

Em 1913 Heinrich Lehmann escreveu o ensaio “Grundlinien 
des deutschen Industrierechts” (Princípios de Direito Industrial 
Alemão). Lehmann buscava na indústria e na economia industrial 
uma possibilidade de alteração do direito privado tradicional, 
tendo em vista uma organização da economia industrial propondo 
uma nova disciplina jurídica, reunindo os interesses públicos e 
privados. Lehmann foi o primeiro a realizar tal associação nomeando 
Industrierecht (direito industrial). Essa alteração foi com o intuito de 
desvincular do campo civil, tendo o direito privado único e exclusivo 
de um instrumento organizacional da economia.

Ernst Rudolf HUBER, Wirtschaftsverwaltungsrecht, 
2ª ed, Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1953, 
vol. 1, pp. 4-5; Michael STOLLEIS, Geschichte des 
öffentlichen Rechts in Deutschland cit., vol. 3, p. 
227 e Hendrik SANDMANN, Die Entwicklung von 
Begriff und Inhalt des Wirtschaftsrechts durch die 
Rechtswissenschaft in der Weimarer Republik, 
Frankfurt am Main/New York, Peter Lang, 2000, 
pp. 21-25. Vide, ainda, André DEPPING, Das BGB 
als Durchgangspunkt: Privatrechtsmethode und 
Privatrechtsleitbilder bei Heinrich Lehmann (1876-
1963), Tübingen, Mohr Siebeck, 2002, pp. 291-307.
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Adam Smith nascido em 1723, defendeu que o Estado deveria 
ter o menor nível possível de intervencionismo na economia. Segundo 
ele, se a economia fosse livre, sem intervenção alguma de órgãos 
externos ou do governo,ela iráregular de forma automática, como 
se houvesse uma mão invisível por trás de tudo, fazendo com que os 
preços dos produtos fossem ditados pelo próprio mercado, conforme 
sua necessidade.

No findar do século XIX deu início ao Estado Intervencionista, 
tornando-se o “Estado-Pai”, que busca a resolução de “todas” 
as necessidades do povo. Começando a se desenvolver uma 
visão macroeconômica da economia, deixando de lado a visão 
microeconômica, devendo o estado adentrar na economia em 
momentos de crise. Após a Segunda Guerra Mundial que o estado 
interfere fortemente na Economia.

Os estados envolvidos na Primeira Guerra Mundial foram 
exigidos mobilizações econômicas e sociais obrigatórias para a sua 
reestruturação e esforço bélico nunca visto antes. Novas formas de 
planejamentos, econômicos, logístico e até “corporações estatais 
específicas para a guerra”. Uma disputa econômica entre os Estados 
por tecnológica, inovação e de matéria prima a organização levou o 
nome de “economia de guerra”.

“É do período da guerra o livro de Richard Kahn, Rechts-begriffe 
des Kriegswirtschaftsrecht (Conceito Jurídico de Direito Econômico da 
Guerra), de 1918, em que se trata de um direito econômico da guerra. 
Ou seja, para Kahn, o direito econômico é um direito excepcional, de 
guerra, voltado para a organização da economia de guerra”.

Vital MOREIRA, A Ordem Jurídica do Capitalismo, 
3ª ed, Coimbra, Centelha, 1978, pp. 86-97 e 121-
131. Vide também Fábio Konder COMPARATO, 
“O Indispensável Direito Econômico”, Revista 
dos Tribunais nº 353, março de 1965, pp. 15-16. 
Sobre o intervencionismo estatal, a “economia de 
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guerra”, gerado pela Primeira Guerra Mundial, vide 
Bernard CHENOT, Organisation Économique de 
l’État, 2ª ed, Paris, Dalloz, 1965, pp. 51-61; Regina 
ROTH, Staat und Wirtschaft im Ersten Weltkrieg: 
Kriegsgesellschaften als kriegswirtschaftliche 
Steuerungsinstrumente, Berlin, Duncker & 
Humblot, 1997, pp. 28-39 e 320-390 e Clemens 
ZACHER, Die Entstehung des Wirtschaftsrechts in 
Deutschland cit., pp. 24-34.

Era pensamento de alguns autores como Ernst Heymann e 
Kahn, ambos advindos do direito civil, as grades alterações no direito 
privado provenientes da guerra, contribuíram para que estes autores 
sugerissem um direito econômico de guerra ou industrial.

O regime do liberalismo econômico limitava-
se ao policiamento, à proteção econômica e à 
regulamentação de alguns ofícios.A Primeira 
Guerra mostrou que os aparatos tecnológicos 
necessários aos Estados nacionais a partir daquele 
momento movimentariam grandes recursos e 
esforços para serem desenvolvidos, e que estes 
seriam fundamentais para conquistas no confronto. 
O conflito se consolida como um fenômeno 
totalitário que demanda toda a capacidade de 
produção e desenvolvimento da sociedade.Foi 
durante o período da Primeira Grande Guerra 
que também se nota, em relação a todo o anterior 
desenvolvimento das sociedades humanas, um 
grande avanço tecnológico como nunca visto 
igual ou semelhante.Os esforços despendidos 
para a disputa dos conflitos da Primeira Guerra 
desencadearam a maior revolução científica 
tecnológica já vista pela espécie humana. 

Após a Primeira Guerra novas políticas econômicas e sociais 
foram adotadas. Uma democratização da sociedade era cada vez mais 
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exigida, centralização econômica e maior participação do estado sobre 
a economia. Para Walter Rathenau o estado precisava cada vez mais 
participar politicamente da economia, que já não fazia mais parte 
somente do campo privado, mas principalmente de toda a sociedade, 
Walter afirmava “a Economia é nosso destino” (“Die Wirtschaft ist 
unser Schicksal”).

OsEstados nacionais necessitavam, então, de que 
as atividades econômicas de seus particulares 
se voltassem às demandas da guerra.No entanto, 
não tinham todos os particulares interesse 
nisso. Os Estados, a partir desse momento, 
iniciam um processo de regulamentação das 
atividades econômicas, promovendo diretrizes e 
direcionamentos à esfera econômicapor meio de 
dispositivos jurídicos normativos. A Primeira Guerra 
implantou, nos mais diversos Estados nacionais do 
mundo, projetos políticos, econômicos e sociais, 
sendo tida como diretriz principal de gestão pelo 
mundo durante a sua ocorrência. Influenciou 
tanto aspecto social quanto econômico, político e 
cultural de toda sorte, direta ou indiretamente, no 
mundo todo.

A revolução chegou à Alemanha após a derrota militar, formações 
de conselhos trabalhistas e militares. O governo provisório aceitou os 
conselhos até que uma assembleia fosse formada, eleita por homens e 
mulheres. Com todas as mudanças ocorridas no senário social houve 
alterações em todo o estado.

Uma nova constituinte é criada buscando um compromisso 
com a democracia, buscando igualdades de direitos, integrando 
os trabalhadores ao Estado. A constituição comprometida com o 
pluralismo, buscando um exercício do poder político com processos 
mais claros e definidos, dando igual direito aos “partidos”. Uma 
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constituinte que não representa somente as classes dominantes, mas 
sim expande para todas as relações sociais. 

Posterior a Primeira Guerra Mundial, a concepção da 
denominação do “direito econômico” se estabeleceu para a criação de 
uma nova disciplina jurídica pelo civilista Justus Wilhelm Hedemann. 

Hedemann criou o Instituto de Direito Econômico 
(Institut für Wirtschaftsrecht), da Faculdade de 
Direito da Universidade de Jena, inaugurado 
em 1º de maio de 1919, sendo o responsável pela 
publicação do periódico Mitteilungen des Jenaer 
Instituts für Wirtschaftsrecht, que durou de maio de 
1921 a maio de 1936. 

Através de normas instituídas para o regimento das atividades 
econômicas, deu início ao ramo do direito para estudar e normatizar 
a atividade do estado de regulamentação no âmbito econômico: o 
Direito Econômico.

Deixando de lado o direito de guerra, uma economia ao redor da 
indústria não sendo uma matéria transitória, mas sim sendo o papel 
do Estado e do direito em relação à economia. O direito econômico 
para Hedemann seria o marco para a compreensão de todo o sistema 
jurídico, não sendo somente um coadjuvante, mas seria proeminente 
para as visões limitadas jurídicas. 

Para Ernst Rudolf Huber, A constituição de Weimar e seu “Estado 
econômico” (“Wirtschaftsstaat”), consolidaram a posição privilegiada 
do direito econômico. Em 1923, Hans Goldschmidt definiu o direito 
econômico como o “direito da economia organizada”. 

O direito econômico substituiu o direito privado como 
instrumento garantidor da estabilidade do sistema econômico mundial. 
O direito econômico dos países centrais sofreu uma grande influência 
das concepções Keynesianas, éumateoriaeconômica formulada pelo 
economista John Maynard Keynes (1883 - 1946), quedefendeque deve 
haver a plena ação do Estado nas políticas econômicas de um país 
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para atingir o pleno emprego e o equilíbrio econômico. Após o acordo 
de Bretton Woods o capitalismo toma lugar no sistema mundial, 
vinculado com a revolução teórica de Keynes, o direito econômico 
se desenvolveu. A essência do direito econômico como a base do 
processo de regulação da politica econômica do Estado. 

No contorno do sistema capitalista, o direito econômico se 
estabelece com o desenvolvimentismo e o início do processo de 
industrialização, na década de 1930.

A obra de Washington Peluso Albino de Souza responsável 
por introduzir o direito econômico no Brasil, desde sua tese de 
cátedra, Ensaio da Conceituação Jurídica do Preço, defendida em 1951, 
Washington Peluso Albino de Souza se caracteriza por compreender 
o direito econômico como o direito que instrumentaliza a política 
econômica, atuando como um instrumento da transformação das 
estruturas socioeconômicas brasileiras, com o objeto de promover 
o desenvolvimento nacional. “Os temas abordados por Washington 
Peluso demonstram esta preocupação constante, como a constituição 
e suas diretrizes de política econômica, o planejamento, a questão 
das desigualdades regionais, direito urbanístico, as relações entre 
capital e trabalho, em suma, o programa nacional-desenvolvimentista 
brasileiro, hoje insculpido no texto da Constituição de 1988, 
particularmente em seus artigos 3º, 170 e 219”.

Sobre a introdução do direito econômico no 
currículo da Faculdade de Direito da Universidade 
Federal de Minas Gerais, vide Giovani CLARK, “O 
Pioneirismo da Faculdade de Direito da UFMG: 
A Introdução do Direito Econômico no Brasil”, 
Revista Brasileira de Estudos Políticos nº 40, 2012, 
pp. 143-155. As preocupações epistemológicas de 
Washington Peluso Albino de Souza em estruturar 
a disciplina direito econômico estão presentes 
em uma série de livros e ensaios, notadamente 
Washington Peluso Albino de SOUZA, Direito 
Econômico e Economia Política, 2 vols., Belo 
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Horizonte, Prisma Ed., 1970; Washington Peluso 
Albino de SOUZA, Direito Econômico, São Paulo, 
Saraiva, 1980; Washington Peluso Albino de SOUZA, 
Estudos de Direito Econômico, Belo Horizonte, 
Faculdade de Direito da UFMG, 1995, vol. 1 e 
Washington Peluso Albino de SOUZA, Primeiras 
Linhas de Direito Econômico, 3ª ed, São Paulo, LTr, 
1994.

1.2.2 CONSEQUÊNCIAS DO SURGIMENTO DO DIREITO ECONÔMICO

O direito econômico é em sua essência macroeconômico, tendo 
como o objetivo primordial o estudo e observação dos processos 
econômicos e jurídicos dos espaços de acumulação também 
utilizado para classificar os indivíduos ou grupos a partir da análise 
das condições socioeconômicas à estratificação social. Atuando na 
organização da dominação social e as possibilidades de redução ou 
ampliação das desigualdades.

A preocupação com a geração, disputa, apropriação e destinação 
do excedente é o que difere o Direito Econômico das demais disciplinas 
jurídicas que também regulam comportamentos econômicos. O 
fundamento da regulação proporcionada pelo Direito Econômico não 
é o excedente. Decorre justamente desta característica a possibilidade 
de análise das estruturas sociais que o Direito Econômico possui. 
O Direito Econômico, nesta perspectiva de totalidade, aponta os 
conflitos sociais, buscando seu aperfeiçoamento ou a transformação 
das estruturas do sistema econômico. E, no caso do Brasil, sua tarefa é 
justamente a de transformar as estruturas econômicas e sociais, tendo 
como objetivo de a superação do subdesenvolvimento.

Podemos definir o Direito Econômico nas palavras de Washigton 
Peludo Albino de Souza:

“Trata-se do (...) ramo do Direito, composto por um conjunto de 
normas de conteúdo econômico e que tem por objetivo regulamentar 
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medidas de política econômica referentes às relações e interesses 
individuais e coletivos, harmonizando-as – pelo princípio da 
economicidade – com a ideologia adotada na ordem jurídica”.

O Direito Econômico traz uma nova compreensão do direito, 
num momento de crise ocasionada pela falta de dispositivos jurídicos 
do Estado para exercer influência econômica no mercado.Esse novo 
estudo do direito apresenta-se sob uma perspectiva prática, com 
dispositivos aplicáveis à realidade.

Tendo o Estado um instrumento jurídico passa a ter um controle 
um pouco maior da economia, visando a exercer para atingir seus 
objetivos políticos, passando a regular as interações econômicas 
entre os agentes, de forma que modifica as relações entre os indivíduos.

Até a Primeira Guerra Mundial, tinha-se uma visão de que o 
mercado deveria autorregulamentar-se. Essa perspectiva liberal foi 
deixada de lado pela necessidade de o Estado intervir no ambiente 
econômico.

A reformulação de institutos jurídicos criou problemas na 
organização acerca da divisão do público e do privado. Não havia 
interferência do poder público dentro do mercado até o momento 
da instituição das normas econômicas, sendo totalmente privada.O 
Estado, a partir do momento em que passa a atuar em um ambiente 
que era somente privado, passa a atuar com novas competências. 
Com o objetivo claro, delimitar suas atividadesem prol da manutenção 
do interesse públicoem suas diversas modalidades.

Após seu estabelecimento, a política econômica encontra 
diversos problemas sociais para lidar com o desemprego, com o 
comércio internacional, o nível de solvência, a moeda, o crédito, 
a inflação, o nível de produção, etc. É necessário, por parte dos 
governos,estabelecerem diretrizes governamentais que alcancem 
crescimento, diminuam a inflação, aumentem a credibilidade 
interna e externa, atinjam metas de desemprego e, enfim, elevem 
o poder de compra da população.Esse processo todo acontece por 
meio da progressiva regulamentação da economia.
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1.3 CONCLUSÃO

O princípio da dignidade da pessoa humana, liberdade e 
igualdade, ajudou para a evolução do Direito Econômico como 
aquele que trabalha para regulamentar as relações entre as classes 
socioeconômicas.

O ponderamento entre a liberdade econômica e uma participação 
totalitária do estado gera resultados para a o crescimento e a evolução 
de uma nação, não tendo uma liberdade sem limites criando assim 
oligopólio gerando desigualdades de poder econômico que esmagam a 
concorrência, cooperando com as desigualdades individuais e sociais. 
Já o limite exacerbado gera um tipo de “Estado-Pai” que atrapalha o 
livre mercado e leva a Nação ao fracasso.

O mercado estabelece e se resolve por si mesmo, levando em 
conta o princípio da “Mão invisível”, apenas um regulador em suas 
manifestações, para se evitar o abuso econômico e a concorrência 
injusta.

Portanto, levando em consideração o bem coletivo e o princípio 
fundamental da dignidade da pessoa humana o Direito Econômico 
se torna sucintamente um instrumento de aplicação pratica para se 
alcançar estes ideais tão básicos da democracia.
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2.1 INTRODUÇÃO

O Direito Econômico se baseia no ramo do direito que se constitui 
das normas jurídicas que legitima a fabricação e deslocamento de 
produtos e serviços, considerando o desenvolvimento econômico do 
país, principalmente no que tange ao controle do mercado interno, a 
concorrência entre empresas, além da exploração do mercado. 

A ordem econômica é o agrupamento de normas, podendo 
ser jurídicas ou não, que regulamentam a procedência dos agentes 
econômicos. Tem como razão a livre iniciativa e o enaltecimento do 
trabalho humano, aspirando assim a existência digna a todos. 

O Direito Econômico pode ser visto como uma reunião de normas 
que regulam a estrutura das relações entre agentes econômicos na 
realização da atividade econômica. Ou seja, é o ramo do direito que 
protege as normas de intervenção do Estado no domínio econômico. 
Estipulando políticas específicas, controlando condutas e munindo as 
formas de fiscalização do Estado nessas atividades.

O art. 170 da Constituição Federal de 1988, trata que a ordem 
econômica tem de ser estabelecida na valorização do trabalho humano 
e na livre iniciativa, com o objetivo de assegurar a existência digna 
de todos, com base na justiça social, com a fidelidade nos princípios 
da soberania nacional; propriedade privada; da função social da 
propriedade; da livre concorrência; da defesa do consumidor; da 
defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus 
processos de elaboração e prestação; da redução das desigualdades 
regionais e sociais; da busca do pleno emprego e do tratamento 
favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis 
brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.

1 Graduanda 7º Período Faculdade Alis Itabirito.
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Art. 170. A ordem econômica, fundada na 
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 
tem por fim assegurar a todos existência digna, 
conforme os ditames da justiça social, observados 
os seguintes princípios:
I - soberania nacional;
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade;
IV - livre concorrência;
V - defesa do consumidor;
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante 
tratamento diferenciado conforme o impacto 
ambiental dos produtos e serviços e de seus 
processos de elaboração e prestação; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII - busca do pleno emprego;
IX - tratamento favorecido para as empresas de 
pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras 
e que tenham sua sede e administração no País. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 
1995)
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre 
exercício de qualquer atividade econômica, 
independentemente de autorização de órgãos 
públicos, salvo nos casos previstos em lei. (Vide Lei 
nº 13.874, de 2019)

Podem ser citadas como características do Direito Econômico: 

a) Caráter recente;
b) Não codificado;
c) Direito de síntese (Direito constitucional, administrativo, 

internacional, entre outros); 
d) Dispersão e heterogeneidade de fontes.
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De acordo com Fabio Guimarães Bensoussan e Marcus de Freitas 
Gouvêa:

Sob o prisma jurídico, mostrou-se evidente direito privado 
não era capaz de regular os novos fenômenos da sociedade, como o 
crescente desemprego e as crises econômicas.

 A concepção absoluta do direito da propriedade perdia forças, 
face à ideia de função social da propriedade. A liberdade contratual 
plena deixava espaço para os contratos dirigidos, cabendo ao estado 
proteger as partes mais fracas das relações, bem como impedir que 
os contratos surtissem efeitos danosos de contratos relevantes. Os 
direitos dos trabalhadores (contratos de trabalho e previdência) 
passaram a receber tratamento próprio, afastado do direito civil, no 
sentido de resguardar o interesse dos empregados. 

No plano interno, proliferaram leis antitrustes, institutos e 
normas para regulamentar dos mercados, políticas de proteção 
dos trabalhadores e dos consumidores. No plano internacional, 
foram criadas instituições para fomentar o desenvolvimento (Banco 
Mundial), para socorrer nações em dificuldades financeiras (Fundo 
Monetário Internacional) e para regular o comércio mundial (Acordo 
Geral sobre Tarifas e Comércio).

2.2 DESENVOLVIMENTO

O estudo do Direito Econômico trata da preocupação com a 
compreensão da atividade econômica, em especial ao seu modo de 
ser realizada, com o intuito de que as normas jurídicas não interfiram 
nas regras naturais da ciência econômica. 

A atividade econômica se dá a todo ato de produção e consumo 
de bens e serviços, a qual o proposito é a satisfação das necessidades 
humanas. Por motivo da improbabilidade de satisfação de todas as 
necessidades humanas, bem como da produção de todos os bens, os 
agentes econômicos que fazem parte da atividade econômica precisam 
definir o que produzir e o que consumir.
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Tal decisão pode ser livre, uma vez que o próprio mercado é 
o principal controlador da oferta e demanda de produtos, ao qual 
coordena entes que centralizam as decisões econômicas a serem 
tomadas. 

O objetivo do Direito Econômico, muitas vezes pode ser 
confundido com o objeto do direito empresarial. Portanto, considera-
se que, na maioria das vezes, as normas do direito econômico são 
direcionadas aos sujeitos que desenvolvem atividade empresária. 

Ocorre que, por outro lado, a atividade econômica pode também 
ser realizada por indivíduos que não exercem atividade empresarias, 
mas estão sujeitos ao cumprimento de normas do direito econômico, 
mas não empresariais. 

De tal maneira tanto o Direito, quanto a economia se origina 
do mesmo conjunto de questões, uma vez que ambos possuem a 
mesma possibilidade de compreender como a sociedade se organiza 
em relação a produtividade. Direito e Economia possuem um ponto 
conciliante fundamental, ambos só perseveram na sociedade. 

De tal maneira, pode-se concluir então que, onde existe 
sociedade, existe economia, uma vez que, a maioria dos bens são 
limitados, diferentemente dos anseios humanos.

O jurista Eros Roberto Grau, define o Direito Econômico 
como “o sistema normativo voltado à ordenação do processo 
econômico,mediante a regulação, sob o ponto de vista macro 
jurídico,da atividade econômica,de sorte a definir uma disciplina 
destinada à efetivação da política econômica estatal”.

É importante salientar que as normas do Direito Econômico não 
se reúnem em um Código, e sim em leis incomuns. Ou seja, compõe 
um conjunto de leis de natureza civil, empresarial, tributária, penal 
etc. O Direito Econômico construído de leis que tem como norte 
ideológico a ordem econômica prevista na Constituição Federal. 

Ou seja, diversas leis que indicam as relações de consumo, o 
funcionamento da atividade financeira, equivalem as regras cujo 
objetivo é a intervenção do Estado no funcionamento natural da 
atividade econômica. 
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Pode ser citado algumas leis de conteúdo econômico: Lei 
4.595/1964 (Mercado Financeiro); Lei 6.404/1976 (Sociedades 
Anônimas); Lei 8.078/1990 (Defesa do Consumidor); Lei 12.529/2011 
(Abuso de Poder Econômico); Lei 11.101/2005 (Recuperação de 
Empresas e Falência).

Portanto, pode concluir que, Direito Econômico é o ramo 
do direito que se constitui de normas jurídicas que regulamentam 
a produção e a circulação de produtos e serviços, com base no 
desenvolvimento econômico do pais, principalmente no que tange 
ao controle de mercado, disputa entre empresas e exploração do 
mercado. 

No Brasil, as normas econômicas se encontram nas leis, uma 
vez que o direito econômico e empresarial possuem o mesmo gênero, 
dentro as quais podem se destacar a Lei Antitruste(Lei 8.884/94) e aLei 
de Economia Popular.

A Lei nº8.884, de 11 de junho de 1994, transforma o Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em Autarquia, dispõe 
sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica 
e dá outras providências. Já a Lei nº 1.521, de 26 de dezembro de 1951, 
altera dispositivos dalegislaçãovigente sobre crimes contra aeconomia 
popular.

É importante salientar que o Direito Econômico compreende a 
regulação jurídica com papel na economia, e no funcionamento dos 
mercados, através de dispositivos jurídicos de controle. 

De acordo com Fabio Guimarães Bensoussan e Marcus de Freitas 
Gouvêa:

“De fato, podemos encontrar referências ao 
direito econômico como “o direito da economia” 
(este certamente mais amplo, pois abrangeria 
todas as normas jurídicas capaz de reger parcela 
da economia, presente, por exemplo, no direito 
civil ou no direito tributário), como “o direito 
do planejamento” (especialmente nos países 
socialistas), como “direito do desenvolvimento 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_Antitruste
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lei_de_Economia_Popular&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lei_de_Economia_Popular&action=edit&redlink=1
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econômico” (especialmente nas nações menos 
desenvolvidas), como o “direito da organização 
dos mercados”2 , como “direito da organização da 
concorrência”, limitado ao direito antitruste etc. 
Também se discutiu muito acerca da localização 
do direito econômico nas ciências jurídicas, se se 
trataria de um ramo do direito público, do direito 
privado ou de um direito de síntese.”

2.3 CONCLUSÃO

Conceitua-se o Direito Econômico como o ramo do direito 
público que dispõe do controle da vida econômica da Nação, com 
o objetivo de estudar, disciplinar e adequar as relações jurídicas 
entre entes públicos e os agentes privados, detentores dos fatores de 
produção, nos limites estabelecidos para a intervenção do Estado na 
ordem econômica.

Conclui-se então que, direito econômico pode ser estabelecido 
como oconjunto normativo que rege as medidas de política econômica 
regulamentadas pelo Estado, pretendendo o disciplinamento do uso 
racional dos fatores de produção, visando regular a ordem econômica.
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Bruno Fernando Vicentin1

3.1.1 INTRODUÇÃO

O presente estudo vem demonstrar as normas para a 
sistematização da atividade econômica, determinando através de seus 
dispositivos, os meios pelos quais, o Estado pode interferir e regular 
na ordem econômica, estabelecendo, os limites e critérios dessa 
intervenção, sendo que a norma está positivada na carta magna. 

As normas referente a Ordem Econômica e Financeira foi 
subdivido em quatros capítulos: No primeiro capítulo estudaremos: 
“Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica” (Artigo 170 a 181 da 
CF); no segundo capitulo “Da Política Urbana” (Artigo 182 e 183 da 
CF); no terceiro capitulo “Da Política Agrícola Fundiária e da Reforma 
Agrária” (Artigo 184 a 191 da CF); e, por fim, no quarto capitulo “Do 
Sistema Financeiro Nacional” (Artigo 192 CF).

A sua função tem como enfoque a justiça social e o 
desenvolvimento nacional, além dos princípios que descrevem os 
limites da legislação. 

Sobre o tema, impedi consignar a observação de José Alfredo de 
Oliveira Baracho, descrito no livro de Alexandre de Morais: 

A relação entre a constituição e Sistema Econômico 
ou mesmo Regime Econômico, é frequente nas 
constituições modernas, que contemplam pautas 
fundamentais em matéria econômica. Chega-se 
a falar que, ao lado de uma constituição política, 
reconhece-se a existência de uma constituição 
econômica.2

1 Advogado inscrito na OAB/PR sob o n° 100.704; Membro do Instituto 
Brasileiro de Direito Desportivo (IBDD); e-mail bruno_vicentin@hotmail.com 
2 MORAIS, Alexandre. Direito Constitucional. São Paulo. Editora Atlas S.A. 
13.ed. 2003. 
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Em uma pequena síntese, destaque que: de um lado de uma 
constituição política, há o reconhecimento da existência de uma 
constituição econômica.  

3.1.2 PRINCIPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA

A ordem econômica é uma estrutura que tem a intenção de 
organizar a atividade econômica, e a valorização do trabalho e da livre 
iniciativa, assegurando a qualquer pessoa exercer qualquer atividade 
econômica, livre de qualquer autorização dos órgãos públicos, salvo 
exceções prevista em lei.  

 São princípios gerais da atividade econômica: 

• Soberania Nacional repetição do princípio geral da soberania 
(CF, art. 1. °, I e 4. °), com ênfase na área econômica;

• Propriedade Privada: Previstos no art. 5.°, XXII, XXIV, XXV, 
XXVI da Carta Magna;

• Função Social da Propriedade: Previsto no art. 5.°, XXIII, e art. 
186, da Constituição Federal;

• Livre Concorrência: constitui livre manifestação da liberdade 
de iniciativa,

(CF, art. 173, § 4.°);
• Defesa do Consumidor;
• Defesa do meio ambiente
• Redução das Desigualdades Regionais e Sociais: (CF, art. 3.°, 

III);
• Busca do Pleno Emprego
• Tratamento favorecido para as empresas de pequeno 

porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e 
administração no País.

 A intervenção do Estado pode ser direita ou indireta: 
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Intervenção Direta: O poder público assumi a exploração da 
atividade econômica.  

Intervenção Indireta: O Estado monitora as atividades dos 
privados, fazendo a intervenção quando achar necessário, para 
normatizar ou regular falhas do mercado interno em prol da 
coletividade. 

3.1.3 DA POLÍTICA URBANA

Assunto que já foi tratado em conjunto com os municípios, em 
razão das suas competências. 

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana 
de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por 
cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, 
utilizando-a para sua moradia ou de sua família, 
adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja 
proprietário de outro imóvel urbano ou rural.  
(Regulamento)
§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão 
conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, 
independentemente do estado civil.
§ 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo 
possuidor mais de uma vez.
§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por 
usucapião. 3

 Vale destacar que a usucapião especial urbana e dividida em 
duas modalidades: 

• Urbana Individual: Ocorre nos casos de imóveis urbanos com 
área máxima de 250 metros quadrados.  E necessário que o imóvel 

3  BRASIL Constituição da República Federativa do Brasil, Artigo 183. Disponível 
emhttp://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 
Acesso em 09 de Novembro de 2021.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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tenha sido ocupado como moradia para si próprio ou para a família. 
Somente e presumido a boa-fé, é que o possuidor não seja proprietário 
de outro imóvel urbano ou rural. 

Em breve síntese:
A posse deve ser de maneira mansa ou pacifica, continuamente, 

sem oposição do proprietário e prazo igual ou superior a 5 anos. 

• Urbana Coletiva: Ocorre nos casos de imóveis com área 
superior a 250 metros quadrados. É necessário que o imóvel tenha 
sido ocupado por uma população de pessoas de baixa renda, como 
fosse dono, sendo possível identificar as moradias, que devem ser para 
si próprio ou para a família. Somente e presumido a boa-fé, é que o 
possuidor não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

A posse deve ser de maneira mansa ou pacifica, continuamente, 
sem oposição do proprietário e prazo superior a 5 anos. 

3.1.4 DA POLÍTICA AGRÍCOLA FUNDIÁRIA E DA REFORMA 
AGRÁRIA

A Política agrária inserida no texto constitucional, tem como 
finalidade amparar os institutos jurídicos agrários essenciais, em 
conjunto com outros da mesma natureza regulado na mesma esfera e 
na seara infraconstitucional. 

Nesse sentido, Alexandre de Morais, ressalta os preceitos da 
política agrícola: 

A política agrícola será planejada e executada na 
forma da lei, com a participação efetiva do setor de 
produção, envolvendo produtores e trabalhadores 
rurais, bem como dos setores de comercialização, 
de armazenamento e de transportes, levando em 
conta, especialmente, os seguintes preceitos: 
os instrumentos creditícios e fiscais; os preços 
compatíveis com os custos de produção e a garantia 
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de comercialização; o incentivo à pesquisa e à 
tecnologia; a assistência técnica e extensão rural; 
o seguro agrícola; o cooperativismo; a eletrificação 
rural e irrigação; a habitação para o trabalhador 
rural. 4

A destinação, do imposto sobre a propriedade territorial rural 
previsto no artigo 153, VI da constituição federal, a reforma agrária 
previsto no artigo 184 a 186 da constituição federal, e da política agrícola 
prevista artigo 187 a 191 da constituição federal, além dos institutos 
constitucionais de política agrária, sendo que seu disciplinamento 
daquele não consolida inovação no direito agrário brasileiro. 

3.1.5 DESTINAÇÂO DAS TERRAS PÚBLICAS E DEVOLUTAS

Dando continuidade na explanação, o legislador determinou na 
carta magna, que a destinação das terras públicas e devolutas devem 
ser combatível com a política agrícola e com o plano nacional de 
reforma agrária, bem como, a alienação e concessão a qualquer título 
de terras públicas com área superior a 2500 hectares. 

Sobre as terras devolutas, convém transcrever o conceito 
ensinado por Hely Lopes Meirelles: 

Todas aquelas que, pertencentes ao domínio 
público de qualquer das entidades estatais, não 
se acham utilizadas pelo Poder Público, nem 
destinadas a fins administrativos específicos. São 
bens públicos patrimoniais ainda não utilizados 
pelos respectivos proprietários. Tal conceito nos 
foi dado pela Lei Imperial 601, de 18-9-1850 e tem 
sido aceito uniformemente pelos civilistas. Estas 
terras, até a proclamação da República, pertenciam 
à Nação; pela Constituição de 1891 foram 

4 MORAIS, Alexandre. Direito Constitucional. São Paulo. Editora Atlas S.A. 
13.ed. 2003, p. 658. 
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transferidas aos Estados-membros (art. 64) e alguns 
destes as transpassaram, em parte, aos Municípios. 
Constituem, todavia, domínio da União as terras 
devolutas dos Territórios Federais e as que forem 
por lei declaradas indispensáveis à segurança e 
ao desenvolvimento nacionais, nos termos do art. 
4.°, I, da Constituição da República. Dentre estas 
últimas estão as terras devolutas situadas na faixa 
de cem quilômetros de largura em cada lado do 
eixo das rodovias da Amazônia legal, que o Decreto-
lei n.° 1.164/71 declarou indispensáveis à segurança 
e ao desenvolvimento nacionais e incorporou ao 
patrimônio da União (arts. 1.° e 2.°)”.5

A expressão devoluta, tem como premissa a relação com decisões 
judiciais de devolução de terras para domínio público ou não. Esses 
bens patrimoniais não deverão ter sido utilizados pelos proprietários, 
vale destacar que a ausência do registro imobiliário não é considerável 
para a caracterização do domínio, não existindo a presunção de terras 
devolutas. 

Sobre a Política Agrícola, impede consignar o ensinamento de 
José Afonso da Silva: 

A política agrícola, cujas ações devem ser 
compatibilizadas com as da reforma agrária, 
será planejada e executada na forma da lei, com 
a participação efetiva do setor de produção, 
envolvendo produtores e trabalhadores rurais, 
bem como dos setores de comercialização, de 
armazenamento e de transporte, levando em 
conta, especialmente, os instrumentos creditícios 
e fiscais, os preços compatíveis com os custo 
de produção e a garantia de comercialização, 
o incentivo a pesquisa e à tecnologia, o seguro 

5 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 39 ed. São 
Paulo: Malheiros, 2013
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agrícola , o cooperativismo, a eletrificação rural e a 
habitação para o trabalhador rural (art.187). Neste 
artigo, a constituição deixa bem claro que a política 
agrícola, assistência financeira e técnica e outros 
estímulos não caracterizam a reforma agrária, pois 
não importam em intervenção na repartição da 
propriedade e da renda da terra.6

O intuito do legislador foi inserir na carta magna, a proteção da 
política agrícola, a fim de preservar os trabalhadores e as empresa em 
geral. 

3.1.6 DA REFORMA AGRÁRIA

A constituição federal outorgou a união a competência para 
desapropriar a propriedade particular, sendo que e necessário 
ter o interesse social e o imóvel ser rural, não sendo permitido, 
a desapropriação de propriedade que tenha sido invadido, feita a 
desapropriação e efetuado o pagamento de uma indenização ao ex-
proprietário. Uma grande crítica existente e pelo sistema é a falta de 
auxílio financeiro aos assentados, que acaba gerando um êxodo rural. 

O principal dispositivo para a realização da reforma agrária é a 
desapropriação propriedades que não cumpram a função social. 

Art. 186. A função social é cumprida quando a 
propriedade rural atende, simultaneamente, 
segundo critérios e graus de exigência estabelecidos 
em lei, aos seguintes requisitos:
I - aproveitamento racional e adequado;
II - utilização adequada dos recursos naturais 
disponíveis e preservação do meio ambiente;
III - observância das disposições que regulam as 
relações de trabalho;

6 SILVA, José Afonso, Curso de Direito Constitucional Positivo, 25 ed, 
Malheiros, 2005. P.823.
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IV - exploração que favoreça o bem-estar dos 
proprietários e dos trabalhadores.7

 Nesse sentido, Alexandre de Morais, ressalta os requisitos 
permissivos para a reforma agrária:  

 • imóvel não estiver cumprindo sua função social: 
A função social é cumprida
Quando a propriedade rural atende, 
simultaneamente, segundo critérios e graus de 
exigência estabelecidos em lei, aos seguintes 
requisitos (CF, art. 186): aproveitamento racional 
e adequado; a utilização adequada dos recursos 
naturais disponíveis e preservação do meio 
ambiente; observância das disposições que regulam 
as relações de trabalho; exploração que favoreça o 
bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.
Dessa forma, o legislador constituinte manteve na 
Constituição de 1988 a expropriação sanção como 
modalidade especial e excepcional de intervenção 
do poder público na esfera da propriedade privada, 
quando essa não estiver cumprindo sua função 
social.
• prévia e justa indenização em títulos da dívida 
agrária, com cláusula de preservação do valor 
real, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir 
do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização 
será definida em lei. Observe-se que o orçamento 
fixará anualmente o volume total de títulos da 
dívida agrária, assim como o montante de recursos 
para atender ao programa de reforma agrária no 
exercício;
• indenização em dinheiro das benfeitorias úteis e 
necessárias;
• edição de decreto que:

7 BRASIL Constituição da República Federativa do Brasil, Artigo 186. Disponível 
em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 
Acesso em 09 de Novembro de 2021.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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a. declare o imóvel como de interesse social, para 
fins de reforma agrária;
b. autorize a União a propor a ação de 
desapropriação;
• isenção de impostos federais, estaduais e 
municipais para as operações de transferência 
de imóveis desapropriados para fins de reforma 
agrária.8

Vale destacar, que a constituição veda a desapropriação de 
propriedade produtiva conforme artigo 185 da constituição, e são 
insuscetíveis de apropriação de propriedade rural, sendo ele pequena 
ou média porte, e o proprietário não poderá ter outra propriedade e as 
propriedades produtivas. Os beneficiários da distribuição de imóveis 
pela reforma agrária, sendo homem ou mulher, independentemente 
de seu estado, receberão um título, tornando a propriedade inegociável 
pelo prazo de 10 anos conforme artigo 185 da CF.

3.1.7 SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

E composto por um conjunto de instituições, financeiras ou não 
voltado para a gestão de política monetária do governo. E dividido em 
por entidades supervisoras e por operadores que atuam no mercado 
nacional. São divididos em três órgãos normativos: O Conselho 
Monetário Nacional (CMN), o Conselho Nacional de Seguros Privados 
(CNSP) e o Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC). 

Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado 
de forma a promover o desenvolvimento equilibrado 
do País e a servir aos interesses da coletividade, 
em todas as partes que o compõem, abrangendo 
as cooperativas de crédito, será regulado por leis 
complementares que disporão, inclusive, sobre a 

8 MORAIS, Alexandre. Direito Constitucional. São Paulo. Editora Atlas S.A. 
13.ed. 2003, p. 660. 
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participação do capital estrangeiro nas instituições 
que o integram.(Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 40, de 2003)(Vide Lei nº 8.392, de 
1991) 9 

A norma constitucional, estabeleceu que os juros não podem 
ser superior a 12% ao ano, sendo julgado como crime a cobrança 
acima desse limite. Apesar disso, o artigo 192 e seus incisos foram 
revogados pela emenda constitucional nº 40, com essa revogação a lei 
não restabelece a que a lei já tinha revogado. E que a taxa utilizada pela 
fazenda nacional e a SELIC. 

3.1.8 CONCLUSÃO

O presente estudo, teve como intuito apresentar a peculiaridade 
do tema de maneira didática, demonstrar que o maior enfoque do 
tema e a justiça social e evidenciar as peculiaridades das normas 
constitucionais prevista no artigo 170 até 192 da Constituição Federal, 
apresentando as visões doutrinarias e que o tema em questão não 
está esgotado, pois, o direito e mutável e adaptável com o que está 
acontecendo atualmente.  

9 BRASIL Constituição da República Federativa do Brasil, Artigo 192. Disponível 
em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 
Acesso em 09 de Novembro de 2021.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc40.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc40.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8392.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8392.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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Marcos Diego da Silva1

3.2.1 INTRODUÇÃO

A ordem econômica é o conjunto de normas positivadas ou 
não, jurídicas ou não que regulam o comportamento dos agentes 
econômicos. Tem por fundamentos a livre iniciativa e a valorização do 
trabalho humano, visando à existência digna a todos e à justiça social.

A ordem econômica tem por princípios regentes:

a.Princípios de funcionamento, que permitem o desenvolvimento, 
o funcionamento da atividade econômica. Quais sejam: a soberania; 
a propriedade privada; a função social da propriedade; a livre 
concorrência; a defesa do consumidor e a defesa do meio ambiente

b.Princípios- fim, que ditam o que a atividade econômica deve 
alcançar, quais objetivos, qual finalidade. Quais sejam: a existência 
digna para todos; a redução das desigualdades; a busca do pleno 
emprego e o favorecimento às EPP com sede no país.

De tal modo, ao se falar em ordem econômica, necessariamente, 
tais princípios, devem ser posto, harmonicamente, em evidência. 
Até porque, integrantes da Constituição Federale pelo princípio da 
unidade da Constituição, não há que se falar em conflitos de fato, mas 
sim aparentes.

Note-se que, nesse sentido, que não há contrariedade entre os 
princípios da propriedade privada e da função social da propriedade, 
pois a propriedade é criação do direito, garantida a fim de que se chegue 
a um fim almejado, logo o mesmo direito pode impor condições para 
o exercício do direito de propriedade, qual seja: que esta tenha uma 
função à sociedade.

O Direito Econômico tem objeto próprio de regulação, que é 
a política econômica do Estado. Mas quem tem o poder legiferente 

1 Graduando do 7º período de Direito - Faculdade Alis de Itabirito  
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do direito econômico. Conforme preceitua o art. 24, I, CF/88, que 
é competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito 
Federal legislar concorrentemente sobre direito econômico,protege 
precipuamente o interesse privado tal como ocorre no direito civil e o 
direito comercial, pois os interesses protegidos pelo direito econômico 
são direitos da coletividade.

Tal direito assume de realização da política do Estado no campo 
econômico. Quando o Estado opta em defender a concorrência. Sendo 
um princípio que é positivado pelo art. 170, IV, da Constituição Federal, 
que é concretizado pelo CADE mediante aplicação da Lei nº 8.884/94.

3.2.2 DESENVOLVIMENTO

3.2.2.1  LEI N º 1.521 DE 1951

A Lei n.º 1.521, de 26 de dezembro de 1951, foi editada sob a égide 
da Constituição Federal de 1946, a fim de tutelar a economia popular, 
esta, consistente no “complexo de interesses econômicos domésticos, 
familiares e individuais, embora fictio juris, constituindoin abstratoum 
patrimônio do povo, isto é, de um indefinido número de indivíduos na 
vida em sociedade”.

Tal diploma representou um dos primeiros regramentos, editados 
no Brasil, com claro escopo de proteção dos direitos e interesses 
metaindividuais, ultrapassando a esfera meramente patrimonial 
dos indivíduos, para abarcar “todo fato que represente dano efetivo 
ou potencial ao patrimônio de um número indefinido de pessoas”[02]. 
Neste sentido, tendo sido editada há mais de quatro décadas, é natural 
que a evolução política e socioeconômica da sociedade brasileira 
implicasse a demanda por novos instrumentos normativos, hábeis a 
arcar com os desafios insurgentes.

Assim é que diplomas como a Lei n.º 8.137/90 e a Lei n.º 7.492/86, 
por exemplo, acabaram por veicular tipos penais muitas vezes 
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coincidentes, revogando dispositivos até então vigentes na Lei n.º 
1.521/51.

Contudo, também outros diplomas legais interferiram na 
vigência da Lei n.º 1.521/51. Neste aspecto, o art. 3º, inciso IX 
(“gerir fraudulenta ou temerariamente bancos ou estabelecimentos 
bancários, ou de capitalização; sociedadesde seguros, pecúlios ou 
pensões vitalícias; sociedades para empréstimos ou financiamento de 
construções e de vendas e imóveis a prestações, com ou sem sorteio ou 
preferência por meio de pontos ou quotas; caixas econômicas; caixas 
Raiffeisen; caixas mútuas, de beneficência, socorros ou empréstimos; 
caixas de pecúlios, pensão e aposentadoria; caixas construtoras; 
cooperativas; sociedades de economia coletiva, levando-as à falência 
ou à insolvência, ou não cumprindo qualquer das cláusulas contratuais 
com prejuízo dos interessados”) foi revogado parcialmente pelo art. 
4º, da Lei n.º 7.492/86 (“gerir fraudulentamente instituição financeira”)
[04].

Também a Lei n.º 6649, de 16 de maio de 1979, que regula a locação 
predial urbana, revogou o art. 9º, da Lei dos crimes contra a economia 
popular, dispositivo este que previa oito tipos de contravenções, não 
constituindo mais, porém, contravenção o corte de água e luz ao 
inquilino, pois não foi tal espécie contemplada pela lei do inquilinato.

Os tipos penais restantes, da Lei n.º 1.521/51, ainda 
permaneceriam em vigor, não obstante a vetustez do instituto e a 
pouca efetividade de seus institutos, diante do baixo manuseio do 
diploma por parte dos agentes públicos responsáveis pela persecução 
penal. Neste sentir, também a doutrina diverge em torno da vigência 
de alguns dispositivos, a exemplo do art. 3º, inciso VII (“dar indicações 
ou fazer afirmações falsas em prospectos ou anúncios, para fim de 
substituição, compra ou venda de títulos, ações ou quotas”), que, 
segundo alguns autores, estaria revogado, por força do art. 67, do 
Código de Defesa do Consumidor[06].

Do mesmo modo, há discussão em torno da identidade entre 
o tipo previsto no art. 2º, inciso IX (“obter ou tentar obter ganhos 
ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de 
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pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos [“bola de 
neve”, “cadeias”, “pichardismo” e quaisquer outros equivalentes]”) 
e o tipo penal de estelionato(art. 171, do Código Penal). Porém, há 
entendimento de que são delitos autônomos, estando configurado 
o crime contra a economia popular quando é afetado um número 
indeterminado de pessoas, e o crime de estelionato, se for possível 
identificar a vítima.

3.2.2.2 LEI N º 6.404 DE 1976

A lei das SA é uma Lei Especial que integra parte de um 
agrupamento de normas composto de leis federais, leis ordinárias, 
resoluções, instruções normativas e demais atos normativos que 
compõem o conjunto normativo do direito societário, sobretudo que 
regem o exercício das sociedades anônimas – as chamadas “S.A” – a 
primeira sociedade regulamentada por lei no Brasil.

Assim sendo, a Lei 6.404, promulgada em 15 de dezembro de 
1976 pelo ex-presidente Ernesto Geisel,foi criada para regulamentar 
diretamente o exercício das sociedades anônimas, que anteriormente 
era tratada pelo Decreto-Lei 2.627/40, constituindo-se de base 
institucional das sociedades anônimas.

Em rápida análise, vê-se que a legislação entrou em vigor há mais 
de 40 anos, o que pode trazer certa preocupação sobre sua aplicação 
nos dias de hoje, mormente diante das mudanças rápidas decorrentes 
da globalização no mercado financeiro.

Contudo, há de se pontuar que ao longo dos anos,o texto legal 
foi objeto de diversas atualizações, o que certamente dificulta seu 
estudo, mas faz-se necessário diante do cenário de constante inovação 
do mercado.

Depreende-se, também, que se trata de legislação extensa, uma 
vez que conta com 300 artigos, muitos deles acompanhados de incisos 
e parágrafos, em tentativa de exaurir o tema que é demasiadamente 
amplo.
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Da leitura da lei especial que trata das sociedades anônimas, 
pode-se extrair, de imediato, que a norma trata de pontuar 
algumascaracterísticas importantes acerca das sociedades 
anônimas, espécies, bem como da sua organização interna e dos 
procedimentos atinentesàs sociedades.

É importante que nós, aplicadores do direito, tenhamos atenção 
a todo o conteúdo tratado na lei. Logo, pode-se dizer que a lei das 
sociedades anônimas disciplina as seguintes matérias:

Características e Natureza da companhia – objeto social, capital 
social, denominação;

• Formação, Constituição e Estruturação das 
sociedades anônimas;

• Ações, com suas espécies e classes;

• Partes beneficiárias, Debêntures e Bônus de 
Subscrição;

• Acionistas e seus direitos;
• Assembleia-Geral, Conselho de Administração, 

Diretoria e Conselho Fiscal;
• Lucros, Reservas e Dividendos;
• Dissolução, Liquidação e Extinção da 

companhia;
• Transformação, Incorporação, Fusãoe Cisão;
• Sociedades Coligadas, Controladoras e 

Controladas, Grupos de Sociedades;
• Disposições Gerais e Transitórias.

Como dito, a lei das sociedades anônimas trata de reger o 
funcionamento das sociedades anônimas. Mas além de conhecer a lei, 
é importante ter como premissa o que seria uma S.A.

Assim,é classificada como sociedade anônima toda empresa 
que tem seu capital dividido em ações e tem como ato constitutivo 
o Estatuto, nos quais os sócios/acionistas (no mínimo 2) têm sua 
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responsabilidade limitada ao preço de emissão das ações que lhe 
cabem (após a devida integralização).

Por isso, caso a companhia não dê o retorno financeiro esperado 
ou até mesmo gere prejuízos,a responsabilidade da empresa não é 
automaticamente repassada aos acionistas, que não respondem 
pessoalmente por eventuais dívidas da companhia.

Além dos acionistas, as S.A em regra têm uma estrutura 
composta por uma diretoria, conselho de administração, conselho 
fiscal e assembleia geral, que são órgãos administrativos e executivos 
que visam dar pleno funcionamento e organização à companhia.

O capital social das sociedades por ações é dividido em ações, 
que podem ser ordinárias ou preferenciais. Já os acionistas podem ser 
controladores, que são escolhidos para terem o poder de controle da 
companhia. Podem ser majoritários, que detém mais de 50% das ações 
ordinárias da companhia; ou minoritários, que têm pequena parcela 
das ações.

Conforme o exposto, a lei das SA é só uma das diversas leis 
que integram toda a legislação aplicável ao direito societário. 
Contudo,talvez seja a de maior importância para os aplicadores 
do direito. Também é importante o conhecimento das alterações, 
sobretudo as mais recentes, havidas na lei.

Com o “boom” de startups e empreendedorismo, o direito 
societário tem sido constantemente acionado por empreendedores, o 
que dá ainda mais relevância ao tema aqui tratado.

3.2.2.3 LEI N º 8.078 DE 1990

O Código de Defesa do Consumidor - Lei 8.078/90, cuja vigência 
se deu em 11 de março de 1990, foi elaborado mediante mandamento 
constitucional, previsto no artigo 48 do ADCT, a fim de trazer regras 
e princípios específicos para a tutela dos consumidores. Conforme 
explanado anteriormente, a Lei n 8.078/90 foi organizada na forma 
de Código (conjunto estruturado de leis) e dividida, basicamente, em 
uma parte geral, na qual constam disposições de regras e princípios 
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gerais (do artigo 1° ao 7°) e em outra parte, com regras específicas 
sobre meios de proteção dos consumidores. 

Em sua acepção mais antiga, o termo Código provém decodex, 
que designava a reunião de textos jurídicos recolhidos por indivíduos 
privados ou pela autoridade pública. Porém, no passado, o Código 
Civil era o centro do ordenamento jurídico e todas as normas especiais 
gravitavem em torno dele. O aparecimento de microssistemas 
autônomos alterou a função tradicionalmente desempenhada 
pelo Código Civil, pois o surgimento desses microssistemas, que 
apresentam princípios específicos, diversos ou até mesmo contrários 
aos estabelecidos pelo Código, fez com que o referido Código passasse 
a disciplinar apenas os casos residuais, não contemplados pelo 
microssistema. 

A lei 8.078/90 é um inegável microssistema das relações de 
consumo, porém de forma excepcional e em caráter subsidiário, 
aplicar-se-ão as regras do Código Civil Brasileiro (CC) e legislações 
extravagantes pertinentes as relações de consumo. O Código de 
Defesa do Consumidor assume o papel de norma geral das relações 
de consumo, cabendo ao Código Civil, no âmbito do direito privado, a 
função residual. 

Assim, o CDC foi elaborado com objetivo de viabilizar a tutela do 
consumidor sob as mais variadas perspectivas e situações nas quais este 
sujeito se envolve quando adquire produtos ou serviços no mercado, 
determinando regras e princípios relativos a práticas comerciais, 
contratos de consumo, publicidade, tratamento e informação, formas 
de cobranças de dívidas, desconsideração da pessoa jurídica, sanções 
administrativas e penais, além da exigência e qualidade para produtos 
e serviços; transparência e informações; respeito à vida; saúde e 
segurança do consumidor; atendimento à confiança e boa-fé.

O Código de Defesa do Consumidor, como mencionado 
anteriormente, é um sistema de normas e princípios para a tutela 
do consumidor, o sujeito de direitos, grupo vulnerável da relação 
de consumo, criando mecanismos para a efetiva proteção desses 
direitos. No entanto, os artigos 1° ao 4° do CDC, não completam o rol 
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dos direitos necessário para a proteção do consumidor, necessitando 
de um artigo mais abrangente para ampliar a gama desses direitos a 
serem tutelados, assim o artigo 6° do CDC estabelece todos os direitos 
básicos necessários para que o consumidor conviva no mercado de 
consumo com dignidade e igualdade.

O Código de Defesa do Consumidor, no inciso I, do artigo 6°, 
assegurou o direito mais básico e mais importante dos direitos dos 
consumidores, que é preocupação com a preservação da saúde, da 
vida e da segurança dos mesmos, pois muitos produtos ou serviços, 
ofertados no mercado de consumo, são efetivamente perigosos e 
danosos para a vida dos consumidores.

O CDC desenvolveu esse tema especificamente nos artigos 8° e 
17° proibindo, em regra, os fornecedores a colocarem produtos que 
causem riscos aos consumidores. O artigo 8° refere que “os produtos e 
serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à 
saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais 
e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 
fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias 
e adequadas a seu respeito”. Corrobora a preocupação do legislador em 
proteger a segurança do consumidor, no caso ampliando a definição 
de consumidor, o artigo 17 do CDC, que enuncia, “para os efeitos desta 
Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”.

Nesse sentido, o CDC ao impor aos fornecedores um dever 
de qualidade dos produtos e serviços que presta, assegurou aos 
consumidores um direito de proteção, fruto de confiança e de 
segurança, previsto no artigo 4°, V, do CDC, “V - incentivo à criação 
pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade 
e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos 
alternativos de solução de conflitos de consumo”,pois, o direito de 
segurança é fundamento único e básico do dever de cuidado dos 
fornecedores quando colocam produtos ou serviços no mercado de 
consumo.

No tocante ao direito à educação e liberdade de escolha, todo 
consumidor tem direito à educação e divulgação acerca de correta 
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forma de utilização e manuseio de serviços e produtos oferecidos no 
mercado, essa é a premissa prevista no inciso II, artigo 6° do CDC. A 
finalidade da educação ao consumidor é permitir, que informado, haja 
um maior equilíbrio na relação de consumo ao fornecedor, exercendo 
o consumidor seu direito de livre escolha e igualdade nas contratações.

A expressão educação, elencada no CDC, possui dois sentidos: 
um informal, relativo a medidas educativas ao consumidor, por 
intermédio de cartilhas, folders ou palestras; no sentido informal, 
relacionado ao direito do consumidor de receber, no banco das escolas, 
conteúdo que os tornem mais aptos para o mercado de consumo.

Os direitos enunciados no inciso II, artigo 6° do CDC, são 
consolidados em todas as normas de proteção contratual previstas no 
referido diploma, especificamente no artigo 46 do CDC e seguintes, 
englobando a fase pré-contratual e a publicidade (artigo 30 e 
seguintes), as práticas comerciais abusivas (principalmente no artigo 
39 e ss.), como também, combate a discriminação dos consumidores 
(artigo 39, II, IV e IX).

Ainda, prescreve o CDC que é direito básico do Consumidor a 
“informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 
com especificação correta de quantidade, características, composição, 
qualidade e preço, bem sobre os riscos que apresentem” (inciso, 
III, artigo 6°, do CDC). Percebe-se que o CDC ao prevê esse direito à 
informação como um direito básico do consumidor reconheceu a 
vulnerabilidade do mesmo frente ao fornecedor, e a sua necessária 
proteção do Estado no mercado de consumo, a fim de tutelar o 
contratante mais fraco, o consumidor,impondo à lei, uma maior boa-
fé nas relações consumeristas.

O dever à informação adequada e mínima imposto ao 
fornecedor pelo CDC, que deve ser clara e adequada, assegura a 
transparência nas relações de consumo, podendo o consumidor, 
escolher o parceiro contratual que melhor lhe convier, e assim, 
evitar aquisições desnecessárias ou equivocadas, nas quais, podem 
atingir desde à exposição de preços equivocados, dificuldade acerca 
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do conhecimento das características produto ou nas especificações 
técnicas estabelecidas por órgãos oficiais competentes.

Vale frisar, que o Departamento de Proteção de Defesa do 
Consumidor – DPDC (apud ENDC, 2008, p.46) expediu Nota Técnica 
002CGAJ/DPDC/2005, de 1° de fevereiro de 2006, sobre a maquiagem de 
produtos, na qual, ofendem o direito à informação clara e adequada ao 
consumidor sobre as características do produto, que assim enunciou:

“[...] Diante da análise de todos os processos 
administrativos referentes ao assunto em tela, foi 
possível constatar uma mudança no perfil dos casos 
que chegam ao DPDC, pois num primeiro momento 
foi constatada a intenção das empresas induzirem 
os consumidores em erro, pois o produto com 
peso inferior tinha as dimensões da embalagem 
maiores do que a original, a despeito da redução 
da quantidade. Depois os fornecedores passaram 
a manter o tamanho das embalagens idêntico, 
somente reduzindo a gramatura, mas ainda sem 
dar qualquer informação aos consumidores. Hoje, 
o que se verifica é que há a informação, mas ela 
não é passada de maneira clara e ostensiva ao 
consumidor, como determina a Lei 8.078/90 e 
Portaria 81/02 do Ministério da Justiça”.

O inciso IV do artigo 60do CDC, impôs aos fornecedores, a 
proibição de práticas publicitárias enganosas, abusivas ou métodos 
comerciais coercitivos ou desleais, bem como a fixação de cláusulas 
abusivas no fornecimento de produtos e serviços. Esses deveres 
enunciados no referido inciso encontram-se baseados no princípio da 
boa-fé, o princípio máximo orientador do CDC.

O princípio da boa-fé significa, especificamente no âmbito 
consumerista, um dever a ser imposto aos fornecedores de atuar com 
maior clareza, veracidade e respeito nas relações de consumo.
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Nesse sentido, corrobora o doutrinador Adalberto de Souza 
Pasqualotto (apud Fernanda Nunes Barbosa, 2008, p. 43):

“[...] o Código de Defesa do Consumidor alude 
expressamente à boa-fé em duas oportunidades: 
no artigo 4°, III, quando aponta os princípios que 
devem orientar a Política nacional das Relações 
de Consumo, e no art. 51, IV, quando determina a 
nulidade de pleno direito das cláusulas abusivas, 
entre as quais se consideram aquelas que sejam 
incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

O dever anexo e acessório do princípio da boa-fé é o da 
transparência, princípio básico e norteador, artigo 4°, caput, do CDC, 
possibilita uma aproximação e uma relação contratual mais sincera 
e menos danosa entre o consumidor e o fornecedor. Segundo a 
doutrinadora Cláudia Lima Marques (apud Fernanda Nunes Barbosa, 
2008, p. 100) a “transparência significa informação clara e correta 
sobre o produto a ser vendido, sobre o contrato a ser firmado, significa 
lealdade e respeito nas relações entre fornecedor e consumidor, 
mesmo na fase pré-contratual, isto é, na fase negocial dos contratos 
de consumo”.

O CDC garante no inciso V, artigo 6°, a proteção do consumidor 
nas relações contratuais, combatendo à onerosidade excessiva dos 
contratos, a modificação das cláusulas contratuais desproporcionais ou 
abusivas e o direito revisão contratual em face de fatos supervenientes 
que o torne excessivamente oneroso.

Prevê o inciso VI, artigo 6°, do CDC, o direito à prevenção e 
reparação de danos aos consumidores quando vierem a sofrer, por 
fato atribuído ao fornecedor, prejuízo ou dano advindos da relação 
de consumo. Os danos que podem ser tanto patrimoniais, quanto 
morais, individuais ou coletivos geram o direito à reparação quando 
consumidor for prejudicado pelo descumprimento de um dever 
contratual de consumo. Porém, vale ressaltar, que o valor da reparação 
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não poderá ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser 
efetivo, razoável e capaz de devolver ao consumidor as indenizações 
que são devidas pelo dano sofrido.

No que refere a tutela do acesso à justiça e inversão do ônus 
da prova, o inciso VII, artigo 6° do CDC, assegura aos consumidores 
o direito de acesso à justiça e aos órgãos administrativos em geral, 
sempre com vistas à prevenção e reparação de danos, individuais e 
coletivos. A possibilidade da inversão do ônus da prova em benefício 
do consumidor, prevista nesse inciso, possibilidade de o juiz 
considerar provados os fatos do consumidor, quando for verossímil 
a alegação (coerentes, plausíveis, razoáveis) ou quando o consumidor 
for hipossuficiente, ou seja, quando evidente a dificuldade de 
produzir determinada prova (vulnerabilidade processual), caberá o 
fornecedor demonstrar que os fatos não ocorreram como alegados 
pelo consumidor na ação. 

O Código de Defesa do Consumidor objetivando efetivar a 
tutela do consumidor sob as mais variadas perspectivas e situações, 
determinando, especificamente no artigo 60e incisos, os direitos 
básicos dos consumidores, impondo as regras e os princípios relativos 
a práticas comerciais, contratos de consumo, publicidade, exigência 
e qualidade para produtos e serviços; transparência e informações; 
respeito à vida; saúde e segurança do consumidor; atendimento à 
confiança e boa-fé.

3.2.2.4 LEI N º 8.884 DE 1994

O Estado tem se empenhado, de forma crescente, no intuito de 
combater as condutas abusivas na economia e estabelecer sanções 
para os seus autores. Entretanto, esse combate não tem sido eficiente. 
O que se tem observado é o aprisionamento do governo a grupos 
econômicos poderosos que, às claras, têm cometido as mais diversas 
formas de abuso, sem que recebam as devidas sanções. Por outro lado, 
as sanções, quando aplicadas, são verdadeiramente inócuas e não 
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chegam a ter o caráter intimidativo que seria de se desejar, de modo a 
prevenir a reiteração dos abusos.

 A Lei nº 8.884/94 desempenha, atualmente, relevante papel 
no controle das atividades econômicas pelo Estado. A referida 
lei demonstrou uma grande preocupação com a preservação do 
princípio da livre concorrência e diferenciou a natureza jurídica do 
ato de concentração em relação ao ato infrativo à ordem econômica, 
sujeitando ambos a apreciação do CADE. Este último se transformou 
em autarquia federal, vinculada ao Ministério da Justiça com sede e 
foro no Distrito Federal.

 Em se tratando do CADE, tem-se que, na medida em que a 
economia nacional se desenvolve, e tanto o crescimento das empresas 
nacionais quanto a presença de empresas alienígenas se fazem sentir 
no mercado brasileiro, a sua presença, vem sendo solicitada com 
crescente insistência. A própria natureza das atividades negociais 
leva a essa situação, seja pela vigilância contra atos considerados 
legalmente abusivos, porém que constituem suas rotinas de ação na 
busca do lucro, como na maior conveniência de encontrar soluções 
administrativas ou negociadas, na área de competência judicante do 
CADE, evitando as delongas e os inconvenientes das lides judiciais.

 Entretanto, nem sempre tem sido fácil, nem eficaz, a fiscalização 
exercida por esse órgão. Há toda uma série de envolvimentos e 
interesses políticos, bem como imensa dificuldade em comprovar 
o abuso cometido pelos grandes grupos econômicos, muitas vezes 
ligados efetivamente a autoridades governamentais. Só mesmo um 
governo isento e forte, preordenado à proteção da massa coletiva é que 
poderia levar a cabo essa difícil tarefa e evitar a descrença popular, 
originada dos acontecimentos vistos no cotidiano.

 Retornando ao papel da Lei nº 8.884/94, enquanto instrumento 
de repressão ao abuso do poder econômico, vale ressaltar que a 
mesma também modificou o processo administrativo repressivo. 
É possível vislumbrar, portanto, tanto um controle prévio, quanto 
um repressivo-punitivo posterior. É dizer, uma vez respeitados os 



72 | Direito Econômico - Primeiras linhas

princípios do contraditório e do devido processo legal, realizar-se-á o 
controle punitivo posterior.

 O controle prévio vem disposto no artigo 54, 7º, permitindo ao 
órgão fiscalizador a verificação de possível ilicitude em atos praticados 
contra a ordem econômica.

 Segundo o escólio de Bastos:

“A atividade desempenhada pelo órgão fiscalizador 
deve pautar-se pela legalidade, respeitando 
os princípios constitucionais. Isso implica no 
fato de que a sua atuação repressiva precisa de 
fundamento legal, sob pena de ser considerada 
uma arbitrariedade. Se tal ocorrer, ela é passível 
de anulação por intermédio da impetração de 
Mandado de Segurança”.

 Além de introduzir determinadas inovações, a Lei nº 8.884/94 
recepciona a quase-totalidade dos dispositivos das seguintes Leis que 
revoga, a saber: Lei nº 4.137, de 10.09.62; Lei nº 8.002, de 14.03.90; e Lei 
nº 8.158, de 08.01.91.

 Outrossim, não se trata de uma “consolidação” dos dispositivos 
nelas contido, porém, quanto à sua própria natureza, é necessário 
destacar que se coloca na linha da Lei nº 8.137, de 27.12.90, definidora 
dos “crimes” contra a ordem econômica, ou seja, criminalizante pela 
“repressão”, a partir da “tipificação”, enquanto, pelos fundamentos e 
pelo objetivo de “prevenção”, e os dispositivos para tanto recepcionados 
das leis que revoga, assume as características político-econômicas 
peculiares ao Direito Econômico e mais consentâneas como a Lei nº 
4.137, uma daquelas por ela revogadas.

 Por fim, os fundamentos sobre que se alicerça seguem 
expressamente os princípios da ideologia constitucionalmente 
adotada, explicitados no caput do artigo 170 da Carta Magna vigente, 
em termos do objetivo de “justiça social”, que pretende realizar pela 
prevenção e repressão das infrações contra a ordem econômica e 
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defesa do consumidor, orientando-se pelos princípios da liberdade 
de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa 
dos consumidores, todos componentes daquele artigo; e da repressão 
ao abuso do poder econômico, incluída no § 4º do artigo 173.

A Constituição reconhece a existência do poder econômico. 
Este não é, pois, condenado pelo regime constitucional. Não raro esse 
poder econômico é exercido de maneira antissocial. Cabe, então, ao 
Estado, intervir para coibir o abuso.

 Outrossim, quando o abuso do poder econômico passa a ser 
usado com o propósito de impedir a iniciativa de outros, com a ação 
no campo econômico, ou quando o poder econômico passa a ser o 
fato concorrente para um aumento arbitrário de lucros do detentor do 
poder, o abuso fica manifesto.

 Consoante relatado no presente artigo, essa prática abusiva, 
que decorre quase espontaneamente do capitalismo monopolista, 
é que a Constituição condena, não mais como um dos princípios da 
ordem econômica, mas como um fator de intervenção do Estado na 
economia, em favor da economia de livre mercado.

 Dessa feita, verificou-se o relevante papel desempenhado pela 
Lei nº 8.884/94 no controle das atividades econômicas pelo Estado, bem 
como a crescente importância da atuação do CADE, à medida que a 
economia nacional se desenvolve, decorrendo este fato, dentre outras 
razões, da fixação de empresas, tanto nacionais quanto alienígenas no 
mercado brasileiro.

 Resta, por fim, ressaltar de maneira crítica, a falta de eficácia 
na fiscalização exercida pelo supracitado órgão, devido a uma série 
de envolvimentos e interesses políticos, bem como pela imensa 
dificuldade em comprovar o abuso cometido pelos grandes grupos 
econômicos, muitas vezes ligados efetivamente a autoridades 
governamentais.

 Em sendo assim, conclui-se que, só mesmo um governo isento 
e forte, preordenado à proteção da massa coletiva, é que poderia levar 
a cabo essa difícil tarefa e evitar a descrença popular, originada dos 
acontecimentos ocorridos no cotidiano.
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3.2.2.5 LEI COMPLEMENTAR N º 123 DE 2006

A lei complementar nº 123/2006 trouxe ao mundo jurídico um 
verdadeiro repertório de incentivos às microempresas e empresas de 
pequeno porte, através de um tratamento extremamente diferenciado, 
especialmente no que diz respeito: 1) à apuração e recolhimento dos 
impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação, inclusive 
obrigações acessórias; 2) ao cumprimento de obrigações trabalhistas e 
previdenciárias, inclusive obrigações acessórias; 3) ao acesso a crédito 
e ao mercado, inclusive quanto à preferência nas aquisições de bens 
e serviços pelos Poderes Públicos, à tecnologia, ao associativismo e 
às regras de inclusão; 4) ao cadastro nacional único de contribuintes 
a que se refere o inciso IV do parágrafo único do art. 146, in fine, da 
Constituição Federal.

Importa delimitar-se, segundo a própria lei complementar nº 
123/2006, qual o conceito de microempresas e de empresas de pequeno 
porte:

Art. 3º Para os efeitos desta lei complementar, 
consideram-se microempresas ou empresas de 
pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade 
simples, a empresa individual de responsabilidade 
limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da 
lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) 
, devidamente registrados no Registro de Empresas 
Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 
conforme o caso, desde que:
I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-
calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e
II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, 
em cada ano-calendário, receita bruta superior 
a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e 
igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões 
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e oitocentos mil reais). (Redação dada pela lei 
complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito

O Estatuto da microempresa e empresa de pequeno porte foi 
desenvolvido com o intuito de fomentar o empreendedorismo, com 
redução da burocracia exagerada, que impedia o surgimento de novos 
negócios, cujas estruturas não se apresentavam de forma tão robusta a 
possibilitar um contingente suficiente de colaboradores que pudessem 
superar os entraves da sua criação.

Dentro desta lógica, mecanismos para simplificação de rotinas 
tributárias, acesso a crédito, assim como benefícios para que o 
poder público se obrigasse a contratar preferencialmente as micro e 
pequenas empresas foram criados pelo legislador.

Tal conduta do legislador encontrou abrigo na própria Carta 
Magna de 1988, que consagrou, em várias passagens, a necessidade 
de um tratamento distinto e favorecido para as microempresas e 
empresas de pequeno porte. Veja-se:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na 
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 
tem por fim assegurar a todos existência digna, 
conforme os ditames da justiça social, observados 
os seguintes princípios:
(...)
IX - tratamento favorecido para as empresas de 
pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras 
e que tenham sua sede e administração no País. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 
1995)
Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios dispensarão às microempresas e às 
empresas de pequeno porte, assim definidas em 
lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a 
incentiva-las pela simplificação de suas obrigações 
administrativas, tributárias, previdenciárias e 
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creditícias, ou pela eliminação ou redução destas 
por meio de lei.
Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio 
nacional e será’ incentivado de modo a viabilizar 
o desenvolvimento cultural e sócio- econômico, o 
bem-estar da população e a autonomia tecnológica 
do País, nos termos de lei federal.

Restou controvertido, contudo, o horizonte de destinatários que 
se obrigaram a conceder o tratamento diferenciado previsto na norma, 
quando da realização das suas aquisições, seja de serviços ou de bens.

Isso porque, o art. 1º da lei complementar n. 123/2006 explicita 
claramente que o tratamento diferenciado e favorecido a ser 
dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte deve 
ocorrer no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. Veja-se:

Art. 1º Esta lei complementar estabelece normas 
gerais relativas ao tratamento diferenciado e 
favorecido a ser dispensado às microempresas e 
empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, especialmente no que se refere [...]

Em uma análise perfunctória, infere-se que é de clareza 
indiscutível a abrangência da norma, aplicando-se apenas aos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Contudo, deve-se analisar com certo cuidado a situação dos 
serviços sociais autônomos, também conhecidos como ¨Sistema 
S¨, dada a utilização de recursos públicos por estes, o que atrai 
a aplicabilidade dos princípios gerais da administração pública, 
conforme entendimento já sedimentado no Tribunal de Contas da 
União, in verbis:
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“[...] Embora as entidades do Sistema “S” não 
pertençam ao Poder Público, devem elas respeitar 
os princípios da Administração Pública - entre os 
quais se inserem os princípios da finalidade e da 
moralidade administrativa -, principalmente pelo 
fato de arrecadarem e utilizarem recursos públicos, 
sob a forma de contribuições sociais, que têm 
natureza de tributos”. (Processo n. 016.696/2008-0, 
Relator: Ministro Benjamin Zymler)”.

Some-se a isso, o escopo constitucional amplo de tratamento 
diferenciado e de apoio à microempresa e empresa de pequeno porte, 
atraindo uma possível aplicação dos comandos da lei complementar n. 
123/2006 a todos aqueles que se submetem, mesmo que casualmente, 
aos princípios gerais da administração pública.

Sobre os serviços sociais autônomos, no entendimento do 
saudoso doutrinador Hely Lopes Meirelles (p. 362, 2003), tem-se que:

“Entre as espécies de entes de cooperação - que 
podem ser compreendidas na expressão entidade 
paraestatal - estão os serviços sociais autônomos, 
já existentes há muito tempo, e as organizações 
sociais, figura jurídica recentemente criada pela 
Lei 9.637, de 15.5.98”.
“Serviços sociais autônomos - Serviços sociais 
autônomos são todos aqueles instituídos por 
lei, com personalidade de Direito Privado, para 
ministrar assistência ou ensino a certas categorias 
sociais ou grupos profissionais, sem fins lucrativos, 
sendo mantidos por dotações orçamentárias ou por 
contribuições para fiscais. São entes paraestatais, 
de cooperação com o Poder Público, com 
administração e patrimônio próprios, revestindo 
a forma de instituições particulares convencionais 
(fundações, sociedades civis ou associações) ou 
peculiares ao desempenho de suas incumbências 
estatutárias”.
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Já o eminente Marçal Justen Filho (p.173, 2016) reforça o caráter 
paraestatal dos serviços sociais autônomos, obtemperando que:

“Entidade paraestatal ou serviço social autônomo é 
uma pessoa jurídica de direito privado criada por 
lei para, atuando sem submissão à Administração 
Pública, promover o atendimento de necessidades 
assistenciais e educacionais de certos setores 
empresariais ou categorias profissionais, que arcam 
com sua manutenção mediante contribuições 
compulsórias”.

Ainda sobre o caráter paraestatal dos serviços sociais autônomos, 
o Tribunal de Contas da União assim se manifestou, por oportunidade 
da TC 007.469/2010-1:

“Os serviços sociais autônomos, a despeito de 
integrarem a categoria de entidades paraestatais, 
prestam constas ao TCU e submetem-se ao controle 
previsto nos arts. 70, parágrafo único, e 71, inciso 
II, da Constituição Federal, 183 do Decreto-lei n. 
200/1967 e 5º, inciso V, da Lei n. 8.443/1992”.

Portanto, dado o nítido caráter paraestatal dos integrantes do 
Sistema S, resta imprescindível a análise do disposto no art. 77, §2o, 
da lei complementar n. 123/2006, cujo conteúdo contém EXPRESSA 
determinação para que as entidades paraestatais tomem todas as 
providências necessárias à adaptação dos seus respectivos atos 
normativos ao disposto no Estatuto da microempresa e empresa de 
pequeno porte. Veja-se:

Art. 77. Promulgada esta lei complementar, o 
Comitê Gestor expedirá, em 30 (trinta) meses, 
as instruções que se fizerem necessárias à sua 
execução.
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§ 1º O Ministério do Trabalho e Emprego, a 
Secretaria da Receita Federal, a Secretaria da Receita 
Previdenciária, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios deverão editar, em 1 (um) ano, as leis 
e demais atos necessários para assegurar o pronto 
e imediato tratamento jurídico diferenciado, 
simplificado e favorecido às microempresas e às 
empresas de pequeno porte.
§ 2º A administração direta e indireta federal, 
estadual e municipal e as entidades paraestatais 
acordarão, no prazo previsto no § 1º deste artigo, 
as providências necessárias à adaptação dos 
respectivos atos normativos ao disposto nesta lei 
complementar.

Desta forma, por mais que se defenda que os integrantes do 
Sistema S devem seguir apenas seus regulamentos, no que pertine à 
aquisição de bens e serviços, por exemplo, fato inclusive reforçado 
pelo Colendo Tribunal de Contas da União por várias oportunidades 
(Acórdãos n. 88/2008, 907/1997, 211/1998, 461/1998, 17/1999 e 
7/2001, todos do Plenário), é indiscutível que houve determinação 
imperativa na lei complementar n. 123/2006 para que tais entidades 
se adequassem aos seus ditames, especialmente para concessão de 
tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas 
de pequeno porte.

Tanto é assim, que algumas entidades do Sistema S, como o 
SEBRAE, por exemplo, criaram normativos internos para se adequarem 
ao Estatuto da microempresa e empresa pequeno porte. Veja-se o que 
dispõem os arts. 1º e 3º da Resolução 166/08 - SEBRAE:

Art. 1º Nas contratações de obras, serviços, compras 
e alienações realizadas no âmbito do Sistema 
SEBRAE será concedido tratamento favorecido, 
diferenciado e simplificado para as microempresas 
e empresas de pequeno porte, objetivando:
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I - a promoção do desenvolvimento econômico e 
social;
II - a ampliação das políticas públicas voltadas para 
as microempresas e empresas de pequeno porte;
III - o incentivo à inovação tecnológica;
IV - o fomento do desenvolvimento local, por meio 
de apoio aos arranjos produtivos locais.
(...)
Art. 3º Os instrumentos convocatórios conterão 
obrigatória e expressamente os critérios de 
tratamento favorecido, diferenciado e simplificado 
destinados às microempresas e empresas de 
pequeno porte, nos termos desta resolução.

Apenas a título exemplificativo, tem-se que o SEBRAE-MT, em 
julgamento de impugnação ao edital do pregão presencial n. 006/2015, 
manifestou-se no sentido da aplicabilidade da lei complementar n. 
123/2006. Veja-se:

ATA DE SESSÃO DO JULGAMENTO DO 
PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 
006/2015-SEBRAE/MT.
De início, importante trazer à baila o que prevê 
a legislação pátria no tocante ao tratamento 
diferenciado e favorecido à Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte, notadamente nas 
contratações públicas.

Vejamos o disposto no art. 170, IX, e 179 da Constituição Federal:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na 
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 
tem por fim assegurar a todos existência digna, 
conforme os ditames da justiça social, observados 
os seguintes princípios:
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(...)
IX - tratamento favorecido para as empresas de 
pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e 
que tenham sua sede e administração no País.
Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios dispensarão às microempresas e às 
empresas de pequeno porte, assim definidas em 
lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a 
incentiva-las pela simplificação de suas obrigações 
administrativas, tributárias, previdenciárias e 
creditícias, ou pela eliminação ou redução destas 
por meio de lei.

Para dar eficácia aos ditames constitucionais supracitados, 
sobreveio a lei complementar 123/06, que em seu art .44, senão 
vejamos:

Art. 44. Nas licitações será assegurada, como 
critério de desempate, preferência de contratação 
para as microempresas e empresas de pequeno 
porte.
§ 1o Entende-se por empate aquelas situações em 
que as propostas apresentadas pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 
10% (dez por cento) superiores à proposta mais 
bem classificada.
§ 2o Na modalidade de pregão, o intervalo 
percentual estabelecido no § 1o deste artigo será de 
até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.
[...]

O Regulamento das Licitações e Contratos do Sistema Sebrae, 
recepcionou a lei complementar 123/2006 através resolução CDN 
166/08. Vejamos o que dispõe os arts. 1o e 3o da Resolução 166/08:
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Art. 1º Nas contratações de obras, serviços, compras 
e alienações realizadas no âmbito do Sistema 
SEBRAE será concedido tratamento favorecido, 
diferenciado e simplificado para as microempresas 
e empresas de pequeno porte, objetivando:
I - a promoção do desenvolvimento econômico e 
social;
II - a ampliação das políticas públicas voltadas para 
as microempresas e empresas de pequeno porte;
III - o incentivo à inovação tecnológica;
IV - o fomento do desenvolvimento local, por meio 
de apoio aos arranjos produtivos locais.
(...)
Art. 3° Os instrumentos convocatórios conterão 
obrigatória e expressamente os critérios de 
tratamento favorecido, diferenciado e simplificado 
destinados às microempresas e empresas de 
pequeno porte, nos termos desta resolução.
[...]

Desta forma, não restou outra alternativa a esta Comissão de 
Licitação, quando da elaboração do edital senão proceder com análise 
teleológica, isto é, método de interpretação legal que tem por critério 
a finalidade da norma prevista para manter o edital em todos os 
seus termos dando preferência de contratação às MPE’s, conforme 
determina os arts. 170, IX, e 179 da Constituição Federal. art. 44 da 
lei complementar 123/06, e o Regulamento de licitações do SEBRAE/
MT, e demais citados anteriormente já que a instrução normativa 
MinC (Ministério da Cultura) n. 2 de 04/09/2013 veda taxa inferior a 
0,00% que impossibilitaria as MPE’s de cobrir a oferta caso se encontre 
empatada com empresas de médio e grande porte, fato este que não 
se coaduna com as exigências econômicas e sociais que as normas 
buscaram atender conformando-as aos dispositivos constitucionais 
supracitados¨.
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Ratificando este entendimento, a Controladoria Geral da União 
consignou em cartilha confeccionada no ano de 2013, tratando do 
assunto, o que segue:

“41. As disposições da Lei no 123/2006 (Lei das Microempresas) é 
aplicável nas contratações de bens e serviços das entidades do Sistema 
“S”?

Sim. Até’ a adaptação dos regulamentos das entidades do Sistema 
“S”, cabe adotar as regras previstas no capítulo V da lei complementar 
no 123/2006, visando a satisfação do interesse público e o alcance dos 
objetivos específicos reservados a micro e pequenas empresas”

Portanto, conclui-se que por se tratar de norma cogente, com 
esteio constitucional, cujo descumprimento por eventual integrante 
do Sistema S (na hipótese de não ter adequado o seu regulamento 
interno às disposições da lei complementar n. 123/2016) não afasta 
a sua aplicabilidade, tem-se como necessária a observação dos 
dispositivos do Estatuto da microempresa e empresa de pequeno porte 
nas licitações realizadas pelos serviços sociais autônomos.

Com o mercado ganhando cada vez mais relevância e um 
neoliberalismo descontrolado, transformando pessoas e tudo 
que é possível em produtos, não é de se esperar que exista alguma 
“autorregulação” do mercado no tocante à questões éticas e sociais. 
Seja no desastre em Mariana (MG), que acabou com a vida do Rio 
Doce, no trabalho em condição de escravidão que grandes marcas 
submetem pessoas e na própria forma como se vendem esses produtos, 
o mercado cada vez mais nos dá mostras de que não existe limite para 
obtenção de lucro.

Encarando esta realidade, torna-se importante trazer à baila a 
o Sistema Brasileiro de Defesa à Concorrência. Diz-se isto porque, ao 
imaginarmos a forma como algumas empresas obtém poder dentro 
do mercado, é de se pensar que elas podem exercer monopólio, 
comprando seus concorrentes ou se fundindo com eles, por exemplo. 
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Tais atos de concentração são julgados e analisados pelo Cade 
(Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

Nesta seara, é importante destacar a atuação do Cade, além das 
questões trazidas pela lei 12.529/2011, bem como torna-se importante a 
revisão de alguns termos econômico-jurídicos e sua aplicabilidade nos 
julgamentos dos Tribunais Administrativos da legislação antitruste.

Com jurisdição em todo o território nacional o Conselho 
Administrativo de Defesa Econômico (CADE) é uma autarquia federal 
em regime especial. Regime esse que confere privilégios específicos 
para aumentar sua autonomia, a fim de garantir uma maior proteção 
a ordem econômica. O Conselho foi criado pela Lei n° 4.137/62 
como um órgão que integra o Ministério da Justiça. No momento da 
criação o CADE tinha atribuições diferentes das que tem hoje. Sua 
atribuição abrangia a fiscalização da gestão econômica e do regime de 
contabilidade das empresas com atuação no território nacional.

Com o advento da Lei n° 8.884/94 o órgão foi modificado para uma 
autarquia vinculada ao Ministério da Justiça. Nessa lei eram deliberadas 
as atribuições do CADE, da Secretaria de Direito Econômico (SDE), do 
Ministério da Justiça, a Secretaria de Acompanhamento Econômico 
(Seae), do Ministério da Fazenda. Estes entes unidos são responsáveis 
pela defesa da livre concorrência no Brasil.

Em 2011 ocorreu uma nova alteração legislativa, da qual adveio 
a promulgação da Lei n°12.529/11. Esta medida trouxe diversas 
alterações no campo administrativo para efetivação do controle 
realizado pelo CADE.

“Com a sua vigência, o Sistema Brasileiro de Defesa 
da Concorrência foi totalmente reestruturado. 
Seu “esqueleto” administrativo foi modificado, 
visando o aprimoramento, eficiência e celeridade 
nas investigações e julgamento das condutas 
anticompetitivas, e nas análises das operações 
concernentes à concentração de empresas. 
(VORONKOFF, 2014, p.148)”
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A nova lei de concorrência estabeleceu como seus órgãos o Cade 
e o Seae (Secretária de acompanhamento econômico).

A responsabilidade do Cade é julgar e punir administrativamente 
em instância única pessoas físicas e jurídicas que cometam qualquer 
tipo de infração à ordem econômica, não havendo possibilidade de 
recurso para outro órgão. Também analisa os atos de concentração, 
de modo a reprimir a excessiva concentração que impossibilita a 
concorrência.

Pode-se dizer que o Cade possui três funções: função preventiva 
(controle de fusões, incorporações e outros atos de concentração 
econômica), função repressiva (combate à cartéis e outras condutas 
nocivas à livre concorrência) e função educativa (instruir o público 
sobre a importância da concorrência, bem como as condutas nocivas 
ao sistema econômico).

Diante de tantas operações societárias possíveis no direito 
brasileiro, é altamente necessário que algum sistema regule o bom 
funcionamento do mercado, pois a “mão invisível” já se mostrou falha 
em diversas tentativas de regulação, mostrando, de forma contrária, 
que serve somente para o aumento das desigualdades.

Com o avanço da globalização e o aumento do poder de diversas 
empresas multinacionais o monopólio do comércio passa a ser uma 
realidade que está diante de nossos olhos, bastando um descuido 
da sociedade para que forças mais poderosas possam moldar a seu 
bel-prazer o funcionamento da sociedade como um todo, visto que o 
mercado passa substancialmente por uma necessidade de qualquer 
cidadão.

Fica nítido que o objetivo do CADE e de todo o sistema Brasileiro 
de Defesa da Concorrência é acabar com o monopólio, que significa a 
existência de apenas um ofertante de um determinado bem ou serviço.

Assim, é muito importante que os acadêmicos, cidadãos e 
empresários estejam cientes das funções do sistema antitruste 
brasileiro, bem como é muito importante que se saiba a forma como 
as empresas podem operar para, de forma consciente ou não, dominar 
o mercado e exercer seu poder de forma abusiva.
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3.2.2.6 LEI N º 13.874 DE 2019

A Lei 13.874proclama, em seu preâmbulo, a “Declaração de 
Direitos de Liberdade Econômica”, estabelecendo garantias de livre 
mercado, alterando diversas leis, dentre elas o Código Civil, a CLT, Lei 
das Sociedades Anônimas, Lei dos Registros Públicos.

Grande parte das medidas pretendidas está relacionada com 
o instituto do poder de polícia, atividade estatal por meio do qual se 
conforma e limita a propriedade e atuação privada ao interesse da 
coletividade, mediante prescrições legais que, de per si, ou por meio 
de atos administrativos que a ela se seguem, como autorizações, 
licenças, interferem no agir particular.

Uma das importantes propostas da lei, com vistas a destravar a 
atividade econômica, parte do pressuposto de que a presença estatal 
pode se revelar excessiva, traduzindo obstáculo a ser transposto sem 
razão que assim justifique. Vale dizer, na visão que percorre a lei, 
algumas atividades econômicas, dado o seu baixo impacto e logo um 
risco diminuto de efeitos colaterais negativos, dispensariam expedição 
de atos autorizativos para funcionamento.

Evidente que não se trata de simples homenagem ao princípio 
constitucional da livre iniciativa ao qual não se pode tributar a franquia 
ao agir ilimitado ou liberto de exigências estatais. Assim fosse, não 
haveria espaço para a polícia administrativa, a despeito dos contornos 
mais ou menos incisivos da atuação dos agentes econômicos.

A questão está em identificar em que situações torna-se 
desnecessário o controle preventivo da administração pública, via 
autorizações e licenças, o que além de desinibir empreendimentos, 
pode permitir ganhos de eficiências, direcionando os agentes públicos 
para setores em que razões ambientais, de segurança ou sanitárias, 
entre outras, verdadeiramente reclamam controle.

Ainda sobre o poder de polícia, a lei está a prescrever o silêncio 
eloquente, fruto da omissão administrativa, incapaz de responder a 
tempo a postulação privada (inciso IX do art. 3º). Nos termos da norma 
aprovada pelo Congresso Nacional, a inércia administrativa será 



 | 87Direito Econômico - Primeiras linhas

compreendida como aceitação tácita ao pedido para exercício de dada 
atividade.

A proposta é descongestionar a agenda econômica, eliminando 
sua condição de refém de silêncios administrativos. Coloca-se sobre o 
aparato estatal o encargo de executar a tempo seu dever. Sob essa ótica, 
a proposta deve ser bem recebida. Mas, nunca se pode desconsiderar 
que o poder de polícia não se resume apenas ao exame de pedidos 
de liberação. Assim, no futuro, já em curso dada atividade econômica 
cujo ato liberador decorreu não de licença estatal expressa, mas da 
sua inação, a administração pública ainda poderá atuar, realizando 
fiscalizações observados os contornos da legislação. Vale dizer, não se 
está a desautorizar a atuação administrativa de forma perene sobre o 
privado, porque no início operou-se a liberação tácita.

Por outro lado, se o ambiente empresarial recebe com alegria o 
silêncio eloquente, a redação da norma não esclarece de que prazo se 
está cuidar, gerando dúvidas sobre possíveis efeitos negativos. Explica-
se: há prazos prescritos em lei. Nestes casos, não se vislumbra maiores 
ameaças. O risco está em casos em que a administração venha a fixar 
prazos casuisticamente, ausente norma a fazê-lo de forma geral. A 
norma faz alusão ao dever da administração de informar “expressa 
e imediatamente do prazo máximo estipulado para a análise do seu 
pedido”, o que reafirma o risco de prazos não delimitados em normas.

A realidade municipal, sobretudo, justifica maior apreensão 
diante da possibilidade real de inexistirem prazos na legislação 
municipal que disciplina licenças para funcionamento. O risco de 
corrupção diante da ameaça de prazos dilatados é real.

Noutro giro, vê-se importante previsão no inciso IV do art. 3º que 
prevê o efeito vinculante das decisões administrativas quando se tratar 
de atos de liberação de atividade econômica. A administração pública 
deve garantir respostas idênticas para situações similares. Além 
da aplicação do princípio da isonomia, evitam-se favorecimentos, 
perseguições e minimiza-se o risco de corrupção.

Permite-se, ainda, que o empreender saiba previamente 
o entendimento da administração pública, podendo, desta 
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forma, amoldar o seu comportamento e a tomada de decisões. A 
uniformização do entendimento da administração pública leva, ainda, 
à racionalização e à eficiência, na medida em que o assunto é decidido 
uma única vez e aplicado em outras diversas situações.

A Lei 13.874/19 também inseriu a análise do impacto regulatório 
como medida importante a ser adequadamente tratada. O art. 5º 
determinou a realização daanálise do impacto regulatório antes da 
edição e de alteração de atos normativos de interesse geral de agentes 
econômicos ou de usuários dos serviços prestados. Essa análise deve 
considerar os possíveis efeitos do ato normativo para verificar a 
razoabilidade do seu impacto econômico.

Os estudos deverão ser norteados por uma metodologia e por 
quesitos mínimos. A metodologia, os quesitos, bem como as hipóteses 
em que será obrigatória a sua realização e eventuais casos de dispensa 
são definidos em regulamento ainda pendente de edição (parágrafo 
único do art. 5º).

Essas exigências, em verdade, não são novidades no ordenamento 
jurídico. A Lei das Agências Reguladoras –Lei nº 13.848/19também 
ocupa-se do tema. Aliás, desde o advento da Lei 13.655/18 é perceptível 
o movimento em direção ao consequencialismo. Decisões a serem 
tomadas nas esferas judicial, administrativa e controladora devem 
analisar as suas consequências práticas. Alternativas devem ser 
apresentadas e consideradas no momento da decisão, cuja análise 
deve, inclusive, fazer parte da sua motivação (art. 20). A função 
normativa não deve ficar à margem desta tônica.

A Lei nº 13.874/19 combate expressamente o abuso do poder 
regulatório, assim descrito, em síntese, como aquele que (i) cria 
reserva de mercado; (ii) cria enunciado que impeça a entrada de novos 
competidores; (iii) exige especificação técnica que não seja necessária 
para atingir o fim desejado; (iv) redige enunciados que impeçam 
ou retardem a inovação e a adoção de novas tecnologias, processos 
ou modelos de negócios; (v) aumente custos de transação sem 
demonstrar benefícios; (vi) crie demanda artificial ou compulsória 
de produto, serviço ou atividade profissional, inclusive de uso de 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 13.848-2019?OpenDocument
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cartórios, registros ou cadastros; (vii) restrinja o uso e o exercício de 
publicidade e propaganda sobre um setor econômico, ressalvados, 
por obvio, as hipóteses legais; (ix) exija requerimentos, sob pretexto 
de inscrição tributária, que mitiga a possibilidade de desenvolver 
atividade econômica de baixo risco sem a necessidade de quaisquer 
atos públicos de liberação da atividade econômica, (x) introduza 
limites à livre formação de sociedades empresariais ou de atividades 
econômicas.

Cada um dos incisos merece um olhar mais detido, inclusive com 
vistas a verificar se não há desacertos. Mas a preocupação da adequação 
entre fins e meios é inerente ao princípio da proporcionalidade. 
No âmbito do processo administrativo federal, o art. 2º, VI da Lei 
9.784/99já vedava a imposição de ônus excessivo ao administrado. Às 
agências reguladoras também foi imposta a obrigação expressa na 
recente lei de se “observar, em suas atividades, a devida adequação 
entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e 
sanções em medida superior àquela necessária ao atendimento do 
interesse público” (art. 4º).

A aplicação da figura do abuso do poder regulatório merece as 
conformações necessárias, pois não pode ter o condão de amputar o 
dever regulatório.A questão está em identificar em que situações e 
com qual densidade o poder regulatório deve atuar.

3.2.2.7 LEI N º 14.333 DE 2021

A Lei nº 14.133/2021 encontra-se em vigor desde o dia 1º de abril 
deste ano e gradativamente, ao longo dos próximos dois anos contados 
a partir da data mencionada, passará a ser aplicada até que o final 
deste prazo substituirá, definitivamente, a Lei nº 8.666/1993, a Lei nº 
10.520/2002 e a Lei nº 12.462/2011.

Sendo assim, é preciso se preparar para aplicar a nova lei, 
especialmente de modo a conseguir extrair de seus dispositivos o 
verdadeiro e adequado sentido da norma, o que nem sempre é fácil, 
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haja vista a interpretação meramente literal não ser suficiente, em 
todos os casos.

Nesse contexto, a as normas jurídicas não se confundem com 
a simples letra da lei. Dois exemplos, tratando da responsabilidade 
subsidiária trabalhista da Administração tomadora de serviço 
terceirizado, deixam claro isso. Observe-se.

A respeito da responsabilidade subsidiária trabalhista da 
Administração tomadora de serviço terceirizado, a Lei nº 14.133/2021 
reconheceu o entendimento já firmado no âmbito do Supremo Tribunal 
Federal e do Tribunal Superior do Trabalho, segundo o qual, nas 
contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva 
de mão de obra, a Administração responderá subsidiariamente pelos 
encargos trabalhistas devidos pela empresa contratada se comprovada 
falha na fiscalização do cumprimento dessas obrigações.

Exatamente nesse sentido se consolidou o entendimento 
a respeito do assunto no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a 
partir do julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 16, 
em novembro de 2010. Do mesmo modo, essa orientação reflete o 
entendimento estabelecido no âmbito do Poder Judiciário trabalhista, 
por meio da Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho.

Assim, a fim de prevenir a formação dessa responsabilidade, a 
Lei nº 14.133/2021 traz a seguinte previsão no § 3º do seu art. 121:

“§ 3º Nas contratações de serviços contínuos com 
regime de dedicação exclusiva de mão de obra, 
para assegurar o cumprimento deobrigações 
trabalhistaspelo contratado, a Administração, 
mediante disposição em edital ou em contrato, 
poderá, entre outras medidas:
I – exigir caução, fiança bancária ou contratação 
de seguro-garantia com cobertura para verbas 
rescisórias inadimplidas;
II – condicionar o pagamento à comprovação 
de quitação dasobrigações trabalhistasvencidas 
relativas ao contrato;
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III – efetuar o depósito de valores em conta 
vinculada;
IV – em caso de inadimplemento, efetuar 
diretamente o pagamento dasverbas trabalhistas, 
que serão deduzidas do pagamento devido ao 
contratado;
V – estabelecer que os valores destinados a férias, a 
décimo terceiro salário, a ausências legais e a verbas 
rescisórias dos empregados do contratado que 
participarem da execução dos serviços contratados 
serão pagos pelo contratante ao contratado somente 
na ocorrência do fato gerador.”

É verdade que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 
reconhece que verbas do FGTS possuem natureza trabalhista e social, 
mas o fato é que os servidores designados para atuar como fiscais de 
contratos de terceirização nem sempre possuem formação jurídica, 
razão pela qual podem desconhecer essa compreensão.

E, nesse caso, o dispositivo legal faz menção expressa apenas 
a obrigações e verbas trabalhistas, o que poderia, com base em uma 
interpretação literal, levar a conclusão de que a natureza jurídica das 
verbas do FGTS é fundiária e não trabalhista.

Desse modo, com base em interpretação literal do dispositivo 
legal, seria possível concluir que a Lei nº 14.133/2021 admite que a 
Administração condicione o pagamento apenas a demonstração de 
verbas trabalhistas, o que impediria promover a retenção do valor 
devido à empresa contratada se esta não apresentasse o comprovante 
de depósito do FGTS, por exemplo.

Da mesma forma, também com base em interpretação literal 
do dispositivo legal, a Administração somente poderia realizar o 
pagamento diretamente aos empregados alocados na prestação do 
serviço no caso de inadimplemento de verbas trabalhistas.

De plano, afasta-se qualquer cogitação de interpretação literal 
na situação em exame. A razão para tanto é simples: a finalidade do 
dispositivo legal consiste em prever instrumentos e medidas capazes 
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de assegurar o adimplemento das obrigações devidas pela empresa 
contratada em face da mão de obra alocada na execução do contrato, 
evitando assim possível imputação de responsabilidade subsidiária à 
Administração tomadora do serviço. Desse modo, na medida em que 
a Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho estabelece que “A 
responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as 
verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação 
laboral” e que a condenação imposta pelo Poder Judiciário trabalhista 
alcança as verbas fundiárias, não faz sentido algum limitar o alcance 
das medidas preventivas apenas às verbas trabalhistas.

Ao invés disso, com base em interpretação finalística, deve-se 
reconhecer que a finalidade do dispositivo legal objetiva assegurar o 
adimplemento de todas as obrigações devidas pela empresa contratada 
à mão de obra alocada na prestação do serviço que possam determinar 
a imputação de responsabilidade subsidiária à Administração pelo 
pagamento.

Em alinhamento com essa orientação, destaca-se que o art. 50 
da Lei nº 14.133/2021 prevê que “Nas contratações de serviços com 
regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o contratado deverá 
apresentar, quando solicitado pela Administração, sob pena de 
multa, comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistase 
com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)em relação aos 
empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, em 
especial quanto ao: 

(…); III –comprovante de depósito do FGTS;”

Outra questão que merece atenção é o fato de o § 3º do art. 121 
da Lei nº 14.133/2021 ter previsto que nas contratações de serviços 
contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a 
Administração,mediante disposição em edital ou em contrato,poderá, 
entre outras medidas, promover a retenção do pagamento devido à 
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empresa contratada no caso de não ser comprovado o pagamento das 
verbas trabalhistas vencidas relativas ao contrato.

Novamente, com base em interpretação literal do dispositivo 
legal, seria possível concluir que a retenção do pagamento devido à 
empresa contratada, no caso de não restar comprovada a quitação 
dasobrigações trabalhistasvencidas relativas ao contrato, somente 
será possível se houver previsão nesse sentido no edital ou no contrato. 
Por consequência, não havendo previsão expressa nos instrumentos 
convocatório e contratual estabelecendo essa condição, restaria 
vedada a retenção de pagamento no caso de não ser demostrada a 
aludida quitação.

Mais uma vez, rechaçamos interpretação literal que conduza a 
essa conclusão. E, novamente, a razão para tanto é simples: a retenção 
do pagamento, nesse caso, possui natureza preventiva, acautelatória, 
razão pela qual não requer previsão contratual para ser adotada.

No julgamento do Recurso Especial nº 1.241.862/RS, a Segunda 
Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu que “se a 
Administração pode arcar com as obrigações trabalhistas tidas como 
não cumpridas quando incorre em culpa in vigilando (mesmo que 
subsidiariamente, a fim de proteger o empregado, bem como não 
ferir os princípios da moralidade e da vedação do enriquecimento 
sem causa), é legítimo pensar que ela adote medidas acauteladoras 
do erário, retendo o pagamento de verbas devidas a particular que, a 
priori, teria dado causa ao sangramento de dinheiro público”.

Vê-se, assim, que a retenção em situação dessa espécie assume 
natureza acautelatória, com o objetivo de evitar que a Administração 
efetue o pagamento para a empresa e, posteriormente, seja condenada 
pelo Poder Judiciário trabalhista a realizar o pagamento das verbas 
trabalhistas aos empregados alocados na execução do contrato.

Considerando a supremacia do interesse público em face do 
interesse privado da empresa contratada que está inadimplente em 
relação ao pagamento das verbas trabalhistas e fundiárias decorrentes 
da execução do contrato, nada mais natural do que reconhecer o 
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poder implícito da Administração para adotar as medidas necessárias 
e compatíveis para resguardar os interesses públicos sob sua tutela.

Exatamente nesse sentido formou-se o entendimento do Tribunal 
de Conta da União no Acórdão nº 3.301/2015 – Plenário, quando 
reconheceu que, não obstante a falta de previsão nos instrumentos 
convocatório e contratual tratando da retenção de valores devidos à 
empresa contatada, essa retenção encontra fundamento nos “’poderes 
implícitos’, princípio basilar de hermenêutica constitucional, segundo 
o qual a outorga de competência a determinado ente estatal importa 
no deferimento implícito, a esse mesmo ente, dos meios necessários 
à sua consecução”.

Na mesma ocasião, o Tribunal de Conta da União também 
reconheceu que a “Retenção parcial não constitui sanção, mas medida 
preventiva e acautelatória, destinada a evitar que a inadimplência da 
contratada com suas obrigações trabalhistas cause prejuízo ao erário”.

Ora, na medida em que cabe à Administração tutelar o interesse 
público que lhe cabe administrar, podendo para tanto se valer dos 
meios e recursos mais adequados e compatíveis para o atingimento 
dos fins pretendidos, resta evidente que, ainda que não prevista nos 
instrumentos convocatório e contratual, a retenção de valores devidos 
à prestadora de serviços continuados com dedicação de mão de obra, 
para fazer frente ao descumprimento de obrigações trabalhistas, 
revela-se medida lícita, pois, do contrário, o ente estatal pode ser 
responsabilizado por essas obrigações.

Desse modo, demonstramos a partir dessas duas situações que 
a simples interpretação literal da Lei nº 14.133/2021 pode determinar 
sérios riscos para os agentes que a aplicarão, o que prova a lição de 
Engish, citada pelo professor Marçal Justen Filho, segundo a qual “não 
só a lei pode ser mais inteligente do que o seu autor, como também 
o intérprete pode ser mais inteligente do que a lei”. No caso, a fim 
de resguardar a imputação de responsabilidade aos agentes públicos 
que lidam com a aplicação da Lei nº 14.133/2021, entendemos que o 
intérprete da lei precisará ser mais inteligente do que a lei! 
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3.2.2.8 CONCLUSÃO

Portanto, nesse trabalho fica evidente que a política econômica, 
historicamente, foi o conjunto de medidas postas em prática na busca 
para atender aos objetivos econômicos. Medidas essas que passaram a 
ser juridicamente acompanhadas, sob a pena de prática arbitrária do 
poder, na busca de respeitar os direitos indispensáveis à vida social. 
Por fim, ao Direito Econômico são atribuídas características políticas 
da mobilidade, flexibilidade e revisibilidade que, por força de seu 
próprio objeto, foram passando por diversas evoluções no decorrer da 
história.

É certo que direito econômico integra a árvore do direito, 
adquirindo sua autonomia após uma evolução constitucional, 
traduzindo-se como a ciência que se encarrega das normas jurídicas, 
em sentido amplo, que tratam da economia, principalmente no que 
concerne a constituição econômica, isto é, o conjunto de disposições 
constitucionais que dizem respeito à conformação da ordem 
fundamental da economia, legitimada no título Da Ordem Econômica, 
na CFRB de 1988.
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4. POLÍTICA 
ECONÔMICA

 Letícia Andrade Senra
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 Letícia Andrade Senra1

4.1 INTRODUÇÃO

Na Grécia Antiga, a palavra economia já era utilizada e indicava 
administração da casa ou do patrimônio particular (SANDRONI, 
20115). É justamente do grego que deriva o significado da palavra: oikos 
(casa) e Nomos (norma ou lei). Como avanço da sociedade humana, a 
economia se expandiu também aos assuntos das empresas (ou seja, 
das unidades de produção) e dos governos (ou seja, das políticas 
econômicas). 

Assim, a economia é a ciência cujo objeto de estudo é a atividade 
econômica de toda a sociedade (KRUGMAN; WELLS, 2011). Isso 
significa que a finalidade da economia é entender como a sociedades 
se organizam em relação a sua produção de bens, como distribuem 
suas riquezas e rendas, como regulam os seus mercados e como 
combinam os seus recursos produzidos. 

Segundo Cleto; Dezordi (2002, p.16), “entendem-se como políticas 
econômicas, as ações tomadas pelo governo, que, utilizando instrumentos 
econômicos, buscam atingir determinados objetivos macroeconômicos”. 
Acrescentando assim a idéia de política e economia juntas.

A política econômica, por sua vez, é uma série de ações 
planejadas e realizadas pelo governo, com o objetivo de atingir metas 
no âmbito da econômica nacional. Seria a forma como o governo 
dirige economicamente a nação.É a mistura de política e economia. O 
país  adquire características do governo gesto do momento. 

Diante do significado das palavras e do conceito dito por Cleto; 
Dezordi (2002, p.12) podemos dizer essas ações planejadas e realizadas 
pelo governo envolvem o poder Legislativo, Executivo e alguns órgãos, 
como por exemplo, o Banco Central(Bacen).As ações realizadas na 
política econômica de um país são determinantes para o desempenho 

1 Graduada em Processos Gerencias (2017) – UEMG; Graduanda em Direito 
(7° período) – Faculdade Alis Itabirito/MG

https://investidorsardinha.r7.com/aprender/banco-central-do-brasil-bacen/
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econômico da nação, podendo resultar em seu crescimento ou 
estagnação.Por isso a necessidade continua de escolher bem os 
governantes, uma vez que esse cenário se modifica de acordo com o 
gestor. 

A política econômica envolve o orçamento do governo, a oferta 
de moeda no mercado, a tributação, o mercado de trabalho e a taxa 
de juros.Todas essas temáticas que são tratadas no âmbito da política 
econômica afeta a vida da população no geral e caso o governo realize 
algum ação mal sucedida, as conseqüências podem ser graves, como 
por exemplo, o aumento do desemprego.

Então, para entender a importância da política economia para 
uma sociedade é importante perceber que as decisões governamentais 
impactam diretamente na economia de um pais, possibilitando ou 
fechando as portas para investimentos nacionais e internacionais. 

4.2 DESENVOLVIMENTO 

 Após entender o conceito é hora de entender a aplicabilidade da 
política economia no desenvolvimento de um país e a relação com o 
governo do momento. 

O principal objetivo de uma política econômica é alcançar as 
metas relacionadas à situação econômica de um país. A definição das 
metas está relacionadas as imposições legais e ainda a metodologia 
de gestão adotada pelo governo que ocupa aquela posição no modelo. 

É claro que essas decisões são norteadas por dispositivos 
constitucionais e infraconstitucionais que impõem algumas ações para 
todos os governos, independente da sua linha de governança. Podemos 
citar nessa linha de raciocínio a busca continua dos direitos e garantias 
fundamentais. Essas são situações que o governo não pode abandonar 
para alcançar outros objetivos. Esses são os atos vinculados, são 
aqueles que contém todos os seus elementos constitutivos vinculados 
à lei, não existindo dessa forma qualquer subjetivismo ou valoração 
do administrador, mas apenas a averiguação da conformidade do ato 
com a lei.
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Por outro lado, existe uma infinidade de metas a serem 
alcançadas e, conseqüentemente, existem diversas possibilidades 
para chegar ao objetivo final. E isso configura o perfil do governo 
que ocupa a posição de decisão para o alcance dessas metas que 
impactam na economia nacional. Esses são os atos discricionários, 
os atos que a lei confere liberdade ao administrador para que ele 
proceda a avaliação da conduta a ser adotada segundo critérios de 
conveniência e oportunidade, mas nunca se afastando da finalidade 
do ato, o interesse público. 

A política econômica varia de acordo com o governo e com a 
evolução da sociedade. Para ilustrar essa diferença basta analisar 
a diferença entre as políticas econômicas do início dos anos 90 em 
oposição à dos anos 2000 tomando como referencia elementos como 
a mão-de-obra, a estrutura da produção (e o produto per capita) e 
os sistemas financeiros nacionais e internacionais. A mão de obra 
está relacionada com o aumento populacional, taxa de natalidade e 
conseqüentemente aumentando a proporção de jovens nestes países e 
a de velhos nas sociedades mais avançadas. Já a estrutura de produção 
diz respeito aos padrões de trabalho (especialização) e pelos avanços 
tecnológicos, que aumentaram dramaticamente o produto per capita, 
muito mais do que o crescimento da população. Por fim os sistemas 
financeiros nacionais e internacionais interagiram de maneiras 
diversas com os processos produtivos, as correntes de comércio e os 
movimentos de capitais, ao passo que o padrão monetário internacional 
passou por mudanças radicais, abandonando a referência exclusiva 
ao ouro como garantia de liquidez e a rigidez das paridades cambiais 
do começo do século em favor de formas variadas de um regime de 
flutuação que tornou-se praticamente universal em seu final, com as 
poucas exceções dos sistemas de conversão (currency boards). 

Dessa forma, é possível observar queas políticas econômicas 
podem ter diversos objetivos, a depender do momento econômico 
nacional e mundial, dos governos em posse e também das necessidades 
da população naquele momento ou até mesmo no longo prazo.
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A política econômica de um país se subdivide em 3 vertentes 
principais: a política fiscal, a monetária e a cambial.

4.3 POLÍTICA FISCAL 

Heakal apud Juozapavicius (2009, s. p.), fundamenta a política 
fiscal, relacionando-a com a monetária, conforme segue: 

“Política fiscal é o meio pelo qual um governo 
ajusta seus níveis de gastos a fim de monitorar 
e influenciar a economia de um país. É irmã da 
política monetária, estratégia com a qual um banco 
central influencia os recursos monetários de um 
país. Essas duas políticas são utilizadas em várias 
combinações em um esforço de orientar as metas 
econômicas de um país.”

A Política Fiscal diz respeito à administração das receitas e 
despesas do Governo. Ao promover uma Política Fiscal adequada, o 
Governo consegue ter um controle maior das finanças para equilibrar 
os gastos de acordo com arrecadação de tributos por meio de impostos.

Assim, a Política Fiscal é usada para conter a recessão e 
controlar a inflação, buscando contribuir com a estabilidade e 
o desenvolvimento econômico sustentável do país.Ela impacta 
diretamente no desempenho dos investimentos. 

Existem dois tipos de política fiscal, a restritiva e a expansionista 
que é definida de acordo com o momento econômico que o país 
vivencia. 

• Política Fiscal Restritiva

A Política Fiscal Restritiva propõe a diminuição dos gastos 
públicos como forma de equilibrar o orçamento e aumento de 
impostos para ampliar a arrecadação. Ao promover o aumento da 
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carga tributária, indiretamente acontece há a redução da moeda em 
circulação.

• Política Fiscal Expansionista

 A Política Fiscal Expansionista promove o aumento dos 
gastos públicos como forma de estimular a economia para retomar 
o crescimento no curto prazo. Entre as ações adotadas neste tipo de 
Política Fiscal estão: o estímulo às exportações, diminuição da carga 
tributária para estimular o consumo e os investimentos, além de 
aplicar tarifas e barreiras às importações para valorizar a produção 
industrial nacional.

O Tesouro Nacional é o órgão responsável pelas contas públicas e 
os principais indicadores econômicos que o Governo deve acompanhar 
para determinar a Política Fiscal adotada são a inflação, equilíbrio das 
contas externas e crescimento da produção e do emprego.

4.4 POLÍTICA MONETÁRIA 

De acordo com Rebouças (2009, s. p.) entende que o conceito de 
Política Monetária:

“Quando um governo atua para controlar a quantidade 
de moeda que circula em seu país, os níveis de crédito, 
as taxas de juros e a liquidez da economia, estas são 
ações de uma política monetária em âmbito nacional. 
A política monetária visa defender o poder de compra 
de uma moeda, sendo ela expansionista ou restritiva. 
Na política restritiva, o dinheiro em circulação 
é diminuído ou estabilizado para desaquecer a 
economia e manter os preços de mercado.  Na política 
expansionista, o dinheiro em circulação aumenta de 
quantidade para aquecer a economia , a demanda de 
mercado e consequentemente o crescimento econômico 
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do país. O aquecimento possui o risco de gerar efeito 
inflacionário na economia.”

A política monetária controla a quantidade de moeda em 
circulação no país a fim de evitar problemas inflacionários, ou seja, a 
sua liquidez. Esse controle inflacionário significa estabilizar os preços 
de produtos comercializados no país, sejam eles bem físicos, como 
alimentos no supermercado, ou mesmo ativos ligados aos títulos de 
dívida pública e à taxa Selic, como os emitidos peloTesouro Direto.

Esse controle acontece por meio de medidas tomadas por 
autoridades do ramo econômico (Bancos Centrais e demais instituições 
subsidiárias) que no caso do Brasil são executadas pelo Banco Central 
do Brasil (Bacen), uma autarquia federal que, por meio de seus órgãos 
internos, define taxas de juros. Para normatizar as ações do Bacen, 
existe o Conselho Monetário Nacional. Também tem o Comitê de 
Política Monetária do Banco Central (COPOM), que é a entidade do 
Bacen que define as taxas de juros praticadas pelo Estado.

Os instrumentos da política monetária podem promover o 
aumento ou a redução da quantidade de moeda em circulação. No 
Brasil, alguns desses instrumentos que estão à disposição do Governo 
são:

• Recolhimento compulsório

O recolhimento (ou depósito) compulsório é uma taxa que os 
bancos pagam aoBanco Central, que pode ser feito em moeda ou em 
títulos públicos federais. Funciona como uma forma de restringir a 
moeda em circulação do país, tirando-a diretamente dos bancos e, 
assim, não chegando à população.

Para reduzir a atividade econômica no país, o Bacen eleva essas 
taxas. Com menos recursos disponíveis os bancos tendem a diminuir 
a disponibilidade de empréstimo á população. Já para aumentar a 
moedas circulando, a taxa obrigatória é reduzida pelo Bacen, o que 
faz com que os bancos tenham mais recursos para o oferecimento 

https://akeloo.com.br/guia-tesouro-direto/
https://www.remessaonline.com.br/blog/banco-central-adia-prazo-para-entrega-da-declaracao-cbe/
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de crédito.Dessa forma o Banco Central interfere nas atividades 
econômicas do país e, conseqüentemente, na inflação.

•  Taxa de Redesconto

Outro instrumento da política monetária é a taxa de redesconto, 
que é uma taxa de juros cobrada pelo Bacen nos empréstimos feitos 
aos bancos comerciais. Quanto maiores as taxas pagas pelos bancos, 
também serão altas as taxas cobradas dos clientes, dificultando esses 
empréstimos e diminuindo a moeda em circulação. Já para mais 
moeda circulando na economia, essas taxas são reduzidas.

• A taxa de juros

Outro dos principais mecanismos da política monetária no 
Brasil é a alteração da taxa básica de juros (ataxa Selic).

Funcionada da mesma forma que os mecanismos anteriores. 
Quando a taxa Selic é elevada, as taxas cobradas pelos bancos 

também se eleva e o acesso ao crédito é mais difícil, diminuindo o poder 
de compra dos brasileiros. O que vai fazer com que a demanda caia e, 
portanto, os preços também. Conseqüentemente, há a diminuição da 
inflação. Já o contrário acontece com astaxas de juros mais baixas.

4.5 POLÍTICA CAMBIAL 

De acordo com Banco Central do Brasil (BCB) a política Cambial 
é: 

“É o conjunto de medidas que define o regime de 
taxas de câmbio - flutuante, fixo, administrado - e 
regulamenta as operações de câmbio. Dessa forma, 
a política cambial define as relações financeiras 
entre o país e o resto do mundo, a forma de 
atuação no mercado de câmbio, as regras para 

https://www.remessaonline.com.br/blog/selic-quarentenas-e-prognosticos/
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movimentação internacional de capitais e de 
moeda e a gestão das reservas internacionais.

A condução da política cambial afeta diretamente a vida do 
cidadão, mesmo que não tenha transações com exterior. A taxa de 
câmbio reflete nos preços dos produtos que o país importa e exporta, 
influenciando assim os demais preços da economia.”

O Conselho Monetário Nacional (CMN ) é o responsável pela 
regulamentação do mercado de câmbio, cabendo ao BC monitorar e 
garantir o funcionamento regular do mercado e o cumprimento da 
regulamentação. No caso do Brasil, o regime adotado é o regime de 
câmbio flutuante, o que significa que o BC não interfere no mercado 
para determinar a taxa de câmbio, mas para manter a funcionalidade 
do mercado de câmbio. O esquema abaixo sintetiza bem esse regime. 
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Fonte : Banco Central do Brasil

4.6 CONCLUSÃO

Conclui-se que a política econômica vai muito além das ações 
planejadas e realizadas pelo governo para atingir as metas no âmbito 
da economia nacional. existem tomadas de decisões de atos 
discricionários e vinculados. São vários os mecanismos utilizados para 
o alcance dessas metas como foi abordado nesse capítulo. 

Em resumo, vimos que a política fiscal vem como meio pelo 
qual um governo ajusta seus níveis de gastos a fim de monitorar e 
influenciar a economia de um pai, tanto a política fiscal restritiva 
quanto a expansionista. Por sua vez a política econômica acontece 
quando um governo atua para controlar a quantidade de moeda que 
circula em seu país, os níveis de crédito, as taxas de juros e a liquidez 
da economia, estas são ações de uma política monetária em âmbito 
nacional. a política monetária usa das ferramentas recolhimento 
compulsório, taxa de redesconto e  taxa de juros para atingir seus 
objetivos. Já a  política cambial é o conjunto de medidas que define 
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o regime de taxas de câmbio - flutuante, fixo, administrado - e 
regulamenta as operações de câmbio. Ao analisarmos todas essas 
políticas, é possível observar que o objetivo final de todas é o mesmo: 
alcançar as metas relacionadas à situação econômica de um país.

Diante dos pontos abordados podemos perceber que a política 
econômica é fundamental para o desenvolvimento econômico de um 
país. Quando falamos dos atos discricionários, podemos dizer que 
nesse ponto o país ganha a característica do governo que está gerindo 
o país no momento da analise. Daí a importância de escolher bem 
os representantes governamentais para o desenvolvimento do país. 
Por isso é necessário entender de economia política, conhecer as 
propostas do governante e compreender a linha de gestão adotada por 
ele para escolher a melhor opção para a nação a qual está inserido. 

Portanto, a economia política é de extrema importância para o 
desenvolvimento econômico de um país. São ações planejadas pelo 
governo que, embora pareçam distantes, impactam diretamente 
na vida da população já que os bancos repassam para a população 
a facilidade ou dificuldade de crédito. Não é um assunto distante do 
nosso dia a dia nem mesmo filosófico. São ações práticas e contínuas 
presentes no mercado nacional e internacional. São ações macros que 
chegam ao plano micro e afetam a todos os entes da nação. Por isso e 
de suma importância entender a aplicabilidade da política econômica 
e entender ainda o poder da decisão na escolha dos governantes. 
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Josiele Helena Silva Salomão1

5.1 INTRODUÇÃO 

Nas estudantes temos um grande interesse por conhecimentos 
o grande poder que nos leva a sabedoria, por isto sabemos analisamos 
fascinação uma quantidade imensurável, de objetos problemas, mas 
poderemos os transtornos e as facilidade que nos leva o poder do saber. 
Quando a Constituição diz que a pessoa tem o direito à igualdade, 
reclamamos do Estado contra o privilegio dado à concorrente, somo 
incapaz de transpor essa briga, o símbolo da justiça é uma deusa com 
a balança, o que parece remeter a uma operação matemática, Só que 
os olhos estão vendados e por isto ela não vê os pratos se movendo, 
nem o peso que carrega, ela sente o movimento e por esse meio busca 
uma relação de equilíbrio.  

Esse nosso jeito um tanto excêntrico de ser sem falar nos gestos 
formais e no linguajar rebuscado não é propriamente incompatível 
com a vida moderna, de resto nela parece haver espaço para quase 
tudo. Mas certo ele nos tira da linha de frente. 

Ê o raciocínio económico que mais influi na escolha de novas 
políticas, nas medidas para enfrentar as crises, no planejamento 
estratégico do Estado.

Atualmente o Brasil vive uma verdadeira febre de criação de 
agências reguladoras, as Várias agencias nem ao mesmo seguem 
um modelo comum, nem tem competências sempre comparáveis. 
Mas mesmo assim há semelhança, são entidades com tarefas 
tipicamente de Estado editam normas, fiscalização, aplicam sanções, 
resolvem disputa entre as empresas, decidem sobre reclamações 
de consumidores, gozam de autônima em relação ao Executivo, seu 
dirigente tem mandatado e por isso, não podem sem ser demitidos dos 
livremente pelo Presidente ou Governador suas decisões não podem 

1 Graduando do 7º período de Direito - Faculdade Alis de Itabirito  
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ser alteradas pela Administração Central e assim por diante. Suas 
tarefas ordenar setores básicos da infraestrutura econômica.

Autoridades com poderes de regulação existem para todos os 
setores, não só para os privatizados mencionem-se os órgãos de defesa 
da concorrência e os voltados ao mercado financeiro.

 Agências reguladoras existem em países que nunca conheceram 
os fluxos de estatização e privatização, como os Estados Unidos. 
Privatizações foram implementadas sem que o Estado se preocupasse 
em ampliar sua função regulatória.

Mas há uma clara tendência nos últimos anos entre os países que 
optaram por amplos processos de privatização de serviços básicos, de 
criar órgão de regulação ou de conferir maior autonomia ou poderes 
aos já existentes.

 No Brasil não foi diferente. Com o processo de privatização 
atingindo o setor de serviço estatais, veriam as agências reguladoras, 
no âmbito federal as telecomunicações, a ANATEL para a energia 
elétrica a ANEEL e para o petróleo, a ANP.

5.2 IMPORTÂNCIA DA AGÊNCIA REGULADORA, EM UMA 
VISÃO GERAL

As agências reguladoras desempenham papel fundamental 
para o desenvolvimento do país, sendo responsáveis por disciplinar, 
fiscalizar e controlar atividades que norteiam os progressos econômico, 
social e político ao funcionar como uma espécie de administrador 
- que deve ser, ao mesmo tempo, imparcial e sensível às demandas 
tanto dos agentes regulados como dos consumidores.

Para compreender sua real importância, no entanto, é preciso, 
antes, entender a maneira como foram instituídas e adotadas pelos 
países. Momentos históricos, como a Primeira e Segunda Guerra 
Mundiais, a quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque, entre 
tantos outros acontecimentos, que impactaram significativamente a 
economia mundial, impeliram às nações a uma maior intervenção do 
Estado na economia.
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5.3 O PAPEL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS E SUA 
IMPORTÂNCIA PARA A SOCIEDADE

De forma geral, as agências devem disciplinar o Estado e o setor 
privado, e têm como parte de suas atribuições a criação de normas 
para manter os setores mais competitivos, manter um alto índice de 
controle e fiscalização das atividades exercidas, além de garantir a 
qualidade dos serviços prestados.

A ANP, por exemplo, é responsável por ditar as regras em relação 
ao petróleo em território nacional, desenvolvendo normas que possam 
assegurar que os entes envolvidos em atividades petrolíferas cumpram 
acordo e contratos nacionais. Entre outras atividades regulamentadas 
pelo órgão estão o incentivo ao desenvolvimento, monitoramento 
da qualidade dos produtos, distribuição e comercialização interna e 
externa e a exploração e produção do petróleo e gás natural.

Mas, além de primar pelo cumprimento de leis por parte 
de empresas, sejam elas estatais ou privadas, e de promover um 
ambiental regulatório estável, visando o crescimento econômico 
e a atratividade para investidores, por exemplo, as agências são 
importantes instrumentos para a proteção e segurança da sociedade, 
sendo um canal de atendimento para as demandas sociais em relação 
a atuação de empresas, reforçando o seu caráter regulador.

Órgãos como a Anvisa tem o dever de regular toda a atividade de 
vigilância sanitária no Brasil, fiscalizando medicamentos, cosméticos, 
agrotóxicos, entre outros, a fim de eliminar potenciais riscos à saúde da 
população. Seu principal objetivo é garantir que os serviços e produtos 
oferecidos pelas empresas, no contexto da vigilância sanitária, sejam 
seguros e de qualidade, além de ter sua eficácia comprovada.

No setor de Telecomunicações, a Anatel além de promover 
o desenvolvimento e a competitividade entre provedores em todo o 
país, também é responsável por possibilitar o acesso da população 
a serviços de telecomunicação, que sejam justos e de qualidade, 
atentando-se também ao bem do consumidor. Nesse sentido, a Aneel 
também tem responsabilidades com a sociedade, ao desempenhar 
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sua função com o objetivo de garantir o desenvolvimento do setor 
elétrico de forma equilibrada, considerando, ainda, os benefícios à 
população. A agência está à frente da definição de tarifas de contas de 
luz, da fiscalização dos serviços públicos e privados de fornecimento 
de energia, e do estabelecimento de regras gerais para a geração, 
transmissão, distribuição e comercialização de energia no país.

5.4 INDEPENDÊNCIA DAS AGÊNCIAS REGULADORAS

As agências vêm sendo dotadas de alguma “independência”, que 
a legislação menciona sei característica importante de várias delas, 
independência expressão certamente exagerada. No mundo jurídico 
preferimos falar em autonomia, Mas garantir a independência e fazer 
uma afirmação retorica com objeto de acentuar o desejo de que a 
agência seja ente autônomo em relação ao Poder Executivo que atue 
de maneira imparcial e não flutue sua orientação de acordo com as 
oscilações que por força até do sistema democrático, são próprios 
desse Poder.

No atual processo de redução do tamanho e da ação do Estado, 
solução autonômica vem sendo adotadas com diferentes objetivos. De 
um lado confere autonomia a certas organizações estatais prestadoras 
de serviços, na intenção de torna-las mais ágeis e estáveis, agencias 
executivas - lei federal 9.649 de 27.5.1998, art, 51 e 52 e decretos 2.487 
3 2.488 de 2.2.1998.

No caso das agências reguladoras brasileiras recentes a outorga 
de autonomia parece haver objetivado ao menos inicialmente, oferecer 
segurança a investidores estrangeiros, atraindo os para a compra de 
ativos estatais. 

O Desafio como em qualquer outro processo de autonomização 
é o de construir um sistema de controles e influencias que assegurem 
uma atuação democrática e atenta a interesses ferais á ordem jurídica. 

O favor fundamental para garantir a autonomia da agência parece 
estar na estabilidade dos dirigentes. Na maior parte das agências, 
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anuais o modelo vem sendo o de estabelecer mandatos. O Presidente 
da República, no caso das agências federais, escolhe os dirigentes 
e os indica ao Senado Federal, que os sabatina e aprova o mesmo 
sistema usado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal, uma 
vez nomeados, eles exercem mandato, não podendo ser exonerados 
ad nutum isso é o que garante efetivamente a autonomia.

5.5 AS AGÊNCIAS E SEU PODER NORMATIVO 

Na visão de Othon de Azevedo Lopes(Autor), fundamentos da 
Regulamentação. 

Tanto a vontade popular manifestada pela 
via democrática das eleições como os limites 
necessários à manutenção do equilíbrio entre os 
poderes são colocados entre parênteses para que 
a atuação do poder administrativo burocrático 
possa corresponder e se coadunar com a dinâmica 
própria do sistema econômico, que exige contínuo 
crescimento de longo prazo.

A afirmação acima foi feita por Othon de Azevedo Lopes em seu 
livro “Fundamentos da Regulação” no tópico referente às agências 
reguladoras. Esse trecho foi selecionado para iniciar a exposição do 
problema que será abordado neste trabalho porque toca muito bem 
no ponto central da inquietação quanto à existência e à atuação das 
agências reguladoras.

De fato, essas duas construções foram edificadas ao longo de 
muitos anos e são muito caras às democracias contemporâneas, tendo 
em vista o seu altíssimo valor provado pelos avanços sociais ao longo 
da história das sociedades humanas. Assim sendo, o surgimento de 
uma proposta nova para a atuação do administrador público que 
supostamente questione a centralidade desses pilares causa, no 
mínimo, um susto. Isso porque a ideia de retrocesso social é vista com 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Othon+de+Azevedo+Lopes&text=Othon+de+Azevedo+Lopes&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
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muito maus olhos, até porque o alcance de muitos patamares sociais 
não foi feito de forma rápida e gratuita

É isso o que justificou a atribuição de poder normativo para as 
agências, o qual não exclui o poder de legislar que conhecemos, luas 
significa, sim, o aprofundamento da atuação normativa do Estado.

Desejo deixar bem vincado aqui o meu ponto de vista a 
respeito do poder normativo das agências. Quando reconheço ser 
constitucionalmente viável que elas desfrutem de um tal poder, de 
modo algum estou sugerindo que elas produzam “regulamentos 
autónomos” ou coisa parecida, pois todas as suas competências devem 
ter base legal -- mesmo porque só a lei pode cria-las, conferindo-lhes 
(ou não) poderes normativos.

O Judiciário, com a estrutura que Ilhe foi dada no século passado, 
não é capaz de conhecer de todos os conflitos decorrentes da vida 
enodem e das normas editadas para transformar em valores jurídicos 
os novos valores que foram sendo incorporados pela sociedade. 
Mesmo assim resistimos à ideia de que outros órgãos ou entes possam 
ter um papel que de algum modo corresponda, ou se assemelhe, no 
novo tempo, àquilo que o Judiciário fez no passado em caráter de 
exclusividade.

O surgimento de novos foros de solução de conflitos não implica 
que o Judiciário tenha diminuída a sua importância. Mas também não 
se pode imaginar que o Estado deva voltar atrás na proteção de valores 
que foram paulatinamente conquistados pela sociedade, e dos quais 
ele foi transformado em garantidor, simplesmente porque a estrutura 
do Poder Judiciário não foi concebida para a solução desses novos 
conflitos e das dificuldades que, para o Estado, decorrera da obrigação 
de cuidar de novos valores. 

Assim, no Brasil as agências reguladoras são autarquias e 
desempenham o papel de fiscalizar, conduzir e regular as prestações 
de serviços públicos e o exercício de atividades econômicas por 
particulares. 



116 | Direito Econômico - Primeiras linhas

5.6 EVOLUÇÃO DAS AGÊNCIAS. 

A evolução das agências reguladoras modernas nos Estados 
Unidos, segundo a doutrina, passou por vários estágios até alcançar 
o modelo atual de organização (MENDES, 2000, p.125). Destacam-se 
quatro momentos distintos. Em um primeiro momento, avulta-se a 
fase inicial da organização do próprio Estado norte-americano. Em 
1887, pouco mais de uma década após a declaração de independência, 
fortes disputas formaram-se, patrocinadas pelas empresas de 
transporte ferroviário, que se valendo das elevadas tarifas, fixadas 
livremente, almejavam maximizar seus lucros. A elas se opunham os 
fazendeiros, principalmente do lado oeste, que pressionavam para que 
não só as tarefas ferroviárias, como também o preço da armazenagem 
dos cereais, fossem regulados pelo legislativo através das assembleias 
estaduais. Nesse ano foi criada a ICC –InterstateCommerce Comission, 
com a finalidade de ditar regulação a tais disputas econômicas. 
Tendo em vista o sucesso da experiência, pouco tempo depois criou-
se uma nova agência, a FTC -Federal Trade Comission. Igualmente à 
sua antecessora, também tinha o objetivo de cuidar da regulação 
de atividades de empresas e corporações que ameaçavam a 
competitividade e favoreciam a formação de monopólios. Para 
possibilitar o desempenho de suas atividades, foram-lhe atribuídos 
por lei, poderes que a doutrina convencionou chamar de “quase 
legislativos”, “quase judiciais” e atribuições normalmente afetas ao 
poder executivo. Dessa forma, houve uma fusão das competências 
dos três poderes do Estado em um único órgão, fazendo nascer uma 
entidadesuigeneris. Porém, Alexandre Santos de Aragão ensina que 
essas funções nada mais representam que a função administrativa 
propriamente dita
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5.7 DAS AGÊNCIAS REGULADORAS

5.7.1 AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL)

 Foi criada pela Lei federal n. 9.472, de 16.7.1997 (a Lei Geral 
de Telecomunicações), que não só de finou sua estrutura, a Forma de 
nomeação de seus dirigentes e suas competências, como construiu 
detalhadamente o arcabouço regulatório do setor, do qual decorrem 
os condicionamentos daquela competência, a Lei foi  antecedida da 
alteração, pela Emenda Constitucional 8, de 15.8.1995, do art. 21, XI 
e Xll, “a”, da Constituição de 1988, quando formulou-se a exigência 
de uma lei sobre “a organização dos serviços, a criação de um órgão 
regulador e outros aspectos,.  A desestatização do Sistema TELEBRAS 
(englobando todas as empresas federais monopolizadoras dos serviços 
básicos de telecomunicações, inclusive a telefonia fixa e móvel) só 
ocorreu em julho de 1998, após a efetiva instalação da ANATEL e a edição 
das regras complementares à lei, nas quais, entre outros aspectos, 
foram fixadas as metas a serem atingidas por todas as operadoras. 
Concomitantemente à desestatização, aprofundou-se a introdução da 
competição entre prestadores, por diversos mecanismos.

5.7.2 AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL) 

Foi instituída pela Lei 9.427, de 26.12.1996 (que hoje vigora com 
as importantes alterações introduzidas pelas Leis 9.648 e 9.649, ambas 
de 27.5. 1998), a qual é complementa dá por outras leis, mais voltadas 
à arquitetura da regulação do setor, destacando-se a de n. 9.074, de 
7.7. 1995 (cujo teor atual é decorrente das modificações da Lei 9.648, 
de 1998). O programa de privatização do setor elétrico foi iniciado 
com a desestatização de algumas empresas distribuidoras, e isso 
antes mesmo do surgimento da Agência e da definição da arca bouça 
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regulatório. Mas o processo privatizante só 6oi aprofundado quando a 
Lei 9.074, de 1995, viabilizou a desregulação da produção de energia, 
criando os produtores independentes, c com a atuação da ANEEL, 
que abriu licitações para outorga de concessões de transmissão e 
participou da desestatização de empresas geradoras. O programa de 
desestatização das empresas de energia ainda não terminou.’

5.7.3 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO (ANP)

Nasceu por força da Lei f ’ederal 9.478, de 6.8.1997, na qual 
também foram deHlnidas as bases da regulação. Sua instituição havia 
sido exigência da Emenda Constitucional 9, de 9.11.1995, que permitiu 
a flexibilização do monopólio petrolífero da União, até então exercido 
pela sociedade de economia mista PETROBRAS -- Petróleo Brasileiro 
S/A (art. 1 77 da CF).

Nos Estados surgiram agências multissetoriais para regular 
as atividades dos concessionários dos respectivos serviços estatais 
(como rodovias, ferrovias, transporte coletivo de passageiros) ou 
para exercer poder delegado pela União na fiscalização de serviços 
elétricos. Exemplo a mencionar é o da AGERGS -- Agência de Regulação 
do Estado do Rio Grande do Sul, criada pela Lei estadual l0.93 1, de 
9. 1. 1997 (depois alterada pela Lei 11.292, de 23.12.1998). Após as 
eleições estaduais, o novo Chefe do Executivo, contrário à política de 
privatização em curso, foi ao Supremo Tribunal Federal apontando 
vícios de inconstitucionalidade naquela lei, inclusive por usurpação 
de competências constitucionais do Executivo.

5.7.4 AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) 

Foi instituída pela Lei federal 9.782, de 26. 1 . 1999, decorrente da 
conversão de medida provisória, e logo alterada por outra. A regulação 
propriamente económica não está entre suas atribuições diretas. 
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Porém, sua estrutura e autonomia foram visivelmente inspiradas nas 
demais agências, especialmente a ANATEL.

5.7.5 AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS)

Cabe-lhe a regulamentação, normatização, controle e 
fiscalização das atividades que garantam a assistência suplementar 
à saúde” (art. IQ da Lei 9.961, de 28.1.2000, resultante da conversão 
de medida provisória), incluindo competências económico (como 
autorizar reajustes de preços e adotar medidas que estimulem a 
competição no setor de planos privados de assistência à saúde. A 
existência de organização administrativa para defesa da concorrência, 
esta já é antiga no Brasil, pois o CADE Conselho Administrativo de 
Defesa Económica foi criado por lei em 1962. Seu perfil atual foi dado 
pela Lei 8.884, de 11.6.1994, que o transformou em ente independente, 
com poder para tomar as decisões finais na matéria que é uma agência 
reguladora. Recentemente, vem-se discutindo a conveniência de, por 
meio da instituição de fundir o CADE com a Secretaria de Direito 
Económico (órgão despersonalizado do Ministério da Justiça que 
atua como provocador da ação do Conselho, e a Secretaria de Política 
Económica órgão do Ministério da Fazenda com funções opinativas. 
Ressaltando que as agências de regulação dos serviços federais, 
como a ANATEL, ANEEL e ANP, não absorveram, em relação a seus 
respectivos setores da economia, competências típicas do CADE, que 
as possui também nesses setores. Mas as novas agências cumprem 
papel jurídico relevante, quanto concorrência, seja exercendo poder 
normativo na definição do setor nos casos da ANATEL e ANEEL, seja 
atuando como, reparador dos processos a serem submetidos ao CADE 
caso da ANATEL. 

Contudo, a criação de novas agências não ficou limitada ao 
campo dos serviços privatizados. Até o setor de Saúde ganhou os seus 
entes reguladores, vinculados ao Ministério da Saúde: a ANVS e a ANS.
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5.7.6 AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA)

Criada em 2000, é vinculada ao Ministério do Meio Ambiente 
(MMA), possuindo autonomia administrativa e financeira. É 
responsável por implantar e coordenar a gestão dos recursos hídricos 
no país, regulando o acesso à água, e é também responsável por 
promover o uso sustentável desse recurso natural.

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) é a 
responsável, na esfera federal, por implementar a Política Nacional 
de Recursos Hídricos; por regular o uso de recursos hídricos; pela 
prestação dos serviços públicos de irrigação e adução de água bruta; 
pela segurança de barragens; e pela instituição de normas.

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) 
é uma autarquia federal do Brasil, vinculada ao Ministério do 
Desenvolvimento Regional, e responsável pela implementação da 
gestão dos recursos hídricos brasileiros.

A outorga de direito de uso ou interferência de recursos hídricos 
é um ato administrativo, de autorização ou concessão, mediante 
o qual o Poder Público faculta ao outorgado fazer uso da água por 
determinado tempo, finalidade e condição expressa no respectivo ato.

5.7.7.AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA (ANCINE)

Esta é uma autarquia especial com independência administrativa 
e financeira. Foi criada em 2001, e está vinculada ao Ministério da 
Cultura (MinC). Seu objetivo principal é o fomento à produção, à 
distribuição e à exibição de obras cinematográficas e videofonográficas, 
além de regular e fiscalizar a indústria cinematográfica.

A ANCINE, em sua função regulatória, atua nesses três eixos. 
Estabelece parâmetros e induz o comportamento do mercado, estimula 
a atuação dos agentes econômicos, além de tratar analiticamente 
informações sobre os setores regulados, inclusive a partir de dados 
primários.



 | 121Direito Econômico - Primeiras linhas

Para consulta está disponível em nosso portal uma consulta da 
situação cadastral das pessoas jurídicas brasileiras registradas. No 
ambiente de login do Sistema Ancine Digital, no menu “Consultas”, há 
a opção “Situação Cadastra.

Assim, no Brasil as agências reguladoras são autarquias e 
desempenham o papel de fiscalizar, conduzir e regular as prestações 
de serviços públicos e o exercício de atividades econômicas por 
particulares.

5.7.8 AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS (ANTAQ)

Foi criada em 2001 e é vinculada ao Ministério dos Transportes, 
sendo dotada de autonomia financeira e administrativa. A agência 
se concentra na regulação, supervisão e fiscalização dos serviços 
prestados no segmento de transportes aquaviários e a exploração da 
infraestrutura portuária e aquaviária exercida por terceiros.

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ é uma 
entidade que integra a Administração Federal indireta, de regime 
autárquico especial, com personalidade jurídica de direito público, 
independência administrativa, autonomia financeira e funcional, 
vinculada ao Ministério da Infraestrutura.

O transporte aquático, aquaviário ou hidroviário consiste no 
transporte de mercadorias e de passageiros por barcos, navios ou 
balsas, via um corpo de água, tais como oceanos, mares, lagos, rios ou 
canais.

Qual a missão assegurar à sociedade a adequada prestação de 
serviços de transporte aquaviário e de exploração da infraestrutura 
portuária e idroviária, garan ndo condições de competitividade e 
harmonizando os interesses público e privado.
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5.7.9 AGÊNCIA NACIONAL DOS TRANSPORTES TERRESTRES (ANTT)

Foi criada em 2001 e é vinculada ao Ministério dos Transportes, 
tendo independência administrativa e financeira. É responsável pela 
concessão de ferrovias, rodovias e transporte ferroviário. Também 
responde pela ermissão do transporte coletivo regular nas rodovias e 
ferrovias. Além disso, autoriza o transporte de passageiros realizado 
por empresas de turismo sob regime de fretamento, o transporte 
internacional de cargas, a exploração de terminais e o transporte 
multimodal (transporte integrado que usa diversos meios).

Assegura aos usuários liberdade de escolha da forma de 
locomoção e dos meios de transporte mais adequados às suas 
necessidades; Ampliar a competitividade do País no mercado 
internacional; Reprimir fatos e ações que configurem ou possam 
configurar competição imperfeita ou infrações da ordem econômica. 

Qual a principal missão asegurar aos usuários liberdade de 
escolha da forma de locomoção e dos meios de transporte mais 
adequados às suas necessidades; Ampliar a competitividade do País 
no mercado internacional; Reprimir fatos e ações que configurem 
ou possam configurar competição imperfeita ou infrações da ordem 
econômica. 

5.7.10 AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC)

A Anac foi criada em 2005 para substituir o Departamento 
Nacional de Aviação Civil. Sua função é regular e fiscalizar as atividades 
do setor. Está vinculada à Secretaria de Aviação Civil da Presidência 
da República. Com a criação destes entes, os deveres estatais foram 
diminuídos, deixando a administração pública mais “enxuta”, 
permitindo a esta se concentrar em atividades primordialmente 
sociais. O estado deixou de arcar com os custos da ineficiência das 
empresas geridas, passando a usufruir dos impostos recolhidos pelas 
concessionárias de cada setor. 
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O órgão responsável pela aviação civil brasileira, Quanto à 
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), ela tem como finalidade 
regular e fiscalizar as atividades de aviação civil, bem como adotar as 
medidas necessárias para o atendimento do interesse público, 

Dentre as principais competências destacam-se: Representar 
o Brasil junto a organismos internacionais de aviação e negociar 
acordos e tratados sobre transporte aéreo internacional. Emitir regras 
sobre segurança em área aeroportuária e a bordo de aeronaves civis. 

... Fiscalizar serviços aéreos e aeronaves civis,.
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Neide Maria Ferreira Esteves1

6.1 INTRODUÇÃO 

Para entender sobre intervenção do Estado, é importante 
discorrer a respeito da ordem econômica. A ordem econômica é um 
conjunto de regras que regulam as atividades econômicas(Abrange 
atividades comerciais, indústrias serviços privados e públicos) e é 
fundamentada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa,  
esse tema está expresso no Art 170 da CRFB, vejamos: 

“Art. 170.A ordem econômica, fundada na 
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 
tem por fim assegurar a todos existência digna, 
conforme os ditames da justiça social, observados 
os seguintes princípios:
I- soberania nacional;
II- propriedade privada;
III- função social da propriedade;
IV- livre concorrência;
V- defesa do consumidor;
VI- defesa do meio ambiente;
(Revogado)
VI- defesa do meio ambiente, inclusive mediante 
tratamento diferenciado conforme o impacto 
ambiental dos produtos e serviços e de seus 
processos de elaboração e prestação; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
VII- redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII- busca do pleno emprego;
IX- tratamento favorecido para as empresas de 
pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras 
e que tenham sua sede e administração no País. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 
1995)

1 Graduando do 7º período de Direito - Faculdade Alis de Itabirito  
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Parágrafo único. É assegurado a todos o livre 
exercício de qualquer atividade econômica, 
independentemente de autorização de órgãos 
públicos, salvo nos casos previstos em lei. (Vide Lei 
nº 13.874, de 2019)”.

Embora os princípios dispostos nesse artigo sejam 
autoexplicativos , é importante que aprofundemos em alguns deles . 

A Soberania nacional disposta no inciso I , significa que o país 
é dotado de Independência econômica.

A livre concorrência tutelada no inciso IV do mesmo artigo,  visa 
coibir a dominação de mercado,  lucros arbitrários e a concentração 
de renda.

Outra observação tão importante quanto as anteriores é a 
disposta no inciso VII, que trata da redução das desigualdades sociais 
e regionais,  que significa tratar os iguais como iguais e os desiguais 
como desiguais, dentro das suas desigualdades , a exemplo disso 
temos o tratamento diferenciado para empresas de pequeno porte , 
com o intuito de proteger e incentivar sociedades com pouca força de 
mercado. 

6.2 INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO E 
SUAS DISPOSIÇÕES LEGAIS 

Entendido sobre ordem econômica e seus princípios é fica mais 
fácil perceber necessidade da intervenção do estado no domínio 
econômico.

A Constituição nos Artigos 173 e  174 , vem regulamentar a 
atuação de que trata esse capítulo, Vejamos:

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 
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ou a relevante interesse coletivo, conforme 
definidos em lei.
§ 1ºA empresa pública, a sociedade de economia 
mista e outras entidades que explorem atividade 
econômica sujeitam-se ao regime jurídico próprio 
das empresas privadas, inclusive quanto às 
obrigações trabalhistas e tributárias .
§ 1ºA lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa 
pública, da sociedade de economia mista e de suas 
subsidiárias que explorem atividade econômica 
de produção ou comercialização de bens ou de 
prestação de serviços, dispondo sobre: (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I- sua função social e formas de fiscalização pelo 
Estado e pela sociedade; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)
II- a sujeição ao regime jurídico próprio das 
empresas privadas, inclusive quanto aos direitos 
e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e 
tributários; (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998)
III- licitação e contratação de obras, serviços, 
compras e alienações, observados os princípios 
da administração pública; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)
IV- a constituição e o funcionamento dos conselhos 
de administração e fiscal, com a participação de 
acionistas minoritários; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)
V- os mandatos, a avaliação de desempenho e a 
responsabilidade dos administradores.(Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 2ºAs empresas públicas e as sociedades de 
economia mista não poderão gozar de privilégios 
fiscais não extensivos às do setor privado.
§ 3ºA lei regulamentará as relações da empresa 
pública com o Estado e a sociedade.
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§ 4ºA lei reprimirá o abuso do poder econômico 
que vise à dominação dos mercados, à eliminação 
da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.
§ 5ºA lei, sem prejuízo da responsabilidade 
individual dos dirigentes da pessoa jurídica, 
estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a 
às punições compatíveis com sua natureza, nos atos 
praticados contra a ordem econômica e financeira 
e contra a economia popular.

Art. 174.Como agente normativo e regulador 
da atividade econômica, o Estado exercerá, na 
forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo 
e planejamento, sendo este determinante para 
o setor público e indicativo para o setor privado. 
(Vide Lei nº 13.874, de 2019)
§ 1ºA lei estabelecerá as diretrizes e bases do 
planejamento do desenvolvimento nacional 
equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os 
planos nacionais e regionais de desenvolvimento.
§ 2ºA lei apoiará e estimulará o cooperativismo e 
outras formas de associativismo.
§ 3ºO Estado favorecerá a organização da atividade 
garimpeira em cooperativas, levando em conta 
a proteção do meio ambiente e a promoção 
econômico-social dos garimpeiros.
§ 4ºAs cooperativas a que se refere o parágrafo 
anterior terão prioridade na autorização ou 
concessão para pesquisa e lavra dos recursos e 
jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde 
estejam atuando, e naquelas fixadas de acordo com 
o art. 21, XXV, na forma da lei.

Os artigos e incisos supracitado,  visam limitar a atuação estatal 
para que a mesma cumpra com seu papel de evitar a exploração 
econômica e a dominação de mercado, sem ferir o princípio da livre 
concorrência.  Analisando os artigos supracitados, fica evidente que 
o estado pode atuar de maneira direta no domínio econômico, É o 
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chamado estado empresário ou agente econômico ponto, ou ainda 
atuar de indireta, estado executor ou agente regulador. Na atuação 
direta o próprio estado atua na produção de bens ou na prestação de 
serviços intervindo diretamente na economia. Essa atuação É realizada 
por intermédio de pessoas jurídicas de direito privado constituída com 
esse fim, especialmente empresas públicas e sociedades de economia 
mista pode se dar em regime de monopólio ou participação com outras 
empresas do setor privado.  As empresas públicas e sociedades de 
economia mista fazem parte da administração indireta, que é formada 
pelas autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e 
empresas publicas, sejam elas federais, estaduais ou distritais. Essas 
empresas segue as mesmas regras do direito privado no que tange a 
obrigações civis, trabalhistas, fiscais etc.

6.3 CONCLUSÃO 

O propósito da intervenção do estado na economia é garantir 
a aplicação dos princípios da ordem econômica, permitindo, por 
exemplo, a liberdade de explorar atividade comercial e garantindo o 
direito constitucional da livre-iniciativa. Além disso, essa intervenção 
é uma forma de amenizar as desigualdades impostas pela economia 
mundial e pela globalização. Contudo, é importante ressaltar que 
o Estado não pode intervir de maneira deliberada, seu alcance se 
encontra limitado por lei.
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Manoel Mairins1

7.1 INTRODUÇÃO

O Sistema Financeiro Nacional, ou simplesmente SFN, é 
formado pelo conjunto de órgãos de Regulação e de Instituições que 
operam os instrumentos financeiros do sistema, com o objetivo básico 
de transferir recursos dos agentes econômicos (pessoas, empresas, 
governo) superavitários para os deficitários e, obviamente integrar o 
mercado financeiro com a economia como um todo, e realizar todos 
os controles de regulamentações e fiscalização necessários para que 
tudo funcione de maneira adequada dentro do sistema nacional, 
sendo dividido em 3 níveis,órgãos normativos, entidades supervisoras 
eoperadores financeiros. 

7.2  ÓRGÃO NORMATIVOS:

Possuem a função de determinar as regras gerais para o bom 
funcionamento do Sistema Financeiro Nacional (SFN). São eles: 
Conselho Monetário Nacional (CMN), Conselho Nacional de Seguros 
Privados (CNSP) e Conselho Nacional de Previdência Complementar 
(CNPC). Visto que o Conselho Monetário Nacional tem como objetivo 
principal manter a estabilidade da moeda e o desenvolvimento 
econômico e social do país e o Conselho Nacional de Seguros Privados 
(CNSP) é órgão responsável por fixar as diretrizes e normas da política 
de seguros privados.

É composto por representantes do Ministério da Economia 
(Presidente), do Ministério da Justiça, da Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho, da Superintendência de Seguros Privados, 
do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários 

1 Engenheiro pela Faculdade Pitágoras De Belo Horizonte; Graduando do 7º 
período de Direito – Faculdade Alis De Itabirito; Diretor De Ensino Centro De 
Formações De Condutores De Minas Gerais (CFC) pelo CENTEC.

about:blank
http://financeiro
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e por último o Conselho Nacional de Previdência Complementar 
(CNPC) é um órgão colegiado que integra a estrutura do Ministério 
da Previdência Social e cuja competência é regular o regime de 
previdência complementar operado pelas entidades fechadas de 
previdência complementar como exemplo fundos de pensão. 

 7.3 ENTIDADES SUPERVISORAS:

Estão subordinadas aos órgãos normativos e atuam de modo 
que os cidadãos e os integrantes do sistema financeiro sigam as regras 
definidas pelos órgãos normativos. São elas: 

a) Banco Central do Brasil (BACEN), Criado em 1964, por meio da 
Lei n.º 4.595, e vinculado ao Ministério da Fazenda, o Banco Central do 
Brasil (BACEN) é considerado como o principal executor das políticas 
estabelecidas pelo CMN e, também, fiscalizador do SFN. 

b) Comissão de Valores Mobiliários (CVM), é uma autarquia 
vinculada ao Ministério da Fazenda e foi instituída pela Lei n.º 6.385, de 
1976, entretanto, assumiu suas funções somente em 1978.Responsável 
pela regulamentação, desenvolvimento, controle e fiscalização dos 
valores mobiliários do país, 

A CVM “[...] tem por finalidade contribuir 
para a criação de estrutura jurídica favorável à 
capitalização das empresas por meio do mercado 
de capitais de risco, fortalecimento da empresa 
privada nacional e defesa do acionista e investidor” 
(PINHEIRO, 2001, p. 60).
Toledo Filho (2006) diz que:
A finalidade da CVM, de acordo com a Lei nº 6.385, 
é proteger o mercado de valores mobiliários, 
oferecendo segurança aos investidores e, ao 
mesmo tempo, incentivando a capitalização das 
empresas com a participação do público, por meio 
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do lançamento de ações. [...] (TOLEDO FILHO, 
2006, p. 103)

c) Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), foi criada 
pelo Decreto-Lei n.º 73/66 e também se constitui numa autarquia 
vinculada ao Ministério da Fazenda. Seu objetivo é fiscalizar a 
constituição, organização, funcionamento e operação das Sociedades 
Seguradoras, de Capitalização, Entidades de Previdência Privada 
Aberta e Ressegurados, na qualidade de executora da política traçada 
pelo CNSP; atuar no sentido de proteger a captação de poupança 
popular que se efetua através das operações de seguro, previdência 
privada aberta, de capitalização e resseguro; zelar pela defesa 
dos interesses dos consumidores dos mercados supervisionados; 
promover o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos 
operacionais a eles vinculados; promover a estabilidade dos mercados 
sob sua jurisdição; zelar pela liquidez e solvência das sociedades que 
integram o mercado; disciplinar e acompanhar os investimentos 
daquelas entidades, em especial os efetuados em bens garantidores de 
provisões técnicas; cumprir e fazer cumprir as deliberações do CNSP e 
exercer as atividades que por este forem delegadas; prover os serviços 
de Secretaria Executiva do CNSP. 

d) Superintendência de Previdência Complementar (PREVIC), 
atua como entidade de fiscalização e de supervisão das atividades 
das entidades fechadas de previdência complementar e de execução 
das políticas para o regime de previdência complementar operado 
pelas entidades fechadas de previdência complementar, observando, 
inclusive, as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário 
Nacional e pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar.
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7.4 OPERADORES:

Estão subordinados às entidades supervisoras e lidam com o 
público sob o papel de intermediário financeiro. São eles: bancos e 
caixas econômicas, cooperativas de crédito, instituições de pagamento, 
administradoras de consórcio, corretoras e distribuidoras, demais 
instituições não bancárias, bolsa de valores, bolsa de mercadorias e 
futuros, seguradoras e ressegurados, entidades abertas de previdência, 
sociedade de capitalização e entidades fechadas de previdência 
complementar (fundo de pensão).

Essas instituições existem para organizar as mais variadas 
possibilidades de transações financeiras, que abrangem desde a 
aquisição de um empréstimo bancário, um seguro de vida até a 
contratação de um plano de previdência ou consórcio.

Lembrando, que todas as instituições financeiras do país 
pertencem ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), mas nem todas 
trabalham diretamente com transações financeiras. Por este motivo, o 
sistema financeiro Nacional é dividido entre os subsistemas.

De acordo com o art. 192 daConstituição Federal:O sistema 
financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento 
equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as 
partes que o compõem, abrangendo ascooperativas de crédito, será regulado 
porleis complementaresque disporão, inclusive, sobre a participação do 
capital estrangeiro nas instituições que o integram.

7.5 A IMPORTÂNCIA DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 
PARA O PAÍS.

Sua função principal é de definir a meta para a inflação em cada 
período, no entanto, ele também possui outras obrigações, como 
ajustar o volume dos meios de pagamento as necessidades economia e 
zelar pela liquidez e pela solvência das instituiçõesfinanceiras. Sistema 

about:blank
about:blank
http://complementar
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Financeiro Nacional tem como propósito, facilitar a transferência de 
recursos entre osagentes superavitáriose osagentes deficitários.

Isso ocorre através do que chamamos de intermediação 
financeira, que possui esses dois atores principais:

O agente Superavitário é aquele cuja renda excede suas 
despesas, isso quer dizer que ele tem dinheiro para suprir todas as 
suas necessidades (necessárias ou supérfluas) e ainda fica com capital 
sobrando. É você que planeja suas contas e não compra por impulso.

O agente Deficitário é aquele cuja renda não cobre suas despesas. 
Eles têm necessidades básicas (ou não!) que não permitem que sobre 
dinheiro.

O subsistema operacional é constituído pelas instituições 
dedicadas à execução das atividades finalísticas do SFN, notadamente 
as instituições financeiras e os demais intermediários financeiros, a 
elas equiparadas.

A definição de instituição financeira é dada pela Lei Federal nº 
4.595/64, em seu artigo 17.

Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos 
da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas 
ou privadas, que tenham como atividade principal 
ouacessória a coleta, intermediação ou aplicação 
de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em 
moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de 
propriedade de terceiros.”

No mesmo artigo, em seu parágrafo único, é possível termos a 
identificação de “equiparação à instituição financeira”:

Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor, 
equiparam-se às instituições financeiras as pessoas 
físicas que exerçam qualquer das atividades 
referidas neste artigo, de forma permanente ou 
eventual.
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Algumas instituições financeiras, além de pertencerem ao 
subsistema operacional, também executam atividades normativas.

Por esse motivo, são conhecidos como agentes especiais. 
Conforme anteriormente apontado, que são:o Banco do Brasil – BB, a 
Caixa Econômica Federal – CEF e o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES.

Conforme já foi apresentado, as instituições financeiras 
nacionais são classificadas como monetárias e não-monetárias. Como 
elas se apresentam no cenário nacional será agora um pouco mais 
detalhado. A classe de uma instituição financeira é definida pelos 
seguintes parâmetros: 

(a) mercado no qual atuam; 
(b) operações que estão aptas a exercer; 
(c) regulamentos aplicados sobre suas atividades; 
(d) riscos incidentes em suas operações. 

O equilíbrio do sistema financeiro repousa sobre a transferência 
de recursos entre os agentes superavitários e agentes deficitários, 
constituindo fluxos de recursos denominados relações financeiras. 
São instituições com a capacidade de multiplicar moeda, pois captam 
depósitos à vista e os reintroduzem na forma de oferta de crédito. 

Neste contexto, são definidas as seguintes Instituições 
Financeiras Monetárias: 

 (a) Bancos Comerciais (BC): atuam na intermediação entre 
poupadores e tomadores de crédito em operações de curto e médio 
prazo. Bancos comerciais praticam basicamente a captação de 
depósitos a vista, possibilitando o desconto de títulos, operações de 
abertura de crédito em conta corrente e prestação de serviços em 
geral. Podem também captar depósitos a prazo fixo, obter recursos 
de instituições oficiais e no exterior para repasse à clientes e realizar 
operações especiais de crédito rural, cambial e comércio internacional. 
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Bancos comerciais aplicam seus recursos no financiamento das 
necessidades de capital de giro de empresas comerciais e industriais. 

(b) Caixas Econômicas (CE): atuam basicamente em programas 
dirigidos as pessoas físicas, como aplicados no âmbito social, 
concedendo empréstimos para projetos nas áreas de habitação, 
assistência social, saúde, educação, trabalho, transportes urbanos 
e esporte, tendo como principal representante a Caixa Econômica 
Federal. Assemelham-se aos bancos comerciais por captar depósitos a 
vista, realizar operações de crédito e prestar serviços. 

(c) Bancos Cooperativos (BCO): através da Resolução 2.193, 
de 31/08/95, o Banco Central permitiu que cooperativas de crédito e 
centrais de cooperativas abrissem seus próprios bancos comerciais, 
através da constituição de sociedade anônima fechada, oferecendo 
os mesmos produtos e serviços. Não lhes são permitidas realizar 
operações de “swap” para terceiros e participar do capital social de 
instituições financeiras sob gestão do Banco Central. 

(d) Cooperativas de Crédito (CC): são semelhantes aos bancos 
comerciais, porém exercem a atividade econômica sem objetivo de 
lucro. Captam depósitos a vista, sem emissão de certificados, em 
comunidades restritas, como de funcionários de uma determinada 
empresa, de pequenos empresários, microempreendedores, 
profissionais liberais de um mesmo ramo de atuação, etc. 

Os membros da cooperativa buscam crédito por meio de um 
atendimento personalizado, de forma mais segura, mas que se 
restringem às demandas da própria comunidade. As Instituições 
Financeiras não-Monetárias operam apenas com a captação de 
recursos através da emissão de títulos, possibilitando a concessão de 
crédito. 

São consideradas não-monetárias as seguintes organizações: 
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(e) Bancos de Desenvolvimento (BD): atuam nas operações de 
médio e longo prazo aos setores primário, secundário e terciário. 

(f) Bancos de Investimento (BI): realizam operações de médio e 
longo prazo para suprir as necessidades de capital de giro das empresas. 
Captam recursos através da emissão de CDB e RDB, aquisição de ações, 
obrigações, quaisquer títulos ou valores mobiliários para investimento 
ou revenda no mercado de capitais. 

(g) Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento 
(Financeiras): captam recursos por meio da oferta de papeis próprios 
ou letras de câmbio, possibilitando a concessão de financiamento 
de bens de consumo duráveis para consumidores, crédito direto ao 
consumidor e oferta de crédito para capital de giro das as empresas. 

(h) Sociedades de Crédito ao Microempreendedor (SCM): 
buscam facilitar o acesso ao crédito da população com acesso restrito 
ao sistema bancário tradicional. É constituída na forma de companhia 
fechada, conforme a lei 6.404, de 15/12/76. Essas sociedades podem 
conceder empréstimos e prestar garantias a pessoas físicas ou 
microempresas para investimentos de pequeno porte, de natureza 
profissional, comercial ou industrial. 

(i) Companhias Hipotecárias (CH): o Banco Central autorizou 
o funcionamento dessas companhias através da resolução 2.122, de 
30/11/94. As companhias hipotecárias podem captar recursos através 
da emissão de letras e cédulas hipotecárias, debêntures e outras 
formas de captação devidamente autorizada pelo Banco Central. 
Podem obter empréstimos e financiamentos no país e no exterior, 
cujo objetivo básico é oferecer crédito para a produção, reforma ou 
comercialização de imóveis e lotes urbanos.

( j) Sociedades de Crédito Imobiliário (SCI): sob a forma 
de sociedade anônima, essas sociedades realizam operações de 



 | 141Direito Econômico - Primeiras linhas

financiamento imobiliário. Podem captar recursos através de letras 
hipotecárias ou imobiliárias, depósitos de poupança, depósitos 
interfinanceiros, repasses e outras formas de captação de recursos 
autorizadas pelo Banco Central do Brasil. 

(k) Associações de Poupança e Empréstimo (APE): são 
semelhantes às sociedades de crédito imobiliário, porém operam 
como sociedades civis, propriedades de seus associados. Atuam nas 
operações de financiamentos imobiliários, basicamente captando 
recursos na forma de caderneta de poupança. As Instituições 
Auxiliares do Mercado Financeiro se limitam à operacionalização da 
transferência de recursos entre tomadores e poupadores, entre elas: 

(l) Sociedades Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários (SCVM): 
atuam na intermediação com as bolsas de valores e de mercadorias 
para promover ou facilitar os negócios com títulos. Sua atividade é 
comprar e vender papéis, sob a ordem de clientes, fechando negócios 
em nome dos próprios clientes. 

(m) Sociedades Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários 
(SDTVM): intermediam compra e venda de títulos, mas sem acesso 
direto às bolsas de valores, restringindo-se ao mercado de balcão e 
associações com corretoras.

(n) Sociedades de Arrendamento Mercantil (Leasing): 
regulamentadas pela lei 6.099 de 09/74, atuam no arrendamento 
mercantil, onde a operação é similar a uma locação de bens onde o 
cliente, ao final do contrato, possui a opção de renovar ou devolver a 
empresa. A captação de recursos dessas instituições se dá através da 
emissão de debêntures. 

(o) Agências de Fomento ou Desenvolvimento (AF): foram 
criadas pela resolução 2.828, de 30/03/2001, e devem ser constituídas 
sob a forma de sociedade anônima de capital fechado. A principal 
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atribuição das AF é a concessão de financiamento de capital fixo e de 
giro associados a projetos da unidade da federação onde tenham sede. 

(15) Investidores Institucionais (II): são investidores que atuam 
em fundos mútuos de investimento, entidades abertas ou fechadas 
de previdência complementar e Seguradoras. Esses investidores 
gerenciam recursos de terceiros e prestam garantia as suas obrigações 
contratuais com terceiros.

(p) Bancos Múltiplos (BM): de acordo com a decisão do CMN, 
os bancos múltiplos surgiram através da resolução 1.524/88, a fim 
de permitir que as instituições do mesmo grupo se constituam em 
uma única instituição financeira. Desta forma os bancos múltiplos 
podem operar com carteira comercial, de investimento, de crédito 
imobiliário, de leasing, de aceite e de desenvolvimento.

7.6 CONCLUSÃO

Pelo exposto, confirma-se, o Sistema Financeiro Nacional é 
“certamente uma das estruturas mestras de nossa economia”. A 
posição da economia brasileira, no momento considerada a 13ª no 
mundo. 

Levantamento da Austin Rating, a partir de novo relatório do 
FMI, mostra que economia brasileira caiu 3 posições em 2020, para a 
13ª colocação. 

Embora esta posição seja devastadora, mais em função da 
crise que no momento atormenta mundialmente, mesmo que estas 
economias se recuperem, não poderemos acomodar, vamos buscar 
sempre melhorar nosso ranque nas posições mundiais, mesmo 
nos piores cenários que estamos vivendo, entre as quinze maiores 
economias do planeta. 

A crise que hoje afeta a economia mundial está deixando marcas 
profunda, causando incerteza nos investidores de grandes proporções. 
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“É o maior recuo anual da série iniciada em 1996. 
Essa queda interrompeu o crescimento de três anos 
seguidos, de 2017 a 2019, quando o PIB acumulou 
alta de 4,6%”, informou o IBGE”.

Os efeitos são devastadores que estão ocorrendo no Brasil e 
no mundo, foram bastante atenuados por medidas de estímulo ao 
consumo no mercado interno. O SFN se esforça para oferecer crédito 
em escala nunca experimentada no país, foram fornecidos ajuda 
para os desempregados e para as empresas. O consumo da população 
se manteve, mas com endividamento progressivo. Onde isto nos 
levará? Será quando iremos recuperar nossa economia? Só o tempo 
apresentará a resposta a esta inquietante questão. 
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Ivi Manuela Mata Teixeira Carvalho1

8.1 INTRODUÇÃO

A ideia básica por trás do conceito de concorrência remonta 
ao conjunto de relações socio jurídicas entre empresas, cujos 
clientes e consumidores são disputados entre si, com a finalidade de 
maximização do lucro e da participação de mercado.

Segundo Kotler (2000, p. 308),

(...) as empresas estão constantemente tentando 
diferenciar sua oferta ao mercado da de seus 
concorrentes. Elas sonham com novos serviços e 
garantias e vantagens especiais para os usuários 
fiéis, além de com conforto e bons momentos para 
seus consumidores. Quando uma empresa obtém 
sucesso, os concorrentes copiam sua oferta ao 
mercado.

Em síntese, a garantia da livre concorrência defende o direito 
de buscar a preferência do consumidor no mercado de produtos 
e serviços. Ocorre que, nessa busca, certos comportamentos 
estratégicos empregados pelos agentes econômicos detentores de 
poder de mercado são considerados abusivos e ilegais.

A manipulação de preços, quantidade e qualidade dos produtos, 
bem como o serviço ou a combinação desses elementos no mercado, 
dentre outros, são prejudiciais à concorrência. Caracterizam, portanto, 
abuso concorrencial ou de poder econômico.

Esse reconhecimento do abuso do poder de mercado como 
elemento disfuncional para a garantia da livre concorrência exigiu a 

1 Publicitária (Universidade Católica de Salvador – BA), Especialista em 
Planejamento Estratégico de Marketing (Escola Superior de Propaganda e 
Marketing – SP) e em Comunicação Corporativa (Universidade Salvador – 
BA), Pós-Graduanda em Direito Processual (Pontifícia Universidade Católica 
-MG), Acadêmica de Direito da Faculdade Alis, 7º período.
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necessidade de regulação de determinados comportamentos. Razão 
pela qual ocorre a intervenção do Estado na economia e a regulação 
da concorrência. O objetivo é suprir falhas estruturais do sistema 
(NUSDEO, 2002, p.59, p. 61) a exemplo da concentração de poder; que 
se tornou objeto de estudo do Direito.

Nesse passo, o Direito da Concorrência e o antitrust surgem como 
matérias legislativas na economia mundial, assumindo o papel de 
princípio informador da livre iniciativa e, por consequência, política 
pública adotada para combater práticas abusivas das empresas na 
disputa por mercados, conforme será analisado desde a sua origem.

8.2 ORIGEM E FUNDAMENTO

Em 1889, leis para defesa da concorrência foram promulgadas 
com o objetivo de coibir acordos para a fixação de preços, controle 
de produção e divisão de mercado entre grandes empresas; os 
denominados trusts. Tratava-se do Canadá e logo após, Estados Unidos, 
em 1890, regulando a atuação de indústrias do setor de aço, transporte 
ferroviário e petróleo. Neste contexto, surgiu a expressão antitruste 
(SILVEIRA, 2020, p. 1).

Contudo, ainda nos EUA, algumas empresas passaram a 
contornar a nova regra através de fusões e aquisições de concorrentes. 
Assim, em 1914, a legislação norte-americana foi implementada com 
uma lei específica para controlar os atos de concentração empresarial.

Em artigo escrito por Luiz Carlos Buchain, intitulado Os Objetivos 
do Direito da Concorrência em Face da Ordem Econômica Nacional, 
ele afirma que

“ o termo antitrust passou a ser sinônimo de direito 
concorrencial (...) porque uma larga parcela 
das empresas americanas se valia do trust para 
ocultar a verdadeira natureza de sua  estrutura 
negocial. Grandes trustes tornaram-se sinônimo 
de monopólios, o que foi compreendido como uma 
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ameaça à democracia e ao livre mercado, daí sua 
regulação pelo Sherman Act e Clayton Act.”

Em vigor desde então, a legislação norte-americana, 
notadamente a Serman Act (1890) e a Clayton Act (1914); de autoria 
dos senadores John Sherman e Henry de Lamar Clayton, segue como 
referência para os demais países.

Na Europa, por sua vez, a discussão acerca do tema teve sua 
origem na base dos pilares econômico e social, sob os quais a defesa 
da concorrência foi essencial à construção de um mercado comum, 
livre das restrições do comércio. O Direito da Concorrência na Europa 
assumiu o controle de subsídios estatais; impedindo que governos 
nacionais auxiliassem empresas domésticas em detrimento da 
integração econômica regional, marcada pela livre concorrência.

Portanto, tratou-se de um conjunto de regras comercias justas, 
transparentes e estáveis, compondo o cenário ideal para a criação de 
um mercado único no período pós-guerra, em 1945, qual seja: a União 
Europeia.

No Brasil, o Direito da Concorrência tem assento constitucional 
na ordem econômica nacional, regida pelo modelo de economia de 
mercado. Dessa forma, ela é fundamentada na livre iniciativa, livre 
concorrência, defesa do consumidor e repressão ao abuso do poder 
econômico (CF/88, art, 170, IV e V; art. 173, § 4º).

A Carta Magna determina ainda, em seu artigo 170, a observância 
dos seguintes princípios:

 I- soberania nacional;
II- propriedade privada;
III- função social da propriedade;
IV- livre concorrência;
V- defesa do consumidor;
VI- defesa do meio ambiente, inclusive mediante 
tratamento diferenciado conforme o impacto 
ambiental dos produtos e serviços e de seus 
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processos de elaboração e prestação; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
VII- redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII- busca do pleno emprego;
IX- tratamento favorecido para as empresas de 
pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras 
e que tenham sua sede e administração no País. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 
1995)
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre 
exercício de qualquer atividade econômica, 
independentemente de autorização de órgãos 
públicos, salvo nos casos previstos em lei. (Vide Lei 
nº 13.874, de 2019)

No plano normativo infraconstitucional, o impulso inicial do 
Direito da Concorrência foi a regulamentação do abuso do poder 
econômico. Assim, mediante a sanção da Lei 4.137/1962, criou-se o 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE.

Porém, foi na década de 90, inserido num processo de intensa 
abertura comercial, que o país adotou a gestão da concorrência 
como política pública. O que se deu por meio da Lei 8.844/1994. No 
que pese a sua revogação pela Lei nº 12.529/11, a norma em questão 
é considerada marco institucional do CADE. Afinal, o transformara 
em autarquia, atribuindo-lhe autonomia para executar suas próprias 
decisões.

Com o advento Lei nº 12.529/11, destaca-se também, a 
flexibilização da vedação de atos de concentração.  Ainda que limitem, 
prejudiquem a livre concorrência, ou resultem em dominação de 
mercados relevantes. O que é possível, desde que reste comprovada 
a obtenção de vantagens econômicas, decorrente da avaliação do 
caso concreto e, consequentemente, aprovação pela autoridade 
concorrencial (art. 88, § 5º e § 6º, Lei 12.529/11).

Por fim, embora não se trate diretamente do Direito da 
Concorrência, vale citar a edição da Lei nº 13.874/2019, a Lei da 
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Liberdade Econômica. De fato, a norma em tela reforça alguns 
princípios da ordem concorrencial, conforme disposto em seu 
artigo 1º: proteção à livre-iniciativa e ao livre-exercício de atividade 
econômica. 

No entanto, ao examinar potenciais ilícitos concorrenciais, a 
interpretação do CADE pode ser afetada diante da presunção da boa-
fé objetiva nas relações empresariais, conforme dispõe a referida lei. 

8.3 O DIREITO DA CONCORRÊNCIA E AS POLÍTICAS PÚBLICAS

A concorrência entre os agentes econômicos é gerada a partir da 
constante disputa pela preferência dos consumidores. Dessa disputa 
incessante, decorre a busca por vantagens competitivas, denominada 
eficiência econômica (SALOMÃO FILHO, 2001, p. 11). 

A eficiência econômica é de suma importância na teoria 
concorrencial. Ela abrange aspectos da estrutura física e produtiva 
da empresa, tais como gestão, tecnologia, logística, distribuição, 
atendimento, desenvolvimento de produtos/serviços. Uma vez 
adquirido vantagem competitiva nesses aspectos, através da alocação 
de recursos, tem-se ganhos de produtividade a serem repassados para 
os consumidores. 

Por sua vez, os consumidores poderão adquirir produtos 
e serviços com maior valor agregado, ou seja, variedade, preço, 
qualidade e benefícios. Assim, os agentes econômicos conquistam 
a sua preferência, maximizam sua participação no mercado e, 
consequentemente, seu lucro; determinando o seu poder econômico.

No Brasil, a aquisição do poder econômico não é ilícita, per se, 
não obstante toda a forma de concentração econômica (BAGNOLI, 
2005, P. 148-149) configurar falha estrutural do mercado, ao permitir 
a concentração do poder econômico. O que é reconhecidamente uma 
prática anticoncorrencial e, portanto, ilícita.

Embora a política da concorrência vise corrigir falhas do 
mercado, segundo Bagnoli (2005, p. 152); não é possível normatizar 
cada conduta anticompetitiva real ou potencial decorrente da atividade 
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de todos os setores econômico. Faz-se necessária a implementação 
de uma política de concorrência com um nível de regulação apto a 
identificar e corrigir tais condutas.

Este é, portanto, o papel do Direito Econômico Concorrencial, 
reunindo normas de conteúdo econômico para regular a matéria e 
avaliar os fatos jurídicos praticados pelos agentes no mercado. Tal 
avaliação é feita através da análise das condutas e dos contratos de 
fusão e aquisição que visem aumentar a sua participação no mercado.

8.4 O SISTEMA BRASILEIRO DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA

A estrutura jurídica do Sistema Brasileiro de Defesa da 
Concorrência foi criada com a sanção da Lei 12529/11. Nela estão 
definidas as condutas tipificadas como infrações à ordem econômica. 
Também estão dispostos na lei as penas e os instrumentos de 
persecução administrativa dos infratores.

Tal sistema é composto pelo Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica -CADE e pela Secretaria de Acompanhamento Econômico 
do Ministério da Fazenda. Ambos com constituição e atribuições 
definidas em lei. 

A norma determina que são puníveis, através do devido processo 
legal, todos os atos capazes de prejudicar a livre concorrência, dominar 
mercado relevante de bens e serviços, aumentar arbitrariamente os 
lucros e, por fim, exercer uma posição dominante abusiva.

Para esse fim, 19 incisos versam sobre as condutas consideradas 
ilícitas, aptos a produzir os efeitos supracitados. Dentre eles, insta 
ressaltar: 

Art. 36, § 3º, I, a - acordar, combinar, manipular 
ou ajustar com concorrente, sob qualquer 
forma os preços de bens ou serviços ofertados 
individualmente;
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Art. 36, § 3º, IV - impedir o acesso de concorrente às 
fontes de insumo, matérias-primas, equipamentos 
ou tecnologia, bem como aos canais de distribuição;
Art. 36, § 3º, XV - vender mercadoria ou prestar 
serviços injustificadamente abaixo do preço de 
custo;

Uma vez cometidas tais condutas, tanto pessoas jurídicas 
de direito público, quanto de direito privado estão sujeitos às 
penas previstas na norma. Ainda de acordo com esta, os dirigentes 
responsáveis e eventuais grupos econômicos subjacentes responderão 
pelos atos cometidos em território nacional, ou que nele produzam ou 
possam produzir efeitos.

A Lei 12.529/11 também determina a forma de composição e 
atribuição de cada um dos organismos estatais desse sistema. Dos 
quais, vale destacar: o CADE, que integra o Ministério da Justiça; e a 
Secretaria de Acompanhamento Econômico, do Ministério da Fazenda. 

O CADE tem sob sua responsabilidade julgar e punir 
administrativamente, em única instância, pessoas físicas e jurídicas 
que pratiquem infrações à ordem econômica. Portanto, das suas 
decisões não cabe recurso em outro órgão.

Soma-se à sua competência instruir os processos administrativos 
de apuração de infrações à ordem econômica e os processos de 
análise de atos de concentração.Para tanto, ele é constituído pela 
Superintendência-Geral, pelo Tribunal Administrativo de Defesa 
Econômica e o pelo Departamento de Estudos Econômicos.(art. 5º, Lei 
12.529/11). 

Nesse escopo, à Superintendência-Geral são atribuídos o 
acompanhamento do mercado, a prevenção de práticas ilícitas, 
inspeções, orientação de órgãos e entidades, instauração de 
inquéritos e instrução de processos administrativos perante o 
tribunal administrativo (art. 13). Enquanto a este, compete aplicar as 
determinações legais em plenário.
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Sob a direção de Economista-chefe, o Departamento de 
Estudos Econômicos está imbuído de estudos e pareceres técnico-
científicos, que poderão ser requeridos pelos órgãos do tribunal ou da 
superintendência.

Essa nova configuração aloca economistas e juristas em posições 
distintas. A finalidade é fazer do Departamento um centro de estudos 
econômicos e econométricos, incentivando a produção de know how 
e de conhecmento sobe impactos das operações já aprovadas sobre a 
economia. 

Nas palavras de Taufick:

A avaliação ex post dos efeitos das operações que já 
passaram pelo sistema não só permite aperfeiçoar 
o instrumento de análise de que dispões o CADE, 
como serve para consubstanciar a contestação de 
operação aprovada previamente, após a verificação 
de seus impactos anticoncorrenciais sobre a 
economia. (TAUFICK, 2017, p. 56)

O CADE conta, ainda, com o auxílio de uma Procuradoria Federal 
especializada, capaz de representá-lo judicial e extrajudicialmente 
e prestar consultoria à autarquia.Poderá também ser designado 
um membro do Ministério Público para emissão de pareceres em 
processos de sanções.

Quanto à Secretaria de Acompanhamento Econômico, no que pese 
o Decreto nº 9.266/18 subdividindo-a em órgãos distintos (Secretaria de 
Promoção da Produtividade e Advocacia da Concorrência; Secretaria 
de Acompanhamento Fiscal, Energia e Loterias), a norma antitruste 
mantém a descrição da sua finalidade sem alterações.

Assim, o artigo 19 do referido diploma legal prevê algumas de 
suas competências, tais como: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9266.htm
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Art. 19
III - opinar, quando considerar pertinente, 
sobre proposições legislativas em tramitação no 
Congresso Nacional, nos aspectos referentes à 
promoção da concorrência;
IV - elaborar estudos avaliando a situação 
concorrencial de setores específicos da atividade 
econômica nacional, de ofício ou quando solicitada 
pelo Cade, pela Câmara de Comércio Exterior 
ou pelo Departamento de Proteção e Defesa do 
Consumidor do Ministério da Justiça ou órgão que 
vier a sucedê-lo;
(...)
VI - propor a revisão de leis, regulamentos e 
outros atos normativos da administração pública 
federal, estadual, municipal e do Distrito Federal 
que afetem ou possam afetar a concorrência nos 
diversos setores econômicos do País;

Enfim, competências descritas no sentido de promover a 
concorrência em órgãos de governo e perante a sociedade. 

8.5 COMBATE AOS CARTÉIS, UMA GRAVE LESÃO À 
CONCORRÊNCIA

Para combater as ações anticompetitivas dos agentes 
econômicos, o CADE controla suas estruturas e condutas.  Em caráter 
preventivo e repressivo, ele analisa atos de concentração e reprimi 
condutas que ferem a livre concorrência. Como exemplo, tem-se a 
cartelização, passível de punição, tipificada no artigo 36, § 3º, I e II, 
Lei 12.529/11.

Art. 36:
§ 3º As seguintes condutas, além de outras, na 
medida em que configurem hipótese prevista 
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nocaputdeste 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.

Por cartel, entende-se um grupo de empresas independentes 
que firmam acordo entre si, no sentido de coordenar as suas ações, 
visando objetivos comuns. A prática ocorre com mais frequência 
entre empresas cujo produto ou serviço é semelhante ou análogo. O 
significado de cartel está associado a “um acordo (...) entre ‘produtores 
da mesma categoria’ para suprimir a ‘livre concorrência (Gico Júnior, 
2007, p. 169).

Desse acordo, surge o monopólio. Em sua maioria, a sua 
finalidade é o controle do nível de produção e das condições de venda; 
a fixação e controle de preços; o controle de fontes de matéria-prima; 
bem como, a fixação de margens de lucro e divisão de territórios de 
operação.

Portanto, representam a mais grave lesão à concorrência. Os 
monopólios, decorrentes do cartelização dos mercados, impactam 
negativamente nos consumidores por meio da elevação dos preços e 
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restrição da oferta. O que, por sua vez, limita a concorrência, tornando 
os bens e serviços caros ou indisponíveis. 

Nas palavras de Ivo Teixeira Gico Júnior (2007):

Os cartéis são usualmente classificados pela 
doutrina como a mais gravosa infração à ordem 
econômica, dada a quantidade de efeitos negativos 
decorrentes de sua prática.

De acordo com o próprio Sistema Brasileiro de Defesa da 
Concorrência, em média, um mercado cartelizado eleva os preços 
de produtos e serviços de 10% a 20% a mais do que se houvesse uma 
estrutura de efetiva competição entre os agentes envolvidos no conluio.

Em suma, os cartéis provocam a perda de competitividade da 
economia como um todo. Os acordos ilícitos firmados entre as empresas 
dificultam que novos produtos, serviços e processos produtivos 
sejam inseridos no mercado. O que prejudica a concorrência e, por 
consequência, a inovação e o desenvolvimento sócio econômico.

Especificamente em Licitações, Sindicatos e Associações de 
Classe e Mercado de Combustíveis a cartelização é prática recorrente. 
A seguir, uma breve análise dessa de violação concorrencial em cada 
um desses mercados. 

8.6 LICITAÇÕES

Cleber Masson afirma que a licitação se destina, entre outras 
finalidades, a proporcionar a igualdade de competição entre todos os 
interessados em contratar com o Poder Público. Trata-se, inclusive 
de uma determinação imposta pela Lei 14.133/2021 - Nova Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos, em seu art. 5º:

“Na aplicação desta Lei, serão observados os 
princípios da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da publicidade, da eficiência, do 
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interesse público, da probidade administrativa, da 
igualdade, do planejamento, da transparência, da 
eficácia, da segregação de funções, da motivação, 
da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, 
da segurança jurídica, da razoabilidade, da 
competitividade, da proporcionalidade, da 
celeridade, da economicidade e do desenvolvimento 
nacional sustentável. (...)” (Grifo nosso).

Contudo, nos processos licitatórios, a prática de cartelização é 
comumente utilizada com a finalidade de dissimular uma concorrência 
entre os participantes. As técnicas utilizadas são as mais variadas, 
sempre fruto de um acordo entre os membros do cartel. 

Exemplos frequentes desse delito são osobre-preço, prática em 
que os licitantes, de comum acordo, apresentam propostas contendo 
preços manifestamente superiores aos praticados no mercado; 
orodízio, no qual os participantes fracionam entre si os processos 
licitatórios, combinando quem irá vencer cada um dos certames 
e, ainda, a subcontratação dos demais licitantes pelo vencedor do 
certame, por meio de acordo prévio entre eles.

Desse modo, as autoridades de defesa da concorrência atuam 
visando coibir a formação de cartéis em licitações públicas, ou seja, a 
coordenação de empresas no sentido de aumentar preços ou modificar 
a qualidade de bens ou serviços cujas entidades públicas pretendem 
licitar. Para Silveira (2006; p. 153).

A repressão a cartéis em licitações deve continuar 
a ser tratada com meta prioritária por parte da 
autoridade antitruste brasileira, considerando 
que as práticas coordenadas em licitações podem 
gerar uma elevada perda de recursos públicos, 
impactando em áreas-chave para o crescimento 
nacional, como educação, saúde e segurança 
pública.
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Em síntese, essas condutas geram perda de recursos públicos, 
diminuem a confiança pública no processo competitivo e prejudicam 
a livre concorrência em diversos mercados.

8.7 SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE

Os Sindicatos e Associações de Classe são entidades que 
representam os interesses de determinadas categorias dos diversos 
setores econômicos. O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados 
de Petróleo e a Associação dos Revendedores de Combustíveis são 
exemplos dessas entidades.

Em geral, no seu âmbito são tratadas questões de interesse 
coletivo para o exercício da respectiva atividade e que impactam na 
economia; tais como crédito, financiamento, tributos, meio ambiente, 
área trabalhista, etc. Ocorre que, este ambiente é propício para que 
essas entidades extrapolem suas funções institucionais, firmem 
acordos entre seus associados e induzam condutas comerciais 
uniformes para obtenção de vantagens em sua atividade.

Neste contexto, dados sobre preços, clientes, áreas de atuação, 
forma de venda, planos de negócio e participação em licitações 
podem ser facilmente compartilhados e acordados nos sindicatos e 
associações. Ambiente no qual os concorrentes de um mesmo setor 
são membros participantes e estão congregados com o objetivo de 
desenvolvimento da atividade. O que representa, portanto, um risco 
de violação à Defesa da Concorrência.

Por fim, os sindicatos e associações podem, ainda, monitorar 
o cumprimento de tais acordos, conforme estabelecido entre eles. 
Enfim, práticas que infringem a lei antitruste e prejudicam gravemente 
o consumidor. 
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8.8 REVENDA DE COMBUSTÍVEIS

O mercado de combustíveis é alvo constante de suspeita de cartel. 
De acordo com o CADE, desde 2013 foram julgados 28 processos em 17 
estados do Brasil. O que totaliza a quantia de R$ 495 milhões aplicados 
em multa por condenações. 

A formação do cartel no setor de combustíveis é apenas a 
consequência de uma série de ilícitos que o configura. Ele decorre 
do tabelamento de preços praticados por sindicatos, do acordo entre 
revendas e distribuidoras, da indução de conduta comercial uniforme 
- inclusive quanto ao preço a ser praticado.

As técnicas para ajustar preços e burlar a ação das autoridades 
evoluem constantemente. A mera análise dos preços não é suficiente 
para a instauração de um processo administrativo. 

Dessa forma, a investigação deve ser aprofundada para que 
sejam obtidas provas robustas que comprovem a materialidade do 
delito, conforme exposto a seguir.

8.8.1 CARTEL NO MERCADO DE COMBUSTÍVEIS DE MINAS GERAIS

A formação de conluio entre revendedores e distribuidoras 
de combustíveis configurou cartel, acarretando na sua condenação. 
Conforme comprovado nos autos do Processo Administrativo 
08700.010769/2014-64, houve influência de conduta uniforme dos 
postos de revendas de combustíveis na região metropolitana de Belo 
Horizonte.

Segundo o voto da Conselheira Polyanna Vilanova, as 
investigações comprovaram condutas que lesaram a concorrência do 
setor entre março de 2007 e abril de 2008. A provas demonstraram a 
existência de cartel clássico praticado por postos de gasolina em Belo 
Horizonte, Contagem e Betim. O conluio tratava-se de combinação 
de preços de revenda de combustível e no estabelecimento de 
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mecanismos de monitoramento, bem como, punição aos postos que 
não praticassem o que foi estabelecido.

No caso em tela, também restou comprovado que a BR 
Distribuidora e Ipiranga atuaram através de indução ao comportamento 
uniforme entre os postos revendedores. De acordo com Vilanova, as 
distribuidoras sabiam da existência do cartel na região e buscaram:

“(...) influenciar os preços praticados por 
revendedores no sentido de uniformizá-los, 
contribuindo, desse modo, para a estruturação, 
organização do acordo e divisão de mercado”.

O conjunto fático probatório foi composto por diálogos obtidos 
pela Polícia Federal através de documentos colhidos durante operação 
de busca e apreensão realizada em julho de 2008, depoimentos, 
interceptações telefônicas e informações de colaborações decorrentes 
de Termos de Compromisso de Cessação (TCCs).

Os beneficiários desses TCCs reconheceram a participação na 
conduta ilícita e se comprometeram a cessar as irregularidades, adotar 
medidas para assegurar que as práticas lesivas não voltem a ocorrer, 
colaborar com as investigações, além de pagar prestações pecuniárias.

Durante as investigações, foram homologados seis Termos 
de Compromisso de Cessação (TCCs) celebrados com entidade 
representativa, empresas e pessoas físicas envolvidas nas condutas 
anticompetitivas.

Desse modo, a Alesat Combustíveis firmou acordo com o CADE 
comprometendo-se pagar R$ 48,6 milhões em contribuição pecuniária. 
Outros cinco TCCs foram firmados, nos quais foram determinados 
pagamentos de contribuições pecuniárias totalizando mais de R$ 13 
milhões. 

Esses termos foram firmados com o Sindicato do Comércio 
Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais 
(Minaspetro), a CCA Comercial de Combustíveis Automotivos, as 
Organizações Novo Belvedere, os postos Mangabeiras, Aeroporto, 
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Buritis, Lubrimil, Grajaú, Mustang, Ouro Fino, Ouro Fino II, Parada 
Obrigatória, Ponte Nova, Trovão, Sion, e Via Brasil, além de sete 
pessoas físicas.

8.9.  ACORDO DE LENIÊNCIA ANTITRUSTE

O Acordo de Leniência Antitruste é o instrumento através do 
qual empresas e indivíduos que tenham participado de cartel ou 
demais infrações anticoncorrenciais colaborem com as investigações 
do CADE, através de denúncia.

Em contrapartida, eles são beneficiados com penas ou multas 
menos gravosas. Por meio do referido acordo, é possível que se 
obtenha desde o abrandamento até a total insenção da pena que 
lhe seria aplicável. O caráter de delação de leniência representa um 
desincentivo à colusão. (TAUFICK, 2017, p. 509).

De acordo com a norma, caput e incisos I e II do artigo 86, Lei 
12.529/11:

Art. 86. O Cade, por intermédio da Superintendência-
Geral, poderá celebrar acordo de leniência, com 
a extinção da ação punitiva da administração 
pública ou a redução de 1 (um) a 2/3 (dois terços) da 
penalidade aplicável, nos termos deste artigo, com 
pessoas físicas e jurídicas que forem autoras de 
infração à ordem econômica, desde que colaborem 
efetivamente com as investigações e o processo 
administrativo e que dessa colaboração resulte:
I - a identificação dos demais envolvidos na 
infração; e
II - a obtenção de informações e documentos 
que comprovem a infração noticiada ou sob 
investigação.
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Um aspecto crucial é que apenas um único denunciante poderá, 
em troca de penalidades menos gravosas, propor acordo de leniência. 
Este, por sua vez, ocorre mediante a denúncia, o fornecimento de 
informações e documentos relevantes para a investigação. Inclusive, 
apenas o primeiro denunciante será beneficiado. Nesse sentido:

Os programas de leniência objetivam levar a 
uma disputa entre os participantes do cartel 
para delatar primeiro: o primaz fará jus a uma 
imunidade condicionada à apresentação de provas 
substantivas, ainda que incompletas, acerca de 
ilícito desconhecido pela autoridade. (Taufick, 
2017, p. 510)

De tal modo, os interessados devem confessar a sua participação 
no cartel, ou outra prática anticoncorrencial, denunciá-lo e colaborar 
em todo o processo de sua apuração, aportando informações e 
documentos importantes para o seu detalhamento.

Por fim, destaca-se que ao celebrar o acordo, os interessados 
devem cessar sua participação no cartel, ou em outra prática 
anticoncorrencial. 

8.10 REGULAÇÃO: OS LIMITES DA IMUNIDADE ANTITRUSTE

Há diversas teorias que sustentam a isenção antitruste nos 
setores regulados. Sobre o tema, a Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico – OCDE promoveu uma rodada de 
discussões para uniformar a aplicação dessas teorias ao caso concreto, 
em 2011, a Roundtable. 

A partir de então, passou-se a aplicação da imunidade antitruste 
em condutas consideradas anticompetitivas nos setores regulados: a 
regulated conduct defense ou defesa/alegação da conduta regulada.

Tal isenção é cabível observados três pressupostos: a autonomia 
(ou não) da empresa na conduta, a efetiva supervisão do regulador 
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setorial e clara política pública setorial de imunidade antitruste. 
Todos contidos na Nota de Secretaria da OCDE, que passou a orientar 
a aplicação da chamada “imunidade antitruste”.

Conversely,antitrust authorities may intervene when 
the behaviour has been autonomously decided by the 
firm. (...); when the challenged conduct is imposed or 
at least actively supervised by the regulator. (...)From 
a public interest perspective, it is therefore important 
that regulation applies only when its economic and 
social benefits outweigh its costs. (…). The courts have 
generally accepted the regulated conduct defence when 
the firm’s contested behaviour is thepolicy choice of a 
sovereign government. (OCDE.Policy roundtables: 
regulated conduct defence. Paris, 2011. p. 10, p. 21-26).

No Brasil, o CADE adotou posicionamento semelhante em 
julgados com base em precedentes estrangeiros, ao recomendar a 
análise do histórico legislativo, a criação de aparato fiscalizador pela 
norma reguladora e o uso desse aparato pelo agente regulador para 
aplicação da imunidade antitruste.

Nos autos do Processo Administrativo 08012.001518/2006-37 a 
empresa Rodrimar foi condenada pela prática de cobrança de tarifa 
de Serviço de Segregação e Entrega no mercado de armazenagem 
alfandegada na área de influência do Porto de Santos no Estado de São 
Paulo. Trata-se de conduta anticoncorrencial inserida em um setor 
regulado portuário.

No presente caso concreto, enquanto à Antaq cabe regular, 
supervisionar e fiscalizar as atividades de prestação de serviços de 
transporte aquaviário e de exploração da infraestrutura portuária 
e aquaviária (Lei 12.815/2013); o CADE, conforme a disposto na Lei 
12.529/2011, é imbuído da defesa da livre concorrência, por meio da 
prevenção e repressão às infrações contra à ordem econômica.

Verifica-se que não há conflito de competências entre as 
Autarquias em questão e sim a complementaridade no exercício de 
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suas atribuições. Ambas, inclusive, encontram-se fundamentadas na 
Constituição. (art. 173, § 4º e art. 174).  Veja-se: 

Art. 173. § 4º - A lei reprimirá o abuso do poder 
econômico que vise à dominação dos mercados, à 
eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário 
dos lucros.

Art. 174. Como agente normativo e regulador 
da atividade econômica, o Estado exercerá, na 
forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo 
e planejamento, sendo este determinando para o 
setor público e indicativo para o setor privado.

Outrossim, a legislação infraconstitucional também expressam 
a complementariedade das atribuições das agências reguladoras com 
a atividade judicante do CADE (Lei 12.529/2011).

Art. 3º. A exploração dos portos organizados e 
instalações portuárias, com o objetivo de aumentar 
a competividade e o desenvolvimento do País, deve 
seguir as seguintes diretrizes:
(...)
V – estímulo à concorrência, incentivando a 
participação de setor privado e assegurando o 
amplo acesso aos portos organizados, instalações e 
atividades portuárias.

Em resumo, é necessário avaliar, caso a caso, se a regulação 
confere ou não imunidade à aplicação do direito antitruste. 
Adicionalmente, o alcance desta imunidade deve ser considerado. Com 
efeito, a regulação pode, em diferentes graus de intensidade, mitigar a 
concorrência setorial, de acordo com o voto do Conselho-Relator João 
Paulo Resende no processo Administrativo 08012-006504/2005-29, DE 
19/10/2015.
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8.11 PROPRIEDADE INDUSTRIAL X PROTEÇÃO À 
CONCORRÊNCIA

Por propriedade industrial, tem-se as normas que protegem 
as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos, ou 
modelos industrias, as marcas de fábricas ou de comércio, as marcas 
de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou 
dominações de origem, bem com a repressão da concorrência desleal.

Frisa-se que a proteção dos direitos de propriedade industrial 
visa o “interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico 
do País.” (art. 5º, XXI, da CF). Não resta configurado, portanto 
conflito constitucional entre a proteção da propriedade industrial e 
a livre concorrência. Afinal, este direito vem amparado no princípio 
constitucional da livre concorrência (art. 170, IV, da CF) e o princípio 
constitucional da função social da propriedade (art. 170, III, da CF); 
inseridos nos “Princípios Gerais da Atividade Econômica” (Capítulo I, 
Título VII, CF). 

Na prática, a propriedade exclusiva da obra, atribuída ao autor 
(ainda que temporariamente), incentiva a criação de novos desenhos 
industriais e, por consequência, ao desenvolvimento econômico. 
Enfim, a proteção da propriedade industrial incentiva a disseminação 
comercial do produto, aumentando o acesso á criação, o que beneficia 
a sociedade.

Desse modo, faz-se necessário:

“demostrar a relação de complementariedade 
existente entre esses ramos do direito e os desafios 
impostos à autoridade antitruste para assegurar 
o ambiente concorrencial sem ir de encontro ao 
estímulo à inovação” ( FRAZÃO, 2017, p 324).

O que é claramente possível ao se delimitar e distinguir a 
competência do CADE enquanto autoridade de defesa da concorrência; 
e do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, como 
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autarquia que executa as normas que regula a propriedade industrial. 
Isto, inclusive, em situações nas quais o exercício do  direito de 
propriedade industrial pode violar a concorrência.

Nas palavras do ex-Ministro Sepúlveda Pertence, “obviamente, 
porém, não detém o Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(CADE) – órgão administrativo cujas atribuições dão orientar, 
fiscalizar, prevenir e apurar abusdos de poder econômico – o poder de 
declaração de nulidades de patentes e registros, ou de decretação de 
perda de direitos de propriedade industrial”.

Até porque, pelo princípio da presunção da legitimidade dos 
atos administrativos, presumem-se válidos os registros de desenho 
industrial concedidos às Representadas pelo INPI para fins de análise 
concorrencial. Não compete ao CADE, portanto, rever decisão do 
INPI sobre a obtenção do direito à propriedade. A sua competência 
concentra-se na apreciação de eventual abuso de poder econômico 
decorrente do exercício deste direito.

Diante disso, “a ausência de disposição legal que isente a 
aplicação do direito antitruste a casos envolvendo abuso dos direitos 
de propriedade intelectual é outra justificativa que autoriza a integral 
utilização do arcabouço do direito antitruste para lidar em casos dessa 
natureza”. (RIBAS, 2011. p. 41).

Acerca do tema, tem-se o precedente da Ediouro Publicações 
S.A., investigada por ajuizar ações abusivas e enviar notificações 
extrajudiciais alegando direito de propriedade intelectual sobre 
revistas de caça- palavras. Condenada, além da pena pecuniária, 
a editora cumpriu ainda a obrigação de não impedir que os seus 
concorrentes utilizem determinados termos e expressões em suas 
revistas de caça-palavras, protegidos por direito de propriedade. 
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8.12 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do presente estudo, é possível verificar a evolução da 
política concorrencial no Brasil orientada para a intervenção estatal, 
que tem por finalidade conciliar a livre iniciativa e a liberdade 
dos agentes econômicos com os interesses sociais; notadamente a 
valorização do trabalho humano e a dignidade do indivíduo. Todos 
amparados nos princípios constitucionais que regem a ordem 
econômica.

Nesse sentido, observa-se que a política de concorrência 
nacional assume um papel tanto de caráter proativo, estabelecendo 
normas para regular os mercados e proteger a propriedade industrial; 
quanto repressivo, ao punir agentes que cometem infrações de ordem 
econômica. O que permite, efetivamente, preservar o pluralismo 
econômico, a descentralização na tomada de decisões nos diversos 
setores produtivos e, consequentemente, a prevenção dos abusos do 
poder econômico.

Entre as infrações de ordem econômica, em sua face mais 
danosa, encontra-se a cartelização dos mercados. A prática contempla 
formalização de acordos entre empresas, organizações e instituições; 
visando condutas comerciais uniformes e fraudes à procedimentos 
competitivos licitatórios. 

Dessa forma, prejudica-se gravemente a economia, uma vez 
que se restringe a concorrência, o aprimoramento de processos 
produtivos, o lançamento de novos produtos e serviços, bem como 
a prática de preços mais competitivos. Algo que deve ser, portanto, 
severamente combatido pelo Estado.

Nesse contexto, surge o Sistema Brasileiro de Defesa da 
Concorrência - SBDC, cuja estrutura administrativa protagoniza ações 
relevantes na defesa de um ambiente concorrencial equilibrado, 
colaborando com o desenvolvimento econômico, alinhado às diretrizes 
sociais constitucionais que resultem em melhorias para todos os 
cidadãos. Este dispositivo legal prevê, inclusive, punição menos 
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rigorosa para os infratores; mediante a colaboração nas investigações 
dos delitos concorrenciais, o acordo de leniência.

Nessa toada, a Lei 12.529/2011 revitalizou a estrutura interna do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, promovendo 
mais eficiência na atuação do órgão, tanto no controle de estruturas 
como no controle de condutas de infração à ordem econômica.

Ante o exposto, nota-se a necessidade de evolução constante do 
Direito Concorrência face ao dinamismo dos agentes econômicos, na 
incessante busca pela conquista de mercados e maximização de lucros; 
burlando leis que se sobreponham aos seus interesses e valendo-se 
delas quando lhes favorecem.

Afinal, a mesma norma violada ao cometer infrações à 
ordem econômica é invocada para abrandar a punição pelos ilícitos 
concorrenciais cometidos, ao perceberem-se vulneráveis a uma 
investigação antitruste.
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Letícia Andrade Senra1

9.1 INTRODUÇÃO 

A Declaração de Direitos deLiberdade Econômica, instituída 
pelaLeinº 13.874, de 20 de setembro de 2019, decretada pelo Congresso 
Nacional e sancionadapelo presidente Jair Bolsonaro, estabelece 
garantias de livre mercado e dispõe sobre a atuação do Estado como 
agente normativo e regulador.

A Lei de Liberdade Econômica (LLE) garante o direito que as 
pessoas possuem de desenvolver atividades econômicas, trabalhar, 
gerar reservas e investir sem muita interferência do Estado, aliviando 
o peso da burocracia sobre o empreendedor.

Dessa forma, o cidadão pode colocar em prática uma idéia 
de empreendimento com total autonomia, criando não só uma 
atividade, mas também gerando empregos e contribuindo para o 
desenvolvimento econômico de um jeito mais rápido e simples.

Existem algumas criticas a cerca da nova lei relacionadas á 
falta de previsão na lei a respeito dos critérios para embasamento das 
intervenções estatais, via Poder Judiciário, nos contratos privados. 
Essa falta de previsão poderia criar um cenário de incertezas. Outro 
ponto questionado foi à falta de necessidade de positivação da lei uma 
vez que a constituição prevê a liberdade econômica de fato. Nesse 
ponto aponta-se o excesso de normas. Por outro lado, o Ministério 
da Economia defende as mudanças praticas geradas pela nova lei, 
pontua tais mudanças e prevê a nova lei deverá gerar 3,7 milhões de 
empregos e 7% de crescimento do PIB que é muito importante para o 
crescimento nacional. 

Mas antes de entender de fato o que a nova lei de liberdade 
econômica trás para a economia e desenvolvimento nacional, é 
necessário entender os pontos abrangidos em nossa constituição, 

1 Graduada em Processos Gerenciais (2017) – UEMG; Graduanda em Direito 
(7° período) – Faculdade Alis Itabirito/MG.

https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/09/20/bolsonaro-sanciona-mp-da-liberdade-economica-em-primeiro-ato-apos-cirurgia.ghtml
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entender as idéias de neoliberalismo e visualizar de fato as mudanças 
tragas com a sanção da nova lei. Por isso, esse capitulo traz todos esses 
aspectos de forma clara para que compreendermos de fato os impactos 
e as mudanças decorrentes da nova lei de liberdade econômica. 

9.2 DESENVOLVIMENTO 

A sanção da nova lei trata-se de novo marco legal que busca 
uma maior desregulamentação estatal e conseqüente liberalização 
das atividades econômicas. Traz leis para desburocratização e 
simplificação de processos para as empresas e empreendedores, 
principalmente os pequenos empreendedores, além de flexibilizar 
algumas regras inerentes às relações de trabalho.

Para entender, um pouco dessa mudança, precisamos 
contextualizar essa nova lei com a nossa constituição e as idéias de 
neoliberalismo. 

No art. 1° da Lei n° 13.874/19 já temos a sua contextualização 
com a constituição Federal: 

Art. 1ºFica instituída a Declaração de Direitos de 
Liberdade Econômica, que estabelece normas 
de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício 
de atividade econômica e disposições sobre a 
atuação do Estado como agente normativo e 
regulador, nos termos doinciso IV docaputdo art. 
1º, doparágrafo único do art. 170e docaput do art. 
174 da Constituição Federal. 

In verbis temos as referidas citações dos artigos da Constituição 
Federal mencionados. No art. 1° da Lei de liberdade econômica para 
melhor análise: 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada 
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art1iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art1iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art1iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art170p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art174
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art174
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e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos:
IV - os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa;

Art. 170. 
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre 
exercício de qualquer atividade econômica, 
independentemente de autorização de órgãos 
públicos, salvo nos casos previstos em lei.

Art. 174. Como agente normativo e regulador da 
atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da 
lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, 
sendo este determinante para o setor público e indicativo 
para o setor privado. 

A Ordem Econômica brasileira foi pautada em sistema misto de 
ideais liberais e sociais na Constituição Federal de 1988. De Lazari, 
por exemplo, acentua que as ordens econômica e financeira são 
influenciadas pelo capitalismo humanista, valorando o trabalho a livre-
iniciativa, almejando assegurar a todos a existência digna, conforme 
ditames sociais (2019). Estas premissas são traçadas pelo artigo 170, 
da Constituição Federal. O capitalismo humanista mencionado é o 
capitalismo como forma de desenvolvimento do país não desvinculado 
dignidade de pessoa humana. É a visão de lucro, desenvolvimento, 
giro de capital atrelado ao desenvolvimento humano. 

Nesse sentido, o texto constitucional valoriza a livre concorrência 
e o livre exercício da atividade econômica, mas apresentam também 
importantes elementos como a justiça social, função social da 
propriedade, busca do pleno emprego e valorização do trabalho. 
Por isso é importante avaliar a questão econômica, mas também as 
condições sociais garantidas pelo Estado. Essa liberdade econômica 
tem dois lados que precisam ser observados a fim de impulsionar o 
mercado, mas também garantir os direitos fundamentais dos cidadãos 
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brasileiros. O que podemos definir como o capitalismo humanista por 
se tratar de economia e direitos sociais. 

Somado a isto os artigos 6º (direitos sociais) e 7º (direitos dos 
trabalhadores), tem-se um duplo caráter da Constituição Federal de 
1988, em alguns aspectos intervencionista precisando de um Estado 
forte e presente, em outros liberais. 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos 
desaleiarados, na forma desta Constituição. 
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e 
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social:
I ao XXXIV.

A Constituição Federal, como carta política, deve ser 
interpretada de modo a dar efetividade aos direitos sociais e liberais, 
o que justifica a análise conjunta e integradas dos artigos 6º e 7º e os 
artigos 170 e seguintes. Como mencionado anteriormente, a análise 
deve ser ampla e interlocutória. Isso por que a liberdade econômica 
garantida constitucionalmente anda lado a lado com os direitos 
sociais e dos trabalhadores, bem como os direitos fundamentais. Por 
isso a necessidade de avaliar tanto do ponto de vista social quanto 
econômico. 

Ao avaliarmos os artigos seguintes ao 170, chegamos no artigo 
174 que estabelece que como agente normativo e regulador da 
atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções 
de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante 
para o setor público e indicativo para o setor privado (Brasil, 2019). 
Por isso vamos entender mais a frente que o Estado dá a liberdade 
de empreender, desburocratiza, facilita o trabalho e a criação, mas 
também é responsável por regular esse novo cenário econômico. 
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Esse tema da Liberdade Econômica ganhou destaque ao longo 
dos últimos anos com o atual Governo defendendo a necessidade de 
abertura da economia e menor controle do Estado sobre o particular. 
Conforme dito anteriormente, o Ministério da economia defende 
que a lei pode gerar, no prazo de dez anos, 3,7 milhões de empregos 
e mais de 7% de crescimento da economia. A lei prevê todas as 
liberdades, flexibilizações e desburocratização, mas não exime o 
Estado de fiscalizar e continuar a garantir os direitos fundamenteis 
constitucionais. Daí a critica ao Governo que se posiciona apenas em 
relação á liberdade plena das atividades e afastamento da ação do 
Governo. 

De fato a nossa Constituição tem um duplo caráter, pois em 
alguns aspectos ela é intervencionista precisando de um Estado forte e 
presente, garantidor dos direitos e garantias fundamentais, em outros 
mostra-se um Estado liberal.

Essa idéia neoliberal refere-se a uma série de leis econômicas 
e sociais, não se resume exclusivamente à questão econômica, mas é 
também um posicionamento político, social e filosófico, baseado em 
uma tradição liberal do início do capitalismo. As pessoas deveriam ser 
livres da tutela do Estado e, dessa forma, conseguiriam se desenvolver 
plenamente através do individualismo, da democracia representativa 
e da liberdade de concorrência econômica no mercado. Essas leis 
garantiriam um equilíbrio social, cabendo ao Estado uma função 
de regulador dos potenciais conflitos sociais existentes, através da 
legislação. Resultaria ainda na diminuição dos gastos estatais, já que 
diminuiria a oferta de serviços à população, cabendo às empresas o 
fazer. 

Após avaliarmos os artigos que discursam sobre a liberdade 
econômica nacional, podemos avaliar que essa nova lei é 
constitucional, pois já está positivada nos artigos da Constituição 
Federal. Porém é importante debater sobre o foco da liberdade e sobre 
o foco da regulamentação e/ou fiscalização do Estado. 

Mas para entender melhor o que mudou na pratica depois da 
sanção da nova lei, vejamos o esquema abaixo disponibilizado pelo 
Ministério da Economia abrangendo as principais mudanças que 
interferem na economia nacional: 
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Fonte: https://www.gov.br/economia
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9.2.1 O QUE MUDOU COM A LEI DE LIBERDADE ECONÔMICA

 De acordo com o Ministério da Economia, são 17 as liberdades 
da Lei de liberdade Econômica. Com a extinção de atos públicos de 
liberação para atividades de baixo risco, as garantias de liberdade 
econômica, a imunidade para inovação e as facilitações de negócios 
no mercado de capitais, a LEI representa avanço importante, sendo o 
processo único com maior escopo de desburocratização, desregulação 
e liberalização da história da economia no Brasil. Segue a lista das 
liberdades mencionadas pelo Ministério da Economia: 

9.2.1.1 LIBERDADE DE BUROCRACIA: 

Retira qualquer tipo de licença, incluindo alvará de 
funcionamento, sanitário e ambientais para atividades de baixo risco, 
independentemente do tamanho da empresa.

A responsabilidade é definir normas que protegem a livre 
iniciativa de atividades econômicas e diminui a participação do 
Estado como agente de intermediação e regularização. A idéia é 
desburocratizar o processo de abertura das empresas, eliminando a 
necessidade de licenças para atividades de baixo risco e separando os 
bens de pessoas físicas e jurídicas em caso de ações judiciais.

Nesse sentido, o Governo Federal listou 287 atividades 
econômicas que não precisarão de autorizações prévias, como alvarás 
e licenças de funcionamento, para funcionar. Somente os negócios 
classificados como de “baixo risco A” serão atingidos pela lei, de 
acordo com a publicação no Diário Oficial da União. A lista contempla 
pequenos comerciantes, como cabeleireiros, manicures, costureiras, 
sapateiros e bares.

A resolução vale para os estados e municípios que não tenham 
normas próprias para o tema. Cada ente federativo terá a opção 
de seguir a resolução ou então criar uma lista com classificação 
própria, alterando também as atividades que vão ser dispensadas de 
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autorização. A lista completa dessas atividades que podem nortear os 
entes que não elaboraram sua própria lista pode ser encontrada na 
RESOLUÇÃO Nº 51, DE 11 DE JUNHO DE 2019. 

9.2.1.2 LIBERDADE DE TRABALHAR E PRODUZIR:

Limita as opções pelas quais o poder público e os sindicatos 
podem restringir horários de funcionamento do comércio, serviço 
e indústria. Somente se for para observar o sossego, por exemplo, 
não poderá mais ser limitado o horário de funcionamento. Todos os 
direitos trabalhistas estão mantidos em sua integralidade.

A lei libera os horários de funcionamento dos estabelecimentos, 
inclusive em feriados, “sem que para isso esteja sujeita a cobranças ou 
encargos adicionais”, tendo apenas algumas restrições, como normas 
de proteção ao meio ambiente (repressão à poluição sonora, inclusive), 
regulamento condominial e legislação trabalhista.

Para comprovar essa mudança segue uma jurisprudência já com 
a aplicação da nova lei para o tema: 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO da 15a Região 
TRT-15: ROT 0010535-07.2018.5.15.0101 0010535-
07.2018.5.15.0101 Orgão Julgador 9ª Cámara – Partes 
- RECORRENTE: LOJAS TA RECORRIDO SINDICATO 
COMERCIO DE MARILIA
Publicação: 03/08/2020
Relator: ALEXANDRE VIEIRA DOS
EMENTA: LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO. LEI 13874/19 
(LEI DA LIBERDADE ECONÔMICA) - A Súmula 
Vinculante n°38 do STF é expressa em assegurar 
a autonomia dos municípios ao proclamar que: 
“É competente o Município para fixar o horário 
de funcionamento de estabelecimento comercial”. 
Destarte, vedando a legislação municipal a abertura 
do comércio após as 13hoo do sábado, salvo o disposto 
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em convenção coletiva de trabalho e desde que não haja 
prejuízo para a vizinhança, é de se negar provimento 
ao apelo da empresa que objetiva burlar a norma 
municipal. Sentença mantida. 

9.2.1.3 LIBERDADE DE DEFINIR PREÇOS:

Impede que as leis sejam manipuladas de forma a diminuir 
a competição e o surgimento de novos modelos de negócios. A LEI 
reafirma a liberdade de preços, tanto para produtos quanto para 
serviços, obedecendo à oferta e a demanda do mercado não regulado. 
Essa liberdade só será restringida nos casos declarados de emergência 
ou calamidade pública.

9.2.1.4 LIBERDADE CONTRA ARBITRARIEDADES: 

Impede que fiscais tratem dois cidadãos em situações similares 
de forma diferente, estabelecendo efeito vinculante e isonômico. A 
lei também buscou padronizar a interpretação de fiscais e agentes 
públicos para atos de autorização de atividade econômica. As decisões 
sobre pedidos de alvará e licença terão efeito vinculante: o que for 
definido para um cidadão, deverá valer para todos em situação similar, 
garantindo o princípio da isonomia e evitando arbitrariedades.

9.2.1.5 LIBERDADE DE SER PRESUMIDO DE BOA-FÉ: 

Qualquer dúvida na interpretação no direito deve ser resolvida no 
sentido que mais respeita os contratos e os atos privados, aumentando 
a previsibilidade do direito e, consequentemente, a segurança jurídica 
no país.
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9.2.1.6 LIBERDADE DE MODERNIZAR:

Normas regulatórias que estejam desatualizadas terão 
um procedimento que afasta os efeitos de suas restrições para 
não prejudicar os cidadãos.

9.2.1.7 LIBERDADE DE INOVAR:

Nenhuma licença poderá ser exigida enquanto a empresa estiver 
testando, desenvolvendo ou implementando um produto ou serviço que 
não tenham riscos elevados. Trata-se de uma imunidade burocrática 
para milhares de negócios. A Lei prevê imunidade burocrática para a 
inovação, criando um ambiente propício para o desenvolvimento de 
novos produtos e serviçose a criação destart ups. Poderão ser realizados 
testes, gratuitos ou não, para grupos privados e restritos, afastados 
efeitos de normas infralegaisque estejam desatualizadas ou impeçam 
o desenvolvimento desses produtos, desde que não coloquem em risco 
a saúde ou segurança pública.

9.2.1.8 LIBERDADE DE PACTUAR: 

Contratos empresariais não poderão ser alterados judicialmente, 
incluindo sobre normas de ordem pública, se entre as partes tiverem 
sido livremente pactuadas.

O textomuda o trecho do Código Civil que trata dos negócios 
jurídicos— acordos celebrados entre partes, com um objetivo 
determinado, com consequências jurídicas. Foi incluído um dispositivo 
no Código Civil que prevê que aspartes de um negócio poderão pactuar 
regras de interpretação das regras oficializadas no acordo, mesmo que 
diferentes das previstas em lei.

https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/08/15/mp-preve-mudanca-de-trecho-do-codigo-civil-sobre-negocios-juridicos.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/08/15/mp-preve-mudanca-de-trecho-do-codigo-civil-sobre-negocios-juridicos.ghtml
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9.2.1.9 LIBERDADE DE NÃO FICAR SEM RESPOSTA:

Todo pedido de licença ou alvará terá que ter um tempo máximo, 
que, quando transcorrido, significará aprovação pelo silêncio. A 
administração pública federal terá que cumprir prazos para responder 
a pedidos de autorização. Caso o prazo máximo, informado no 
momento da solicitação do cidadão, não seja respeitado, a aprovação 
do pedido será tácita. Cada órgão definirá individualmente seus prazos, 
limitados ao estabelecido em decreto do Presidente da República

9.2.1.10 LIBERDADE DE DIGITALIZAR:

Todos os papéis poderão ser digitalizados e descartados, de 
acordo com melhores práticas o que deve diminuir os custos de 
empresas com armazenagem ecompliancede obrigações.

A LEI sancionada alterou a lei sobre adigitalização de 
documentos,autorizando a digitalização a alcançar também 
documentos públicos. Agora, os documentos digitais terão o mesmo 
valor probatório do documento original.

9.2.1.11 LIBERDADE DE CRESCER: 

CVM poderá retirar requerimentos para simplificar de imediato 
a carga burocrática pra Sociedades Anônimas, incluindo para o acesso 
de pequenas e médias empresas ao mercado de capitais. Empresas 
brasileiras não precisarão mais ir ao exterior fazer IPO.

9.2.1.12 LIBERDADE DE EMPREENDER: 

Decisões judiciais não poderão mais desconsiderar a 
personalidade jurídica sem demonstrar que esteja presente a má fé do 
empresário, devendo a jurisprudência do STJ ser aplicada para todos, 

https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2019/08/15/carteira-de-trabalho-e-registros-publicos-poderao-ser-digitalizados-apos-mp-da-liberdade-economica.ghtml
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2019/08/15/carteira-de-trabalho-e-registros-publicos-poderao-ser-digitalizados-apos-mp-da-liberdade-economica.ghtml
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2019/08/15/carteira-de-trabalho-e-registros-publicos-poderao-ser-digitalizados-apos-mp-da-liberdade-economica.ghtml
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inclusive para aqueles cidadãos que não têm condições de recorrer 
até os tribunais superiores para garantir a aplicação da interpretação 
consolidada.

A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo 
estabelecido no Código Civil de 2002 quepermite que sócios e 
proprietários de um negócio sejam responsabilizados pelas dívidas 
da empresa. A desconsideração é aplicada em processo judicial, por 
um juiz, a pedido de um credor ou do Ministério Público. O texto 
sancionadoaltera as regras para a desconsideração da personalidade 
jurídica, detalhando o que édesvio de finalidade e confusão 
patrimonial.

9.2.1.13 LIBERDADE DE REDIGIR CONTRATOS COM PADRÃO 
INTERNACIONAL: 

Decisões judiciais não poderão fazer revisões de contrato salvo 
em casos estritos e necessários.

9.2.1.14 LIBERDADE CONTRA ABUSOS: 

Cria-se o abuso regulatório, situação em que o regulador passa 
dos limites permitidos pela lei para prejudicar o cidadão, gerando 
indevidas distorções econômicas.

A leicria a figura do“abuso regulatório”, infração cometida pela 
administração públicaquando editar norma que “afete ou possa afetar 
a exploração da atividade econômica”. O texto estabelece as situações 
que poderão ser enquadradas como “abuso regulatório” e determina 
que normas ou atos administrativos como os descritos abaixo estarão 
inválidos:

• Criar reservas de mercado para favorecer um 
grupo econômico em prejuízo de concorrentes;

https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/08/15/mp-da-liberdade-economica-esclarece-regras-sobre-responsabilizacao-de-socios-por-dividas-da-empresa.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/08/15/mp-da-liberdade-economica-esclarece-regras-sobre-responsabilizacao-de-socios-por-dividas-da-empresa.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/08/15/mp-da-liberdade-economica-esclarece-regras-sobre-responsabilizacao-de-socios-por-dividas-da-empresa.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/08/15/texto-da-mp-da-liberdade-economica-cria-abuso-regulatorio-e-preve-indenizacao-por-prejuizos.ghtml
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• Redigir normas que impeçam a entrada de 
novos competidores nacionais ou estrangeiros 
no mercado;

• Exigir especificação técnica desnecessária para 
o objetivo da atividade econômica;

• Criar demanda artificial ou compulsória de 
produto, serviço ou atividade profissional, 
“inclusive de uso de cartórios, registros ou 
cadastros”;

• Colocar limites à livre formação de sociedades 
empresariais ou atividades econômicas não 
proibidas em lei federal.

9.2.1.15 LIBERDADE DE REGULAÇÃO ECONÔMICA: 

Nenhuma nova regulação com grande impacto sobre a economia 
poderá ser editada sem análise de impacto regulatório.

9.2.1.16 LIBERDADE DE REGULARIZAÇÃO SOCIETÁRIA: 

As sociedades limitadas unipessoais passarão a ser regularizadas 
de fato na forma da lei.

9.2.1.17 LIBERDADE DE RISCOS CONTRATUAIS:

Será lícito, e sempre respeitado, o direito das partes pactuarem a 
alocação de riscos em decorrência de revisão contratual.

 Além das 17 liberdades pontuadas pelo Ministério da Economia, 
podemos ainda falar sobre outros pontos que sofreram alteração no 
âmbito pratico da economia nacional como foi o caso da carteira de 
trabalho eletrônica. 
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Ascarteiras de trabalho passaram a seremitidas pelo Ministério 
da Economia “preferencialmente em meio eletrônico”— a impressão 
em papel será exceção. O documento terá como identificação única do 
empregado o número do CPF. 

De acordo com o art.29daCLT, que foi alterado no ano de 2019, 
o empregador tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis para anotar na CTPS 
do empregado, facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou 
eletrônico.

OBS: A comunicação pelo trabalhador do número de inscrição 
no CPF ao empregador equivale à apresentação da CTPS em meio 
digital, dispensado o empregador da emissão de recibo.

Assim, os registros eletrônicos gerados pelo empregador nos 
sistemas informatizados da CTPS em meio digital equivalem às 
anotações do documento.

O trabalhador também poderá ter acesso às informações da 
sua CTPS no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a partir de sua 
anotação. 

Em relação aos registros de entrada e de saída no trabalho 
serão obrigatóriossomente em empresas com mais de 20 funcionários. 
Antes da nova lei a anotação é obrigatória para empresas com mais de 
10 trabalhadores. O registro deve ser feito também quando o trabalho 
for realizado fora do estabelecimento;

Ficou permitido o uso do registro de ponto por exceção à jornada 
regular de trabalho, mediante acordo individual escrito, convenção 
coletiva ou acordo coletivo de trabalho.

A nova lei de liberdade econômica ainda fala sobre a substituição 
do E-Social. O Sistema de Escrituração Digital de Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas, que unifica o envio de dados sobre 
trabalhadores, serásubstituído por um sistema de informações digitais 
de obrigações previdenciárias e trabalhistas. 

A lei prevê ainda queregistros públicos, realizados em cartório, 
podem ser escriturados, publicados e conservados em meio eletrônico. 
Entre os registros que podem atender às novas regras estão o registro 

https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2019/08/15/carteira-de-trabalho-e-registros-publicos-poderao-ser-digitalizados-apos-mp-da-liberdade-economica.ghtml
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2019/08/15/carteira-de-trabalho-e-registros-publicos-poderao-ser-digitalizados-apos-mp-da-liberdade-economica.ghtml
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2019/08/15/mp-muda-regras-para-registro-de-ponto-dos-trabalhadores.ghtml
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2019/08/15/mp-muda-regras-para-registro-de-ponto-dos-trabalhadores.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/08/15/esocial-sera-substituido-por-sistema-mais-simples-estipula-mp.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/08/15/esocial-sera-substituido-por-sistema-mais-simples-estipula-mp.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/08/15/mp-da-liberdade-economica-permite-digitalizar-documentos-e-destruir-originais.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/08/15/mp-da-liberdade-economica-permite-digitalizar-documentos-e-destruir-originais.ghtml
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civil de pessoas naturais, o de constituição de pessoas jurídicas; e o 
registro de imóveis.

A leicria um comitêpara elaboração de Súmulas Tributárias 
formado por integrantes doConselho Administrativo de 
Recursos Fiscais, daReceita Federal, doMinistério da Economiae 
daProcuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Ogrupo poderá editar 
súmulasda Administração Tributária Federal, que passarão a vincular 
os atos normativos PRATICADOS PELAS ENTIDADES.

Foram criadas umasérie de regras para os fundos de investimento, 
definidos como “comunhão de recursos” destinados à aplicação em 
ativos financeiros e bens. A leia estabelece as regras de registro dos 
fundos na Comissão de Valores Imobiliários, as informações que 
deverão constar nos regulamentos dos fundos e as regras para solicitar 
a insolvência.

Por fim, o textoextingue o Fundo Soberano, vinculado ao 
Ministério da Economia.

9.2.2 O QUE A NOVA LEI DE LIBERDADE ECONÔMICA 
REPRESENTA PAR OS MUNICÍPIOS

No âmbito municipal podemos abordar o assunto da nova lei 
de Liberdade Econômica relacionando a sua vigência. A Lei possui 
normas de vigência nacional, a vincular as pessoas políticas em 
todos os níveis, e normas federais, incidentes para a Administração 
Federal. Em razão do importantíssimo papel que as municipalidades 
desempenham no impulso ao desenvolvimento local, é crucial o 
entendimento das normas que possuem eficácia em nível local e que 
vinculam o poder municipal.

O município é um agente normativo e regulador da atividade 
econômica, devendo entabular em seu ordenamento legal seu 
incentivo e planejamento, conforme prevê art. 174 da Constituição 
Federal. Os municípios têm competência suplementar, à luz da regra 
do art. 30, II, da Constituição da República, logo é possível suplementar 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/08/15/mp-da-liberdade-economica-extingue-fundo-soberano-do-pais.ghtml
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a legislação estadual e federal quando não há vedação, que são aquelas 
previstas no seu art. 22. 

Em 14 de Agosto de 2020, o Governo de Minas Gerais lançou o 
Guia Municipal da Liberdade Econômica, produzido pelaSecretaria 
de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), em parceria com 
a Associação Mineira de Municípios (AMM). O documento tem por 
objetivo nortear os 853 municípios mineiros quanto à implementação 
dos princípios da Liberdade Econômica (Lei 13.874/2019), 
transformando Minas Gerais no estado mais livre para se empreender 
no Brasil.

O guia apresenta conceitos, modelos de decreto e regulamentos, 
boas práticas para os municípios, além de informações e cases que 
podem auxiliar o trabalho das prefeituras na implementação do 
projeto. “Levar para os municípios boas práticas de ações com foco na 
liberdade econômica e na facilitação na vida de quem produz é mais 
uma forma de nos aproximarmos dos mineiros. Esperamos que esse 
guia seja um início para que essa transformação ocorra ainda mais 
próxima do cidadão, pois é no município onde que tudo acontece”, 
afirmou á época o secretário adjunto da Sede, Fernando Passalio, hoje 
Secretário da SEDE (Secretaria de Desenvolvimento Econômico do 
Estado de Minas Gerais).

O secretário adjunto ainda lembrou que Minas Gerais foi pioneiro 
ao estabelecer uma série de ações que levam ao desenvolvimento 
econômico sustentável, por meio do programa estadual de liberdade 
econômica – o Minas Livre Para Crescer.

Em relação a essas leis adotadas pelo Governo do Estado e as 
possibilidades de atuação dos Municípios, podemos dizer que a 
intervenção indireta denota a regulação das atividades econômicas 
e sociais e “(...) consiste na atividade estatal de intervenção indireta 
sobre a conduta dos sujeitos públicos e privados, de modo permanente 
e sistemático, para implementar as políticas de governo e a realização 
dos direitos fundamentais (JUSTEN FILHO, 2105, p. 664). 

No caso dos municípios, que condiciona ou restringe a iniciativa 
privada, podendo até suprimi-la (GASPARINI, 2005, p. 683), logo, 

http://desenvolvimento.mg.gov.br/
http://desenvolvimento.mg.gov.br/
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intervém no mercado, com fundamento na lei, através de atos de 
autoridade (SUNDFELD, 2006, p. 223). O fundamento constitucional 
repousa no art. 174 da Constituição,10 especialmente mediante o 
planejamento, fiscalização e o incentivo:

 A atividade de fiscalização está muito atrelada ao 
exercício da polícia administrativa, uma vez que 
tem por base o licenciamento das mais diversas 
atividades econômicas (licença de localização 
e funcionamento, licença sanitária, licença 
ambiental, dentre outras). Após a expedição 
da licença é crucial a respectiva fiscalização da 
atividade, a fim de evitar desvios inaceitáveis 
pelo ordenamento jurídico, o que pode remeter 
às sanções legais. O incentivo está englobado na 
atividade de fomento da administração municipal, 
que pode estimular certos setores da economia em 
prol do desenvolvimento e da geração de eleirego, 
seja com a doação de áreas com a respectiva 
infraestrutura, seja com estímulos fiscais. Por fim, 
há o planejamento, essencial e ileirescindível à 
dimensão pública local, vinculando-a, nos termos 
do art. 174 da Constituição Federal, a abranger a 
dimensão orçamentária e a sua respectiva legislação 
(plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e 
lei orçamentária anual), bem como a ordenação do 
território urbano e rural, usualmente feita pelos 
planos diretores ou legislações urbanísticas que o 
substituam no caso dos municípios com menos de 
20.000 habitantes. (CORRALO, 2014b, p. 80).

Em nível local é possível que o próprio município desempenhe 
as atividades regulatórias, como também é possível que parcela destas 
seja de competência de agência regulatória municipal. 

Como já mencionado, a lei de liberdade econômica prevê a 
liberdade como incentivo para o crescimento econômico do país, 
mas também prevê a regulação, diretamente pelo município e/ou 
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pela criação de agência reguladora local, com foco na fiscalização, 
incentivo e planejamento governamental das mais diversas atividades 
econômicas locais, a remeter, também, ao exercício da polícia 
administrativa. Essa seria a presença do Estado como regulamentador 
e fiscal da liberdade concedida às empresas de se desenvolverem. 

Essa regulamentação vem com o objetivo de garantir o lado 
social do desenvolvimento econômico e não deixar que os direitos e 
garantias sociais se percam em meio ao capitalismo. Assim o conceito 
de capitalismo humanizado se concretiza com a positivação das 
liberdades concedidas e permanência da presença do estado como 
garantidos dos direitos sociais. 

9.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A nova lei de liberdade economia ou a Declaração de Direitos 
deLiberdade Econômica, instituída pelaLeinº 13.874, de 20 de setembro 
de 2019 provoca várias polemicas a cerca de sua efetividade. Mas 
podemos atribuir de certa forma ao duplo caráter da Constituição, pois 
em alguns aspectos ela é intervencionista precisando de um Estado 
forte e presente, garantidor dos direitos e garantias fundamentais, em 
outros mostra-se um Estado liberal. A interpretação e aplicação da 
nova lei tende a seguir as características do Governo presente. 

Ao fazer a analise dos artigos Constitucionais que discursam 
sobre a liberdade econômica, conseguimos opinar que a nova Lei 
de Liberdade Econômica é Constitucional desde que as premissas 
de liberdade das atividades econômicas e o controle Estatal estejam 
atrelados para que os outros direitos e garantias constitucionais não 
sejam ignorados.

O termo capitalismo humanizado pode simplificar essa 
necessidade de união das duas visões tanto na busca da economia 
crescente quanto no âmbito social. Por isso a importância do Estado 
como agente regulamentador das liberdades concedidas. Parece 
incoerente dizer que é necessária a liberdade, porém com a presença 
do Estado, mas se essas novas liberdades não forem reguladas os 
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direitos básicos serão desconsiderados nas novas relações. Daí a 
grande critica ao governo atual que não menciona a presença do 
Estado como o garantidor constitucional. 

Várias foram às liberdades concedidas que de fato mudaram o 
cenário das atividades econômicas. A Desburocratização, a liberdade 
trabalhar e produzir, de definir preços, modernizar, inovar, de 
pactuar, de obter resposta do estado, de digitalizar os processos, de 
crescer, empreender, são algumas das mudanças que prometem o 
desenvolvimento calculado pelo Ministério da economia em dez anos. 
Porém, cabe a seus entes aplicar as regulamentações para a pratica 
lícita das atividades com as novas liberdades. 

Portanto, é importante ressaltar que a lei de liberdade econômica 
trouxe várias mudanças na pratica das atividades econômicas. 
Positivou mais uma vez a liberdade garantida na Constituição, mas 
apresentou aplicabilidades no cenário econômico atual. Ainda está 
dentro do período estipulado para que os reais ganhos sejam apurados 
e até que isso se conclua novas criticas surgirão assim como novos 
avanços. O liberalismo e o intervencionismo serão sempre dois pólos 
tratados individualmente, mas é preciso compreender que o duplo 
caráter constitucional nos leva a acreditar que é possível que as duas 
correntes tão diferentes estejam lado a lado. Tudo com o objetivo de 
acelerar a economia nacional, abrindo porta para novos investimentos 
e garantir os direitos e garantias fundamentais aos cidadãos. 
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10. ILÍCITOS 
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Jéssica Aparecida Gomes Fernandes 



194 | Direito Econômico - Primeiras linhas

Jéssica Aparecida Gomes Fernandes1

10.1 INTRODUÇÃO  

Os ilícitos concorrenciais se encontram dispostos na Lei 
12.529/2011 que estrutura o sistema de defesa da concorrência e 
tem como mister a prevenção e repressão ás infrações contra a 
ordem econômica. A referida Lei , de 30 de novembro de 2011 tem 
como fundamento princípios que estão dispostos no título da Ordem 
Econômica da nossa Carta Magna de 1988,  como a liberdade de 
iniciativa, livre concorrência , defesa do consumidor , repressão ao 
abuso do poder econômico, entre outros . 

A finalidade da referida Lei, não é puramente econômica, 
conforme conceitua Ana Frazão, em sua obra Direito da Concorrência 
,1º Edição, pág. 34“. Além dos objetivos diretamente concorrenciais, 
tais como a manutenção dos mercados e do livre sistema de preços 
,uma legislação em defesa da concorrência atenderia a razões 
sociopolíticas , impedindo que o poder econômico desmedido 
acabasse comprometendo os objetivos sociais e o próprio poder do 
Estado.”

Ao se tratar de infrações no âmbito da concorrência, a Lei 
12.529/2011 alterou a Lei 8.137/90, o Decreto- Lei Nº 3.689/41 do 
Código de Processo Penal, a Lei 7.347/85, revogou dispositivos da Lei 
8.884/94, da Lei 9.781/99 e dispõe em seu título  V - Das Infrações á 
Ordem Econômica ,artigo 36, condutas que são contrárias á Ordem 
Econômica ,portanto traz no referido artigo os Ilícitos Concorrenciais. 
O rol do referido dispositivo é exemplificativo, pois, para além das 
condutas previstas na Lei ,  condutas que não estejam previstas de 
forma explícita no referido ordenamento  podem ser consideradas 

1 Técnica em Meio Ambiente pelo Centro de Ensino Técnico São Carlos; 
Acadêmica do 7º período de Direito pela Faculdade Alis Itabirito.
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ilegais se forem capazes de causar efeitos que impeçam ou excluam a 
livre concorrência .

  O artigo 36 da Lei supracitada tipifica as condutas que são 
características das infrações de ordem econômica e não os crimes per 
si, visto que ao se julgar uma prática de mercado não basta que ela 
apenas se encaixe na conduta prevista no artigo, mas que ela tenha 
como objetivo a dominação do mercado e cause resultado que afete 
potencialmente a concorrência.

Ao se analisar o caso concreto em que houve a iminência de 
um ilícito concorrencial, imagina-se que deverá o mesmo ser julgado 
somente sob a égide da norma infraconstitucional, visto que o CADE 
é o órgão técnico especializado em matéria de defesa concorrencial; 
porém, o Judiciário tem o dever de relacionar a Lei de Defesa 
da Concorrência aos demais princípios da ordem econômica da 
Constituição Federal ao analisar e julgar casos que envolvam a defesa 
econômica. 

  Para um ato ser considerado atentado á livre concorrência 
é necessário que o órgão julgador observe o objeto e efeito da 
ação, bem como a análise conjunta de todo  o resultado da ação ou 
omissão, gerando na prática  dano  potencial, efetivo prejuízo á livre 
concorrência juntamente com o aumento de lucro do agente / empresa 
de forma arbitrária. 

Em seu artigo 32, a Lei de Defesa da Concorrência aduz que 
as infrações de ordem econômica implicam em responsabilidade 
da empresa e a responsabilidade individual de seus dirigentes ou 
administradores solidariamente, entretanto a matéria não se encontra 
pacificada, de modo que ainda são avaliadas condições específicas do 
caso em questão tais como se a imputação do ilícito á pessoa física 
depende do cargo exercido ou por comprovação de participação na 
prática imputada. 

No que tange a responsabilização de grupo econômico sobre 
infrações concorrenciais, as empresas integrantes do grupo , possuem 
a denominada responsabilidade solidária, o que implica afirmar que 
a responsabilidade pelo ilícito se estende a qualquer outra entidade 
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do grupo (inclusive as empresas que não tenham contribuído para a 
conduta), mesmo que esta seja desprovida do dever de fiscalizar ,ou 
poder de controle ,conforme expresso no artigo 33 da Lei 12.529/2011. 

O direito de ação no que tange as infrações concorrenciais é 
permitido aos prejudicados por si, ou os legitimados dispostos no 
artigo 82 da Lei 8078/ 1990, podendo ingressar em juízo para defesa 
de seus interesses individuais ou individuais homogêneos para cessar 
a prática infracional. Este direito de ação deriva da responsabilidade 
civil cometida por ato ilícito, no qual além de propor ação para cessar 
a prática infracional pode ser obtido pelo autor da ação respectiva 
indenização por perdas e danos.

Dispostas no artigo 37 da Lei de Defesa da Concorrência, as 
penalidades para as empresas e os sócios que cometerem infração se 
dão das seguintes formas:  

• Para a empresa multa de 0,1%(um décimo por cento) até 
20%(vinte por cento) do valor do faturamento bruto da 
empresa ou grupo econômico no último exercício anterior 
á instauração do processo administrativo, no ramo de 
atividade empresarial em que ocorreu a infração e não 
deverá esse valor ser inferior á vantagem auferida, quando 
possível sua estipulação;

• Quando se tratar de pessoas físicas ou jurídicas de direito 
público ou  privado, assim como as associações de entidades 
ou pessoas constituídas de fato ou de direito, mesmo que 
temporariamente, dotadas ou não de personalidade jurídica, 
que não exerçam atividade empresarial, por isso não sendo 
possível se utilizar do faturamento bruto, a multa será de 
R$ 50.000,00(cinquenta mil reais ) á 2.000.000.000,00(dois 
bilhões de reais );

• Sendo administrador que agiu de forma direta ou indireta 
para o ilícito praticado, se comprovado culpa ou dolo, multa 
de 1%(um por cento) á 20% (vinte por cento) da multa 
aplicada á empresa ou á pessoa jurídica ou á entidade.
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  Caso exista a reincidência, as multas terão o seu valor aplicado 
em dobro. No caso de aplicação de multa com base no faturamento 
bruto da empresa ou grupo econômico, e este não dispuser do valor do 
faturamento no ramo de atividade empresarial, ou este for apresentado 
de maneira incompleta, o CADE poderá considerar o faturamento total 
da empresa ou grupo econômico para fins de cálculo da multa.  

10.2 DAS INFRAÇÕES 

Em latu sensu os ilícitos concorrenciais são atos que, em 
seu objeto e resultado possuem o fim de atrasar ou impedir a livre 
concorrência no mercado; já em stricto sensu, o artigo 36 da Lei 
12529/2011 sistematiza as condutas que caracterizam infrações á 
Ordem Econômica, nos seguintes termos:

DAS INFRAÇÕES
Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, 
independentemente de culpa, os atos sob qualquer 
forma manifestados, que tenham por objeto ou 
possam produzir os seguintes efeitos, ainda que 
não sejam alcançados:
I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar 
a livre concorrência ou a livre iniciativa;
II - dominar mercado relevante de bens ou serviços;
III - aumentar arbitrariamente os lucros; e
IV - exercer de forma abusiva posição dominante..

 A norma legal contida no artigo 36  da Lei de Defesa da 
Concorrência tem o desígnio de evitar o abuso do poder econômico 
, contido no artigo 76,§ 4º da Constituição da República Federativa 
Brasileira e para isso embarga três principais condutas lesivas á livre 
concorrência: a dominação de mercado, a eliminação da concorrência 
e o aumento arbitrário de lucros. Nos incisos da norma citada são 
descritas as condutas que são consideradas ilícitos concorrenciais, 
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que projetam os efeitos descritos no caput do artigo e impedem a livre 
concorrência.

§ 1º 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.

 O legislador buscou denominar no § 1 º que  o domínio de 
mercado resultante da conquista  derivadapor eficiência da empresa 
em relação aos seus concorrentes não caracteriza ilícito, mas, sim 
uma forma natural de reconhecimento do melhor agente econômico 
do mercado. Aproveita-se então, do determinado artigo que não basta 
a pura e simples dominância do mercado ,mas que ela tenha se dado 
de forma ilícita. 

§ 2º 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.

  Nesse mesmo diapasão, o § 2 ° da Lei 12.529/2011 regulamenta 
o conceito de posição dominante de mercado reforçando que a 
posição dominante é reconhecida quando empresas ou grupo de 
empresas controlam 20% ou mais do mercado dominante, podendo 
esse percentual variar a depender do setor, de acordo com o CADE; e 
possuir a capacidade de alterar conjuntamente ou de forma unilateral 
as condições no mercado. Assim, quando uma empresa é influente no 
mercado porque se diferencia das demais, não é considerado ilícito, 
tampouco é passível de punição se não houve prejuízo á concorrência.
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III - aumentar arbitrariamente os lucros; e
IV - exercer de forma abusiva posição dominante.

 Os efeitos contidos nos inciso III e IV são resultados das 
infrações contra a livre concorrência, vez que, ao abusar da dominação 
de mercado a empresa se utilizará de sua posição para aumentar 
arbitrariamente os seus lucros e impedir a criação e instalação de 
novas empresas prejudicando a livre iniciativa , a livre concorrência 
e até mesmo o consumidor que se encontrará impedido de ter á sua 
disposição opções de escolha de produtos e serviços .

§ 3º 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

 No § 3° do dispositivo, estão elencadas condutas que são capazes 
de produzir os efeitos descritos no caput do artigo, e que podem de 
forma potencial ou não atrapalhar a harmonia do mercado. As condutas 
descritas devem ser analisadas em conjunto com o objeto e efeito, na 
medida em que condutas que não estejam regulamentadas pelo artigo 
podem ser consideradas infrações á medida da interpretação dos 
órgãos julgadores e da Justiça.

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, 
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mediante, dentre outros, a distribuição de clientes, 
fornecedores, regiões ou períodos;
d) preços, condições, vantagens ou abstenção em 
licitação pública;

O primeiro inciso do parágrafo 3º do referido diploma legal 
traduz as condutas que dão origem a mais conhecida e mais grave 
infração de ordem econômica, o cartel. Este ilícito é a combinação de 
agentes que atuam no mesmo ramo de produção, buscam eliminar a 
concorrência e maximizar seus lucros. Para obter o controle do setor 
em que atuam, as empresas combinam o preço, os produtos e até as 
ofertas a serem disponibilizados no mercado. 

Segundo Bagnoli, Vicenti, o cartel é uma prática restritiva 
horizontal, que consiste em um acordo entre agentes econômicos 
que atuam no mesmo estágio da cadeia produtiva de um determinado 
mercado relevante, com o objetivo e o potencial de eliminar a 
concorrência esses acordos podem ser explícitos ou implícitos, sempre 
com o objetivo de limitar a capacidade dos agentes econômicos de 
agirem independentemente, ou seja, de concorrerem livremente. 
(Bagnoli, Vicente, Comentários á Nova Lei de Defesa da Concorrência, 
pág. 127).

 Importante pontuação se faz ao destacar que combinar o preço 
(prática principal do cartel) não significa ter preços iguais, mas sim, 
dispor de produtos e serviços com um preço nivelado, de forma que as 
empresas envolvidas no esquema obtenham maior margem de lucro 
possível. Quando se está diante deste delito, o maior prejudicado é o 
consumidor, visto que quando há concorrência entre as empresas, 
os preços tendem a se tornar acessíveis. Outro efeito decorrente da 
formação do cartel é que a oferta da lei e da procura resta prejudicada, 
porque esta conduta impede a criação de empresas concorrentes no 
ramo. 

As várias possibilidades do ilícito previsto no inciso I, estão 
dispostas nas alíneas do referido inciso. A alínea A trata da combinação 
de preços, a alínea B trata do acerto de volume de produção ou 
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comercialização de determinado bem ou serviço, respectivamente a 
alínea C se refere ao acordo com divisão de mercado para a distribuição 
de clientes e fornecedores, a última, mas não menos importante 
conduta descrita na alínea D faz menção ao acerto entre concorrentes 
relacionados á licitação pública.

Ao se tratar de cartéis, alguns setores se destacam pela 
incidência da prática como construção civil, gás, telefonia, entre 
outros.  Um exemplo da escala potencial que este ilícito possui, 
pode ser observado do mensalão, pois este ilícito teve sua origem 
e fundamento na formação de cartéis e atualmente esta conduta 
anticoncorrencial é uma das mais denunciadas e investigadas dentre 
os ilícitos anticoncorrenciais. 

II - promover, obter ou influenciar a adoção de 
conduta comercial uniforme ou concertada entre 
concorrentes;

O inciso II, retrata as mesmas condutas dispostas no inciso 
anterior, porém com o diferencial dos agentes que praticam o ato, 
nesse caso os sindicatos e associações de classes , que utilizam as 
conhecidas tabelas de preços, essa prática acontece quando empresa 
ou grupo de empresas ou até mesmo associações de classe, divulgam 
e adotam comportamentos e atos com o intuito de que eles sejam 
adotados por seus concorrentes, tornando este ato uma espécie de 
padrão a ser seguido por seus concorrentes no mercado. 

A ilicitude desta prática está no fato da empresa dominante 
do mercado oprimir os seus concorrentes para adotarem a prática 
uniformizada pela empresa dominante. O tabelamento de preços tem 
como efeito a retirada dos mecanismos naturais de precificação, o que 
ocorre de acordo com a lei natural da oferta e da procura. Quando 
um determinado produto tem seu preço instituído de forma coercitiva 
este tabelamento contribui para a uniformização daquele valor e causa 
prejuízo ao consumidor limitando, assim a livre competição. O ato de 
tabelamento de preço é reprimido pelas autoridades do mercado e 
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da economia seja em qualquer modalidade como acordo, associação, 
convenção ou sindicato.  

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;

No que tange as condutas previstas nos incisos III, IV e V os 
atos ali descritos fazem menção ao ilícito conhecido com boicote que 
significa impedir ou limitar o acesso de novas empresas ao mercado, 
criar limitações ao funcionamento destas. Os incisos de III a V do artigo 
36 trazem implicitamente a apuração de práticas restritivas verticais 
que dizem respeito á cláusula de exclusividade entre empresas sobre 
a produção ou distribuição dos produtos em que as partes podem 
adquirir ou administrar certos bens somente nas medidas estipuladas 
no acordo.

É preciso ter cautela ao se diferenciar as práticas verticais que 
são permitidas das que são consideradas ilícitas, se a prática tiver efeito 
previsto no caput do artigo 36 da Lei 12.529/2011, será considerada 
prática anticoncorrencial á luz do processo administrativo e judiciário.

 VI - exigir ou conceder exclusividade para 
divulgação de publicidade nos meios de 
comunicação de massa;

 O texto disposto no inciso VI é claro quanto ao objetivo do 
legislador, a exclusividade em matéria de publicidade nos meios de 
comunicação em massa é proibida pois não permite aos concorrentes 
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o acesso á publicidade e propaganda de forma isonômica, ferindo a 
livre concorrência e prejudicando a concorrência. 

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 de 
bens ou serviços ou à sua distribuição;

A chamada concorrência desleal está descrita no inciso VII 
que causa danos aos consumidores pelo falso aumento de preço, 
esta prática se faz por meio de oscilação de preço que busca atingir 
terceiro através de meios enganosos. Esta conduta esta ligada ao inciso 
IV pois também dá resultado potencial de prejuízos concorrenciais, 
porém, para se caracterizar o ilícito é necessário a observância da 
possibilidade de gerar prejuízos á concorrência, a justificativa para 
tal ilícito deve ser razoável e a empresa que praticou a conduta deve 
possuir poder de mercado.

O referido inciso VIII, também dita as práticas cometidas em 
cartéis e criação de dificuldades aos concorrentes, porém tem como 
particularidade a imposição unilateral de preços de revenda que é 
considerada fraude á regra constitucional da livre competição. A citada 
norma não faz distinção entre a fixação de preço de revenda mínimo 
ou máximo, essa diferença está expressa na Resolução 20/1999 do 
CADE e demonstra que os efeitos de fixação de preço mínimo são o 
impedimento da entrada de novos distribuidores mais competitivos e 
a permissão de um monopólio do usuário após a compra do produto, 
visto que as opções oferecidas ao consumidor irão diminuir.

  Quanto ao tabelamento de preço máximo, este faz com que 
os revendedores/distribuidores do mercado alvo consigam o poder 
de mercado de forma ilícita, agreguem valor substancial ao produto 
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e a possibilidade de eliminação de determinado produto/serviço do 
mercado.

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;

 O inciso IX reforça a ideia de livre concorrência, princípio 
disposto no artigo 170, IV, da Constituição da República Federativa 
Brasileira e impede que as escolhas das empresas referente a preço, 
matéria prima, entre outros sejam impostas de forma que impere na 
relação concorrencial o monopólio, ilícito que tem efeito prejudicial 
ao mercado e causa grande diminuição de escolhas ao consumidor.

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;

A diferença de tratamento em relação aos fornecedores e 
adquirentes de produtos tem fundamento no tratamento da isonomia, 
disposto em nossa Carta Maior de modo a garantir que o tratamento 
diferenciado entre fornecedores ou adquirentes configura ilícito 
concorrencial á medida em que essa diferença de tratamento impede a 
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produção de produtos e serviços por empresas novas e afeta até mesmo 
a busca de tecnologias capazes de melhorar o mercado, conforme está 
implícito no inciso X  do artigo 36 da Lei de Defesa da Concorrência.

 Este tratamento desigual pode ocorrer nas formas descritas nos 
incisos XI e XII, que respectivamente se tratam da recusa de venda pura 
e simples e da recusa contratual qualificada, casos em que, mesmo 
que não haja negativa expressa a parte cria dificuldades e/ou exige 
condições tais que impeçam ou dificultem a continuação das relações 
comerciais e a contraparte é coagida a desistir da contratação.

 A Resolução 20/1999 do CADE responde que diante destas 
condutas, os efeitos anticompetitivos estão relacionados ao bloqueio/
aumento de barreiras á entrada dos canais de distribuição ou 
fornecimento e que a prática da recusa de contratar é adotada em 
conjuntos com outras condutas tais como fixação de preço de revenda, 
acordo de exclusividade, entre outras.  

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.

A Destruição de insumos ou produtos intermediários 
causa impacto na cadeia de produção e distribuição do mercado, 
principalmente em atividades comerciais que dependam daquela 
matéria - prima produzida pelo agente destruidor. Em relação aos efeitos 
desta conduta, ao se tratar de cadeia vertical o impacto concorrencial 
é menor, podendo até não se findar a criação de dificuldades aos 
concorrentes; já na cadeia horizontal existe um impacto real, visto 
que os insumos que são adquiridos por um concorrente por motivo de 
escassez temporária e o agente destruidor é o único detentor daquela 
matéria-prima.
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Esta prática causa efeitos negativos em todos os sujeitos 
participantes da relação de mercado, inclusive estes prejuízos podem 
chegar até o consumidor em última instância.

XIV - açambarcar ou impedir a exploração de 
direitos de propriedade industrial ou intelectual ou 
de tecnologia;

As condutas presentes no inciso resultam no ilícito muito 
praticado e conhecido no mercado o Monopólio, pois quando o 
produtor possui a tecnologia, a propriedade industrial e intelectual 
de determinado produto ele possui vantagem sobre os demais e a 
partir do impedimento do uso dessas tecnologias os concorrentes 
são facilmente eliminados, ficando assim, o consumidor a mercê das 
condições e valores impostos pelo detentor do produto no mercado.  

XV - vender mercadoria ou prestar serviços 
injustificadamente abaixo do preço de custo;

O referido inciso se trata dos chamados preços predatórios, 
que é a cobrança deliberada dos preços, apresentando valor abaixo 
do custo médio variável, objetivando eliminar concorrentes para, 
em um momento posterior elevar esses preços e conseguir auferir 
lucros maiores chegando assim ao nível monopolista. Para essa 
prática ser considerada uma infração é necessária comprovação do 
comportamento dos preços dos produtos ao longo do tempo e uma 
análise do comportamento estratégico da empresa. 

No plano teórico, preço baixo é resultado da concorrência e não 
possui o condão de prejudicar o consumidor, ou seja, para o preço 
baixo ser considerado ilegal é necessário a exclusão dos concorrentes, 
para posteriormente o produto ter seu valor aumentado de forma 
exorbitante. Importante ressaltar que a empresa predatória ao 
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diminuir o preço do produto deverá ser capaz de cumprir a demanda 
desviada de seu rival. 

Esta prática requer também o impedimento da entrada de novas 
empresas concorrentes no mercado, pois caso contrário, as empresas 
recém-chegadas no mercado iriam substituir as que foram eliminadas 
e o preço predatório não causaria efeito. Assim, a prática de preços 
predatórios pode ser “definida como a fixação de preço abaixo do 
custo com o intuito de eliminar a concorrência e atingir o monopólio”.

XVI - reter bens de produção ou de consumo, exceto 
para garantir a cobertura dos custos de produção;

A conduta citada acima está intimamente ligada aos incisos 
XII e XIV que trata da destituição de matéria prima e exploração de 
direitos de propriedade industrial, intelectual e de tecnologia, mas 
o dispositivo apresenta a exceção de que essa retenção é permitida 
para a garantia da cobertura dos custos de produção. Caso a retenção 
da matéria prima não tenha finalidade de cobrir custas de produção, 
o ilícito concorrencial restará caracterizado, observado os efeitos 
potenciais da conduta.

XVII - cessar parcial ou totalmente as atividades da 
empresa sem justa causa comprovada;

A conduta de cessar as atividades sem justa causa comprovada 
só é considerada prática anticoncorrencial se gerar algum prejuízo á 
livre concorrência juntamente com a não apresentação de justificativa 
razoável. Importante destacar que deve ser observado se a empresa 
que cessou as atividades possui o poder que seja capaz de impactar 
negativamente a ordem econômica com sua saída. 

XVIII - subordinar a venda de um bem à aquisição de 
outro ou à utilização de um serviço, ou subordinar 
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a prestação de um serviço à utilização de outro ou à 
aquisição de um bem; e

O texto legal contido no inciso XVIII caracteriza a prática da 
Venda Casada que é a aquisição conjunta de outro produto podendo ser 
da mesma espécie ou não, de maneira obrigatória em que os produtos 
não são vendidos separadamente. Para essa venda ser considerada 
venda casada é preciso observar o efeito potencial da conduta, ou seja, 
é necessária uma análise no sentido da estratégia da empresa, com o 
objetivo de dominação do mercado. 

 Vale lembrar que a venda conjunta de dois ou mais bens 
quando necessária não constitui ilícito, de modo que, a venda casada 
é permitida quando relacionada ás necessidades de ambas as partes. 
Esta conduta é expressamente vedada também no Código de Defesa do 
Consumidor (artigo 39, I) e é considerada crime contra as relações de 
consumo expresso no artigo 5º, II da Lei 8137/1990.

 XIX - exercer ou explorar abusivamente direitos de 
propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou 
marca.

O respectivo inciso vem desenvolvendo papel importante no 
diapasão de que o exercício abusivo dos direitos de propriedade 
intelectual pode ter efeitos competitivos uma vez que, profissionais 
da área consideram os direitos de propriedade intelectual como 
absolutos. Nessa seara, o CADE tem competência para intervir caso 
sejam detectados práticas abusivas associadas ao uso de direitos de 
propriedade intelectual e caso a prática seja considerada infração á 
ordem econômica tomar as atitudes devidas como impor o pagamento 
de multa ou a regularização da prática cometida.
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10.3 CONCLUSÃO

Os ilícitos concorrenciais são condutas que, ao serem praticadas 
dão resultado ao impedimento ou atraso da livre concorrência do 
mercado e provocam um desequilíbrio na ordem econômica. Essas 
condutas previstas no artigo 36 da Lei 12.529/2011 não devem ser 
interpretadas de forma literal, mas o órgão responsável por julgar 
esses atos deve fazê-lo de forma conjunta com critérios jurídicos-
dogmáticos e critérios econômico. Os agentes que cometem ilícitos 
na ordem econômica buscam um único resultado - a dominação de 
mercado- por isso, tamanha importância da observação dos efeitos 
potenciais que as condutas dessa seara possuem.

Entretanto alguns critérios devem ser observados, pois há grande 
dificuldade ao se analisar os ilícitos concorrenciais, essas dificuldades 
se dão por relação á condutas unilaterais onde nem sempre a ilicitude 
é evidente. 

No que diz respeito ao material probatório também deve ser 
feita essa análise de forma cuidadosa, mesmo no ilícito do cartel em 
que o diagnóstico da ilicitude costuma ser mais claro nem sempre é 
possível se chegar á certeza do ilícito praticado, não deve ser ignorado 
questões como racionalidade e propósito da conduta, colusão entre os 
agentes econômicos, entre outros. 

As infrações concorrenciais devem ser interpretadas á luz 
dos critérios legais presentes no artigo 173, § 4º da Constituição da 
República Federativa Brasileira e sempre se atentar aos efeitos 
potenciais da conduta e ao objetivo da mesma, importante ressaltar 
que a dominação de mercado por eficiência do agente não configura 
ilícito, pois entende- se que é natural do mercado quem melhor 
se destaca naquele setor possuir um diferencial em relação ao seu 
concorrente. 

Ao se identificar um ilícito, imagina-se que o CADE com o 
primeira opção venha a punir o agente causador, conforme as sanções 
previstas no Capítulo III da Lei 12.529/2011, mas o órgão responsável irá 
observar a finalidade da conduta praticada e o efeito obtido, pois nem 
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sempre a multa será imposta. Como exemplo temos o caso do Processo 
Administrativo n° 08012.002474/2008-2.4 em que a SDE emitiu medida 
preventiva proibindo a Companhia de Bebidas das Américas-AMBEV 
de comercializar cervejas nas novas garrafas de 630 ml desenvolvida 
pela empresa. A AMBEV celebrou termo de compromisso de cessação 
com o CADE se comprometendo a não mais comercializar as garrafas 
em localidade específica.

Portanto, ao se tratar de ilícitos concorrenciais devem ser 
observados principalmente a causa e o efeito da conduta e também 
se a empresa causadora do dano possui relevância no mercado, ou 
seja, ser dominante de acordo com a caracterização do CADE e depois 
buscar soluções compatíveis com o efeito da conduta que podem ir de 
acordos de cessação como visto no exemplo á multa pecuniária. 
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Marcelo Henrique de Oliveira Santos1

11.1 INTRODUÇÃO

A ordem econômica internacional se trata do conjunto 
de princípios, regras, práticas privadas e públicas aplicadas na 
organização das relações econômicas entre os agentes que atualmente 
compõe a sociedade internacional.

Sempre se mostrou necessário o estabelecimento de mecanismos 
de convivência entre as nações no âmbito da economia internacional, 
visando o crescimento de cada uma delas.

Nesse contexto, já dizia Montesquieu (1995, p. 248):

“O efeito natural do comércio é trazer paz. 
Duas nações que comerciam juntas tornam-se 
reciprocamente dependentes; se uma tem interesse 
em comprar, a outra tem em vender; e todas as 
uniões estão baseadas nas mútuas necessidades.’’

As relações comerciais internacionais exigem a presença de 
normas reguladoras que deverão dispor sobre bens, serviços e capitais 
daqueles que compõe a referida relação.

No presente capítulo passaremos ao estudo da ordem econômica 
internacional, baseando-se em sua análise histórica, bem como dos 
acontecimentos que ensejaram a criação de leis e regulamentações 
vigentes no período atual.

Inicialmente, foi com o colóquio de Orleans da Sociedade 
Francesa para o Direito Internacional, ocorrido em 1971, que se passou 
a reconhecer o Direito Internacional Econômico como um ramo do 
Direito Internacional.

Nesse sentido, compreende-se o Direito Internacional 
Econômico como um ramo do Direito Internacional que regulamenta, 

1 Graduando do 7º Período de Direito – Faculdade Alis de Itabirito.
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de um lado a instalação sobre o território dos estados de diversos 
fatores de produção (pessoas e capitais) de proveniência estrangeira 
e, as transações internacionais relativas a bens, serviços e capitais.

Por sua vez, o significado de ordem econômica pode ser definido 
como o conjunto das normas que regem a regulação do comportamento 
dos sujeitos econômicos, é o sistema normativo da ação econômica, 
ou seja, a ordem jurídica da economia.

A relação existente entre o Direito e a economia é decorrente 
da necessidade de regulação da sociedade por parte do Estado, o que 
justifica a sua intervenção, em maior ou menor escala como será 
exposto no presente capítulo.

Segundo Leonardo Vizeu Figueiredo, essa relação se explica a 
partir da seguinte explicação:

Da aglomeração de pessoas em torno da polis 
nasceu a política, como forma de se assegurar 
a sobrevivência coletiva dos indivíduos. Por sua 
vez, da arte política, isto é, da arte da procura 
do atendimento dos anseios e expectativas do 
coletivo e do indivíduo, nasceu o direito. O direito, 
enquanto ciência social, é gerado, destarte, em 
função da necessidade que o homem tem de viver 
em sociedade, uma vez que não se pode conceber a 
vida em coletividade sem a existência de um certo 
número de normas reguladoras entre os indivíduos.

Neste sentido o jurista civilista francês Georges Ripert entendia 
como essencial o diálogo entre o Direito e a Economia Política.

Segundo o jurista:

 “Não se poderá compreender a evolução de nossa 
legislação civil a partir de século e meio, se não se 
levar em conta a forma da economia.”
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Desta forma, tendo-se a orientação textual de Washington Peluso 
Albino de Souza, extraímos que o Direito Econômico se relaciona com:

a) Direito Constitucional
b) Direito Civil
c) Direito Comercial
d) Direito Penal
e) Direito Administrativo
f) Direito do Trabalho
g) Direito Internacional Público
h) Direito Comunitário
i) Direito Internacional Privado
 j) Direito Financeiro
k) Direito Agrário

Obviamente, existem outros ramos em que o Direito se relaciona 
com o Direito Econômico. A título de observação, neste mesmo sentido, 
temos o posicionamento de José Cretella Neto acerca de um Direito 
Internacional Econômico em pelo menos três situações envolvendo 
ramos do Direito:

 a) Com o Direito Internacional Público: pode ser 
apontado como ilustração, o princípio da boa-
vizinhança, delineado de forma apenas vaga e 
obscura na Carta das Nações Unidas, mas foi 
notavelmente revitalizado quando transformado, 
por exemplo, no GATT (atual OMC) e nas 
convenções da OCDE. Também se podem citar os 
acordos bilaterais de auxílio e desenvolvimento 
econômico como exemplo;
b) Com o Direito Internacional Privado: os casos 
em que Tribunais Internacionais são instados a se 
pronunciar sobre questões privadas como o Código 
de Bustamante em 1928, sempre se lembrando do 
difícil limite entre o Direito Internacional Público 
e o Privado;
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c) Com o Direito Comparado: que não é 
necessariamente um ramo do Direito, mas 
um método de exposição e pesquisa baseado 
em comparações entre fenômenos jurídicos, 
temos a sua aplicação em diversas sociedades, 
confrontando: (i) soluções judiciais; (ii) ramos do 
Direito; (iii) direitos; (iv) sistemas jurídicos; e (v) 
soluções judiciais a litígios semelhantes.

Segundo Gustavo Bregalda Neves:  

O Direito Econômico pode ser visto tanto como 
um ramo do Direito quanto um método de 
interpretação. Bregalda aponta ainda que “A 
Constituição Federal no seu art. 24, I previu o 
Direito Econômico como ramo do Direito, quando 
destina à União e aos Estados a competência para 
legislar sobre eles (Direito Econômico).”

11.2 DESENVOLVIMENTO

Compreendida a relação entre a Economia e o Direito, 
passaremos à análise histórica, a qual se iniciou na velha ordem 
econômica internacional, tendo como seu berço a Idade Média, com 
a presença das grandes feiras internacionais e, principalmente com a 
doutrina mercantilista, que visava o acúmulo de ouro e prata. Metais 
preciosos estes que simbolizavam a força das nações e eram utilizados 
como moeda internacional.

A primeira fase, compreendida entre 1815 e 1914, era conhecida 
como primeiro período e se deu na época em que Napoleão foi 
derrotado, oportunidade em que as potências europeias se reuniram 
para reorganizar o mapa político da Europa. Tal fase foi conhecida 
como ‘’a era liberal‘’, em razão da liberdade e da mínima interferência 
do Estado nas questões econômicas.
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Assim sendo, os Estados buscavam evitar que grandes empresas 
pudessem obstar a livre concorrência e impedir o livre funcionamento 
do mercado e, com esse propósito, no início do século XX foram aditadas 
as primeiras leis que regulamentavam as questões econômicas.

A segunda fase, compreendida entre 1914 e 1944, conhecida 
como ‘’A desordem econômica internacional’’, se deu no período entre 
guerras.

Os comerciantes passaram a burlar as legislações visando a 
obtenção de vantagens econômicas, entre estas, burlar a quantidade 
máxima de importação permitida, criação de taxas e tarifas sob seus 
produtos, dentre outras ações que visavam a acumulação de riquezas.

Após a identificação dos problemas enfrentados, passou-se à 
tentativa de correção destes, oportunidade em que foram firmados 
acordos entre alguns países visando a não desvalorização competitiva 
e manutenção do regime cambial, o que não perdurou por muito 
tempo, uma vez que após 03 (três) anos deu-se início à Guerra Mundial.

Passou-se à terceira fase, compreendida entre 1945 e 1955, 
conhecida como ‘’ordem econômica neoliberal’’.

Após a guerra, uma ordem econômica internacional surge, de 
base Americana e Inglesa, uma vez que os Estados Unidos teriam se 
tornado uma grande potência econômica/militar e a Grã-Bretanha era 
o único país liberal da Europa que não havia sido invadido.

Em agosto de 1941 foi assinada a Carta do Atlântico, que contava 
com diversas disposições econômicas relevantes, entre elas:

1º) A garantia de igual acesso ao comércio e matérias primais 
necessárias à prosperidade econômica por parte de todos os Estados, 
sejam eles grandes ou pequenos.

2º) Melhores condições de trabalho que visam o desenvolvimento 
comercial internacional.

3º) Fixação de uma economia predominante de mercado, ou 
seja, o capitalismo, surgindo dessa forma, os Estados Socialistas.
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A ordem econômica internacional neoliberal garantiu o 
crescimento do comércio mundial, bem como aumentou o montante 
das exportações monetárias. O referido crescimento durou até o início 
dos anos setenta, oportunidade em que surgiram as crises, em 1973 e 
1979, especificamente a crise petrolífera.

A nova ordem econômica internacional, por sua vez, podendo 
ser considerada como a 4ª fase, surgiu como reação dos países 
excluídos da velha ordem econômica internacional, ou seja, os países 
em desenvolvimento que se juntaram aos países comunistas.

Considera-se como marco inicial a Conferência de Bandung, 
que se deu entre 13 e 24 de abril do ano de 1955, onde 26 países se 
mobilizaram para resolverem seus problemas de forma unida.

Nesse processo de transformação, o conceito de soberania dos 
Estados foi fator primordial para o desenvolvimento de cada país, 
oportunidade em que se passou a tratar do referido assunto.

Em 1952, a ONU adotou a resolução sobre o direito de explorar 
livremente os recursos naturais. 

Em 1962 foi editada a resolução nº 1.803, que tratou da Soberania 
Permanente sobre os recursos naturais.

Em 1964 reuniu-se em Genebra a primeira conferência das 
Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (United Nations 
Conference on Trade and Development – UNTAD).

Em 1966, surgiu outra resolução tratando sobre o ‘’capital 
estrangeiro’, visando assegurar o seu uso no interesse do 
desenvolvimento nacional.

Na III UNTAD, em 1972, no Chile, como assinada Trindade (1984, 
p.215), reafirmava-se:

[…] o direito soberano de todos os recursos 
naturais em prol de seu desenvolvimento nacional; 
mais adiante a UNTAD deliberava que quaisquer 
disputas acerca da nacionalização de propriedade 
estrangeira recairam sob a competência exclusiva 
dos tribunais internos, e a cada país caberia fixar 
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o montante da compensação e processo legal 
para obtê-la. Ainda na UNTAD, de Santiago (1972), 
prenunciaram-se novos desenvolvimentos, como a 
acentuação de diferenças dentro do ‘’Grupo dos 77’’ 
e a iniciativa mexicana propondo a elaboração de 
uma Carta de Direitos e Deveres do Estado.

Foram realizadas diversas reuniões da UNTAD, com o objetivo 
de promover o comércio para acelerar o desenvolvimento, criando-se 
um sistema geral de preferências, pelos quais os países desenvolvidos 
devem assegurar um tratamento preferencial a certos tipos de 
produtos.

Em 12 de dezembro de 1974, as Nações Unidas 
estabeleceram uma nova ordem econômica 
internacional ao aprovar a resolução nº 3.281, 
que proclamou a Carta de Direitos e Deveres 
Econômicos dos Estados, que em seu capítulo I 
dispunha os seguintes princípios:
As relações econômicas, políticas e de outra índole 
entre os Estados se regerão, entre outros, pelos 
seguintes princípios:
a) Soberania, integridade territorial e independência 
política dos Estados;
b) Igualdade soberana de todos os Estados;
c) Não-agressão;
d) Não-intervenção;
e) Benefício mútuo e equitativo;
f) Coexistência pacífica;
g) Igualdade de Direitos e livre determinação dos 
povos;
h) Solução pacífica das controvérsias;
i) Reparação das injustiças existentes pelo império 
da força que privem a uma nação dos meios naturais 
necessários para seu desenvolvimento;
j) Cumprimento de boa-fé das obrigações 
internacionais;
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k) Respeito dos direitos humanos e das liberdades 
fundamentais;
l) Abstenção de todo intento de buscar hegemonia e 
esferas de influência;
m) Fomento da justiça internacional;
n)   internacional para o desenvolvimento;
o) Livre acesso ao mar e desde o mar para os países 
sem litoral dentro do marco dos princípios acima 
enunciados.

11.3 CONCLUSÃO

Com a nova ordem econômica acima descrita, o Direito 
Internacional passou a predominar como transformador e não 
somente como regulador de condutas. O novo Direito Internacional 
Econômico consagrou os princípios de intervenção em favor dos países 
mais desfavorecidos, em busca da independência comercial destes, ou 
melhor, garantiu o direito ao desenvolvimento destes países, sem que 
fossem cerceados pelos maiores.

Finalmente, o panorama que envolve o sistema jurídico e 
a Ordem Econômica Internacional evoluiu consideravelmente, 
partindo de um regime dominador, sem qualquer empatia a respeito 
das dificuldades econômicas e do desenvolvimento tardio de alguns 
Estados, para o estabelecimento de uma Ordem em que as condições 
dos envolvidos nas operações econômicas são levadas em conta no 
momento de fixação de normas reguladoras que deverão nortear as 
relações internacionais.
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