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RESUMO 

O presente trabalho tem por escopo analisar a tutela constitucional e 

fundamental do consumidor no Direito da Concorrência, investigando 

a compatibilização dos interesses econômicos e dos interesses dos 

consumidores sob a égide da Lei n. 8.884/94, bem como os princípios 

informativos erigidos pelo Código de Defesa do Consumidor. 

Pretende-se ao longo deste trabalho, verificar e demonstrar que a 

finalidade da Lei Concorrencial encontra-se no âmbito da tutela 

fundamental do consumidor, tendo em vista que a sua proteção 

encontra-se entre os princípios da ordem econômica. 

Para isto partir-se-á da premissa contida no artigo 1 ° ,  parágrafo único 

da Lei de Defesa da Concorrência como fonte a subsidiar o propósito 

deste instituto normativo, de forma a proceder a análise dos diversos 

dispositivos jurídicos da Lei n. 8.884194 e da Lei n. 8.078190 que 

apresentam pontos de contato. 

Justifica-se o presente trabalho em função do direito lidar com a 

pluralidade das fontes normativas, e, como é o tema em questão, 

promover-se uma interpretação que dê unidade ao ditame 

constitucional da proteção fundamental do consumidor como um 

direito a ser garantido pela Lei da Concorrência. 

Palavras - chave: Consumidor - Lei da Concorrência - Proteção 

fundamental do consumidor. 



ABSTRACT 

This work consists on the analyses of the consumer fundamental and 

constitutional protection in the Antitrust Law. The study focuses on the 

compatibility between economic and consumer interests in the 

Antitrust Law as well in the Consumer Law. 

The follow research basis on the fact the consumer fundamental right 

is inserted in the Brazilian Constitution of 1988 such as it must be 

protected by the Competition Law as a guarantee in their interests 

instead of assisting the individual competitor interests. 

In this sense, the protection of the consumer is the main goal of 

Antitrust Law, and, as a consequence, the final consignee of the 

market rules and the beneficiary of the competition. 

The expressed reference about consumer interests in the first article 

of the Antitrust Law, in its only paragraph, permits to conclude that it 

is unquestionable the fact the real goal of this legislation is to protect 

the consumer interests. 

From this view, this academic work is justified by the necessity to 

promote the constitutional protection of consumers as a right to be 

guaranteed by Antitrust Law. 

Key-words: Consumer - Antitrust Law - Fundamental Consumer 

Protection. 
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O Direito do Consumidor e o Direito da Concorrência são institutos 

relativamente novos na ciência jurídica e possuem uma relação intensa com a 

atividade econômica, trazendo pontos de contato e objetivos correlatos, a 

começar pela origem constitucional. 

No Brasil, a Defesa do Consumidor encontra proteção constitucional 

fundamental na Constituição de 1988, no art. 5 O ,  inc. XXXII. Não obstante, a 

Lei Maior também recepciona essa tutela como princípio da própria ordem 

econômica, no art. 170, inc. V. 

A Lei n. 8.884194 tem seu fundamento constitucional na livre iniciativa, 

como direito fundamental, e na livre concorrência, cujo principio também é 

recepcionado dentro da ordem econômica (art. 170, V). Esta lei surge, 

portanto, como importante marco legal para efetivação, proteção e promoção 

da livre concorrência nos sistema econômico capitalista. 

Nesse contexto, ambos os institutos fazem parte, com igual hierarquia, 

das disposições determinadas na ordem econômica, e como tal, são 

merecedores da proteção constitucional. 

Sob essa ótica, situa-se o ponto central deste estudo: a indagação do 

objetivo da lei concorrencial como medida de proteção fundamental do 

consumidor. 

Não há como se imaginar uma sociedade moderna e contemporânea, 

caracterizada como uma sociedade de consumo, sem a promoção tutelar dos 

direitos do consumidor, tendo em vista o fortalecimento dos grandes 

conglomerados econdmicos, frente a globalizaçáo imperante. 

Se por um lado, a livre concorrência vem garantir a igualdade de 

oportunidades na medida em que há uma desconcentração de poder, por 

outro, vem beneficiar os consumidores com vistas a promoção'de eficiência 

social. 

Num cenário onde há muitas empresas atuando e competindo, é 

sintomático que esta eficiência se concretize em razão do aumento da 



produção, redução de custos, diminuição de preços e melhora de qualidade 

de produtos e serviços. 

Assim, no presente estudo cuida-se primeiramente, de analisar a 

proteção do consumidor como uma categoria social abrangente alçada como 

direito fundamental na Constituição da República, logrando a tutela jurídica 

em todos os institutos legais que com ele tenham ponto de contato. 

Nesse particular, imperioso discorrer sobre a ordem econômica e a 

tutela fundamental do consumidor, ressaltando os princípios que esposam o 

cenário econômico, bem como a função interventiva do Estado a fim de 

viabilizar os princípios da livre iniciativa e da livre concorr6ncia e, ainda, a 

compatibilização dos dois institutos (Lei n. 8.078190 e Lei n. 8.884194) como 

instrumentos que objetivam a sua proteção fundamental. 

A análise dos elementos inerentes ao Direito da Concorrência, como 

instrumento normativo da ordem econômica, é de grande importancia, tendo 

em vista que por meio deles procura-se investigar o âmbito da aplicação 

desta lei. 

Nesse sentido, permite-se uma breve excursão sobre as infrações 

contidas nesta lei, bem como outros dispositivos que visam conferir a 

proteção dos consumidores, que encontram-se incutidos em vários artigos 

deste diploma legal. 

O estudo do fenômeno consumerista que vincula o desenvolvimento do 

homem nos diferentes aspectos de sua vida social, é matéria essencial para 

essa pesquisa, uma vez que a coletividade é parte do processo econômico, e 

sofre os reflexos emanados pelas práticas de mercado. 

A partir da identificação dos sujeitos da relação de consumo, busca-se 

analisar o princípio da transparencia e da confiança que subsidiam esta 

relação, como medidas protetivas de tutela do consumidor. 

A importância desta avaliação justifica-se pela vulnerabilidade deste 

frente a concorrência e, nesta pauta, verifica-se que para o bom 

funcionamento do mercado, a veracidade das informações veiculadas pelos 

fornecedores é pressuposto essencial para assegurar a sua livre escolha. 



Assim, a referência expressa da Lei Antitruste tendo a coletividade 

como a titular dos bens jurídicos protegidos pela Lei n. 8.884194 (art. i", 

parágrafo único) em cotejamento com os princípios constitucionais a tutelar a 

livre concorrência e a liberdade de iniciativa em consonância com o princípio 

constitucional da proteção do consumidor justifica o tema deste estudo. 

Sendo a coletividade a titular protegida pela lei em comento, e mister 

estudar-se as possíveis condutas intentadas pelos agentes de mercado que 

causem ou possam causar prejuízos aos consumidores, assim como as suas 

formas de controle. 

Após a análise de todos os aspectos jurídicos que permeiam as leis n. 

8.078190 e n. 8.884194, procura-se avaliar o real objetivo da lei concorrencial, 

para então, justificar a interpretação jurídica da proteção do consumidor por 

esta lei, a luz do direito pós-moderno, na condição processante da contínua 

interpretação do Direito de forma sistemática privilegiando o chamado 

"diálogo das fontes". 

Nessa esteira, a razão que apóia critérios de análise jurídica a permear 

os atos de concentração e condutas de mercado de forma a beneficiar os 

consumidores, e buscar seu bem estar, bem como, o argumento que se 

desenvolve sob esta perspectiva, parece conduzir á reflexão de que a Lei n. 

8.884194 não consiste um fim em si mesmo, pois possui pontos de conexão e 

recíproca influência com o Código de Defesa do Consumidor, que é 

reconhecido como norma de ordem pública e de grande relevância social. 

Desta forma, a realização do consumidor jamais se realizará sem a 

defesa da concorrência, tendo em vista que a liberdade de iniciativa Somente 

se legitima na finalidade social imposta pela Constituição. 



1 DIREITOS FUNDAMENTAIS 

1 . I  Breve histórico sobre os  direitos fundamentais 

A idéia de direitos fundamentais pressupõe que o alicerce de toda 

existência humana seja pautado nos direitos e liberdades do homem e tem 

como causa inspiradora o reconhecimento dos direitos naturais. 

Os direitos fundamentais do homem resultam de um movimento de 

constitucionalização que se iniciou nos primórdios do século XVIII, 

encontrando no iluminismo a fonte inspiradora dos ideais intelectuais que 

viram na razão e na ciência as formas de explicar o universo. 

Como pedra angular da Constituição Britânica, mesmo sofrendo 

diversas revisões, a Carta de 1215, como primeiro estatuto inglês, conferiu 

um grande número de direitos as pessoas, não obstante, a doutrina francesa 

aponta para o pensamento cristão e a concepção de direitos naturais como 

principal fonte de inspiração das declarações de direitos. 1 

Em 26 de agosto de 1789 a Assembléia Nacional da França aprova a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, disseminando O marco 

preponderante de um evento político extraordinário que transpôs a 

continuidade do curso histórico, assinalando assim, o fim de uma época e o 

surgimento de outra. 2 

É verdade que a necessidade da proteção jurídica dos direitos do 

homem e do cidadão se iniciou de forma um tanto individualista, no 

surgimento das liberdades públicas, cujo ponto de referência repousa em 

1 COMPARATO, Fábio Konder. A al i rmaçio histórica dos direitos humanos. 4' ed. São Paulo: 
Saraiva. 2005, p. 222. BULOS, Wadi Lamègo. Curso de direito constitucional. 2' ed. Sáo Paulo: 
Saraiva, 2008, p. 16. 

2 
Disponlvel em: <http:llwww.direitoçhumanos.usp.brlcounterlDocHistoltextolDireitosw. Acesso em: 

27 jan. 09. 



duas fontes primordiais: o pensamento iluminista da França do século XVIII e 

a Independência   me rica na.^ 

Contra o individualismo extremado, forçou-se reconhecer direitos 

voltados a grupos sociais, cuja concepção inaugural se deu nas primeiras 

constituições republicanas, como a alemã de Weimar (1919) e a Constituição 

Espanhola de 1931, embora já houvesse leve repercussão desses direitos na 

Constituição Mexicana de 191 7. 

Sob o impacto das atrocidades cometidas na segunda Grande Guerra 

Mundial, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 retoma os 

ideais da Revolução Francesa, cuja representação histórica confere em 

âmbito universal os valores supremos da igualdade, da liberdade e da 

fraternidade entre os homens, cristalizando os ideais para a concretização de 

uma existência humana digna. 4 

Desde então, o elenco de direitos do homem vem se modificando em 

razão da mutação de um contexto histórico-social da humanidade. Hoje, 

fazem parte da consciência moral e política da humanidade, portanto, a 

defesa, a proteção e a promoção destes direitos, sejam eles de natureza civil, 

econômica, social, cultural ou ambiental, e constituem a exigência concreta 

para efetivação de uma real democracia. 5 

Inobstante os direitos declarados na Carta Francesa, postulou-se por 

alicerçar direitos outros, que cristalizassem o principio da solidariedade 

3 BOBBIO. Norberto. A era dos direitos. 4' reimpr. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2004. p. 123. 

4 COMPARATO. Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4' ed. São Paulo: 
Saraiva, 2005, p. 222. Para acesso a Declaração Universal dos Direitos Humanos vide o site: 
~http: / lwww.onu-brasi l .org.br/documentosdireitoshumanos.php. Acesso em: 27 jan. 09. 

5 BENEVIDES, Maria Vitoria. Direitos humanos: desafios para o s8culo XXI. In: SILVEIRA, Rosa 
Maria Godoy; [et a/] (Coords.). Direitos humanos. Desafios para o s6culo XXI.  João Pessoa: 
Universitária, 2007, p.  337. 



recepcionado na Declaração de 1789, como medida de exigencia de proteçáo 

as classes e grupos sociais mais vulneráveis. 6 

Neste sentido, é de se assinalar o artigo XXVIII da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos como o mais fundamental dos chamados 

direitos da humanidade: "Todo homem tem direito a uma ordem social e 

internacional, em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente 

Declaração possam ser plenamente realizados." 

Com a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 se 

inicia então, uma fase na qual a afirmação dos direitos é ao mesmo 

tempo universal e positiva, pois que representa a consciência histórica que a 

humanidade tem de seus valores fundamentais na segunda metade do século 

XX. * É neste ritmo que os direitos fundamentais prosseguem em 

franca evolução, pautados na proteção dos valores relativos à 

própria existência humana. 

Ao buscar a expressão, Direitos Fundamentais, e preciso que se 

entenda o verdadeiro significado destes dois vocábulos, a saber: 

"direito" o indicativo de uma situação em que se pretende a defesa 

do cidadão perante o Estado, cuja proteção se dará no ambito social, 

político, econômico, cultural e social, e encontra validade na Constituição 

e, "fundamental", a imprescindibilidade desses direitos condição 

humana. 

A trajetória histórica na luta pelo direito demonstra que este não é um 

processo finalizado, mas que deve ser fruto de uma reflexão constante e 

sistemática sobre a sua influência na vida humana tão bem pontuado por 

Rudolph Von Ihering: 

6 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4' ed. São Paulo: 
Saraiva, 2005. p. 227. 

7 
COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação historica dos direitos humanos. 4' ed. São Paulo: 

Saraiva, 2005, p. 231. 

8 BOBBIO. Norberto. A era dos direitos. 4. reimpr. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2004, p. 125. 



O direito é um trabalho sem tréguas, não só do Poder Público, mas 

de toda a população. A vida do direito nos oferece, um simples 

relance de olhos, o espetaculo de um esforço e de uma luta 

incessante, como o despendido na produção econbmica e espiritual. 

Qualquer pessoa que se veja na contingência de ter de sustentar seu 

direito participa dessa tarefa de âmbito nacional e contribui para a 

realização da idéia do direito. 

Os direitos do homem se estendem a toda humanidade pela simples 

razão de sua estreita consonância com a própria condição humana, enquanto 

os direitos do cidadão abarcam os direitos naturais e os direitos civis. 

Aqueles, relativos a própria existência humana e estes se referem ao ser 

humano enquanto participante da vida social da coletividade. 

Robert Alexy expõe duas condições que tornam os direitos do homem 

em direitos fundamentais: 

Nos objetos dos direitos do homem deve tratar-se de interesses e 

carências para as quais valem coisas distintas. Deve tratar-se, em 

primeiro lugar, de interesses e carências que, em geral, podem e 

devem ser protegidos e fomentados por direito. Assim, muitos 

homens têm uma carência fundamental de amor. Não deve haver 

poucos aos quais 6 mais importante ser amado do que participar em 

demonstrações politicas. Contudo, não existe um direito do homem 

ao amor, porque amor não se deixa forçar pelo direito. A segunda 

condição é que o interesse ou carência seja tão fundamental que a 

"necessidade" de seu respeito, sua proteçáo ou seu fomento se deixe 

fundamentar pelo direito. A fundamentabilidade fundamenta, assim, a 

prioridade sobre todos os escalões do sistema jurldico, portanto, 

também perante o legislador. Um interesse ou uma carência é, nesse 

sentido, fundamental quando sua violação ou não-satisfaçáo significa 

ou a morte ou sofrimento grave ou toca no núcleo essencial da 

autonomia. ' O  

9 
A luta pelo direito. Trad. Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 2000, p. 27. 

' O  Direitos fundamentais no Estado Constitucional Democrático. Para a relaçáo entre direitos do 
homem. direitos fundamentais, democracia e jurisdição constitucional. In Revista de Faculdade de 
Direito da UFRS. Porto Alegre: UFRS. ~01.16. p. 209. 



Paulo Bonavides destaca para a liberdade e a dignidade como valores 

indissociáveis dos direitos fundamentais: "A vinculação essencial dos direitos 

fundamentais a liberdade e a dignidade humana. enquanto valores históricos 

e filosóficos conduzirá sem óbices ao significado de universalidade inerente 

a esses direitos como ideal da pessoa humana"" 

Sob este enfoque, os direitos do consumidor são direitos humanos e 

encontram-se fundamentados na Constituição da República de 1988, nos 

artigos 5 O ,  XXXII e 170, V, porquanto havendo a necessidade de proteção 

jurídica não só por imposição constitucional, mas também porque encontra 

vinculação ao Estado e aos particulares em geral. 

Por ostentarem, os direitos fundamentais, uma força jurídica de 

teor constitucional, a sua posição normativa só têm relevância na medida 

de uma interpretação sistemática destes direitos sob o enfoque 

constitucional. 

A par das transformações surgidas pelos institutos liberais de origem e, 

a bem dizer, das limitações impostas pelo estado social, exige-se hoje um 

olhar mais humanista da realidade econômica e social, à luz dos direitos 

fundamentais esposados na Carta Magna, já não bastando a 

preocupação que se volta apenas ao reconhecimento de sua positivação. 12 

Nesta linha, J.J. Gomes Canotilho afirma que o reconhecimento desses 

direitos impõe conseqüências juridicas: 

11 Curso de direi to consti tucional.  22' ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p.562. O autor atribui a 
questão da universalidade A descoberta do racionalismo francbs da RevoluçHo na razáo direta da 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. No entanto, alude para o fato de uma nova 
concepção de universalidade dos direitos humanos fundamentais, cuja essbncia remonta da 
Declaração de 1789, mas se distingue do compromisso ideológico do s4cuio XVIII. Essa 
Universalidade, num grau mais alto de juridicidade, de concretude, positividade e eficdcia fortalece 
os direitos da liberdade mediante a efetiva adoção dos direitos de igualdade e da fraternidade. 

12 Neste sentido: MASCARO, Alysson Leandro. Fi losofia do  d i re i to e t i losot ia polít ica. São Paulo: 
Atlas, 2003. p. 62.164. O autor confirma a necessidade de um constante debate a respeito da 
diaiética do problema dos direitos humanos sob a ótica brasileira. Ressalta a questáo dos excluidos 
no processo da giobalizaçáo. identificando duas vertentes da luta pelo direito: o combate ao 
desrespeito 8s leis e a transformaçáo das estruturas sociais, econômicas, produtivas e politicas. de 
forma a buscar a plenitude dos direitos humanos, para que não sejam reputados como privil4gios 
de uma burguesia. 



A positivação de direitos fundamentais significa a incorporação na 

ordem jurídica positiva dos direitos considerados "naturais" e 

"inalienaveis" do indivíduo. Não basta uma qualquer positivação. É 

necessário assinalar-lhes a dimensão de Fundamental Rights 

colocados no lugar cimeiro das fontes de direitos: as normas 

constitucionais. Sem essa posição jurídica, os "direitos do homem 

são esperanças, aspirações, idéias, impulsos, at6, por vezes, mera 

retórica política", mas não direitos protegidos sob a forma de normas 

(regras e princípios) de direito constitucional (Gr~ndrechtsnormen).'~ 

A despeito da identificação dos direitos fundamentais com a 

proposição impositiva constitucional, Canotilho aponta para a função destes 

direitos, tendo como razão primeira a defesa da pessoa humana e da sua 

dignidade perante os poderes do Estado. 14 

José Afonso da Silva, na abordagem sobre o tema ressalta para a 

natureza desses direitos mostrando que: " ... a expressão direitos 

fundamentais do homem são situações jurídicas objetivas e subjetivas, 

definidas no direito positivo, em prol da dignidade, igualdade e liberdade da 

pessoa humana." l5 

Norberto Bobbio, mais do que conceituá-los, assinala para a 

transformação e a ampliação desses direitos, uma vez que, para ele, basta 

examinar os escritos dos primeiros jusnaturalistas para ver quanto se ampliou 

a lista dos direitos. 16 

Na esteira do entendimento da eficácia destes direitos, Norberto Bobbio 

alerta que mais importante do que justificá-los, é mister protegê-los, pois 

hoje já não se trata de um problema filosófico, mas político.17 

'3 Direito constitucional e teoria da constituição. 7' ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 377 

" CANOTILHO. J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7' ed. Coimbra: 
Almedina. 2003, p. 407. 

15 Curso de direito constitucional positivo. 28' ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 179. 

16 A era dos direitos. 4- reimpr. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 
p.52. 

17 A era dos direitos. 4' reimpr. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p.43. 



A observação deste jurista demonstra uma posição jurídica com vistas 

ao reconhecimento de uma nova era acerca dos direitos: a era pós-moderna 

dos direitos fundamentais, cuja própria evolução em termos civilizatórios 

demanda do jurista e do legislador uma atuação mais dinâmica para enfrentar 

as situaçóes fáticas do cotidiano, tendo em vista que estas não se 

apresentam compartimentadas, mas inspiradas por uma tendência universal 

que privilegia as questões sociais. 

Por essa razão, impõe-se a tarefa impositiva de dedicar a devida 

atenção a materialização dos direitos fundamentais, ou seja, trazer uma nova 

interpretação desses direitos de forma a dar substância aos anseios humanos 

nos diversos segmentos da vida humana. 

Se num primeiro momento da história, os direitos do homem eram 

considerados unicamente como direitos naturais, a Declaração Francesa traz 

a passagem da teoria à prática, ou seja, dos direitos proclamados passa-se 

aos direitos positivados. 18 

A par da evolução dos direitos fundamentais impôs-se para a sua 

compreensão três etapas, melhor compreendidas como dimensões de 

direitos, sucessivas, a saber: direitos de liberdade, de igualdade e da 

fraternidade. 19 

Assim, segundo a doutrina, os direitos de primeira dimensão 

normatizaram as aspirações civis e políticas chanceladas pela liberdade 

individual. 

Os direitos de segunda dimensão se direcionaram a uma proteção de 

cunho social, econômico e cultural, bem como a tutela em nível coletivo OU 

das coletividades, trazendo uma ordem de valores que consolidaram OS ideais 

do direito de igualdade. 

Os direitos de terceira dimensão, caracterizados por uma natureza 

mais humanista e universal, cristalizaram na seara evolutiva desses direitos 

Ia 
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 4' reimpr. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2004, p. 49/50. 

10 BONAVIOES, Paulo. Curso de direito constitucional. 22' ed. Sáo Paulo: Malheiros, 2008. p. 
563. 



temas tão importantes como: o desenvolvimento das nações, a paz, o meio 

ambiente, a comunicação e o patrimônio comum da humanidade. 

Nessa esteira, são os direitos que preconizam os ideais de 

solidariedade e fraternidade, na acepção mais ampla desses vocábulos, 

porque se voltam precipuamente A coletividade. 

O processo da globalização se desenvolve aos auspícios da era da 

informação e da transnacionalização das economias, acabando por esbarrar 

numa normatividade que transcende as fronteiras territoriais, atingindo, 

assim, direitos na sua dimensão universal. 

Os avanços da tecnologia na área da comunicação e a pluralidade de 

sistemas no contexto global configuram uma nova universalidade dos direitos 

fundamentais, com vistas a perseguir os ideais de sua concretude e eficácia. 

Nesse sentido, Paulo Bonavides aponta para os direitos de quarta 

dimensão, cuja relevância se pauta na globalização dos direitos 

fundamentais, de forma a universalizá-10s institucionalmente, e destaca como 

exemplos, o direito a democracia, a informação e ao comércio eletrônico, de 

forma tal que o mundo parece inclinar-se no plano de todas as relações de 

convivência. 20 

Dessa forma, não há como dissociar a evolução da economia em nível 

global dos direitos surgidos em decorrência das relações econômicas. Essas, 

advindas do processo de globalização e lastreadas no sistema capitalista de 

produção. 

Na concretizaçáo dos direitos fundamentais, Manoel Gonçalves Ferreira Filho 

também aponta para a influência econômica: 

A afirmação do indivíduo, inerente às primeiras declarações, 

encontrava eco no contexto econômico da Bpoca. 

As invenções, em particular da máquina a vapor, haviam estimulado 

o crescimento economico apesar das resistências a ele opostas pelo 

conformismo das corporaçóes esclerosadas e pela ingerência estatal. 

20 Curso de direito constituoional. 22' ed. Sáo Paulo: Malheiros, 2008, p. 571. 



O progresso se  fazia pelo esforço dos indivlduos. apesar dos grupos 

e do Estado. '' 

Vale ressaltar que os ideais econômicos influenciados pelas 

concepções liberais de Adam SmithZ2 consolidaram o progresso econômico 

apoiado pelos ideais revolucionários de natureza fundamentalmente 

individualista. 

Nesse sentido, ainda, Manoel Gonçalves Ferreira Filho: 

Ao mesmo tempo em que a produção crescia velozmente, 

beneficiando os capitalistas, a miséria e a exploração colhiam os 

que, juridicamente livres e iguais em direitos aos donos das 

máquinas, deviam alugar-se aos mesmos para ter o pão de que viver. 

As máquinas, por fazerem o serviço anterior de muitas pessoas, 

aumentavam os braços disponíveis para um mercado de trabalho que 

crescia menos rapidamente que o das disponibil idades. 

(...) A necessidade d e  proteção do economicamente fraco, por 

intermédio d o  Estado, foi,  assim, ganhando a opinião pública. Ainda 

n a  primeira metade do século XIX a Revolução Francesa de 1848 e 

sua Constituição reconheceram efetivamente o primeiro dos "direitos 

económicos e sociais": o direito do trabalho, impondo a o  Estado a 

obrigação de dar meios ao desempregado d e  ganhar o seu pão (...) 23 

21 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constltuclonal. 34' ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008, p. 290. 

22 Principal personagem do desenvolvimento da teoria econômica, tendo publicado seu melhor 
trabalho em 1776, A riqueza das nações considerado o ponto inicial do estudo moderno da 
economia politica. A idéia central da obra afirma que o aparente caótico mercado livre é, na 
realidade, um mecanismo que se auto governa e que automaticamente tende a produzir o tipo e a 
quantidade de bens que são mais desejados e necessArios para a comunidade. Cada individuo, 
segundo Adam Smith, "36 procura seu próprio ganho", mas é como se fosse levado por mão 
invislvel. Portanto, na medida em que as nações seguem um sistema liberal de da exportação e 
importação livre, sem uma regulamentação que restrinja a atividade econ8mica. o risco de uma 
carestia será muito menor. SMITH. Adam. A riqueza das nações. 3' ed. Tradução e notas de Luis 
Cristóvão Aguiar. Vol. I1 Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1999, p. 237. 

23 FERREIRA FILHO. Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 34' ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008, p. 291. 



A par da evolução no campo econômico, chancelada por uma politica 

liberal, surgiu a forte preocupação com o bem-estar social, que impôs ao 

Estado uma política intervencionista, de forma a consolidar o princípio vetor 

de todos os direitos fundamentais, qual seja, o princípio da dignidade da 

pessoa humana. 

É fato que a preocupação com a coletividade fez surgir um novo 

conceito econômico voltado a internacionalização da economia, ou seja, a 

forma como as empresas se organizam internamente ou se compatibilizam 

com outras empresas no intuito de ascenderem ao mercado externo. 

Nesse compasso, a busca por eficiência, o ganho em economia de 

escala e o posicionarnento competitivo, aparecem como elementos 

indissociáveis de uma economia de mercado, trazendo as vantagens de se 

operar em vários deles como fatores motivacionais a fomentar alianças 

estratégicas entre as empresas. 

O mundo hoje é bastante complexo. Se por um lado há o 

desenvolvimento tecnológico, de outro há o agravamento de problemas 

relacionados com o desenvolvimento da pessoa humana, traduzidos pela 

desigualdade social e por conseqüência, pela exclusão, acabando por gerar 

uma sociedade insegura e problemática. 

O Direito, através das leis, pressupõe encontrar soluções nos 

padrões de comportamento da sociedade, cujas regras sociais, jurídicas e 

culturais se confrontam com as transformações em vighncia. Todavia, a 

jornada evolutiva da civilização não mantém o mesmo compasso da evolução 

jurídica. 

A título de exemplo, pode-se afirmar que a escalada da sociedade 

industrial implementou novos modelos de competitividade que, no mais das 

vezes, ficaram destoados dos preceitos fundamentais, colocando em risco, as 

aspirações mais básicas do ser humano. 

É certo que a manifestação do desenvolvimento da pessoa humana 

deve refletir-se em todas as esferas da vida, em suas várias etapas e nas 

mais diversas situações, cabendo ao direito, a proteção desses interesses. 



Essa evolução é enfatizada por Norberto Bobbio: 

apesar da crít ica antijusnaturalista, as proclamaçóes dos direitos do 

homem e do cidadão não só não desapareceram, mesmo na era do 

positivismo jurídico, como ainda continuaram a se enriquecer com 

exigências sempre novas, até chegarem a englobar os direitos 

sociais e a fragmentar o homem abstrato em todas as suas possíveis 

especificações. de homem e mulher, criança e velho, sadio e doente, 

dando lugar a uma proliferação de cartas de direitos que fazem 

parecer estreita e inteiramente inadequada a afirmação dos quatro 

direitos da Declaração de 1789. 24 

Das constantes mutações na seara civilizatória é fato que o próprio 

estudo da história do direito leva a crer que, se atrocidades (hoje praticadas 

como tal) no passado eram aceitas como formas de se fazer justiça, isto 

significava que a norma jurídica e os costumes o permitiram. 

Por outro lado, a par da contribuição jurídica da declaração dos 

direitos no século XVIII, é verdade que o individualismo jurídico se revelou 

como um movimento de classes que deixava à margem uma gama de pessoas 

desiguais. 

Se de um lado a Revolução Industrial trouxe o progresso econômico, de 

outro estampou o desamparo Bs mulheres, crianças e idosos, o alto índice de 

desemprego, abrindo espaço para as injustiças sociais e os conflitos entre o 

capital e o trabalho, avivando a concorrência dos monopólios nacionais dos 

diversos países por fatias mais amplas do mercado mundial, o que contribuiu 

para a eclosão de duas guerras mundiais. 

Da evolução dos costumes emergiram novos valores que clamavam 

pela equidade, o bem-estar da pessoa humana e a igualdade real, e não 

apenas formal como inicialmente preconizada. 

24 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 4. reimpr. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: 
Elsevier. 2004, p. 137. 



Os direitos sociais preconizaram, assim, o surgimento de uma nova era 

no despontar de uma Constituição Cidadã, cujos valores são baseados no 

principio da dignidade da pessoa humana e na cidadania. As descobertas 

tecnológicas e os avanços científicos acabam por abalar a estrutura dos 

direitos construídos, cuja tônica atual já não se volta a declará-los, mas a 

protegê-los e perpetuá-los. 

Hoje, o cenário onde se postula por esses direitos transmuta-se na 

preocupação com a qualidade de vida, na contenção da violência, na 

liberdade de escolha e na oportunidade de opções. Por ironia, a privacidade é 

relativizada justamente para assegurar a preservação da integridade física e 

moral. 

A transnacionalização dos mercados faz surgir novas modalidades de 

contratação, novas formas de remuneração baseadas na produtividade 

tendentes a levar o direito positivo a disciplinar os procedimentos em 

detrimento dos comportamentos. 25 

Neste panorama, a ética e a moralidade emergem com toda força a 

nortear as condutas públicas e privadas. A competição tecnológica, voltada h 

economia de um mundo globalizado, baseado nas premissas capitalistas, com 

vistas a economia de escala, cujas palavras chaves são "efici&ncian, lucro" e 

"modernidade", acabam por acarretar níveis de desigualdade e de exclusão 

Na constatação das afirmações de Eduardo C. B. Bittar: 

Nestes tempos, o que fala mais alto não é a soberania, não é a 

política estatal. não é a força policial, não é o carisma de um 

governo mas sim o mercado, este novo ditador da era digital, sem 

cara e sem bandeira, sem identidade e sem lugar para se manifestar, 

25 FARIA, JosB Eduardo. O direito na economia globalizada. 1' ed. São Paulo: Malheiros. 2004, p. 
141. 

26 CHIAVENATO. Julio José. Ética globalizada & sociedade de consumo. 2' ed. São Paulo: 
Moderna. 2004, p. 83. 



porém mais cruel e infinitamente imprevisivel que qualquer ser 

humano. 27 

O aumento da interdependência dos Estados tem conseqüências sobre 

o mundo do direito e da política. Assim, determinados segmentos como 

direitos coletivos e difusos emergem no sentido de se buscar sua proteção e 

regulamentação, afetando os pilares do modelo de Estado soberano. 28 

Sabe-se que existem diversas dificuldades para a implementação dos 

direitos fundamentais de forma efetiva, mormente em tempos de um mercado 

que transcende os interesses nacionais e, sobretudo quando o Estado se 

omite em desenvolver políticas públicas no intuito de concretizá-las. 29 

A propósito, essa efetividade dos direitos fundamentais na realidade 

brasileira vem ressaltada por Fábio Konder Comparato : 

Seja como for, s6  mesmo os tiltimos românticos da "pureza" juridica 

ainda acreditam que o grau de efetividade na garantia dos direitos 

humanos depende da qualidade de seu enunciado normativo. A 

realidade insensível, que não pode escapar A análise cri t ica menos 

acurada, é que a ampliação das declarações de direitos, mais o 

reforço e a criação de novas garantias da liberdade individual. não 

lograrão expandir o efetivo respeito aos direitos humanos além d o  

círculo populacional onde ele já existe, desde h á  muito, e que é o 

meio das classes possuidoras e das pessoas de raça branca. A 

desigualdade económica e a desarticulação social atingiram tal  nível, 

neste pais, que a própria comunicação juridica se  torna impossível 

27 O direito na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Forense Universitsria, 2005, p. 323. 

28 MATIAS, Eduardo Felipe P. A humanidade e suas fronteiras. Do Estado soberano B sociedade 
global. São Paulo: Paz e Terra, 2005. p. 422. 

2g Sobre o assunto: RODRIGUES. Geisa de Assis. A proteção ao consumidor como direito 
fundamental. In: Revista de Direito do Consumidor. Sáo Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, v. 58 
abrilljunho, p. 59/97. O excelente trabalho enlatiza a amplitude da tutela constitucional dos direitos 
dos consumidores na ordem económica brasileira e salienta a abrangéncia universal desses direitos 
cuja responsabilidade consisle na concretizaçáo do fundamento constitucional B proteção do 
Consumidor. Dai a imposição de uma interpretação desses dlreitos sob a 6tica constitucional cujo 
compromisso se pauta na garantia expressa da Carta Politica de 1988. Nessa órbita. explica a 
autora que em havendo mais de um caminho interpretativo a se seguir deve-se privilegiar aquele 
que promove a tutela do direito social. trazendo a colaçáo importantes decisões do Supremo 
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. 



entre os dois brasis: o que vive acima e o que vegeta d a  l inha d a  

pobreza absoluta. 30 

Esse mesmo autor considera que o núcleo essencial dos direitos 

humanos corresponde ao respeito a vida e a dignidade da pessoa humana, 

assim como a proteção das liberdades fundamentais na exigência do 

fortalecimento da autoridade e da independência do Judiciário, de forma a 

consolidar os direitos esposados na Lei Maior. 31 

É justamente a partir dessas premissas que Ingo W. Sarlet sustenta de 

modo mais enfático sobre a dignidade da pessoa humana, na condição de 

valor e principio normativo fundamental que "atrai o conteúdo de todos os 

direitos fundamentais", pressupondo o reconhecimento e a proteção desses 

direitos em todas as suas dimensões. 32 

E cediço que em não sendo reconhecidos esses direitos, estar-se-á 

negando a própria dignidade. Nesta esteira, não 6 demais insistir na posição 

atualizada de Norberto Bobbio, cujo entendimento aponta para o problema 

atual, a buscar a proteçáo dos direitos mais do que a preocupação com sua 

fundamentação. 33 

Para viver a democracia. 1' ed. Sáo Paulo: Brasiliense, 1989, p. 50151 

'' Para viver a democracia. 1. ed. São Paulo: Brasiliense, 1989. p. 56. 

32 Cf. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais. 5' ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2007, p. 87. Nesse sentido: BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 4' reimpr. Trad. 
Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 100; CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito 
consti tucional e teoria da Constituição. 7' ed. Coimbra: Almadina. 2007, p. 226; MIRANOA, 
Jorge. Manual de direito constitucional. 3' ed. Tomo IV Coimbra: Coimbra, 2000, p. 180; ALEXY. 
Robert. Los Derechos Fundamentales en e1 Estado Constitucional Democrático, In: 
Neoconstitucionalismo, Madri: Trotta, 2003, p. 31; MORAES. Alexandre de. Constituiçáo do 
Brasi l  interpretada e legislação constitucional. 2' ed. São Paulo: Atlas. 2003, p.128; SILVA. JosB 
Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 28' ed. Sáo Paulo: Malheiros. 2008, p. 
105/106; TAVARES, ,André Ramos. Curso de direito constitucional, 2' ed. Sáo Paulo: Saraiva, 
2003, p. 410;.CORREA, André Costa L. Apontamentos sobre a dignidade humana enquanto 
Principio consti tucional fundamental., p. 121; ALONSO, Felix Ruiz. Dignidade da pessoa 
humana e inviolabilidade da vida, p. 428-434; CARVALHO. Rubens Miranda da. Dignidade 
humana, o superprincipio constitucional, p. 908; BANDEIRA DE MELLO, Celso Antbnio. Eficácia 
das normas constitucionais sobre justiça social. In: Revista de Direito Social. Porto: Alegre, 
Notadez, 2002, n. 7, p. 154. 

A era dos direitos. 4' reimpr. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier. 2004. p.25. 



Para o jusfilósofo italiano prescinde-se mais de uma análise jurídica do 

que filosófica com vistas a assegurar o exercício desses direitos: 

O problema que temos diante de nós não é filosófico, mas jurídico e,  

num sentido mais amplo, político. Não se trata de saber quais e 

quantos são esses direitos, qual é a sua natureza e seu fundamento, 

se são direitos naturais ou históricos, absolutos ou relativos, mas sim 

qual é o modo mais seguro para garanti-los, para impedir que, 

apesar das solenes declarações, eles sejam continuamente 

violados. 34 

Em se tratando de direitos fundamentais, o argumento sistemático- 

constitucional é a tônica da justiça social, como ensina Robert Alexy: 

"Constituiçóes que garantem direitos fundamentais são tentativas de, ao 

mesmo tempo, organizar açóes coletivas e assegurar direitos individuais". 

Na pauta da melhor lição doutrinária, J.J. Gomes Canotilho alerta para 

um sistema normativo aberto de regras e princípios no estado democrático de 

direito: 

Os pr incípios interessapnos-tio, aqui, sobretudo nas suas 

qualidades de verdadeiras normas, qualitativamente distintas das 

outras categorias de normas, ou seja. de regras jurídicas. As 

diferenças qualitativas traduzir-se-ão, fundamentalmente, nos 

seguintes aspectos. Os princípios são normas jurídicas impositivas 

de uma 'optimização', compatíveis com vários graus de 

concretização, consoante os constitucionalismos fáticos e jurídicos; 

as regras são normas que prescrevem imperativamente uma 

exigéncia (impõem, permitem ou proíbem) que é ou não é cumprida 

(nos termos de Dworkin: 'applicable in all-nothing fashlon'); a 

convivência dos princípios é conflitual (Zagrebelsky), a convivência 

BOBBiO, Norberlo. A era dos direitos. 4' reimpr. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: 
Eisevier. 2004, p. 25/26. 

35 Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgllio Afonso da Silva. Sáo Paulo:  Malheiros, 2008, p. 
626. 



de regras é antinômica; os princípios coexistem, as regras 

antinômicas excluem-se. 36 (grifos do autor) 

Como se verá mais adiante, é certo que, na existência de conflito entre 

princípios fundamentais, impõe-se seja feito um juízo de ponderação e 

harmonização, a fim de se sopesar os valores envolvidos, bem como atribuir- 

Ihes validade, uma vez que as exigências prima facie destes, tidos como 

suporte fático de um sistema jurídico, visam à sua realização em concreto, 

haja vista pertencerem à ordem jurídica positiva, e constituírem importante 

fundamento para interpretação, integração, conhecimento e aplicação do 

direito positivo. 37 

Nesta pauta, na verificação do direito como fato histórico, cultural e 

dinâmico, cuja estrutura se alicerça em duas variantes, como: tempo e 

espaço, modela-se na medida em que há de se configurar de acordo com a 

realidade humana, com vistas a adequar a realidade social ao seu conteúdo 

jurídico concebendo a idéia de justiça. 

Direitos que surgem no compasso da evolução da humanidade, e que, 

em sendo, suscetíveis de transformação e ampliação, impõem uma nova 

postura jurídica em termos de sua proteção e segurança. 

Assim afirma Norberto Bobbio: 

O campo dos direitos sociais, finalmente, esta em contínuo 

movimento: assim como as demandas de proteção social nasceram 

com a revoiuçáo industrial, é provavel que o rápido desenvolvimento 

técnico e econômico traga consigo novas demandas, que hoje nEio 

somos capazes nem de prever. 38 

36 Teoria da Constituição. 7' ed. Coimbra: Almedina, 2007, p. 1161. 

37 CANOTILHO. J.J. Gomes. Teoria da Constituição. 7' ed., Coirnbra: Alrnedina, 2007, p 
11 6211 165. 

38 A era dos direitos. 4. reimpr. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 
53. 



Talvez essa seja uma das tarefas mais árduas do legislador, isto é, 

aperfeiçoar continuamente as afirmações contidas na Declaração Universal 

de 1789 aos auspícios da modernidade, para afirmação, concretização e 

universalização dos direitos fundamentais. 

1.2 Direitos fundamentais: uma perspectiva menos individualista? 

A Constituição de 1988 consagra o posicionamento político como opção 

de um pais que busca na acepção igualitária os ideais sociais de liberdade, 

justiça e solidariedade, conforme preleciona o artigo 3 O ,  1, da Carta Maior. 

Inobstante este desiderato, encontra-se evidenciado no inciso 111, do 

mesmo artigo: "erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais". 

As acepções dos vocábulos "justiça, liberdade e solidariedade" guardam 

valores que antes de serem premissas puramente ideológicas, são 

proposições que buscam uma acepção axiológica, mas sistêmica do direito. 

Em outras palavras, uma interpretação que pressuponha a eficácia dos 

direitos positivados na Constituição República sem a qual os ideais 

preconizados na Carta Constitucional se diluem na utopia da mera ideologia. 

Jorge Miranda considera que os direitos fundamentais formais são 

normas juridicas subjetivas protegidas na Constituição Formal s6 pelo fato de 

estarem nela inscritas. Assim, a formalidade decorreria da ocorrência de 

alguns direitos terem sido eleitos pelo Poder Constituinte Originário como 

direitos fundamentais que uma vez expressos na Constituição, passam a 

assumir um status jurídico especial, com um regime juridico próprio. 39 

Para este jurista, todos os direitos fundamentais em sentido formal são 

também direitos fundamentais em sentido material. 

Pérez Luiío, na adoção dos vocábulos derechos humanos, esboça uma 

definição: "um conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento 

histórico, concretizam as exigências da dignidade, liberdade e igualdade 

39 MIRANDA. Jorge. Manual de direito constitucional, 3' ed. Tomo I V  Coimbra Editora, 2000, p.7. 



humanas, as quais devem ser reconhecidas positivamente pelos 

ordenamentos jurídicos em nível nacional e internacional". 40 

Os direitos fundamentais do homem, conforme preleciona José Afonso 

da Silva, referem-se a princípios que resumem a concepção do mundo e 

informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico, sendo 

prerrogativas e instituições que se concretizam em garantias de uma 

convivência digna, livre e igual de todas as pessoas. 41 

Vê-se logo que ao adotar esses direitos, a Constituição de 1988 não s6 

os afirma como também os garante de forma a disciplinar o uso e a evitar o 

abuso de poder, assentando a organização racional da sociedade e do 

governo. 

Sob o aspecto jurídico-econômico-social, só isso hoje já não basta para 

assegurar esses direitos é preciso que haja a atualização dos objetivos da 

Constituição Brasileira, incluindo neles o reconhecimento da necessidade de 

utilizá-la para impor limites jurídicos ao poder econômico, bem como para 

favorecer a participação ampla, a repartição dos bens e o acesso aos 

benefícios da vida social a todas as pessoas. 

Em outras palavras, é necessário que haja uma implicação das normas 

na realidade fática, para que a questão do direito seja analisada sob o 

enfoque axiológico-fático, mas de forma sistemática numa visão 

multidisciplinar. Esta condição é imprescindível para a compreensão e 

interpretação da relação entre todos aqueles direitos fundamentais 

preconizados na Constituição da República. 

0 s  direitos fundamentais considerados dentro da ordem econamica sob 

o espectro da coletividade de consumidores, como direitos positivados em 

uma determinada ordem constitucional, devem ser analisados sob o enfoque 

do desenvolvimento econômico que culmina no surgimento de uma sociedade 

de massas, escapando a figura individual ou de um grupo determinado para 

40 Delirnitacidn conceptual de /os derechos humanos. In: Los derechos humanos, significación, 
estatuto juridlco. Sevilha: La Universidad de Sevilha, 1979. p. 43. 

4, SILVA. JosB Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 28. ed. São Paulo: Malheiros. 
2006, p. 178. 



dar lugar a toda uma gama de pessoas, titularizadas como uma sociedade de 

consumidores, mais do que propriamente cidadãos. 42 

Muitos dos direitos que não se encontram esposados no texto 

constitucional são merecedores da mesma proteção que aqueles explicitos na 

Carta Magna, sobretudo no tocante ao capítulo da ordem econômica. 

Nesta linha de raciocinio, José Afonso da Silva assegura: 

O fato de o direito positivo não Ihes reconhecer toda a dimensão e 

amplitude popular em dado ordenamento (restou dar, na 

Constituição, conseqüências coerentes na ordem económica) não 

Ihes retira aquela perspectiva, portanto, como dissemos acima, na 

expressão também se contém princípios que resumem uma 

concepção do mundo que orienta e informa a luta popular para a 

conquista definitiva da efetividade desses direitos. 43 

E fato que, uma vez incorporados no texto constitucional, os direitos 

fundamentais nascem e se fundamentam (ou deveriam se fundamentar) na 

soberania popular, mas também é verdade que existem direitos reconhecidos 

pelo legislador infraconstitucional, que são tão merecedores da proteção 

jurídica quanto aqueles erigidos em nível constitucional, como ocorrem com 

alguns direitos de personalidade consagrados no atual Código Civil e que não 

são diretamente positivados na Constituição da República. 

A inclusão de normas constitucionais influenciadas pela concepção 

desenvolvida por J.J. Gomes Canotilho de "Constituição Dirigente" bem como 

a idéia de força normativa da Constituição concebida por Konrad Hesse, que 

ataca a visão minimalista da função da Lei Maior externada por Lassale, 

ressaltou que a Constituição não deve reduzir-se a mera conformação da 

realidade, tendo uma importante função transformadora do contexto sócio- 

42 CANOTILLO, J.J. Gomes. Entrevista. Jornal do Advogado. OABSP. Ano XXXIV, n. 330, 2008, 
P. 12/13. 

43 Curso de direito constitucional positivo. 28' ed. São Paulo: Malheiros. 2007. p. 179. 



econômico do pais, função essa expressada pela força normativa do texto 

constitucional. 

É sob essa ótica que os direitos sociais e os direitos de solidariedade 

encontram ressonância na ordem constitucional de 1988. O caráter 

individualista dos direitos positivados com base nas aspirações políticas da 

Revolução Francesa perde espaço para uma nova pragmática jurldica 

influenciada pelas transformações oriundas da era pós-moderna. 

Ao adentrar nesta discussão, Eduardo C.B. Bittar chama a atenção 

para o abuso no uso da expressão "direitos humanos", conhecidos como 

direitos fundamentais, no sentido de conferir a expressão uma forte 

conotação liberal e individualista. 45 

A questão tormentosa do conceito meramente formal a respeito dos 

direitos fundamentais esbarra na eficácia desses direitos, o que, por sugestão 

de Paulo Bonavides 46, deve-se socorrer-se do princípio da proporcionalidade 

como recurso de apoio a metodologia de uma nova hermenêutica jurldica, 

tendo em vista que os métodos interpretativos da escola clássica de Savigny 

deixam a desejar no tocante a concretização desses direitos. 

Nessa mesma quadra, Eduardo C. B. Bittar adverte para a grande 

lacuna existente entre a realidade e a interpretação um tanto metafísica a 

respeito dos direitos humanos, imprimida pela Declaração de Direitos de 1789 

e, referindo-se à ordem constitucional de 1988 acrescenta: 

Nesta linha, portanto, o comprometimento dos direitos humanos é o 

primeiro traço a despontar marcantemente no  horizonte, quando se 

aborda a pós-rnodernidade constitucional, demarcando-se com cores 

ainda mais fortes o desestírnulo h operacionalidade do Estado de 

direito. As disparidades transformam a aparente harmonia e 

abstraçáo sistemática do ordenamento jurídico brasileiro, afastando- 

*4 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7' ed. Coimbra: 
Alrnedina, p. 1437. HESSE. Konrad. A força normativa da Constituiçáo. Porto Alegre: Fabio 
Antonio Fabris, 1991, p. 15. 

45 O direito na pós-modernidade. 1' ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 2005, p. 2881289. 

46 Curso de direito constitucional. 22' ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 608. 



o de quaisquer imperativos metafisicos que venham a torna-lo a 

expressão de uma arquitetura capaz d e  realização de justiça. Entre o 

que a norma máxima válida, vigente e legit ima prevê (texto 

constitucional) e o que a realidade demonstra como prática social vai 

larga distãncia. 47 

Para uma melhor compreensão, J.J. Gomes Canotilho aponta para a 

moderna teoria dos direitos fundamentais, conhecida na doutrina 

juspublicística como teoria democrática-funcional, e que oferece alguns 

elementos de compreensão da teoria republicana. 48 

Os postulados desta teoria remontam a concepção republicana dos 

direitos e liberdades vinculadas a garantia da liberdade política e à busca dos 

ideais de solidariedade e fraternidade. 

Robert Alexy por sua vez, insiste que o conteúdo normativo da 

conjectura institucional dos direitos fundamentais apóia-se na teoria dos 

princípios ou dos valores e, que a característica desse sistema dos princípios 

é no sentido de que todos eles desempenhem um papel. 49 

Complementando, Alexy alinhava: "... o princípio liberal tem um peso 

relativamente pequeno e que aos princípios que se refiram a interesses 

coletivos B atribuído um peso relativamente grandeJ'. 50 

47 O direito na pós-modernidade. I a  ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005, p. 290. 

48 Para esta compreensão, J.J. Gomes Canotilho traz o paradigma da modernidade pautado na 
modernidade liberal e na modernidade republicana. A teoria liberal significou o ideal de liberdade a 
favor do indivíduo na busca do minimo de ordem para a maximização da liberdade. Já a teoria 
republicana reclama o indivíduo como base antropológica de seu discurso. cujo escopo se volta a 
soluções positivas. Assim, no "fazer iguais" e "exercer direitos" em prol da solidariedade e da 
fraternidade, sugerem-se dimensões democrático-funcionalistas na teoria republicana dos direilos 
fundamentais. Portanto, alguns elementos são essenciais para a compreensáo da teoria 
republicana. São eles: "1) reconhecimento de direitos fundamentais aos cidadáos que deverá0 por 
estes ser exercidos, enquanto membros da comunidade, e no interesse público; 2) o exercício da 
liberdade é um meio de garantia e prossecução do processo democr8tico; 3) a vinculação dos 
exercício dos direitos h prossecução de fins públicos justifica a sua articulação com a idbia de 
deveres; 4) a dimensão funcional justifica, em caso de "abuso". a intervenção restritiva dos poderes 
públicos". Estudos sobre direitos fundamentais. Sáo Paulo: Revista dos Tribunais, 2' ed. 
Coimbra: Coimbra, 2008, p. 30134. 

49 Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, 
P. 565 .  

50 Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Maiheiros, 2008, p. 
565 .  



Com efeito, os direitos humanos, positivados e fundamentados na 

ordem institucional dos Estados democráticos, cuja premissa é o estado de 

direito, são legitimadores de validade das regras jurídicas, uma vez que os 

preceitos de direitos fundamentais são normas. 51 

Paulo Bonavides assim se posiciona: 

O s  direitos humanos, tomados pelas bases de sua existencialidade 

primaria, são assim aferidores da legitimação de todos os poderes 

sociais, políticos e individuais. Onde quer que eles padeçam lesão, a 

Sociedade se  acha enferma. Uma crise desses direitos acaba sendo 

tambbm uma crise do poder em toda sociedade democraticamente 

organizada. 52 

Percebe-se que de uma concepção individualista dos direitos 

fundamentais evoluiu-se para uma concepção pós-moderna, na visão do 

conjunto, com o fim de buscar a concretude desses direitos, cujo conteúdo 

valorativo requer uma interpretação mais abrangente e mais compatível com 

a nova realidade jurídico-social. 

Nessa esteira, os direitos sociais surgiram não só no sentido de 

salvaguardar o indivíduo, conforme a concepção clássica dos ideais de 

liberdade, mas trouxe a seara jurídica uma acepção de tutela de direitos, 

muito mais rica e aberta à participação criativa e à valoração da 

personalidade. 53 

Paralelamente a esses direitos surgem os direitos econt3micos, nos 

quais o destinatário de algumas destas normas não é apenas o Estado, mas 

também a generalidade dos cidadãos. 54 

51 Cf. ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgilio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 51. 

52 Curso de direito constitucional. 22' ed. São Paulo: Malheiros, p. 575. 

53 BONAVIDES. Paulo. Curso de direito constitucional. 22' ed. São Paulo: Malheiros p. 565. 

54 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituiçáo. 7. ed. Coimbra: 
Almedina, 2007, p.403. 



A livre iniciativa, portanto, urge ser tomada como fundamento da 

República Federativa do Brasil e instrumental jurídico a ser empregado não 

como uma expressão individualista, mas enquanto expressão de um 

mecanismo de cunho social valioso, tendo como resultado um dirigismo 

estatal, com vistas a alcançar um equilíbrio de interesses: do capital, dos 

indivíduos e da sociedade. 55 

Em sendo assim, servem de garantias institucionais na melhor forma 

de resguardo dos direitos positivados pelo sistema liberal, a serem analisados 

sob uma ótica muito mais valorativa e menos analítica do direito. 

Dessa forma, privilegia-se não apenas as primitivas liberdades e 

garantias individuais (reconhecidas a luz de uma concepção democrática), 

mas se acolhe também os direitos coletivos de' participação democrática, os 

direitos específicos dos trabalhadores e das suas organizações, bem como 

um vasto conjunto de direitos econômicos, sociais e culturais a priorizar um 

Estado social de legitimidade mais do que o Estado da mera legalidade. 56 

A defesa dos cidadãos na perspectiva econômica se perfaz, em geral, 

no que respeita aos preços, qualidade e abastecimento dos produtos. Essa 

tendência impõe um maior controle do poder econômico na qualidade 

genérica do respeito e da proteção ao direito do trabalho digno, na defesa 

dos direitos dos consumidores, na preservação da livre iniciativa do 

empresariado, ou na função social da propriedade, dinâmica que acompanha 

a vida econômica do indivíduo. 

O direito como instrumento de adequação social impõe ao Estado a 

realização de tarefas que se voltem a conformar, transformar e ajustar as 

estruturas econômicas e sociais já consolidadas, portanto, não permite um 

retrocesso. 

Nesse sentido, afirma J.J.Gomes Canotilho: 

55 GRAU, Eros RobertO. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8' ed. Sáo Paulo: 
Malheiros, 2003, p. 67. 

56 BONAVIDES, Pauio. Curso de direito constitucional. Sáo Paulo: Malheiros, 2008. p. 576. 



A ideia aqui expressa também tem sido designada como proibição de 

"contra-revolução social" ou da "evolução reaccionária". Com isto 

quer dizer-se que os direitos sociais e económicos (ex: direito dos 

trabalhadores, direito a assistência, direito a educação), uma vez 

obtido um determinado grau de realização, passam a constituir, 

simultaneamente, uma garantia institucional e um direito subjectivo. 

A "proibição de retrocesso social" nada pode fazer contra as 

recessões e crises econdmicas (reversibilidade fática), mas o 

principio em análise limita a reversibilidade dos direitos adquiridos 

(ex.: segurança social, subsídio de desemprego, prestações de 

saúde), em clara violação do principio da protecção da confiança e 

da segurança dos cidadãos no âmbito económico, social e cultural, e 

do núcleo essencial da existência mínima inerente ao respeito pela 

dignidade da pessoa humana. 57 

1 Entretanto, a estrutura formal da posição juridica global do cidadão, 

/ deixa à margem a otirnização de muitos direitos fundamentais. Essa idéia é 
i 

/ bem sintetizada por J. J. Gomes Canotilho, e requer uma análise mais 

1 concreta da fundamentação de direitos e de sua manifestação nas situaçóes 

I reais que se apresentam no dia a dia do cidadão. 

I De outra forma, tomam-se medidas econômicas protecionistas que 

acabam por proteger um grupo privilegiado, mas que por outro lado, 

enfraquece aqueles que não são detentores de informações relevantes que 

/ Ihes dizem respeito. 

I Surge, então, o Código de Defesa do Consumidor, concentrado 

( justamente no sujeito de direitos a reclamar a proteção especial, porque 

I especial é a relação jurídica. A sistematização de suas normas sugere a idéia 

básica de tutela de apenas um sujeito "diferente" da sociedade de consumo: o 

consumidor. 58 

j 57 
! 

Direi to const i tuc ional  e teoria da const i tuiçáo. 7' ed. Coimbra: Almedina. 2007, p. 339. 

58 Claudia Lima Marques trata do consumidor como novo sujeito pós-moderno de direitos a receber 
direitos eficientes e não mais apenas direitos programáticos. Com a conseqüente perda da 
individualidade moderna. asseguram-se novos direitos individuais à diferença. A pós-modernidade. 
admitida como um conceito aberto, indica o fim do racionalismo, do vazio teórico e da insegurança 
juridica para dar lugar a qualificação de novos direitos, multiplicados em uma diversidade de 
sujeitos de direitos, individuais, homogéneos, coletivos e difusos. Neste aspecto, surge um novo 



É verdade que a igualdade é uma das grandes metas-narrativas da 

modernidade e o diálogo impresso no discurso a respeito dos direitos 

humanos permite-nos concluir que o sistema de proteçáo do consumidor 

içado em nível fundamental consubstancia os ideais de igualdade. 

A Constituição de 1988 exigiu uma proteção de forma codificada dentro 

de um microssistema jurídico, com a finalidade de permitir que a 

desigualdade formal atingisse a igualdade material, assegurando-se direitos 

que alcançassem a materialidade desejada em consonância com a melhor 

garantia de possibilidades de escolha, reflexão, informação e transparência 

nas relações jurídicas, assegurando assim a liberdade e a autonomia da 

vontade. 59 

A respeito da equidade e as implicações no âmbito contratual, 

Célia Weigarten qualifica a proteção do consumidor como 

princípio fundamental da segurança jurídica econdmica dos 

consumidores: 

En nombre de Ia economia de mercado y con e1 pretexto de bajar e1 

costo laboral para ser más competitivo en un mercado globalizado, 

se acentuo Ia desprotección de 10s trabajadores, que no son otros 

que 10s consumidores, ya que 10 que está em juego em definitiva es 

Ia protección de Ia persona e1 debaratamiento de esos derechos 

parece ser e1 signo actual. pese a que muchas veces se declame 10 

contrario. 60 

pluralismo de sujeitos de direitos consubstanciados na figura do consumidor. Direitos básicos do 
consumidor na sociedade pós-moderna de serviços: O aparecimento de um sujeito novo e a 
realização de seus direitos. In: Revista de  Direito d o  Consumidor. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2000, V. 35, jullset, p. 72/74. 

59 MARQUES, Claudia Lima. Direitos básicos do consumidor na sociedade pós-moderna de serviços: 
O aparecimento de um sujeito novo e a realizaçáo de seus direitos. 5" Congresso Brasileiro e 3" 
Congresso mineiro de Direito do Consumidor. In: Revista de  Direi to d o  Consumidor. Sáo Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2000, v. 35, jullset. p. 74. 

60 La equidad como principio de seguridad económica para 10s contratantes. in: Revista de  Direito 
d o  Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2001, v. 39, jullset, p. 32. 



Na análise da equivalência contratual é necessário levar-se em 

conta, ainda, as consequências jurídicas e econômicas advindas das 

diferentes estruturas contratuais, cujo substrato já não repousa na 

autonomia da vontade, ou seja, no mesmo poder de negociação que 

consubstanciava a estabilidade fictícia da teoria clássica. O contrato, na 

atualidade, tem outras bases jurídicas que requerem uma 

releitura da teoria clássica, antes baseado nos moldes de contratação 

privatística. 

Nas palavras de Robert Alexy "o enunciado geral da igualdade, 

dirigido ao legislador, não pode exigir que todos sejam tratados 

exatamente da mesma forma ou que todos devam ser iguais em todos os 

aspectos". 6' 

Na visão deste autor, juízos sobre igualdade fática parcial, nada dizem 

sobre a obrigação de um tratamento igual ou desigual. A igualdade fática 

parcial, segundo ele. prescinde de tratamento desigual e a 

desigualdade fática parcial de tratamento igual 62, portanto é preciso 

que na melhor interpretação de direitos fundamentais seja possibilitado 

um juízo valorativo das situações reais apresentadas diante do fato 

concreto. 

Por esta razão que uma perspectiva individualista dos direitos 

fundamentais já não se coaduna com o cenário contemporâneo em face das 

questões sociais e econômicas que se apresentam na atualidade, sobretudo 

na esfera contratual. 

Atualmente, impõe-se uma nova interpretação do contrato, pautada na 

sistemática normativa legal introduzida por princípios econômicos que 

permitem uma reformulação jurídica interpretativa em termos efetivos, em 

virtude das alterações em suas bases objetivas, sob pena de se acarretar 

6' Teoria dos direitos fundamentais. Tradução: Virgilio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros. 
2008, p. 397. 

62 Teoria dos direitos fundamentais. Tradução: Virgílio Afonso da Silva São Paulo: Malheiros, 
2008, p. 399. 



benefícios econômicos desproporcionais a uma das partes, alterando assim, a 

equivalência das obrigações. 

Uma visão mais ampla e menos individualista das relações contratuais 

tem sido contemplada pela nova dimensão de direitos 

fundamentais, notadamente a diversidade de direitos que permeia as relações 

de consumo. bem pontuado por Cláudia Lima Marques '=, cuja 

pluralidade de sujeitos modifica a concepção civil no que tange ao direito 

das obrigações, para incluir no âmbito de proteção uma nova categoria de 

direitos: os direitos subjetivos do consumidor. 

Neste seguimento, vale trazer a comento a opinião de Adela M. Segui 

a respeito de "10s nuevos derechos" introduzidos pela Revolução Francesa 

inspiradora da codificação civil por Napoleão: 

La defensa de Ia persona se instrumientó con e1 fin de obtener 

situaciones económicas de privilegio, Ia codificación organizó 

una protección privatista de Ia personalidad y de sus derechos 

conexos, y e1 Code reguló um derecho privado autónomo en 

e1 que Ia iniciativa privada, Ia propriedad privada, y ei 

desenvoivimiento de1 individuo tenían su normativa precisa. De ese 

modo e1 Código vino a representar "e1 escudo de1 individuo 

frente a Ias intromisiones de1 poder público". 

A constitucionalização das relações privadas trouxe um 

novo modelo jurídico, segundo J. J. Gomes Canotilho, cuja t6nica 

assinala o estatuto jurídico do político consubstanciado no principio da 

democracia econômica e social, constituindo-se assim, numa autorização 

constitucional para que o legislador democrático e os outros órgãos do 

Estado adotem as medidas necessárias para o 

63 Direitos b8sicos do consumidor na sociedade p6s-moderna de serviços: O aparecimento de um 
sujeito novo e a realizaçáo de seus direitos. In: Revista de Direito do Consumidor. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2000, v. 35, jullset, p. 84.  

e4 Aspectos relevantes de Ia responsabilidad civil. In: Revista de Direito do Consumidor. São 
Paulo: Revista dos Tribunais. 2004, v. 59, outldez, p.289. 



desenvolvimento da ordem constitucional no escopo de materializar a justiça 

social. 65 

Nesta esteira, a sociedade pós-moderna se pauta na conformação 

dos direitos fundamentais para uma dimensão mais abrangente e, porque não 

afirmar, assecuratória dos direitos individuais no intuito de equilibrar e 

respeitar as diversidades. 

1.3. Os direitos fundamentais na Constituiçáo da República e a sua 
efetividade 

Como já mencionado, além de ser fato cediço, a Declaração de Direitos 

de 1789 exprimiu três idéias cardeais que informaram todos os princípios 

fundamentais, quais sejam: a liberdade, a igualdade e a fraternidade. 

Assim, reconhecidos os direitos fundamentais como direitos jurídico- 

i ns t i t uc i~na i s ,~~  o sistema de direito constitucional positivo traz direitos, 

liberdades e garantias vinculados aos ditames da liberdade e da dignidade 

humana a sustentar as aspirações do desenvolvimento da pessoa humana. 

Segundo José Afonso da Silva, com base na Constituição da República 

de 1988 é possível classificar os direitos fundamentais em: 1) direitos 

individuais (art. 5'); 2) direitos h nacionalidade (art. 12); 3) direitos pollticos 

(arts. 14 a 17); 5) direitos coletivos (arts. 6' e 193 e ss.) e, 6) direitos 

solidários (arts. 3' a 225).67 

Manuel Gonçalves Ferreira Filho traz a classificação dos direitos 

fundamentais explícitos na Lei Maior agrupados em três categorias, conforme 

seu objeto imediato, tendo em vista que o mediato ser8 sempre a ~iberdade.~' 

" Direito constitucional e teoria da constituição. 7' ed. Coimbra: Almedina. 2007. p. 338. 

66 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7' ed. Coimbra: 
Almedina, 2007, p. 393. 

67 Curso de direito constitucional brasileiro. 28' ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 194. 

68 Curso de direito constitucional. 34' ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 298. 



Sob esta ótica, os direitos cujo objeto imediato é a liberdade referem-se 

a liberdade de locomoção, de pensamento, de reunião, de associação, de 

profissão, de ação, de liberdade sindical e os direitos de greve. 0 s  direitos 

cujo objeto imediato é a "segurança" referem-se aos direitos subjetivos em 

geral, restando aqueles que se destinam à proteçáo da "propriedade", em 

geral relacionados a manifestação artística, literária e científica, bem como à 

questão da hereditária. 69 

A Carta Magna não traz uma enumeração exaustiva desses direitos, 

admitindo, contudo. que direitos outros possam surgir além dos elencados na 

Constituição, assim reconhecidos, ainda que de forma implícita. 70 

Neste sentido, Eros Roberto Grau define os principias jurídicos 

fundamentais como: "os princípios historicamente objetivados e 

progressivamente introduzidos na consciência juridica geral e que encontram 

uma recepção expressa ou implícita no texto constitucional". 71 

Muito embora os direitos fundamentais, de imediato, tenham sido 

declarados com vistas a proteção jurídica do homem na sua individualidade, é 

certo que a construção destes direitos se deu numa trajetória histórica 

permeada por pressupostos fáticos, que, se por um lado embasaram o 

desenvolvimento do próprio Direito, por outro lado propiciaram um processo 

de formulação de novos direitos, que a rigor, parece estar em constante 

transformação. 

Neste sentido, Paulo Bonavides assevera: 

A liberdade também se viu afetada desde que se desfez a 

singularidade da face subjetiva dos direitos fundamentais, hoje 

direitos de dupla dimensão ou dupla face: a subjetiva e a objetiva, 

69 FERREIRA FILHO. Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 34' ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008, p. 298. 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 34' ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008. p. 296. 

71 A ordem econômica na Constituição de 1988. 8' ed. Sáo Paulo: Malheiros, 2003, p. 138 



sendo esta, a certos aspectos, a que mais renovou os fundamentos 

do direito constitucional contemporâneo. " 

Em uma perspectiva histórica, os direitos civis surgem após o advento 

do contrato social, posto que os direitos naturais são anteriores a este. A 

vista disso, trata-se de direitos pertencentes ao indivíduo como cidadão e 

proclamados nas constituições ou leis avulsas. 73 

Já os direitos políticos emergem de forma a conferir ao cidadão uma 

atuaçáo ativa na formação dos poderes públicos, no exercício da verdadeira 

soberania conferida pela Carta Maior. 

De fato, a Lei Maior estabelece os mecanismos e os instrumentos para 

que a sociedade efetive os direitos nela positivados, e para que isto ocorra, é 

necessário que o indivíduo tenha o conhecimento da importância do texto 

constitucional para a sua vida e a de seus semelhantes. 

Logo, imperioso concluir que se tem a exclusão e a marginalização do 

homem na medida em que ignora a sua própria condição humana como 

cidadão inserido na sociedade, sobretudo quando lhe é suprimido o 

conhecimento de seus direitos, haja vista que o direito deve vir pautado pela 

eficácia social dentro da ordem jurídica. 

Ser cidadão, por conseguinte, é ter conhecimento de seus direitos e 

conseqüentemente daqueles fundamentais consignados na Carta Maior, 

porque tais direitos fundamentam a própria existência humana, ou seja, 

alicerçam todos os demais direitos que viabilizam ao ser humano o seu 

desenvolvimento em sua plenitude. 

No entanto, e preciso saber que a eficácia dos direitos fundamentais 

não pressupõe apenas a sua declaração formal, mas a aplicabilidade das 

máximas constitucionais de modo a proporcionar os ditames esposados na 

'' Curso de direito constitucional. 22' ed. SHo Paulo: Malheiros, 2008. p. 648. 

73 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7' ed. Coirnbra: 
Alrnedina. 2003. p. 394. 



Carta Magna, e garantir a construção da realidade humana nos moldes de 

fruição desses direitos. 

Como bem leciona Eduardo C.B. Bittar: " A  crise da eficácia 6 um ponto 

de comprometimento da própria existência e sobrevivência do contrato social, 

na medida em que a ausência ou a inoperância prática das instituições 

conduz a um profundo abismo entre a legalidade e a faticidade das regras 

jurídicasJJ. 74 

Neste contexto, se por um lado os direitos sociais aperfeiçoam os ideais 

de igualdade e conferem as condições legítimas de existência e dignidade da 

pessoa humana, por outro definem o modelo democrático preconizado na 

Constituição da República. 

É verdade que o direito se preocupou em assegurar os direitos sociais 

com vistas à valorização da pessoa humana e seu desenvolvimento, de forma 

autêntica, direcionando as leis no sentido de obrigar as organizações 

empresarias a atuarem no interesse coletivo. 

Tanto é assim, que a nova orientação estatal, na busca pela igualdade, 

prioriza o plano da materialidade na efetivação de direitos, em detrimento da 

ótica formal e abstrata imprimida pela teoria clássica tradicional, na razão 

direta de proteção aos "novos direitos" advindos da transformação econômica 

que impactou profundamente as relações jurídicas de consumo. 

A par dessas considerações, convém ressaltar que sob uma perspectiva 

histórica dos direitos civis, políticos e sociais no Brasil, bem lembrado por 

José Murilo de Carvalho, se seguiu uma diflcil jornada rumo à cidadania, 

tanto que a construção desses direitos acabou por gerar uma sensação de 

desconfortável incompletude: 

Uma das razões para nossas dificuldades pode ter a ver com a 

natureza do percurso que descrevemos. A cronologia e a lógica da 

sequencia descrita por Marshall foram invertidas no Brasil. Aqui, 

primeiro vieram os direitos sociais, implantados em período de 

74 O direito na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p.  188 



supressão dos direitos políticos e de redução dos direitos civis por 

um ditador que se tornou popular. Depois vieram os direitos políticos, 

de maneira também bizarra. A maior expansão do direito do voto 

deu-se em outro período ditatorial, em que os 6rgáos de 

representação política foram transformados em peça decorativa do 

regime. Finalmente, ainda hoje muitos direitos civis, a base da 

sequência de Marshall, continuam inacessíveis h maioria da 

população. 75 

Nesse mesmo sentido Norberto Bobbio aponta para a inversão no 

caminho da construção dos direitos fundamentais: 

Os direitos do homem, apesar de terem sido considerados naturais 

desde o início, não foram dados de uma vez por todas. Basta pensar 

nas vicissitudes da extensão dos direitos políticos. Durante séculos 

não se considerou de forma alguma natural que mulheres votassem. 

Agora, podemos também dizer que não foram dados todos de uma 

vez e nem conjuntamente. Todavia, não há duvida de que as várias 

tradições estáo se aproximando e formando juntas um único grande 

desenho de defesa do homem. que compreende os tr6s bens 

supremos da vida, da liberdade e da segurança social. 

E bem verdade que a sociedade brasileira vem revelando, nas últimas 

décadas, o surgimento de novas forças sociais, oriundas da resistência contra 

as medidas opressivas impostas durante o interlúdio ditatorial, que ocasionou 

a supressão e ofensa a muitos direitos. 

Entretanto, o homem, nas suas diversas etapas evolutivas. tem-se 

debatido com a concretização dos seus direitos. Mais do que declará-los, 

mais do que conhecê-los, mais do que defini-los, o ser humano busca efetivá- 

10s. 

75 Cidadania no Brasil. O longo caminho. 7' ed. Rio de Janeiro: Civiiizaçáo Brasileira. 2005, p .  
219/220. 

'"OBBIO, Norberto. A era dos direitos. 4' reirnpr. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: 
Elsevier. 2004, p. 229. 



Com efeito, a luta pelos direitos do homem foi muito bem apreciada 

por Rudolph Von Jhering: 

A ofensa ao meu  direito é a ofensa e a negação do direito como tal, 

sua defesa é a defesa e o restabelecimento do direito em sua 

totalidade. Que sentido sublime não adquire face a isso a luta do 

indivíduo pelo seu direito subjetivo! " 

A luz dessa concepção, a luta pelo direito subjetivo também é uma luta 

pela lei, porque o desrespeito ao direito individual de uma pessoa é um 

desrespeito à lei, não só porque ofende a sociedade, mas também porque 

destoa dos princípios fundamentais recepcionados pela ordem jurídica. 

Adverte André Ramos Tavares que os direitos fundamentais inseridos 

na Constituição da República, notadamente elencados no extenso rol do 

artigo sO,  "são direitos necessariamente oponíveis ao ~stado"." 

Provavelmente influenciadas pelo movimento mundial sobre direitos 

humanos como princípios fundamentais que devem permear uma sociedade 

livre, justa e solidária, as idéias de Dalmo de Abreu Dallari tamb6m 

chancelam a oponibilidade desses direitos expressos na Constituição 

brasileira de 1988: 

Em resposta a tais anseios e aspiraçóes os constituintes de 1988 

consignaram no texto da nova Constituição os direitos fundamentais 

d a  pessoa humana, prevendo também os meios de garantia desses 

direitos e fixando responsabilidades por seu respeito e sua 

promoção. Pode-se afirmar, sem sombra de dúvida, que essa 

Constituição, pela intensa participação popular assim como pelo seu 

conteúdo. é a mais democrática de todas que o Brasil jA teve e se 

TÍIHERING, Rudolph Von. A luta pelo direito. Trad. Pietro Nassetti. S€IO Paulo: Martin Claret, 2000, 
p. 62. 

78 Curso de direito constitucional. 2' ed. Sáo Paulo: Saraiva. 2003, p. 367. Nesse mesmo 
segmento, André Ramos Tavares assinala que os direitos tundamentais englobam os direitos 
individuais. os direitos sociais e os direitos de solidariedade, cuja expressão permite compreender 
essa gama de direitos tanto no nível interno, ou seja, dentro do próprio Estado em que são 
proclamados, como no âmbito internacional, uma vez que possuem dimensão transnacional. Idem. 
D. 397. 



inscreve na linha das Constituiçaes democrAticas europdias 

elaboradas depois da segunda grande guerra mundial, das quais. 

aliás, sofreu bastante influência. Houve condiçóes para dar ao Brasil 

uma Constituição democrática e comprometida com a supremacia do 

direito e a promoção da justiça e isso foi feito pelos constituintes. 78 

E evidente que a simples existência de uma constituição democrática 

não é suficiente para que os direitos fundamentais sejam consolidados, muito 

embora a promoção e a proteção destes estejam garantidas na própria Carta 

Política. 

É preciso, antes de tudo, validar esses direitos com vistas a 

materialidade fática, e cabe ao Estado promover políticas públicas que 

viabilizem as aspirações preconizadas na Carta Magna, ainda que incorra 

num custo social, porque esta é a tarefa do Estado e o compromisso para 

com seus cidadãos. 

As expectativas do indivíduo para com o Estado devem guardar 

razoabilidade com as obrigações daquele para com este, todavia, a recíproca 

não é verdadeira. 

Na verdade, o que se verifica é uma total desproporcionalidade entre 

os deveres do cidadão em relação ao Estado, e os deveres do Estado para 

com o cidadão, ou seja, o cidadão tem deveres impostos pelo Estado, cujo 

cumprimento é impositivo, de forma que se não observados, sofrerá sanção 

cabível. 

Cumpre ao Estado, por sua vez, promover determinados direitos 

prestacionais com relação ao indivíduo, sem os quais se dilui a expectativa 

legítima do cidadão em relação aos seus direitos essenciais e básicos que, 

de outra forma, não seriam concretizados (ex.: educação, transporte, 

assistência médica gratuita, segurança e outros). 

Observe-se que na linha histórica da positivação dos direitos resta 

incontroverso que o Estado Liberal realmente foi a primeira organização 

-- 

" O  Brasil rumo à sociedade justa. In: SILVEIRA, Rosa Maria Godoy [et a/]. Educaçáo em direitos 
humanos: fundamentos te6ricos-metodol6gicos. João Pessoa: Universithria, 2007. p.  29. 



política da história capaz de controlar de forma eficiente o poder dos 

governantes. 80 

Contudo, as bases dogmáticas desta organização política se viram 

ameaçadas pela natureza abrangente dos direitos estabelecidos pelo Pacto 

Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais aprovado pela 

Assembléia das Nações Unidas em 1966, completando a segunda etapa do 

processo de institucionalização dos direitos do homem no âmbito universal. '' 
Nesta esteira, reconhece-se a existência dos direitos sociais, ao lado 

dos direitos individuais, a exigir do ente estatal uma prestação essencial a 

dignidade humana, cuja universalidade pressupõe a condição de 

indivisibilidade, superando assim a noção liberal dos direitos humanos como 

interesses isolados. 

Flávia Piovesan assinala para a importsncia da Declaração de 1948, 

que buscou reconstruir o valor dos Direitos Humanos como paradigma e 

referencial ético a reger a ordem internacional: 

Considerando as marcas da realidade brasileira (que lançam o Brasil 

na posiçáo mais desigual do mundo, como também um dos mais 

violentos) e tendo em vista a onda do "neoliberalismo econômico", 

que simboliza a perigosa tendhc ia  de esvaziamento dos direitos 

sociais, é urgente clamar pela indivisibilidade e universalidade dos 

Direitos Humanos. A onda neo-liberal, fruto do processo de 

globalizaçáo econômica, pode levar a internacionalização da miséria, 

mediante a negação de relevantes direitos sociais, econòmicos e 

culturais. Através deste processo, estaria rompida a indivisibilidade 

dos Direitos Humanos e, conseqüentemente. violado o próprio valor 

da prevalência dos Direitos Humanos não h& democracia possivel. 

Por isso, mais do que nunca, é hora de resgatar a indivisibilidade de 

nossos direitos. 

eu COMPARATO, Fabio Konder. Para viver a democracia. São Paulo: Brasiliense, 1989. p. 96/97. 
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A universalidade dos direitos humanos encontra supedâneo na ordem 

constitucional brasileira, conforme dispõe o parágrafo 2O, do art. 5 O ,  da Magna 

Carta: "Os direitos e as garantias expressos nessa Constituição não excluem 

outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, 

ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 

parte". 

Da proposição constitucional depreende-se que o rol de direitos 

expressos na Constituição náo 6 exaustivo, ou seja, além dos direitos 

explicitamente reconhecidos, outros ainda que implícitos, podem ser 

apreciados como direitos fundamentais. 

Neste particular, reconstrói-se a definição de cidadania nos moldes de 

uma concepção mais universalista de direitos, de forma a ampliar esta 

concepção e incluir no plano nacional também, direitos internacionalmente 

enunciados. 

Nas palavras de Flávia Piovesan: "Hoje pode-se afirmar que a 

realização plena, e não apenas parcial dos direitos de cidadania, envolve o 

exercício efetivo e amplo dos direitos humanos, nacional e internacionalmente 

assegurados". s3 

Vê-se a difícil tarefa voltada h identificação dos direitos implícitos 

que o constituinte aventou. Neste diapasão, a fim de efetivar os ideais 

democráticos preconizados pela Constituição da República, é 

necessário que se disponha de uma metodologia interpretativa para 

caracterização de direitos outros que não estejam elencados no rol de direitos 

fundamentais. 

De forma a cristalizar os direitos esposados no texto constitucional, o 

legislador consagrou a aplicabilidade imediata das normas definidoras de 

direitos fundamentais (art. 5O, 5 1°, CF). 
Isto significa que a eficácia e a aplicabilidade dos direitos e garantias 

fundamentais encontram suporte factível no parágrafo 1°, do art. 5 O ,  com 

83 Temas de direitos humanos. São Paulo: Max Lirnonad, 1998, p. 61. 



vistas a abranger as normas reveladoras dos direitos sociais, nos termos do 

artigo 6' a 11, todos da Constituiçáo. 84 

No que tange à aplicação imediata dos direitos fundamentais, vale 

ainda assinalar as considerações de Eros Roberto Grau: 

Quanto A afirmação da apiicação imediata das normas definidoras 

dos direitos e garantias fundamentais, verificamos desde logo que, 

curiosamente, se  percorrermos nossa doutrina, nela não se encontra, 

adequadamente enunciado, o conceito d e  aplicação do direito. O 

vocábulo apl icação é tomado sob a significação que assume n a  

linguagem natural - 'aplicabilidade significa qualidade do que é 

aplicável e tem a ver com eficácia; o conceito jurídico de apiicação 

(do direito) 6 pressupostamente conhecido, a ponto de não merecer 

qualquer expiicitação. Assim, não é formulado, v.g., como efetivação 

do direito, o que conduziria a um incômodo questionamento a 

propósito da distinção entre efetividade formal  e efetividade 

material. ffi 

José Afonso da Silva traz a comento o sistema hibrido que 

permeia a eficácia das normas, designando como eficácia social a efetiva 

conduta em consonância com a prevista pela norma e a eficácia jurídica, 

designando a qualidade de produzir em maior ou menor grau, efeitos 

jurídicos, ao regular situações, relações e comportamentos nela 

indicados. 86 

Nesse mesmo contexto. Paulo Bonavides sinaliza: 

84 Jos6 Afonso da Silva admite que tal dispositivo constitucional náo soluciona a questáo. tendo em 
vista que a Constituiçáo cria uma dependhncia da legislaçáo ulterior para a aplicabilidade de 
determinadas normas que consubstanciam os direitos sociais e coietivos. Daf a se deduzir que o 
teor do parágrafo 1° ,  do artigo 5'. náo abrange todas as normas. como bem preconizado por Manoel 
Gonçalves (Comentários à ConstituiçHo Brasileira de 1988. Sáo Paulo: Malheiros, 3' ed., v.1. p. 84), 
portanto não se tratam de normas auto-executáveis. A disposiçHo constitucional do referido 
parágrafo constitui a regra. contudo não contempla a exceçHo. Realmente, at6 onde ofereçam 
condições para seu atendimento, tais normas são aplicáveis de forma imediata, mas diante da 
situação concreta, se chamado o Poder Judiciário a conferir o direito. não poderá deixar de apiicá- 
Ias. Cf. Aplicabilidade das normas constitucionais. 6' ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 165. 

85 A ordem econômica na Constituiçáo de 1988. 8' ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 2811282. 

86 Aplicabilidade das normas constitucionais. 6' ed. SHo Paulo: Malheiros, 2003, p. 66. 



Na ante-sala de todo regime constitucional residem elementos fáticos 

e pré-estruturais que assumem, ulteriormente, importância 

excepcional para fazer o Direito fluir com eficácia do patamar dos 

princípios para a região concreta da aplicabilidade normativa, 

propriamente dita (concretizaçào). 87 

Ainda no tocante a eficácia das normas constitucionais, consigne-se 

que não há direitos fundamentais sem a constitucionalidade da ordem 

material, cujo norte leva ao princípio de igualdade, baluarte de todos os 

valores de justiça. 

Assim, a necessidade valorativa de determinadas normas juridicas 

que consubstancie direitos surgidos a partir de situações faticas 

determina uma nova técnica interpretativa que foge ao esquema formal e 

abstrato da subsunção, herdada da hermenêutica positivista, e 

desponta para uma nova realidade jurídica, a da otimização e concretização 

de direitos. 

Com efeito, os métodos tradicionais aplicáveis de forma satisfatória ao 

Direito Privado se mostram inadequados e diluldos para captar o sentido de 

direitos que transcendem o indivíduo como é o caso dos direitos coletivos, 

notadamente a defesa fundamental do consumidor. 

Na esteira da melhor doutrina, J.J. Gomes Canotilho ensina sobre as 

dimensões subjetivas e objetivas dos direitos sociais, econômicos e culturais, 

perfilhando essa afirmaçáo com a subjetividade que se refere à própria 

existência do indivlduo. Assim é o direito à saúde, à segurança e ao meio 

ambiente, por exemplo. 88 

Por dimensão subjetiva entende-se um direito subjetivo público do 

cidadão, ou seja, um direito a ser exigido por este em relação a outro cidadão 

ou em relação ao Estado. 

87 Curso de direito constitucional. 22' ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p.  614. 
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Já no contexto da objetividade desses direitos, a implicação se dá na 

sua operatividade prática, cuja imposição constitucional se destina a 

assegurar sua eficácia, criando as condições materiais e institucionais para o 

exercício destes direitos. 89 

Tais proposições covergem no sentido de que, se os direitos 

fundamentais se firmam como forma de proteção ao indivíduo e, ao mesmo 

tempo, impõem-se como instrumento de limite ao poder do Estado, portanto, 

na busca da valorização humana e pela afirmação desses direitos, é salutar 

concluir que o reconhecimento destes, bem como sua efetivação - na esfera 

social e na esfera juridica - é o ponto fundamental para a concretização da 

cidadania real. 

Á guisa de conclusão, o ideal da cidadania só será 

alcançado na medida em que se atinge a satisfação efetiva das 

necessidades humanas, na proporção exata de proteção e viabilidade dos 

direitos fundamentais. 

Sob um enfoque internacional, a violação dos direitos humanos tem 

mobilizado a comunidade mundial com vistas prevalência dos direitos 

declarados nos documentos internacionais e aceitos pelos Estados 

signatários. Neste sentido, percebe-se que o âmbito de proteção desses 

direitos ganhou dimensão universal. 

O que se pode inferir sobre o tema é que cresceu o apoio a uma 

garantia mais concreta de realização dos direitos fundamentais, a primar pela 

elaboração de novos dispositivos legais que trazem medidas 

protecionistas mais específicas às situações que reclamam por uma tutela 

diferenciada. 

Nesta toada, a socorrer-se do Código de Defesa do Consumidor, do 

Estatuto do Idoso, do Estatuto da criança e do adolescente entre outros que 

encontram proteção em nível internacional e tornam realizáveis (ou deveriam 

tornar), os direitos sociais. 

Direito constitucional e teoria da consliluiçáo. Coimbra: Almedina, 7' e d .  2003, p. 476-477 



De tudo, parece crível que o ideal da democracia incorpora o 

respeito e a aplicabilidade das normas referentes aos direitos 

fundamentais a permitir um ideal de justiça no compasso do desenvolvimento 

humano. Tal asserção somente será alcançada por meio de uma 

postura legal, que considere a realidade social no exercício da 

interpretação jurídica sob pena de comprometer os fundamentos esposados 

na Carta Maior. 

1.4 A defesa do consumidor como princípio constitucional fundamental 

A tutela do consumidor até meados do século passado 

era praticamente um fenômeno jurídico desconhecido. não obstante a 

idéia de proteção do consumidor já tivesse despontado em outras 

civilizações. 90 

No Brasil, até a edição da Lei 8.078190 que deu origem ao Código de 

Defesa do Consumidor, não havia nenhuma legislação que tutelasse de forma 

efetiva os interesses do consumidor. Se haviam algumas leis especiais nesse 

sentido, não passavam de medidas protetoras que de forma indireta cuidavam 

desses interesses, contudo careciam de um sistema uniformizado que 

trouxesse uma proteção efetiva para as relações de consumo. 

O Decreto 22.626133 editado com o intuito de reprimir a usura foi um 

dos primeiros instrumentos normativos de que se tem noticia. A Constituição 

90 No cotejo da compilação histórica da relação de consumo, José Geraldo Brito Filomeno relata: "A 
título exemplificativo. cite-se o Código de Hamurabi (2300 a.C.), ainda que de forma indireta 
procurava-se a proteção do consumidor, o Código de Manu, na India, no século XIII a.C., previa 
multa e puniçáo, e ressarcimento de danos, Aqueles que adulterassem géneros ou entregassem 
coisa de espbcie inferior Aquela acertada, ou vendessem bens semelhantes com preços diferentes. 
Na Grécia já havia a preocupação com o direito do consumidor. Em Roma, na Europa Medieval, 
notadamente na França e Espanha, havia previsão de penas vexatórias aqueles que adulterassem 
substâncias alimentícias". A decadéncia do sistema feudal em meados do século XVIII viabilizou um 
melhor intercámbio comercial na Europa Ocidental. mormente no que tange ao desenvolvimento no 
transporte marítimo e mais adiante com a Revoluçáo industrial. fomentando o giro de capitais e o 
incremento na produçáo. FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de d i re i tos  do consumidor.  
8' ed. Sáo Paulo: Atlas, 2005, p. 41. 

'' Essa lei define como sendo i legal a cobrança de juros acima de 12% ao ano ou a cobrança 
exorbitante que ponha em perigo o património pessoal, a estabilidade econômica e sobrevivéncia 
pessoal do tomador de empréstimo de entidades financeiras. 



de 1934 assinalou a preocupação do legislador sobre a economia popular nos 

artigos 115 e 117, mas foi a Constituição de 1937 que proclamou a 

intervenção do Estado na economia, a fim de conciliar o interesse coletivo 

com os interesses individuais, no artigo 141. 92 

Mais adiante, foi editado o Decreto Lei n. 58/37, que contribuiu para a 

proteção dos consumidores adquirentes de lotes e terrenos urbanos e rurais. 

Este decreto dispunha sobre o loteamento e a venda de terrenos urbanos e 

rurais. 

Esse decreto foi promulgado em razão do crescente desenvolvimento 

do loteamento de terrenos para venda, deixando, muitas vezes, sem amparo, 

numerosos consumidores que adquiriam os lotes, e tinham por exclusiva 

garantia a seriedade, a boa fé e a solvabilidade das empresas vendedoras. 

Na maior parte das vezes, estes consumidores não tinham sequer 

acesso a verificação dos títulos de propriedade dos vendedores. Em 26 de 

janeiro de 1951 foi editada a Lei n. 1.521, a chamada Lei de Economia 

Popular, ainda vigente, e a Lei Delegada no 4 de 26/09/62 que dispunha sobre 

a intervenção no domínio econômico para assegurar a livre distribuição de 

produtos necessários ao consumo do povo, alterada posteriormente pela Lei 

7.784189. 93 

Um dos grandes defensores, durante o Estado Novo, da repressão ao 

abuso do poder econômico, foi o Deputado Agamenon Magalhães, autor de 

várias iniciativas legislativas nesta matéria, cuja pressão pela aprovação do 

projeto de lei, que tramitou durante 16 anos no Congresso, que acabou por 

culminar na Lei n. 4.137 de 1962. Esta lei consagrou a Repressão ao Abuso 

do Poder Econômico conferindo proteção ao consumidor além de promover a 

criação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CADE, autarquia 

federal vinculada ao Ministério da Justiça, da SDE - Secretaria de Direito 

ALMEIDA, João Batista de. A proteção jurídica do consumidor. 5' ed. São Paulo: Saraiva. 
2006, p.  10. 

g3 ALMEIDA, J O ~ O  Batista de. A proteção juridica do consumidor. 5. ed. são Paulo: Saraiva, 
2006, p. 10. 



Econômico, ligada ao Ministério da Justiça e da SEAE - Secretaria de 

Acompanhamento Econômico, vinculada ao Ministério da Fazenda. 94 

As características do sistema econômico capitalista e a sua ingerência 

na sociedade de consumo de massa eclodiram de modo a exigir um modelo 

de proteção juridica, atinente a toda a coletividade. O fomento da produção 

em escala, advindo da Revolução industrial, por certo beneficiou o mercado. 

Todavia, rompeu com a estrutura tradicional de relação de consumo e colocou 

o consumidor em uma condição mais vulnerável. 

O contrato, da forma como foi concebido pela teoria liberal no fim do 

século XIX, sempre prescindiu do elemento "vontade". uma vez que este é o 

núcleo e a fonte criadora da relação contratual. 

A autonomia da vontade repousa na idéia de um pressuposto de fato 

almejado pelos contratantes e reconhecido pela norma jurídica como base do 

efeito jurídico a ser buscado, ou seja, sua razão única repousa na vontade 

humana. 95 

Assim, a doutrina da autonomia da vontade leva em conta, na 

obrigação contratual, um único fundamento: a vontade das partes, sendo, 

portanto, dela derivada a força obrigatória dos contratos. 

Sob essa ótica, o princípio da autonomia da vontade constitui-se 

verdadeiro baluarte da deliberação livre de vícios ou de quaisquer defeitos 

que possam comprometer a validade da relação contratual, especialmente 

quanto ao conteúdo e a forma do contrato. 

Nas palavras de Cláudia Lima Marques: 

A idéia de autonomia da vontade está essencialmente ligada a idéia 

de uma vontade livre, dirigida pelo pr6prio individuo sem influências 

externas imperativas. A liberdade contratual significa, então, a 

liberdade de contratar ou de se abster de contratar, liberdade de 

M Disponível: <hltp:l/works.bepress.comlcgilviewcontent.cgi7arlicle=lOll&conlext=lucia~salgado~. 
Acesso em 25 jan. 09. 

'' DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 21' ed. v.3 São Paulo: Saraiva, 2005, 
P. 24. 



escolher o seu parceiro contratual, de fixar o conteúdo e os limites 

das obrigações que quer assumir, liberdade de poder exprimir a sua 

vontade na forma que desejar, contando sempre com a proteçáo do 

direito. 96 

Como se vê, a idéia da força obrigatória dos contratos leva a crer que 

uma vez manifestada a vontade livre de qualquer vício de consentimento, 

estabelece-se um vínculo obrigacional que submete as partes ao contrato, 

reconhecido pela ordem jurídica, cabendo ao juiz respeitar o neg6cio 

jurídico e assegurar As partes o alcance dos efeitos do contrato. 97 

Não se pode olvidar que a teoria clássica da essencialidade 

privatistica e da paridade de vontades já não se coaduna com a realidade 

econômica, uma vez que esta se encontra nos alicerces de uma economia 

capitalista, a privilegiar uma sociedade global, fruto da modernidade. 

Numa sociedade imediatista e consumista, cujo sistema de produção e 

de distribuição em grande quantidade conduz a formas de contrataçáo 

despersonalizadas, face ao volume de negociações, impõe a comunidade 

jurídica, a revisão da concepção doutrinária clássica da autonomia da 

vontade. Isto se dá em razão da desigualdade contratual, especialmente 

em determinadas relações jurídicas. 

Neste particular, aduz Silvio de Salvo Venosa: 

Na liberdade de manifestação, situa-se o baluarte da autonomia da 

vontade e, portanto, do direito privado. As injunções sociais colocam 

hoje em xeque a autonomia negocia1 e contratual. O espírito clássico 

do contrato dá lugar aos contratos de massa, que exigem ora a 

intervenção do poder do Estado em suas normas, ora a imposição de 

um contrato previamente redigido, imposto a um número 

indeterminado e crescente de sujeitos. 

% Contratos no código de defesa do consumidor. 4' ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, 
p. 48. 

" MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor. 4. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2002, p. 50. 

Direi to civil. 5' ed. V. II S i o  Paulo: Atlas, 2005, p. 394. 



Logo, o individualismo contratual, largamente apregoado na teoria 

geral dos contratos, e baseado na vontade das partes, bem como o princípio 

da igualdade formal dos contratantes, tão alardeado no sistema liberal 

clássico da lei civil, no âmbito da relação de consumo, apresentou manifesto 

desequilíbrio nas relações jurídicas. 

Os motivos que levaram o indivíduo a contratar, bem como suas 

expectativas originais já se tornam irrelevantes frente a nova realidade 

jurídica contratual, colocando o consumidor em condição 

bastante desfavorável por força dos abusos engendrados pelos agentes 

econômicos. 

É válido, portanto, concluir que a vulnerabilidade do consumidor 

justifica-se em razão da inegável posição de poder a qual o fornecedor se 

firmou pela massificação da economia. 

Tais proposições convergem no sentido de se verificar que o pacta 

sunt servanda como princípio basilar e doutrinário dos contratos privados dá 

lugar a princípios outros, de maior relevancia em face da realidade atual e da 

força normativa de outros dísticos como a boa-fé, o equilíbrio contratual e a 

função social do contrato. 

É fato que a desigualdade contratual vem permeada pela evolução nos 

rumos da economia. O desenvolvimento econômico impôs a implementação 

de técnicas de negociação advindas das operações de mercado essenciais .3 

organização economica fruto da incipiente sociedade capitalista que surgiu,e 

que, acabou por fomentar a necessidade de conferir agilidade e velocidade as 

formas de contratações, comprometendo o pacta sunt servanda. 

Conseqüentemente, na sociedade atual global, o modo de contratação 

torna-se despersonalizado em razão do crescimento econÔmico,e modifica 

profundamente as relações jurídicas contratuais, dando origem aos chamados 

"contratos de massa". 

Nesse aspecto, observe-se a posição de Heloísa Carpena: 



O contrato de massa, em virtude do seu caráter coletivo e do 

anonimato dessas relaçóes, não pressupõe qualquer negociação, 

formando-se com a simples adesão do consumidor aos seus termos. 

As duas técnicas correspondem portanto a um dado de fato: o 

consentimento é necessário nas relações pessoais e a adesão basta 

para as relações de  massa. 
99 

No que tange, às relações de consumo, os contratos de adesão 

ocupam lugar de destaque, cuja técnica tem por escopo facilitar o método de 

contratação, bem como agilizar a operação contratual. 

Ocorre que este tipo de Contrato, é baseado num acordo de vontades 

representado pela adesão, não sendo essencial a discussão das cláusulas 

contratuais, assim como a igualdade de força dos contratantes não 15 

imprescindível para a materialização da obrigação. 100 

Como bem assinalado por Silvio de Salvo Venosa, esses contratos 

reduzem a iniciativa individual e funcionam como fator de racionalização da 

empresa, onde o contratante mais forte encontra nessa modalidade 

contratual, uma forma de expandir e potencializar sua vontade. 101 

A contratação em massa, portanto, relegou o consumidor ao 

anonimato, despersonifcando-o, de forma que somente com uma proteção 

jurldica mais efetiva poderia haver um reequilíbrio de forças que restaurasse 

o elemento volitivo anistiado de qualquer tipo de coação. 

Em 1988, a Constituição da República estabeleceu que o Estado 

proverá, na forma da lei, a defesa do consumidor (art. 5 O ,  XXXII), realçando a 

importância desse princípio entre os direitos fundamentais do homem. 

99 O consumidor no direito da concorrência. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 205. 

' O 0  MARQUES, Claudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor. 4' ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2002, p. 62. 

'O' Direito civil. 5' ed. V. II São Paulo: Atlas, 2005, p. 414. 



Infere-se deste dispositivo que a relação de consumo é, por definição, 

desigual, portanto, a idéia da vulnerabilidade do consumidor que será 

recepcionada na legislação especial já encontra recepção na Lei ~a io r . ' "  

Conjugue-se a isso a observação do art. 170, V, da Lei Maior, que 

eleva a defesa do consumidor a condição de princípio da ordem econômica, 

legitimando assim as medidas de intervenção estatal necessárias a sua 

proteção. 

Nesse contexto, impõe-se, pois, a legislação infraconstitucional a 

proteção integral do consumidor, introduzindo no sistema jurídico a Lei 

8,078190, com previsão nos Atos das Disposições Constitucionais 

Transitórias, art. 48, daquele texto, cuja idéia que se extrai é a de que a 

liberdade de mercado não pode ferir os direitos do consumidor pelos abusos 

e danos advindos das práticas comerciais abusivas ou mesmo ilícitas 

engendradas pelos agentes de mercado. 

Assim, por expressa disposição constitucional, promoveu-se a criação 

de uma norma codificada fundamentada no princípio de defesa do 

consumidor. Este princípio, de proeminência na ordem econômica, encontra- 

se no mesmo patamar de valoração que outros dois princípios: o da livre 

concorrência e o da livre iniciativa. 

O art. 5 O ,  XXXII, da Constituição de 1988, informa que essa norma 

deve funcionar de forma autônoma, norteada pelos princípios gerais 

constitucionais. Dessa forma, a Magna Carta confere coerência e 

homogeneidade a um determinado ramo do direito, a recepcionar os direitos 

básicos dos consumidores, bem como trazer os mecanismos que viabilizem 

os direitos esposados na lei. 

A proteção assinalada pela norma consumerista outorga medidas 

eficazes contra os desvios de qualidade e quantidade de produtos, prevenção 

'O2 SOORÉ, Marcelo Gomes. Formação do sistema nacional da defesa do consumidor. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 165. Nesse mesmo sentido: ALMEIOA. Joáo Batista de. A 
proteção jurídica do consumidor. 5' ed., Sáo Paulo: Saraiva, 2006. p. 16/21. FILOMENO. Jose 
Geraldo Brito. Manual de direitos do consumidor. 8' ed. São Paulo: Atlas. 2005, p. 6/16. 
BENJAMIM, Antonio Herman V.. MARQUES, Claudia Lima, BESSA. Leonardo Roscoe. Manual do 
direito do consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2008, p. 53/54. 



e reparação de danos (arts. 8" a 28), a melhoria do regime jurídico dos 

prazos prescricionais e decadenciais (arts. 26 e 27), da ampliação das 

hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica das empresas 

(art.28), o regulamento da oferta e da publicidade (arts. 30 a 38), do controle 

das práticas e das cláusulas abusivas (arts. 39 a 41 e arts. 51 a 53, 

respectivamente), do banco de dados (arts. 43 a 45) e da cobrança de dívidas 

de consumo (art.42). 

Além da finalidade específica a que se propôs a lei, acrescentou-se a 

adoção de medidas sancionatórias administrativas e penais que promovesse 

assim, a facilitação de acesso do consumidor a justiça incentivando assim, a 

composição privada entre fornecedores e consumidores, observadas as 

normas previstas nas convenções de consumo. 

Os dispositivos legais de defesa do consumidor funcionam dentro de 

um microsistema jurídico de normas de ordem pública e de interesse social. 

0 poder estatal, por meio dessas disposições legais, intervém no 

conteúdo de certos contratos, visando a regulação de matérias que se 

submetidas ao livre arbítrio das partes, acabariam por favorecer o 

economicamente o mais forte. 

0 magistrado tem, por assim dizer, um poder integrativo no que tange 

as cláusulas contratuais discordantes com o sistema legal do consumidor, em 

outras palavras, o juiz poderá dirigir um comando no sentido de modificá-las 

para se ter um melhor equilíbrio contratual. 

Assim, uma das questões básicas que justificam a Lei n. 8.078/90 é a 

proteção do consumidor em relação à aquisição de certos produtos e 

serviços, garantindo o suprimento de suas necessidades em perfeita 

consonância com o princípio maior básico, que lhe dá sentido, que é o da 

liberdade de agir e escolher, em conformidade com os princípios da dignidade 

humana, da justiça social e da igualdade (art. 1°, 111,  art. 3', 1, art.5' caput). 

Da mesma forma, o art. 4 O ,  caput, dessa mesma lei, que estabeleceu a 

política nacional das relações de consumo, garante amplamente a proteção 

moral e material ao consumidor, reconhecendo no inciso I a sua 



vulnerabilidade como medida de garantia de isonomia acolhida na 

Constituição da República. 

O Código de Defesa do Consumidor é também um instrumento de 

implementação de políticas públicas, tendo em vista que a preocupação 

central deste código é propor os princípios, objetivos e mecanismos 

necessários a proteção do consumidor, bem como conferir efetividade as 

normas no âmbito deste microssistema jurídico. 103 

Ademais, não se pode olvidar que o principio da igualdade real só será 

aperfeiçoado na medida em que o tratamento constitucional privilegiar a 

tutela especial, e levar em conta a vulnerabilidade do consumidor estampada 

nesta relação jurídica. De outra forma favorecer-se-á o fornecedor. 

Há de se ressaltar também, o interesse social que esta relação 

evidencia, observando-se com mais atenção o princípio da transparência nas 

relações econômicas, e no caso, na relação de consumo. 

Neste sentido Débora Gozzo assinala com propriedade: 

O princípio d a  transparência desempenha um papel muito importante 

nas economias de mercado, ou seja. economias que tenham como 

base um estado de concorrência funcional. Isso porque, quando 

existe concorrência efetiva no mercado, parece ser possivel que o 

consumidor, de fato, venha a ser protegido de atos 

anticoncorrenciais que possam ser praticados pelas empresas 

(fornecedores). Ora, é justamente por intermédio da transparência no 

mercado que se concede ao consumidor a chance de comparar as 

ofertas concernentes aos serviços e produtos que lhe estão sendo 

ofertados, bem como tomar conhecimento das condições das 

referidas ofertas e de seus respectivos preços. 104 

'O3 SODRÉ, Marcelo Gorneç. Formação do sistema nacional da defesa do consumidor. São 
Paulo: Revista dos Tribunais. 2007. p. 172. 

'O4 A previsão constitucional de defesa do consumidor. In: Const i tu iç io Federal de 1988. Dez anos 
(1988-1998). Sáo Paulo: Juarez de Oliveira, 1999, p. 155. 



Convém ressaltar que, o princípio da transpargncia ínsito no art. 4 O ,  

caput, da Lei n. 8.078190 traz como idéia central uma proximidade entre os 

contratantes, alicerçada num liame de confiança, cuja tônica é a informação 

clara sobre os elementos relevantes da contratação. 

A vulnerabilidade se identifica com a peculiaridade da relação jurídica, 

"...é mais um estado da pessoa, um estado inerente de risco ou um sinal de 

confrontação excessiva de interesses identificado no mercado...". 105 

De fato, o consumidor é vulnerável porque não detém o pleno 

conhecimento do objeto que está adquirindo, muito menos com respeito as 

suas especificidades. Isto ocorre em razão da desproporcionalidade 

econômica, jurídica e técnica em relação ao fornecedor. 

A relação jurídica de consumo, diferentemente da relação civil 

clássica, traz em sua essência um desequilíbrio fático, natural, tangível. As 

informações prestadas pelo fornecedor são disponibilizadas na medida de 

seus interesses e do mlnimo imposto pela lei, ou seja, é ele quem detém o 

monopólio das informações e é ele transmite essas indicações ao 

consumidor. 

Com a industrialização, o apelo aos bens de consumo evidenciou 

necessidades nos consumidores, antes desconhecidas, bem como impactou o 

processo econômico rumo a globalização, influenciando comportamentos e 

possibilitando formas de concentrações econômicas na demanda constante 

por bens e serviços. 

No intuito de racionalizar as relações de consumo, as informações 

devem ser prestadas com transparência e pautadas no princípio da boa-fé, de 

forma a privilegiar os interesses de ambos OS contratantes. 

Como característica de toda manifestação pré-contratual, a 

transparência deve vir observada desde a oferta, por meio da publicidade, até 

a eventual formalização e conclusão do contrato. 106 

105 MARQUES, Claudia Lima, BENJAMIM, Antonio Herman V., MIRAGEM, Bruno. Comentários ao 
código de defesa do consumidor. 2' ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2005. p. 144. 

' O 6  MARQUES. Claudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor. 4' ed. Sáo Paulo: 
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O mercado se torna cada vez mais fluido e por conta disso, a 

concorrência é incentivada pela demanda ocasionada na razão direta da 

satisfação dos consumidores e de sua confiança. 

A informação insuficiente desconstrói a relação jurídica de consumo 

na medida em que prejudica os interesses de um dos contratantes, bem como 

frustra as suas expectativas ao suprimir princípios basilares da relação 

contratua1 tais quais: o princípio da boa-fé e da igualdade nas relações 

jurídicas. 

Sobre o princípio isonômico assevera Nelson Néri Junior: 

1: 2. Isonomia real. Em atenção ao art. 1' da Res. da ONU de 

9.4.1985, a norma comentada reconheceu o consumidor 

como a parte mais fraca na relação de consumo. Assim, para 

atender ao princípio da isonomia (CF 5", caput), o CDC criou vários 

mecanismos para fazer com que se possa alcançar a igualdade real 

entre fornecedor e consumidor, pois isonomia significa tratar 

igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na exata medida 

de suas d e ~ i ~ u a l d a d e s . ' ~ '  

Cumpre frisar que a defesa do consumidor responde por uma 

duplicidade de razões, a saber: a) econômicas, nas trocas mercantilistas, b) e 

a recuperação de deformidades oriundas das relações de consumo antes 

tutelada pela teoria clássica civil. 

A propósito, a observação de João Batista de Almeida não deixa 

dúvidas sobre a intersecção dos interesses econômicos e consumeristas: 

Defesa da economia e defesa do consumidor são faces da mesma 

moeda. A realizaçáo da primeira reflete no desempenho da segunda, 

atuando de forma preventiva; ao  contrario, omitida a defesa da 

economia, permitindo o florescimento de cartéis e oligopólios, sem 

dúvida restara prejudicada a defesa do consumidor. 'OB 

'O7 Código de processo civil comentado. 3" ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p .1350 

' O 8  A proteção jurídica do consumidor. 5a ed. Sáo Paulo: Saraiva, 2006, p. 290. 



A prática concorrencial desonesta causa danos ao mercado e aos 

consumidores, portanto, a defesa da ordem econômica não só depura O 

mercado como melhora a vida destes. 

Mesmo em face da norma legal, trazer a proteção jurídica dos 

interesses dos consumidores, visto que iIrtpÕe uma substancial melhora de 

qualidade no mercado de consumo, é inegável que o agente que suporta as 

repercussões econômicas é o próprio consumidor. 

Sob esta ótica, registre-se a importância de uma lei especial que 

tutelasse esses interesses de forma a concretizar o princípio da igualdade e 

da dignidade humana. 

Não se pode negar que o Código de Defesa do Consumidor é o 

instrumento maior dessa proteção, mesmo porque, objetiva a coalizão dos 

órgaos públicos e privados tornando factível esta proteção. 

Diante disto, é fato que a defesa do consumidor não é apenas um 

princípio geral da ordem econômica, mas Um direito e garantia fundamental, e 

como tal consagra uma liberdade pública, que deve ser tutelada pelo Estado 

de forma a buscar a sua garantia prática, com adoção de medidas protetivas. 

Funda-se a defesa do consumidor elevada ao patamar de direito 

fundamental na idéia de que o princípio da vulnerabilidade supõe um 

tratamento que consubstancie os princípios declarados na Revolução 

Francesa, quais sejam: liberdade, igualdade e solidariedade a serem 

tutelados pelo Estado. 

Em outras palavras, a vulnerabilidade pressupóe uma situação de 

desequilíbrio e a lei consumerista recepciona medidas de salvaguarda para 

fins de proteção a dignidade do consumidor, na tentativa de se evitar 

condutas atentatórias aos princípios da boa-fé e do equilíbrio nas relações de 

consumo. 

0 s  contratos em geral serão pautados na boa-fé objetiva, que 

consiste na prática de conduta social baseada na lealdade, no respeito e na 



observação da reciprocidade, que definem os preceitos morais a nortear a 

vida em sociedade. 

Tanto é assim que a Lei n. 8.078190 dispõe no art. 39 sobre as 

práticas comerciais lesivas que ofendem O direito de escolha do consumidor, 

trazendo sério impacto na sua esfera moral e patrimonial. 1 o9 

A transparência resume-se no dever de informar o consumidor sobre o 

produto ou serviço a ser adquirido, o teor do contrato a ser entabulado e 

todas as condições a que este se submete, sob pena de não obrigá-lo ao seu 

adimplemento pela falha na informação. 

Hoje, as relações contratuais não levam, quase em sua maioria, aos 

estabelecimentos comerciais. Elas se aperfeiçoam pelos meios de 

comunicação, de modo que se espera das práticas comerciais sejam 

pautadas na transparência das relações jurídicas, como pré-condição de 

manifestação da vontade livre e sem vícios."O 

portanto, o principio da vulnerabilidade não se dissocia dos princípios 

de igualdade, liberdade e solidariedade. Igualdade na medida em que a 

relação jurídica pressupõe um tratamento diferenciado face ao desequilibrio 

das partes, liberdade com respeito ao ato de escolha livre de qualquer vício 

ou coação e solidariedade no sentido de garantir uma informação correta e 

democrática perfazendo o direito de comunicação. 

' O 9  BITTAR, Carlos Alberto. Direitos d o  consumidor. 5" ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2'302. p. 5 5 .  

110 MARQUES,  Claudia Lima. Contratos no  código de defesa do consumidor. 4' ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2002, p.  5981599. 



2.1 Livre iniciat iva e l ivre concorrência 

A livre iniciativa, como desdobramento da liberdade e jungida ao 

direito constitucional de propriedade, arvora-se na possibilidade da livre 

atuação dos agentes econômicos no mercado, como atributo inalienável do 

ser humano. 111 

Como princípio fundamental da República Federativa do Brasil, (art. 

1°, IV) e principio geral da ordem econômica (art. 170, caput), a livre 

iniciativa abrange todas as formas de produção, individuais ou coletivas, não 

podendo ser consignada em termos absolutos. 

É cediço que este princípio refere-se a personificação do trabalho no 

sentido de permitir-se o seu livre exercicio, ou seja. a liberdade laboral, de 

forma a concretizar os ideais humanos da realização profissional. Razão pela 

qual a livre iniciativa posiciona-se no mesmo inciso (art. I " ,  IV, da 

Constituição) que o fundamento constitucional dos valores sociais do 

trabalho. 

Como principio básico do liberalismo econômico, a livre iniciativa 

consta em nosso sistema jurídico como forma de oposição ao sistema 

feudalista vigente em determinada época, no qual O poderio econômico, 

social e político constituíam um sistema aristocrático e autoritário, cujas 

regras de poder e de riqueza prevaleciam Como força propulsora a mitigar os 

direitos dos cidadãos. 

111  
GRAU, p,oberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8" ed. São Paulo: 

Malheiros, 2003. p. 187. 



Pode-se dizer que o princípio da liberdade de iniciativa econômica, de 

forma originária, foi postulado no édito de Turgot, em 9 de fevereiro de 1776, 

e inserido no decreto dlAllarde, de 2-17 de março de 1791, artigo 7'. 112 

A determinação deste princípio foi no sentido de que a partir de 1" de 

abril daquele ano, qualquer cidadão estaria livre para exercer qualquer 

profissão, arte ou ofício que lhe aprouvesse, sendo que se obrigava 

diretamente ao pagamento de um imposto, sujeitando-se as taxas e aos 

regulamentos de polícia correspondentes. 
113 

A evolução das relações de produção e a necessidade de melhor 

regular essas negociações, tendo em vista a possibilidade de se ter uma 

justiça social adequada aos anSei0s Sócio-econÔrnicos de uma época, fez 

surgir diversos mecanismos jurídicos destinados a regular as atividades 

econômicas. 

O Estado, como entidade reguladora e normatizadora, procede então a 

colocar limites ao poder de atuação dos agentes econômicos, intervindo com 

a finalidade precípua de garantir a manutenção de um mercado livre e justo, 

para atender aos interesses de toda a coletividade, bem como fomentar o 

desenvolvimento econômico. 114 

Essa necessidade de uma ingerência do poder público na aplicação de 

políticas públicas foi necessária, a fim de disciplinar o comportamento do 

mercado para que as condutas dissonantes não colidissem com os interesses 

da maioria. 

Aççim, vale dizer que, no tocante ao ditame constitucional da livre 

iniciativa, da liberdade de indústria e comércio, ou da liberdade de empresa, 

e da liberdade de contratar, assegurou-se a todo cidadão o direito e a 

'I2 GRAU, Eros Roberto. A ordem econõmica na Constituição de 1988. 8' ed. São Paulo: 
Malheiros, 2003, p. 183. 

' I 3  GRAU, Eros Roberto. A ordem econõmica na Constituição de 1988. 8' ed. são  Paulo: 
Malheiros. 2003. p. 183. 

'I4 GRAU,  Eras Roberto. A ordem econõmica na Constituição de 1988. 8" ed. são Paulo: 
Malheiros. 2003. p. 19. 



liberdade de exercer qualquer atividade econômica, independente da 

autorização do órgão público, salvo previsão legal. 

Repise-se, a livre iniciativa como modo de expressão do trabalho é 

consectária da valorização da atividade laboriosa, e, portanto, sendo o 

trabalho, um produto inalienável do homem, deverá ser pautada na exata 

medida do contexto social, ou seja, em que homem se insere. Dessa forma a 

não estará a se priorizar tão Somente a sua atuação individual como 

pressuposto da concretização deste princípio, mas a relevar o valor social do 

trabalho. 

Importa saber, entretanto, que a livre iniciativa sofre limitações do 

poder público, preocupado com a justiça social e com o bem-estar coletivo. 

De outra forma seria tida como ilegítima, uma vez que levaria em conta tão 

somente a lucratividade e o bem-estar social do empresário. 115 

A vista disso, a liberdade da livre iniciativa a que o texto constitucional 

faz alusão implica também em liberdade de concorrência e vice-versa, haja 

vista que ambas foram elevadas à ordem constitucional como princípio de 

ordem econômica a ser observado como vetor e mola propulsora do 

desenvolvimento econômico. 
116 

Todavia, este principio se pauta pelos ditames constitucionais e pelas 

leis ordinárias que alinhavam o comportamento dos agentes que possam 

115 Sobre as limitaçóes da livre iniciativa pondera o Professor José Afonso da Silva: "Cumpre, então, 
observar que a liberdade de iniciativa económica na0 sofre C o m P r e ~ ~ ã O  s6 do Poder Público. Este 
efetivamente O faz legitimamente nos termos da lei, quer regulando a liberdade de indústria e 
comércio, em alguns casos impondo a necessidade de autorizaçáo ou de permissão para 
determinado tipo de atividade económica, quer regulando a liberdade de contratar. especialmente 
no que tange às relaçóes de trabalho. mas também qua?t0 a f ixação de preços, al6m da intervenção 
direta na produç&o e comercializaçáo de bens". P r i n C l P i ~ S  gera is  da  at iv idade econômica. São 
Paulo: Malheiros, 2003, p. 769. Aifredo de Assis Gonçalves Neto reforça para a necessidade dessa 
limitaçáo: " M ~ s ,  essa liberdade não é ilimitada, anárquica OU arbitrária. Como ocorre com a própria 
l iberdade individual de qualquer cidadáo no Sei0 de Uma sociedade Civil organizada (que termina 
onde começa a do outro), a liberdade de que se trata há de Sofrer as limitaçóes necessárias para 
que possa ser compartilhada por todos os competidores em igualdade de condições e usufruida 
pelos consumidores na construção 'de uma sociedade livre. justa e solidária". Notas sobre os 
Contratos Bancários. Anais Jurídicos - Condiçóes Gerais dos Contratos e a Ordem Pública 
Econdmica. Apud DE LUCCA. Di re i to  d o  consumidor .  São Paulo: Quartier Latin. 2003, p. 193. 

116 FORGIONI, paula A. os fundamentos d o  d i re i to  ant i t ruste.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2001, p.228. 



empreender práticas consideradas abusivas e contrárias aos interesses 

tutelados pela justiça e pelo Estado. 117 

Em que pesem essas considerações, o tema em comento não busca 

um paralelo ou qualquer similaridade entre esses dois principios, uma vez 

que já se encontram recepcionados pela Carta Constitucional, e se 

complementam entre si. O que importa ressaltar é que a prática da livre 

iniciativa e da livre concorrência deve ser compartilhada não apenas entre os 

empresários que atuam no mercado econômico, mas em regime de 

convivência de forma harmônica Com Os consumidores, em igualdade de 

condições. 

No plano constitucional, 0 tema liberdade é expressamente 

consagrado em nosso regulamento jurídico, como fundamento da República 

Federativa do Brasil, bem como fundamento da ordem econômica. 

por conseguinte, do ponto de vista jurídico, e no tocante a livre 

iniciativa, podemos crer que, embora esta sofra limitações, é certo que ela se 

esgota na liberdade econ~mica"~ ,  porque ela só fará sentido se promover a 

realização do bem comum. 

Por razões de política econômica, a livre iniciativa infere-se como 

garantia de oportunidades iguais a todos aqueles agentes que desejem atuar 

no mercado, e, por conseguinte, determina a desconcentração do poder 

econômico como força garantidora de uma sociedade mais equilibrada dentro 

da ordem econômica. 

117 Afirma F.C. de San Tiago Oantas que a liberdade eCOnõmiCa não se traduz como um direito 
absoluto na medida em que se trata de um regime social e econ8mico. cuja liberdade Individual 
estará comprometida com a liberdade coletiva. Caso aquela possa vir a comprometer esta, será 
tolhida em prol  do bem-estar social. Prob lemas de  d i re i to  p 0 ~ i i i ~ o .  Rio de Janeiro: Forense, 1953, 
p.21. 

118 Cf. José Marcelo Martins Proença. Concenl raçáo empresar ia l  e d i re i to  da  concorrênc ia .  São 
Paulo: Malheiros, 2.001, p. 56.  Neste trabalho afirma O autor: "Para Waldirio Bulgarelli, a liberdade 
de iniciativa não constitui um direito absoluto, mas uma liberdade-meio. O papel das empresas é o 
de exercitar uma função social. cujo fundamento ~ 0 n ~ t i t ~ C i O n a l  refere-se a vários principios de 
ordem econõmico-social, que se submetem ao desenvolvimento nacional e se voltam à justiça 
social". ~ d u z  ainda: "Por funçáo social deve-se entender, no esthgio atual de nosso 
desenvolvimento socioeconõmico, o respeito aos direitos e interesses dos que se situam em torno 
da empresa. Daí que a doutrina brasileira assinala essa função relativamente aos trabalhadores, 
aos consumidores e ã comunidade." 



Este principio pressup6e, pois, uma 0 r g a n i ~ a ~ ã 0  econômica que venha 

concluir os desígnios constitucionais, favorecendo toda a coletividade, na 

livre ação dos agentes econômicos, bem como o livre acesso ao mercado, e a 

liberdade de escolha dos consumidores, formando assim uma triade do 

mercado concorrencial. 119 

Quando se fala em livre concorrência não se pensa apenas na 

pluralidade de agentes exercendo domínio uns sobre os outros, e pautados 

em seus interesses meramente individualistas e monopollsticos, mas de uma 

estrutura comportamental, de um mercado competitivo que seja fluido e 

pautável no que tange a organização de formação de preços e a circulação de 

bens de produçáo. 

A livre concorrência consiste, portanto, na liberdade de exercício da 

atividade econômica, baseada na livre iniciativa, segundo as leis do mercado, 

mas pautada nos principios da ordem constitucional, a fim de não acarretar o 

abuso econômico. 

DO ponto de vista social, a competitividade deve criar níveis 

intermediários de diversos agentes econômicos, cuja finalidade consiste em 

trazer equilíbrio a sociedade, para no final todos serem beneficiados. Já do 

ponto de vista jurídico, a competitividade sofrerá limitações do poder estatal 

no sentido de legitimar os princípios que norteiam a ordem econômica, bem 

como perfazer a finalidade da Lei 8.884194, qual seja, equilibrar o mercado 

ensejando a igualdade de oportunidades a todos os agentes com vistas 

satisfação da coletividade de consumidores. 

Com efeito, a competividade garante oportunidades iguais aos agentes 

econômicos que se revelam em eficiência na alocação dos recursos 

(desenvolvimento econômico), bem como na circulação de mercadorias e 

serviços a serem ofertados no mercado e na eficiência, na distribuição de 

riquezas, ou seja, trazendo um aumento nos bens de produção e serviços. 

119 A Constituiçáo vigente em seu art. 1 ' .  I V  dispõe como fundamento da República Federativa do 
Brasil o "valor social da livre iniciativa", e no art. 170, caput, recepciona que a livre iniciativa deverá 
estar fundada na ordem econômica. Neste mesmo dispositivo legal (artigo 170. IV) assegura-se ser 
um dos princlpios da ordem econômica a livre concorrência erigida à condição de principio pela 
Constituição Federal de 1988. 



A despeito da tendência da livre concorrência estimular a competição 

entre os produtores para que, na disputa da captação de clientela, seja 

ofertada uma quantidade maior de bens e serviços e de melhor qualidade ao 

menor preço, essa dinâmica econômica deverá vir pautada por normas que 

visem não só proteger o mercado das práticas monopolísticas, mas com 

vistas a tutelar o consumidor, visto que ele é O agente final na cadeia 

econômica produtiva. 

A importância da disciplina jurídica da concorrência na efetiva 

contribuição aos direitos dos consumidores é manifesta, na medida em que 

estando assegurada a livre competição dos agentes de mercado, garante-se 

também a competição honesta, Sem fraudes ou abusos. Todavia, indaga-se: 

qual a finalidade da norma legal concorrencial? Ao estabelecer critérios que 

coíbam o desvio de poder econômico, enseja-se um sistema mais justo e 

eficiente, em que o interesse econômico de cada agente seja voltado ao 

estímulo da economia e para que venha de encontro ao desejo dos 

consumidores. 

A expressiva desigualdade entre consumidores e fornecedores, 

contudo, pressupõe uma política pública que tenha por escopo minimizar os 

malefícios dessa assimetria presente nas relações econômicas, mormente ao 

que tange a regulação necessária para inibir OS abusos do poder econômico 

que com frequência são entabulados pelos empresários. 

Práticas de abuso do poder econômico, a exemplo do aumento 

abusivo de preços e da venda casada, prejudicam a concorrência e ferem a 

liberdade de escolha do consumidor, contaminando o mercado e desvirtuando 

a finalidade da lei. 

Sem embargo, as limitações impOStaS a livre concorrência não estão 

consubstanciadas na imposição de regras de igualdade propriamente dita, 

tendo em vista a desigualdade presente entre os agentes econômicos e os 

consumidores, mas se volta no sentido de se obter uma equidade de 

oportunidades sob o prisma da justiça social. 



A ordem econômica fundada na livre iniciativa tem como característica 

a diversidade de competidores em busca de melhores vantagens na própria 

dinâmica desempenhada em suas rivalidades, contudo essas vantagens não 

podem ir além dos direitos conferidos à coletividade, notadamente, em 

prejuízo dos consumidores, de modo que a defesa dos consumidores deve vir 

pautada pelo controle do poder econÔmic0 Por parte do Estado, pois, de outra 

forma, surgiriam os grandes monopólios que dirigem o mercado, como tantos 

exemplos que se tem na história, o que de nada beneficia a sociedade. 

Esses monopólios, em vista do poder econômico que detém, traçam 

estratégias de mercado que esbarram em condutas ilícitas, tais como induzir 

o consumidor a erro, reduzir sua capacidade de discernimento diante das 

manobras comerciais de rnarketing, que acabam por viciar seu poder de 

escolha. 

Espera-se, desta feita, que a concorrência seja permeada por limites 

estatais intervencionistas que corrijam as deturpações decorrentes do 

sistema capitalista, náo significando, todavia, que esses sistemas, embora 

regulamentados, pressuponham que as empresas sejam todas de um mesmo 

nível econdmico; pelo contrário, incentiva-se a disputa por um mercado que 

proporcione aos consumidores novas opções, especialmente com o 

incremento de novas tecnologias de produtos e serviços mais avançados e 

adaptados ao mercado de consumo. 

Diante de uma visão globalizada, pode-se afirmar que a melhor defesa 

do consumidor está na livre concorrência. 0 consumidor, todavia, infelizmente 

náo raro, encontra-se em posição inferiorizada em relação aos fornecedores, 

ensejando abusos de toda ordem face ao mercado transnacional. 

Com acerto, posiciona-se Eduardo C. B. Bittar: 

Sem dúvida, os sentidos de globalização religiosa, cultural, 

educacional, cultural etc. está0 sendo negligenciados em face de um 

outro sentido oculto a todos OS demais, a saber, a globalização como 

processo de expansão de mercados consumidores. 

O direito na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 2005. p.  322 



NO vigor acentuado da expansão empresarial, jungido a perseguição do 

lucro a custos mínimos, está O consumidor, cujos direitos não estão 

sopesados na política de produção empreendida pelos agentes de mercado. 

Nessa linha de ação, encontram-se empresas de grande porte, 

multinacionais, cujo sucesso empresarial pauta-se na concorrência e na 

expansão empresarial, e que muitas vezes se utilizam de instrumentos típicos 

de mercado em prejuízo dos consumidores. 

Na evolução histórica do direito antitruste americano, a definição no 

Clayton Act de certas práticas desleais como ilícitos per se a concorrência foi 

a forma encontrada para impedir que monopólios fossem criados. 121 

É preciso que se verifique na prática concorrencial, não um fim em si 

mesmo, isto é, o valor máximo a ser alcançado. Dependendo do bem jurídico 

a ser tutelado pela legislação, a concorrência é vista como um instrumento 

utilizado de forma a alcançar um objetivo maior, qual seja o bem-estar da 

coletividade 

A previsão constitucional adverte "que a lei reprimirá o abuso do 

poder econômico que vise a dominação dos mercados, a eliminação da 

concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros" (art. 173, g 4", CF), 

portanto, como principio informador da ordem econômica e regra matriz da 

ordem econômica e financeira, nos termos do artigo 170 desse diploma legal. 

Como instrumento de intervenção no domínio econômico, a proteção 

da concorrência possui similaridades com a disciplina da norma protetiva dos 

direitos do consumidor. 

Evidenciado na própria lei da concorr6ncia, que o mercado é um bem 

coletivo, portanto de que todas as pessoas são titulares do direito de 

121 A primeira legislação americana em matéria de concorr6ncia fo i  o Sherman Act, de 1890, 
consistindo no primeiro reconhecimento da concorrência por via legislativa. Em 1914 são 
elaboradas outras duas leis, o FTC Act e o Clayton Act. 0 FTC Act cria a Federal  Trade Cornission, 
a autoridade antitruste americana, destinada a coibir a Pratica de métodos i l icitos de concorrencia; 
foi dotada de funções de investigação. informação e repressão a concorrência desleal. O Clayton 
Act se destinou a proibir praticas consideradas de COnCOrrênCia desleal,condenando discriminação 
de preços e contratos de exclusividade, por exemplo. Náo obstanle, a caracterizaçáo dessas 
condutas como ilícitas, só é possivel de acordo Com a Própria lei. quando seus efeitos puderem 
Substancialmente ser anticompetitivos. FORGIONI, PaUla. Fundamentos d o  ant i t ruste.  São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1998, p. 65/76. 



proteção, dada a sua transindividualidade e a indeterminaçáo das pessoas 

envolvidas, qualquer dano causado ao mercado fere a dignidade de uma 

categoria difusa de direitos dada a sua dimensão e sua natureza indivisível. 

Essa premissa vem configurada em dois artigos da Lei n. 8.884194 (arts. 84 e 

88), tendo em vista a dificuldade de mensurar-se individualmente a extensão 

do eventual dano. 

Como afirma Débora Gozzo: 

(...) ressalte-se que estritamente ligado a defesa do consumidor 

encontra-se a livre concorrência. Assim é que o texto constitucional 

prevê no seu art. 170, incis0S IV e V, que a ordem econômica, dentre 

outros, deverá Seguir os  princípios da l ivre concorrência e da defesa 

do consumidor. E isto porque não há como tratar do tema do 

consumidor e da sua proteção, sem que impere no mercado da 

concorrência, que é a responsável pela quantidade e qualidade de 

ofertas de produtos e serviços que estarão sendo colocados a 

disposição do consumidor. Somente conferindo-se a este a 

possibilidade de escolha entre produtos e serviços é que ele estará 

sendo efetivamente protegido de eventuais abusos. os  quais também 

foram reprimidos pelo legislador constituinte no art. 173, 5 4". 

Nada obsta que a liberdade humana venha exercer qualquer 

atividade econômica com vistas a obter lucro, contudo esta deve vir pautada 

nos ditames constitucionais com vistas à concretizaçáo de um bem maior que 

aquele envolvido na atividade particular, ou seja, o bem-estar social. 

Cite-se, aqui, a notável Encíclica (Mater Et Magistra) do Papa Joiío 

XXIII, acolhendo o princípio da liberdade de iniciativa como reflexo da 

liberdade humana, cuja premissa constitucional define a não interferência do 

Estado na atividade particular, tudo de forma a favorecer a coletividade em 

detrimento do individual: 

(...) Mas é preciso reafirmar sempre o principio que a presença do 

Estado no campo econ6mic0, por mais ampla e penetrante que seja, 

não pode ter como meta reduzir cada vez mais a esfera da liberdade 



na iniciativa pessoal dos cidadãos; mas, deve, pelo contrario, 

garantir a essa esfera a maior amplidão possível, protegendo 

efetivamente, em favor de todos e de cada um, os direitos essenciais 

da pessoa humana. Entre estes há de enumerar-se o direito, que 

todos têm, de serem e permanecerem normalmente os primeiros 

responsáveis pela manutenção própria e da família; ora, isso implica 

que, nos sistemas econõmicos, se consinta e facilite o livre exercício 

das atividades produtivas. 

56. Aliás, até a evoluçâo histórica põe em evidência cada vez maior 

o fato de se não poder conseguir uma convivência ordenada e 

fecunda sem a colaboração, no campo econômico, ao mesmo tempo 

dos cidadãos e dos poderes públicos; colaboração simultânea 

realizada harmonicamente. em proporções correspondentes as 

exigências do bem comum no meio das situações variáveis e das 

vicissitudes humanas. 

57. De fato, a experiência ensina que, onde falta a iniciativa pessoal 

dos indivíduos, domina a tirania política; e há ao mesmo tempo 

estagnação nos SetOreS econõmicos, destinados a produzir 

sobretudo a gama indefinida dos bens de consumo e de serviços que 

se relacionam não só com as necessidades materiais mas tambem 

com as exigências do espírito: bens e serviços que exigem, de modo 

especial, o gênio criador dos indivíduos. 

58. Onde, por outro lado. falta ou e defeituosa a necessária atuação 

do Estado, há desordem insanável: e os fracos sáo explorados pelos 

fortes menos escrupulosos, que medram por toda a parte e em todo O 

tempo, como a cizânia no meio do trigo. 122 

Como princípios informadores da ordem econômica, tanto a livre 

iniciativa como a defesa da concorrência caracterizam o Estado Social cuja 

tendência encontra amparo na era pós-moderna e, o Estado só intervirá na 

economia quando houver abuso e sempre no sentido de fomentá-la, por meio 

122 Diçponivel em: <ht tp : / /www.va t i can .~a /ho ly~ f~ lher / john_xx i i i / enc ic l~ca ls /documen~s /h f~~-  

xxiii-enc-l5051961-mater-po-htmI>. Acesso em: 13 0ut. 08. 



de planejamento de políticas púbicas, com vistas a buscar a eficiência e os 

ganhos sociais a privilegiar toda a coletividade. 

A rigor, a regulação e menos ampla do que a intervenção, uma vez 

que na sua essência implica na alteração dos comportamentos dos agentes 

econômicos, e visa restringir as práticas de mercado incompatíveis com os 

auspicios da concorrência saudável. 123 

2.2 0 s  valores sociais da l ivre iniciat iva e o s  interesses dos  

consumidores 

A sociedade apresenta formas próprias de organização social, que se 

distinguem pelos fins, pela amplitude e pelo grau de intensidade que envolve 

os indivíduos integrantes do grupo Social aos diversos tipos de associação 

existentes. 

É notório que a finalidade social escolhida pelo homem é o bem 

comum, abrangendo todas as condições de vida que configurem e favoreçam 

o desenvolvimento integral da personalidade humana. Nesse passo, a 

sociedade experimentou um processo de r a ~ i ~ n a l i z a ç ã o  social e cultural, 

antes arcaica e individualista, para a fase pós-moderna que modificou a 

sociedade civil, e trouxe como objetivo a compatibilização, dentro do mesmo 

sistema, do capitalismo, como forma de produção, e a realização do bem- 

estar social geral. 

As mudanças exigidas e operadas nas relações entre Estado e 

sociedade civil, por meio de reiteradas práticas de intervencionismo estatal, 

ainda mais no campo econômico, confirmaram a inviabilidade do modelo 

liberal. 124 

Se antes os valores sociais da sociedade civil visavam um paradigma, 

tendo o Estado como mero administrador, hoje, esta sociedade deu lugar a 

123 SANTOS, Anlónio Carlos [et a/]. Direito ecÓnomic0. 3' ed. Coimbra: Almedina, 1999, p. 
2271228. 

124 
LEITE, Fabio de Carvalho. A defesa da livre concorrência e dos interesses dos consumidores: . 

O S  valores sociais da livre iniciativa e como fundamento do estado brasileiro. In: Revista d o  Ibrac, 
2002, v. 09, n. 0 1 ,  p.  202. 



uma sociedade de massas cujos valores sociais são ditados pelo mundo 

globalizado, sob a influência de uma economia capitalista e pela 

universalização em nível de consumo, na qual se seguem modelos de 

comportamentos generalizados, seja na produção de escala, seja no consumo 

de bens de serviço. 

A livre iniciativa como fundamento da ordem econômica da 

Constituição de 1988 permite que todo e qualquer cidadão desenvolva 

atividade econômica para produção e circulação de bens e serviços, 

colocando-os a disposição do consumidor, num regime de concorrência, 

porém, observando o sistema ec0nÔmic0 de mercado que é adotado. 

Assim, nesse contexto, a Constituição de 1988, ao consagrar os 

princípios da dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e 

da livre iniciativa, assinalou o rompimento Com o pensamento liberal clássico, 

de forma individualista, para redesenhar novos parâmetros jurídicos a partir 

dos valores originados dessa nova sociedade de massas, das modernas 

relações contratuais e despersonalizadas. 

Por essas e outras razões, impõe-se a intervenção estatal, em regime 

de exceção, pois que, a livre iniciativa sem o controle do poder econômico 

feito pelo Estado facilitaria a formação de monopólios que controlariam o 

mercado, prejudicando assim, o interesse dos consumidores, bem como, 

acabariam por usurpar direitos fundamentais garantidos no texto 

constitucional. 

Ora, é verdade que o consumidor Se revela Como o agente que define 

o comportamento dos conglomerados econômicos, e, portanto força a 

melhora na qualidade de produtos e serviços, na medida em que o 

escoamento final de toda a cadeia produtiva finaliza na aquisição de produtos 

e serviços pelo consumidor. 

Os bens utilizados na produção capitalista se destinam a satisfação 

dos interesses da sociedade, de modo que 0 desenvolvimento da dinâmica 

mercantil, bem como a sua flexibilizaçáo, por certo deve colidir com os 



interesses difusos e coletivos e não somente vir de encontro aos interesses 

de agentes econômicos. 

Ademais, a finalidade da empresa não se resume apenas ao objetivo 

econômico, mas possui um cunho social, haja vista que por meio da atividade 

empresarial os cidadãos suprirão suas necessidades patrimoniais e morais. 

Nesta esteira, não resta dúvida que, para legitimar os seus lucros, os 

agentes econômicos terão de levar em conta os interesses dos consumidores, 

posto que na sociedade capitalista atUal inserida num Estado social e 

democrático, não se permite amealhar vantagens individuais em detrimento 

do coletivo, sob pena de se furtar aos valores sociais impostos na Carta 

Magna. 

A máxima constitucional da função Social da propriedade concretizada 

na atividade econômica exercida pelo empresário impõe-lhes que no exercício 

da atividade empresarial sejam responsáveis por assegurar os direitos dos 

consumidores, na medida em que colocam no mercado produtos e serviços 

que pressupõe, sejam de qualidade e adequados ao fim a que se destinam. 

Por outro lado, o empresário tem ainda o dever jurídico e 

constitucional de proceder as informações corretas e idôneas, de modo a não 

induzir a erro o consumidor, limitando assim a sua liberdade de escolha. É 

bem verdade que a proteção real para 0 consumidor deriva do elevado grau 

de possibilidades de escolhas alternativas, que por vezes os monopólios 

impedem por força do alto grau de competitividade entre as empresas. 

Não parece crível que a livre iniciativa fortaleça os agentes de 

mercado em franca oposição aos interesses dos consumidores, tendo em 

vista que é da livre iniciativa que se extraem 0s valores sociais a contemplar 

os princípios fundamentais da Carta Maior. 
125 

sob esta ótica, merece destaque Zygmunt Bauman quando examina o 

impacto da conduta consumista em diversos aspectos da vida social: política, 

I Z 5  LEITE, Fabio de Carvalho. A defesa da livre concorrência e dos interesses dos consumidores: - 
os valores sociais da livre iniciativa e como fundamento do estado brasileiro. In: Revista d o  Ibrac, 
2002, v. 09, n. 01, p.216. 



democracia, comunidades, parcerias, construção de identidade, produção e 

uso de conhecimento. 126 

Nesse aspecto, Júlio Jose Chiavenato faz uma critica construtiva 

sobre a onda do consumismo: 

A globalização consolidou no Brasil o consumo ideológico. Atende às 

necessidades reais da Classe m8dia e m8dia alta, que precisam de 

uma televisão de 29 polegadas elou um carro BMW, queimar 

charutos ou beber vinhos importados. 

Vale ainda ressaltar a observação de Wadi Lammêgo Bulos: 

A vida moderna das sociedades de massas, nas quais o ter 

substitui, quase sempre, O ser, em que a preocupação 

preponderante é o lucro, a riqueza, o aumento do patrimõnio, as 

relações consumeristas tinham de ter condigna tutela legislativa, 
128 como, aliás, obteve. 

É fato que a economia moderna acarretou substancial mudança no 

processo produtivo e no mercado de consumo, haja vista tenha modificado o 

comportamento das pessoas num regime de acessibilidade de produtos e de 

crédito antes nunca vistos, transformando ainda uma sociedade de consumo 

de bens em uma sociedade de consumo de serviços. 

Houve também uma profunda transformação nas práticas contratuais 

de consumo, bem como um crescimento dos contratos relacionais, ou seja, os 

efeitos da pós-modernidade influíram na cultura jurídica impactando a crise 

do paradigma dominante. 

l z 6  A vida para consumo. São Paulo: Jorge Zahar. Traduçáo: Carlos Alberto Medeiros. 2008 
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Et ica globalizada & sociedade de consumo. 2" ed. São Paulo: Moderna, 2004, p. 30. 
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Curso de direito constitucional. 2' ed. São Paulo: Saraiva. 2008, p. 480. 



Eduardo C. B. Bittar traz a colação importante reflexão a respeito da 

pós-modernidade e as conseqüências dessa fase: 

Há aqui, portanto, nas sociedades contemporâneas, um processo 

paulatino de tornar fungível a pessoa humana. A associação entre 

violència e tecnologia facilita a cunhagem de um homem-objeto, de 

acordo com o protótipo moderno do homem controlado- 

ordenado, do corpo - servil-dócil foucaultiano, ou seja, de um 

homem que se torna objeto de consumo em face de uma 

potencialização cada vez maior de transformação da condição 

humana em condição inumana.''' 

por certo os reflexos da pós-modernidade se fazem sentir no âmbito 

consumerista pelas infrações perpetradas pelo abuso do poder econômico, 

consistindo assim na exorbitância e na disfunção de um direito para fins 

ilícitos. 

Também é verdade que as práticas abusivas atingem o consumidor 

diretamente, pois que afetam a sua vulnerabilidade. Tais condutas vêm 

representadas por um comportamento do agente de mercado totalmente 

incompatível com um mercado transparente e justo. 

Das conquistas contra o absolutismo e, como mola propulsora da 

civilização moderna, o Estado Liberal representou uma revolução na 

tecnologia e na quantidade de bens produzidos, mas este movimento não 

conseguiu grandes avanços na implementação de melhores condições de vida 

para a coletividade, notadamente, em relação ao consumo. Foi a eclosão de 

uma política obreira e de aspirações de cunho social que forçaram a 

intervenção do Estado. 130 

"'0 direito na pós-rnadernidade. 1" ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, p. 338/33g 

BASTOS, Celso Ribeiro. Direito econôrnico brasileiro. São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito 
Constitucional, 2000, p .  81. 



Não obstante, o sonho (de obter cada vez mais) distorce a realidade, 

de modo que o Estado deverá estar atento as necessidades e à 

vulnerabilidade do consumidor. 

Nesta órbita, ressalte-se a exp0~içãO de Cláudia Lima Marques no que 

r e s ~ e i t a  a vulnerabilidade: 

Poderíamos afirmar, assim, que a vulnerabilidade é mais um estado 

da pessoa, um estado inerente de risco ou um sinal de confrontação 

excessiva de interesses no mercado (...), é uma situação permanente 

ou provisória, individual ou coletiva (...), que fragiliza. enfraquece o 

sujeito de direitos, desequilibrando a relação. 13' 

No encalço da melhor interpretação a respeito dos valores calcados 

pela livre iniciativa de um lado, como preceito fundamental da República, e, 

de outro, os interesses do consumidor, como direito do indivíduo e primado 

da ordem econômica do Estado, é cediço que estes dois princípios devem vir 

contemplados como direitos sociais impostos na Carta Magna tendo como 

vértice informador o princípio da dignidade da pessoa humana com vistas à 

realização da justiça social. 

De outro modo não poderia ser, pois é privilegiando os valores 

igualitários e socializantes que se extrairá o verdadeiro sentido da livre 

iniciativa, que encontra limites na esfera de valores outros que não devem ser 

usurpados. 

Aceitar os valores da livre iniciativa Como fundamento do Estado 

implica necessariamente determinar quais sã0 esses valores, significa dizer 

que é preciso extrair os valores sociais, inerentes a livre iniciativa, 

considerados em sua abrangência, de forma a dar maior 

efetividade aos direitos fundamentais recepcionados na Constituição da 

República. 

''' Comentários ao código de defesa do consumidor. 2' ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005, p.923. 



A intervenção do Estado, como já aventado, tem por fim assegurar o 

legítimo exercício da livre iniciativa, em razão da tensão gerada entre os 

valores da liberdade e igualdade impostos pelo Estado Social em substituição 

ao Estado Liberal. 132 

É de notar que o princípio da livre iniciativa compreende o princípio da 

defesa do consumidor, contudo não deve este sobrepujar aquele. O artigo do, 

inciso 11 ,  do Código de Defesa do Consumidor tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito a sua dignidade, a sua saúde 

e segurança, a proteçáo de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia nas relações de 

consumo. 

Neste sentido, a lei consumerista invoca a harmonização dos interesses 

dos participantes das relações de consumo, bem como a compatiblização da 

proteção do consumidor concomitante à necessidade do desenvolvimento 

econômico e tecnológico e aduz que tal premissa se justifica para viabilizar 

os princípios da ordem econômica (Constituição, art. 170). 

Por certo que as disposiçóes constitucionais apontadas imperam no 

sentido de dar tratamento igualitário aos princípios esposados na Carta 

Magna e, especialmente no campo econômico, contemplando a previsão de 

resguardo de direitos das partes consideradas na relação, como a de maior 

vulnerabilidade - o consumidor - ficando O empresário na posição daquele 

que tem o monopólio das informações do comércio, cuja vontade prepondera. 

Aliás, a produção, circulação e distribuição de riquezas à luz do 

princípio da livre iniciativa e do Estado Democrático de Direito deve se voltar 

132 Nesse sentido, vale mencionar a posiçêo de Paulo Bonavidas sobre o confl i to entre os direitos de 
liberdade e igualdade e a questáo crucial da aplicabiiidade das normas constitucionais. Nesse 
sentido adverte: "Nunca deve ficar, porem deslembrado que a Constituição do Estado social na 
democracia é a Constituição do conflito, dos conteúdos dinãmicos. do pluralismo, da tensão sempre 
renovada entre a igualdade e a liberdade: por isso mesmo, a Constituição dos direitos básicos, das 
normas programáticas, ao contrário, portanto da Constiluição do Estado liberal, que pretendia ser a 
Constituição do repouso, do formalismo, da harmonia, da rígida separação de poderes, do divórcio 
entre o Estado e a Sociedade". Curso  de d i re i to  ~ ~ n s t i t ~ ~ i ~ n a l .  22' ed. Sê0 Paulo: Malheiros, 
2008, p. 381 



a concretização dos valores sociais e não se projetar somente no nível 

individual. 

Parece que além da livre escolha das profissões e das atividades 

econômicas, bem como a igualdade de oportunidades, a livre concorrência, a 

defesa do consumidor e a pr0teçã0 do meio ambiente, tudo deverá estar 

voltado à consolidação da opção jurídico política de efetivar os valores 

sociais, notadamente no que diz respeito a liberdade e a igualdade, nas 

diversas relações patrimoniaiç e existenciais. 

A livre concorrência, é fato, sofrerá limitações no âmbito do exercício 

do abuso do poder econômico, em razão da liberdade no exercício 

competitivo do mercado ser pontuada pelos valores sociais contemplados no 

texto Constitucional. 

Como se sabe, para assegurar O exercício da liberdade, a coação faz- 

se necessária, inclusive no que tange a liberdade de iniciativa. Essa medida, 

contudo, prescinde seja emanada de uma autoridade legitima. E certo que 

existe um interesse geral em que se fixem os limites de proteção tanto aos 

concorrentes quanto aos consumidores, no sentido de que o abuso do poder 

econômico seja repelido na forma e nos limites traçados pela Constituição. 

0 s  valores sociais da livre iniciativa, como fundamento do Estado 

brasileiro se encontra inserido dentro de um processo social que compõe um 

complexo emaranhado de instituiçóes implicadas na produção e distribuição 

de bens. '0 consumo atual caracteriza-se pelo incremento contínuo da 

intermediaçáo social". 133 

Nesta esteira, as atividades empresariais devem ser exercidas como 

função social de interesse da coletividade, para satisfação das necessidades 

dos consumidores na melhor versão do equilíbrio econômico, bem como na 

percepção dos lucros do agente da atividade econômica em razão direta com 

os direitos envolvidos na relação econdmica, OU seja, direitos patrimoniais e 

morais do consumidor. 

'j3 TADEU, Silney Alves. AS dimensões do consumo: reflexões para uma teoria compreensiva. 
I n :  Revista de  Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2005. v. 56, outldez, 
P. 209. 



Nesta órbita, são as palavras de Silvio de Salvo Venosa: " O Código 

de Defesa do Consumidor é exemplo característico de um direito social, nem 
<i 134 público, nem privado . 

A defesa do consumidor é justificada pela sua vulnerabilidade da 

relação jurídica de consumo, Uma Vez que ele não detém o monopólio das 

informações nem a tecnologia da produção empregada pelo fornecedor. 

Assim, a intervenção estatal se impõe, quando busca minimizar as 

desigualdades dos fatores de produção em favor dos interesses dos 

consumidores. 

Inserido num contexto capitalista, o consumidor está exposto às mais 

diversas atividades econômicas, conforme ensina Newton de Lucca: 

Com efeito, numa sociedade econ6mica do tipo capitalista, O 

fenómeno do consumo é caracterizado por dois atributos essenciais: 

de um lado, a emergência de uma norma social  do consumo, 

entendendo-se por tal o desenvolvimento de um sistema de consumo 

de massa baseado muito mais na produção de um número sempre 

crescente de bens e de atividades do que na  pretensa expressão 

individual dos consumidores que. em consequência, perdem o seu 

domínio;de outro lado, O surgimento do  que alguns designam como 

"consommariat", vale dizer, a constituição de um conjunto sócio- 

econ6mic0, reagrupado em diferentes categorias de consumidores, 

mas que apresentam todos, a despeito de suas diversidades, a 

característica comum de uma relação obrigada ao consumo de 

mercadorias como meio de subsistência. 135 

Por fim, a livre iniciativa encontra limites em normas jurídicas de ordem 

pública, medidas protetivas de ordenação do mercado, contudo, também é 

fato que a empresa que exerce atividade econômica há de estar voltada aos 

interesses sociais, como consequência de sua função social. 

134 Direito civil. 5* ed. São Paulo: Atlas, 2005, V. 11, p. 403, 
135 
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2.3 A harmonização dos princípios da ordem econômica e a proteção 

fundamental do consumidor na Constituição de 1988 

Com ressalva a Constituição de 1937, todas as outras dispuseram 

sobre a ordem econômica e social. A Constituição atual alude a uma ordem 

econômica e a uma social. 

A expressão "ordem econômica" sugere a idéia de uma normatividade, 

um sistema de regras a regular uma realidade econômica que deve ter sua 

atividade norteada por regras e princípios e, portanto, a um modelo 

econômico idealizado dentro de uma realidade econômica. 13' 

Eros Roberto Grau a classifica em dois momentos: a ordem econômica 

- mundo do ser - e a ordem ec0nÔmica - mundo do dever ser - cuja 

classificação se dá para fins jurídicos e não econômicos, uma vez que a 

ordem econômica é uma parcela da ordem jurídicai3' e como tal a ordem 

econômica advém como conseqüência de uma ordem jurídica 

intervencionista, em oposição a ordem jurídica liberal. 

A tônica da "ordem econômica" atual requer uma interpretação mais 

ampla a respeito do seu regramento jurídico que já não encontra 

conformidade com os ideais liberais. Portanto, a relação do processo 

econômico deve estar em sinergia Com 0s meios e as relações de produção, 

no jogo competitivo de forças, mas em harmonia com todos os sujeitos que 

fazem parte da economia de mercado, a qual, não pode prescindir das 

normas do direito. 

No tocante a esse conjunto harmônico e a expressão "ordem 

econômica", assinala Eros Roberto Grau: 

Além disso, o significado de harmonia que a expressão também 

veicula induz, na  sugestão de que as partes do todo que e essa 

136 SOUZA, Washington Peluso Albino. Primeiras linhas de direito econômico. 6' ed. São Paulo: 
Ltr, 2005, p.  179. 

137 
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ordem caminham harmonicamente, a suposiçáo de que nela se 

realiza harmonia plena entre capital e trabalho. 

Destarte, enquanto a ordem econômica compõe-se de princípios 

fornecidos pela Ciência Econômica, a ordem jurídica oferece as normas de 

conduta que determinam quando os fatos econômicos podem ou não podem 

ser postos em prática na vida em sociedade. 

Em uma acepção jurídica, a ordem econômica e social irá pautar-se 

em princípios econômicos que buscarão a melhor satisfação do mercado com 

vistas a harmonizar os fatores de produção e lucro com o bem-estar dos 

consumidores. 139 

A idéia de Constituição Econômica ganhou expressão neste s6culo 

com a doutrina alemã e cuida de um sistema afetado por determinado regime 

econômico que compreende um conjunto de instituições juridicas e sociais, 

num ritmo que harmoniza os modos de produção e O modo de repartição do 

produto econômico. 140 

Foi a Constituição de Weimar (1919) a primeira a introduzir um 

capítulo especialmente dedicado ao enquadramento da vida econômica, 

embora a Lei Fundamental Soviética de 1918 e a Constituição Mexicana de 

1917 já tivessem inserido em suas Constituições uma ordem econômica 

explícita. 

É despiciendo, portanto, afirmar que a Lei Constitucional Alemã 

influenciou todas as Constituições posteriores'4', muito embora a Constituição 

Mexicana tenha sido precursora em assegurar direitos sociais, não tratou de 

forma sistemática a ordem econômica. 

'38 A ordem econõmica na Constituição de 1988. 8' ed..São Paulo: Malheiros, 2003, p. 5 8 .  

13' DE LUCCA, Newton. Direi to do consumidor. são Paulo: Quartier iat in, 2003, p. i i81123. 

140 GRAU, Eros Roberto. A ordem econõmica na Cons t i tu i~ão  de 1988. 8' ed. São Paulo: 
Malheiros, 2003, p.71. 

141 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. as ed. São Paulo: 
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Atualmente, pode-se dizer que a Constituição vigente no Brasil 

consagra um modelo de economia de mercado, que impõe ou permite a 

regulação de alguns aspectos da economia, bem como a salvaguarda de 

direitos mais vulneráveis, como é O caso dos direitos dos trabalhadores e dos 

consumidores, enquanto fator limitador do poder econômico, e aqueles 

recepcionados na lei constitucional (art. sO,  XXXll, art. 6', art. 170, V, art. 

196,  art. 226, art. 230). 

Para fins de garantia da democracia econômica e social, a 

Constituição assenta a organização econômica e social na subordinação do 

poder econômico ao poder político. 

No capítulo I do título VI1 da Constituição de 1988 encontra-se o art. 

170, cujo caput define os fundamentos dos princípios da ordem econômica 

sobre os quais repousa a sua efetivação: "o trabalho humano" e a " livre 

iniciativa". 

O fim a ser atingido, junto com OS princípios enumerados nos incisos 

do artigo 170, exprime a composição ideológica da Carta Política nos termos 

da justiça social preconizada neste texto legal. 

José Afonso da silvai4' observa que o fato da Constituição declarar 

que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na 

iniciativa privada significa dizer que ela Consagra uma economia de mercado 

de cunho capitalista, tendo em vista que a iniciativa privada é um principio 

básico da economia capitalista. 

Traz ainda a baila a valorização do trabalho humano, tida como 

prioridade constitucional sobre todos 0s demais valores da economia de 

mercado e acrescenta: 

Conquanto se trate de declaração de principio. essa prioridade tem O 

sentido de orientar a intervenção do  Estado, na economia. a f im de 

fazer valer os valores Sociais do trabalho que, ao lado da  iniciativa 
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privada, constituem o fundamento não só da ordem econômica, mas 

da própria República Federativa do Brasil (art. I" ,  IV). '43 

Evidenciada, portanto, a manifesta intenção do Constituinte em forçar 

a intervenção do Estado na economia, seja planejando, regulando ou 

fomentando a economia, a fim de fazer valer os valores sociais do trabalho ao 

lado da iniciativa privada. 

Nesse sentido, vale ressaltar a observação de Eros Roberto Grau: 

Que a nossa Constituição de 1988 é uma Constituição dirigente, isso 

é inquestionável. O conjunto de diretrizes, programas e fins que 

enuncia, a serem pelo Estado e pela sociedade realizados, a ela 

confere o caráter de plano global  norrnativo, do Estado e da 

sociedade. O seu art. 170 prospera, evidenciadamente, no sentido de 

i m ~ l a n t a r  uma nova ordem econômica. 144 

A atual Constituição dá a justiça social um conteúdo preciso e é 

incisiva ao sujeitar a ordem econômica aos ditames da justiça social pautada 

na finalidade de garantir a todos uma existência digna, possibilitando assim, a 

compreensão do sistema capitalista pontuado através de um viés mais 

humanista do que político. 

Assim, a Lei Maior, preordena os principios que vão balizar esta 

ordem econômica: a defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente, a 

redução das desigualdades regionais e sociais e a busca do pleno emprego. 

Dos princípios propriamente ditos condicionadores da atividade 

econômica recepcionados na Constituição da República encontram-se: I - a 

soberania nacional (art. 1°, 1); I1 - a propriedade privada (art.170, 11); III - a 

função social da propriedade (art. 5', XXIII); IV - a livre concorrência (art. 

170, IV); V - a defesa do consumidor (arts. S O ,  XXXII e 170, V); VI - a defesa 

do meio ambiente (art. 226); VI1 - a redução das desigualdades regionais e 

Curso de direito constitucional positivo. 28" ed. Sã0 Paulo: Malheiros. 2008, p. 788. 
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sociais (art. Art. 3 O ,  111); VIII - os valores sociais e da livre iniciativa (art. iO, 

IV) e IX - o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte 

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

país (art. 170, IX). 

Ressalte-se ainda que a institucionalização da ordem econômica, além 

desses princípios, é contemplada por inúmeros dispositivos recepcionados no 

bojo da Carta Constitucional, mesmo que a parte do capítulo da Ordem 

Econômica. 

Também a soberania nacional deve vir pautada no desenvolvimento 

econômico em conformidade com o fomento de políticas publicas que 

viabilizem a participação da sociedade brasileira, em condições de igualdade, 

no mercado internacional, mas nem sempre tem sido assim. 

Nessa toada, Marcelo Sodré aponta para os dados concretos sobre as 

mudanças operadas na seara econômica em escala global e seus reflexos no 

Brasil: 

O Brasil entrou no mercado de produtos de consumo de massa por 

meio dos investimentos das multinacionais que aqui se estabeleciam. 

~á neste momento, grande parte da produção era dominada pelo 

capital multinacional: 35% da indústria de alimentos, 86% da 

indústria farmacêutica, 100% da indústria de veiculos, 90% da 

indústria de vidro. 100% da indústria de pneus etc. Foi o capital 

internacional. p6s-reconstrução da Europa e Japão, que expandiu a 

produção industrial no Brasil. 
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Este movimento globalizado de inserção econômica que teve o seu 

despontar com a revolução industrial e a produção em massa trouxe um 

processo de urbanização que acabou por modificar os hábitos de consumo, 

criando uma cultura do supérfluo. 
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Nesta crescente internacionalização da economia, o Brasil recebe 

forte influência pelo surgimento de leis de defesa dos consumidores, tendo 

em vista que a sociedade almeja "imitar" OS padrões de consumo externos, 

quando então os produtos fabricados no Brasil demandam uma qualidade 

compatível com aqueles que irá competir no mercado internacional. 

A margem das leis infraconstitucionais, e verdade que a base jurídica 

do direito do consumidor no nosso sistema legal é a Constituição, que 

contempla a defesa do consumidor com0 princípio da ordem econômica, e 

estabelece como dever do Estado a prOmOÇã0 da defesa do c o n s ~ m i d o r . ' ~ ~  

A Lei Maior albergou a propriedade privada como um dos princípios da 

ordem econômica (art. 170, 11) e relativizou este direito com vistas a 

assegurar os ditames da dignidade da existência e da justiça social, impondo 

uma função social a propriedade. 

Fruto das Constituições liberais, o direito de propriedade possui 

ligação indissociável da questão econômica, conforme assinala Jorge 

Miranda: 

Nas Constituições liberais, a actividade econõmica decorre, desde 

logo, do exercicio do direito de propriedade e reconduz-se a uma 

liberdade a par das demais liberdades. Nas Constituições marxistas- 

leninistas, a propriedade pública dos meios de produção corresponde 

a iniciativa dominante do Estado e de outras entidades públicas, com 

vista a consecução dos objetivos estabelecidos. Nas Constituições 

não marxistas, subsiste a iniciativa privada. senão como liberdade, 

pelo menos como instituiçao; ganha vulto a iniciativa pública sob a 

veste de intervenção directa ou indirecta do Estado ao serviço das 

suas tarefas e incumbências fundamentais, e aparecem formas de 

iniciativas de outros sujeitos. 148 
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A Constituição brasileira contempla a iniciativa privada como um dos 

fundamentos da ordem econômica e alberga os princípios da liberdade e da 

propriedade entre os direitos fundamentais esposados em seu texto, ao 

mesmo tempo em que preceitua a função social da propriedade conjugada 

com capital e trabalho enquanto instrumentos de progresso coletivo. 

É crível que os bens de consumo e de uso pessoal são 

imprescindíveis a vida humana e não podem servir como instrumentos de 

opressão do indivíduo, uma vez que Se volta a servi-lo na melhor forma de 

seu sustento. 

José Afonso da Silva assinala sobre o caráter publicista da 

intervenção estatal: 

A função social desses bens consiste precisamente na sua aplicação 

imediata e direta na ~ a t i s f a ç ã o  das necessidades humanas primarias, 

o que vale dizer que s e  destinam a manutenção da vida humana. 

Disso decorre que sejam predispostos a aquisição de todos com a 

maior possibilidade possível, O que justifica até a intervenção do 

Estado n o  domínio da sua distribuição, de modo a propiciar a 

realização ampla de sua função social. Assim. a intervenção direta 

na distribuição de bens de consumo (conceito que inclui também os 

de uso pessoal duráveis: roupa, moradia etc), para fomentar ou 

mesmo forçar o barateamento do custo de vida, constitui um modo 

legítimo de fazer cumprir a função social da propriedade. 14' 

0 sistema de apropriação dos meios de produção no regime capitalista 

deve estar em consonância com os ditames sociais que a Constituição 

dispõe, o que significa dizer, que a toda propriedade privada deverá ser 

atribuída uma função social nos termos do comando constitucional do art. 5O, 

XXIII, o que é reforçado pelo inciso III do art. 170 da ordem econômica 

Constitucional. 

DO princípio da propriedade, considerado em termos individualistas na 

era absolutista, para o sistema capitalista moderno, ocorreu uma evolução 
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nos padrões de consumo de forma a se verificar que a idéia da utilização de 

um bem está ligada não só a necessidade deste bem, mas a implantação de 

hábitos que permitem massificar 0 consumo, limitando ou anulando as 

hipóteses de "escolha", pelo consumidor, transformando-se em uma t6cnica 

de produção padronizada e em série. 

Com base nesse fato, no que Concerne a função social da propriedade 

sobre os bens de consumo, cabe o verdadeiro repúdio da concepção que 

toma a propriedade exclusivamente como fonte de poder pessoal, ou seja, 

poder exercido não sobre os bens, mas sobre as pessoas. 

No âmbito constitucional, sob 0 Ponto de vista formal, é fato que a 

Constituição tentou cristalizar a premissa de uma ordem econômica voltada 

para a questão social, mas no âmbito das relações de consumo, a realidade 

fática do mercado econômico apresenta várias práticas empresarias em 

desconformidade com este princípio, fruto do sistema capitalista que impõe a 

lucratividade a qualquer custo. 

Em razão das profundas mudanças tanto na forma de investimentos 

quanto na tecnologia utilizada, o intervencionismo estatal na economia se 

impôs como medida de proteção dos direitos fundamentais tutelados na Carta 

Constitucional. 

Assim, a implementação de um modelo econômico voltado as 

aspirações sociais em detrimento da concepção individualista de cunho 

liberal, limitando a propriedade privada Com vistas a função social que deve 

desempenhar quando detentora dos bens de produção foi fundamental. 

A garantia da liberdade empresarial é, sem sobra de dúvida, a melhor 

forma de organização do mercado. 
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Como manifestação da liberdade de iniciativa, a livre concorrência 

ganha destaque na Constituição atuai, junto Com Outro princípio: a defesa do 

consumidor. portanto, o que caracteriza a presença do princípio da livre 

concorrência na mesma base hierárquica que a defesa do consumidor na 
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Carta Magna é o elemento da conduta, pautada na competitividade, 

garantindo oportunidade igual a todos os agentes de mercado. 

Neste sentido, da mesma forma em que proporciona a competitividade 

no mercado entre grandes e pequenos agentes econômicos, evidencia uma 

melhor distribuição de recursos a preços mais baixos, viabilizando a tutela do 

consumidor na medida de suas escolhas e sua satisfação pessoal. 

Na esteira da melhor doutrina, Eros Roberto Grau prenuncia: 

As regras da Lei 8.884194 conferem concreção aos princípios da 

liberdade de  iniciativa, da livre concorrência, da função social da 

propriedade, da defesa dos consumidores e da repressão ao abuso 

do poder econòmico, tudo em coerência com a ideologia 

constitucional adotada pela Constituição de 1988. Estes princípios 

coexistem harmonicamente entre si, conformando-se, mutuamente, 

uns aos outros. Da i  Porque O principio da liberdade de concorrência 

ou da livre concorrência assume, no quadro da Constituição de 1988, 

sentido conformado pelo conjunto dos demais princípios por ela 

contemplados; seu conteúdo é determinado pela sua inserção em um 

contexto de princípios, no qual e com os quais subsiste em 

harmonia. 151 

Do enunciado, depreende-se a importância da concorrência para tutela 

do consumidor, bem como o cunho social que O legislador buscou imprimir ao 

colocar estes dois princípios lado a lado. 

A defesa da livre concorrência a0 mIeSm0 tempo em que assegura ao 

agente econômico a livre iniciativa, impõe 0 dever a esse agente de se abster 

dos abusos do poder econômico que possam restringir o mercado e prejudicar 

O consumidor. 

Ora, o interesse do consumidor, na essência, serve, então, como 

critério de análise a proibição de práticas anticoncorrenciais e do controle dos 

atos de concentração para justificar as restrições relativas a concorrência. Os 

interesses dos agentes econômicos, portanto, tanto na expansão quanto no 
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fortalecimento de suas economias não podem sobrepor-se aos interesses dos 

consumidores na imediata razão da sua tutela constitucional elevada a 

categoria de princípio fundamental e de aplicação instantânea por força do 

art. 5",  XXXII, bem como do art. 170, V da Constituição. 

A defesa da concorrência apresenta disposições relacionadas 

diretamente com a defesa do consumidor conforme destaca Ricardo Morishita 

Wada: 

A defesa da concorrència assim como a defesa do consumidor sáo 

subsistemas que se  originam na Carta da República de 1988. Seus 

pontos comuns são os direitos e interesses difusos e coietivos da 

sociedade. Mais do que isso, emergem do ordenamento 

constitucional sob a premissa do preceito inscrito no  artigo I" ,  

incisos II e III -c idadania e dignidade da pessoa hurnana.l5' 

A partir da percepção dos interesses do consumidor e o direito da 

concorrência, sob uma perspectiva global, Daniele Meledo - Briand aduz: 

O interesse do consumidor. essencialmente, é um critério de análise 

das exceções a proibiçao de praticas anticoncorrenciais ( I o ) ,  e do 

controle dos atos de concen t ra~ão  (2") para justif icar a existência de 

uma restrição a concor rên~ia .  0 interesse do consumidor é também 

critério legal para concessão de incentivos estatais, conforme o art. 

92 do Tratado de Roma (3').lS3 

A proteção do consumidor encontra-se entre um dos fundamentos do 

direito da concorrência, não fosse assim, não teria o legislador contemplado o 

princípio constitucional logo no artigo primeiro da Lei n. 8.884194. 

A primazia do princípio da defesa dos consumidores como roteiro de 

toda interpretação e aplicação da lei da concorrência vem de encontro a 
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harmonização dos princípios constitucionais e a disposição de condicionar a 

ordem econômica ao bem da coletividade. 
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Com efeito, em não havendo concorrência não há uma efetiva defesa 

do consumidor tendo em vista que é por meio da política da concorrência que 

se torna possível assegurar O preço, a qualidade dos produtos, as condições 

de fornecimento,enfim, tudo para a satisfação dos consumidores. 

Além dos princípios esposados na Constituição, outros ainda merecem 

especial atenção, como a defesa do meio-ambiente, a redução das 

desigualdades regionais e sociais, a busca do pleno emprego e o tratamento 

favorecido as empresas de pequeno Porte. 

A proteção ao meio ambiente é de relevante interesse público, e a sua 

supressão causa grave lesão a ordem pública, à economia pública e à saúde 

pública, portanto, é de suma importância que existam normas eficientes para 

rotulagem, fiscalização e segurança alimentar, e que o empreendedor 

apresente o devido estudo de impacto ambiental, na forma da lei e da 

Constituição da República, como medidas de proteção a coletividade de 

consumidores. 

O Código de Defesa do Consumidor dispõe sobre a "ação 

governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor: a) por 

iniciativa direta; b) pela garantia dos produtos e serviços com padrões 

adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho" (Lei n.O 

8.078190, artigo 4 O ,  inciso 11, letras a e d). 

Ademais, o art. 6O, 111,  do mesmo diploma legal prevê o direito de 

informação acerca dos produtos e serviços, com especificação correta de 

quantidade, características, composição, qualidade e preço para os 

Consumidores a consubstanciar a transparência nas relações jurídicas de 

consumo. 

'54 MIRON, Rafael  Brum. O Direito da Concorr&ncia como instrumento de defesa do consumidor. 
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Os direitos do consumidor, também conhecidos como direitos difusos, 

provocam uma discussão em torno dos atores envolvidos nas diversas 

atividades econômico-financeiras, especialmente aquelas em que envolvem 

consumidores e fornecedores. Considerando que o consumidor, como 

destinatário final, utiliza-se de produtos e serviços colocados no mercado 

pelos fornecedores e que estes, na qualidade de produtores, se utilizam de 

bens da natureza para o fornecimento de seus produtos, infere-se que é o ser 

humano o destinatário desses bens que, presume-se, sejam manuseados e 

utilizados de forma sustentável. 

A tônica de um mercado equilibrado é a adequaçáo entre produção e 

consumo, a fim de se preservar e, na medida do possivel, recuperar OS bens 

fornecidos pela natureza, de forma a compatibilizar todos os direitos 

fundamentais estabelecidos na Carta Magna. 

Embora o caminho para a efetividade desta compatibilização seja 

bastante tortuoso, há de se perseguir sempre os ideais democráticos, uma 

vez que a descrença nas instituições de direito leva à estagnação, sem a 

possibilidade de transformação, e neste sentido, a crença na busca da 

concretização dos direitos fundamentais há de prevalecer a qualquer 

resistência de luta ou de descrédito. 

Assim, 0s princípios constitucionais informadores da ordem econômica 

devem estar em franca harmonia com OS princípios esposados na norma 

infraconstitucional de defesa do consumidor e do desenvolvimento econômico 

tangenciando um equilibrio de valores que Consagre a segurança e o bem- 

estar da coletividade. 

Com efeito, esta premissa é bem salientada por Celso Antonio 

Pacheco Fiorillo: 

(...) Não há  dúvida de que o desenvolvimento econômico também é 

um valor precioso da sociedade. Todavia, a preservação ambienta1 e 

o desenvolvimento econômico devem coexistir, de modo que aquela 

não acarrete a anulação deste. 



Atento a esses fatos, o legislador constituinte de 1988 verificou que 

o crescimento das atividades econômicas merecia um novo 

tratamento. Não mais poderíamos permitir que elas se 

desenvolvessem alheias aos fatos contemporãneos. A preservação 

do meio ambiente passou a ser a palavra de ordem, porquanto sua 

continua degradação implicará diminuição da  capacidade económica 

do país, e não será possivel a nossa geração e principalmente às 

futuras desfrutar uma vida com qualidade.'55 

É fato que, o desenvolvimento oriundo de um novo cenário 

mercadológico, pós-revolução industrial, fomentado por uma dinâmica 

capitalista, pressupõe um planejamento contínuo dos recursos naturais e a 

politica de desenvolvimento econômico, Sem O qual, comprometer-se-á 

seriamente o meio ambiente. 

Outro princípio que importa ressaltar é o da redução das 

desigualdades regionais na ordem econamica, que implica na necessidade de 

melhor distribuição de renda, mediante a formula~ão e execução de políticas 

que visem promover a integração nacional nos aspectos geográficos e 

demográficos. 

Mais do que princípio, ele é um objetivo porque reconhece a realidade 

nacional: pobreza, marginalização e desigualdades sociais e regionais, 

consistindo na reivindicação da sociedade, na implementação de políticas 

públicas, cuja adoção deve se materializar em medidas legislativas e 

administrativas que alcancem o desiderato constitucional. 
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por meio das políticas públicas implementadas pelo governo para 

fomentar incentivos de desenvolvimento das regiões menos favorecidas pelo 

comércio e indústria, é possível gerar emprego a classe ociosa e sub- 

aproveitada nessas regiões. Conseqüentemente obter-se-á um 
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desenvolvimento industrial e comercial possibilitando ao consumidor uma 

maior facilidade na aquisiçáo de bens e serviços de consumo. 

Por outro lado, estará a proporcionar ao consumidor uma variedade de 

preços em regiões menores, Uma vez que não serão apenas as grandes 

regiões as detentoras dos produtos e serviços de mercado. 

O valor social do trabalho, também como objetivo a ser alcançado, 

supõe uma economia auto-sustentada de forma equilibrada, para permitir ao 

ser humano o seu desenvolvimento potencial, funcionando também como uma 

garantia para o trabalhador (CF, art. 6 O ,  caput). 

Nesta linha vale ressaltar a observação de Jorge Miranda sobre a 

relação entre atividade laboral e a relevância econômica: 

A liberdade de trabalho é, porém, qualificadamente. liberdade de 

profissão ou liberdade dirigida a uma atividade com relevância 

económica identificada por factores objectivos sociais e jurídicos, E 

revela-se tanto pela liberdade de escolha quanto pela liberdade de 

exercicio de qualquer profissão, Visto que uma pressupõe a outra 

(embora a primeira tenha um alcance maior que a segunda. '57  

N ~ O  se pode olvidar, que a defesa do consumidor encontra substrato 

nos princípios acima esposados, na medida em que o trabalho humano, como 

substrato da produção e circulação de riquezas, favorece os meios de 

aquisição de produtos e serviços necessários à existência do indivíduo. 

A flexibilizaçáo das relações de trabalho, em face da globalização da 

economia, é fato que não se pode negar, em virtude das inovações 

tecnologicas resultantes de diferentes formas de reestruturaçáo produtiva. 

Redefinem-se as relações jurídicas de trabalho em razão do desenvolvimento 

tecnológico, cuja influência nos setores produtivos jungida B indústria da 

automação, acaba por forçar a uma reestruturação das leis trabalhistas, antes 
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pautadas no sistema da relação jurídica trabalhista vinculada à existência da 

subordinação. 158 

O tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte 

constituidas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administraçáo no 

País (art. 170, IX), e que Constituição da República recepciona, constitui 

medida de ordem econômica que procurou superar a desigualdade e a 

fomentar o equilíbrio de forças sob 0 enfoque político-econômico. 

Nesse sentido, a Lei Maior, no referido dispositivo, previu dois tipos de 

empresas: as micro e as de pequeno Porte, ambas com delimitação e 

distinção quanto à forma de constituição, objetivos da sociedade e tipo de 

organização administrativa. 

Nas palavras de Fábio Nusdeo: 

O tratamento favorecido deverá l imitar-se a o  quanto necessário para 

permitir o desabrochar desse tipo de empresa e de forma compatível 

com as suas características. Ir além já seria contrariar o espírito da 

norma e, sem dúvida, ensejar abusos. 159 

Importa deixar claro que os princípios da ordem econômica na 

Constituição se ordenam de maneira a Se entrelaçarem na formação de um 

conjunto orgânico e coerente. Por isso, a ~ ~ V O C ~ Ç ~ O  isolada de qualquer um 

deles, ou a omissão de quaisquer regras que compõem os dispositivos 

recepcionados no título VII, resultará em supressão de direitos fundamentais, 

seja por força da omissão dos princípios, seja por pela falta da interpretação 

sistematizada desses direitos. 

Dessa forma, dificilmente se terá Uma interpretação na qual apenas 

um desses principios subsista, uma Vez que eles compõem um sistema de 

158 SILVA, Otavio Pinto. A nova face do Direito do Trabalho: tecnologia, desemprego, trabalho 
autBnomo e trabalho informal. In: Revista do Advogado. Direito do Trabalho. Questões aluais. São 
Paulo: AASP, Ano XXV, n. 82, 2005. P. 35/96. 

159 A principiologia da ordem econômica constitucional. In: VELLOSO, C.M.da Silva, ROSAS, 
Dantas, AMARAL, ~ . ~ . ~ . ( c o o r d . ) .  principios constitucionais fundamentais. ~ s t u d o s  em 
homenagem ao professor Ives Gandra da Si lva Martins. São Paulo: Lex Editora SIA, 2005. p.402. 



regras tendentes a organizar a economia CUJOS fundamentos se voltam para 

valores essenciais consignados no texto maior. 

2.4 O poder econômico como função social  a coletividade 

O poder pode se manifestar de diferentes formas seja ele econbmico, 

social, político, militar, religioso etc. O poder faz parte das relações humanas 

e tem como finalidade a monopolização daquilo de que outros necessitam. 

Dependendo da posição ocupada entre duas pessoas, estabelece-se 

um sistema de forças que será utilizado conforme as circunstâncias o 

exigirem, fazendo valer a lei do mais forte, Ou seja, aquele que det6m um 

maior domínio sobre um fato ou uma situação relevante. 

Assim, a monopolização do conhecimento é uma questão a ser 

considerada quando se tem presente este equilíbrio de forças, ou seja, a 

capacidade de se impor a própria vontade numa relação social de acordo com 

as circunstâncias propiciadas pelo conhecimento de determinada situação ou 

fato. 

Com base nas formas sintomáticas das manifestações de poder e do 

conhecimento, Jurgen Habermas ressalta a aspiração pelo poder calcada na 

ambiqão humana: A repressão, coagulada em normalidade, ou O 

reconhecimento cínico de um estado injusto do mundo não falam em favor de 

um déficit de conhecimento, mas de uma corrupçáo do desejo. 
160 

Na visão de Maquiavel é latente 0 desejo de todos os homens pelo 

poder. A vjrtú dos homens não se confunde Com a sorte que tiveram ou com a 

oportunidade que apareceu; ao contrário, foram virtuosos porque tiveram o 

conhecimento da realidade e dela se valeram para a conquista do poder. 161 

O poder caminha lado a lado com muitas das aspirações humanas. É 

verdade que no campo dos desejos humanos, alguns são ilimitados e de 

'" HABERMAS, Jürgen. O futuro da natureza humana. São Paulo: Marlins Fontes, 2004, p. 12 

16' O príncipe. Comentários de Napoleão Bonaparte. 18' ed. Tradução e notas de Edson Bjnj. sáo 
Paulo: Hemus, 2006, p.71181. 



satisfação incompleta, como também é verdade que dentre os maiores 

desejos do homem estão o poder e a glória. 
162 

Emanado das relações sociais, 0 poder segundo Gabriel Chalita, se 

baseia tanto na força quanto na crença: ele produz coação física, coação 

econômica, coação por pressão social difusa e coação psicológica (por meio 

da publicidade, por exemplo). 
163 

Em que pesem as teorias desenvolvidas em torno do poder, vale 

salientar a brilhante observação de Hannah Arendt de que: "O possuir poder 
i> 164 

significa o confronto com a realidade . 

Seja qual for a sua forma de manifestação, a verdade é que na 

sociedade contemporânea há Uma constante luta pelo poder, na qual grupos 

sociais tomam parte na defesa de seus interesses ideológicos, políticos, 

econijmicos, culturais, sociais, religiosos, de todas as formas emanados. 

O poder centrado em questões econômicas se traduz hoje, mais do 

que nunca, numa estratégia, que define OS limites dentro dos quais se pode 

dar a atuação do poder e de que forma ela será efetivada.lS5 

Em termos econômicos, quando se fala em posição dominante 

entende-se a participação de determinada empresa no mercado, cuja atuação 

pode resultar em eficiência concorrencial, que lhe garantiu lugar de destaque 

no cenário econômico como conseqüência da opção dos consumidores. 

Heloísa Carpena ressalta que entre os critérios a serem analisados 

como medida do poder econômico está a posição dominante: 

A posição dominante pressupóe considerável poder económico e 

atribui ao seu detentor relativa liberdade de agir n a  fixação de preços 

e quantidades produzidas. Apenas o monopolista exercerá este 

CHALITA, Gabriel. O poder. Reflexões sobre Maquiavel e Etienne de La Boètie. 3' ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais. 2005, p.18. 

'" o poder. Reflexões sobre Maquiavel e Elienne de La Boètie. 3" ed. São Paulo: Revistas dos 
Tribunais, 2005, p. 22. 

lE4 Origens do totalitarismo. Tradução Roberto Raposo. São Paulo: Cia das Letras, 2006, p. 442. 

l E 5  O poder. ~ ~ f l ~ ~ ó ~ ~  sobre Maquiavel e Etienne de La Boètie. 3' ed., São Paulo: Revistas dos 
Tribunais, 2005, p. 30. 



poder amplamente, agindo de forma independente para determinar o 

preço praticado no dado mercado. Há que se compreender 

restritivamente a definição acima, entendendo por "controle" apenas 

a capacidade de influenciar na formação dos preços. Toda empresa 

atuante no mercado tem poder econ6mic0, mas nem sempre terá a 

posição dominante, que a torna capaz de provocar significativos 

efeitos no estabelecimento do preço do produto ou do serviço. 

A constituição de conglomerados empresariais, por meio do 

crescimento das empresas pela absorção de outras, estabelecendo uma 

considerável concentração, acabou Por fortalecer o poder econômico dos 

grupos, surgindo assim a preocupação com 0 controle desse poder em defesa 

do mercado. 

Esta tendência de agrupamento de empresas, seja na forma de fusão 

ou incorporação, é fruto de um movimento que acontece em nível global e, 

por certo, causa impacto no mercado (e na vida dos consumidores) na medida 

do poder econômico detido por estas empresas. 

Em abono a esta assertiva, sã0 as palavras de Paulo Salvador 

Frontini: 

O sopro de renovação e de forte liquidez financeira que, na  

atualidade, empolga a economia mundial, fazendo-a viver tempos de 

sensível prosperidade, alcança, tambdm, nosso Brasil. Irradia-se 

uma onda de investimentos, através de capitais aqui internados, em 

busca de negócios. Destacam-se os investimentos feitos sob várias 

modalidades. Ora mediante COnStituiçã0 de novas sociedades, ora 

mediante aquisiçáo de empresas brasileiras, por vezes mediante 

fusões e incorporações, outras vezes via aporte de recursos as 

sociedades, na condição de Sócio, ou na de investidor, subscritor de 

valores mobiliários (debêntures ou outros valores  mobiliário^).'^^ 

166 O consumidor no direito da concorrBncia. São Paulo: Renovar, 2 0 0 5 ,  p. 7 4  

16' Poder econõmico e sociedade holding. /n: Revista Mestrado em Direito: Direito humanos 
fundamentais. n. I ,  Ano 7, São Pauio: Fieo, 2 0 0 7 ,  P. 134. 



A tônica desenvolvida pela Lei Antitruste brasileira (Lei 8,884194) 6 

justamente o controle preventivo e repressivo do poder econômico a fim de 

coibir o abuso de direito no que Concerne ao exercício deste, tendo em vista 

que ele será sempre perpetuado pelo controlador. Nas palavras de 

Washington Peluso: "O poder econômico exprime, antes de tudo, uma 

concepção de 'natureza política', pois que representa uma das manifestações 

de poder". 16' 

Assim, para identificação do poder econômico é mister trazer a 

colação o conceito de posição dominante, expressão adotada pela Lei 8.884 

no artigo 20, g 2 O  que qualifica como infração à ordem econômica o seu 

exercício abusivo: "Ocorre posição dominante quando uma empresa ou grupo 

de empresas controla parcela substancial de mercado relevante, como 

fornecedor, intermediário, adquirente ou financiador de uma produto, serviço 

ou tecnologia a ele relativa". 

O exercício da política pelo poder econômico da iniciativa privada 

quando praticada pelo particular, pela empresa, cuja obtenção de lucro se 

revela como razão fundamental daquele agente econômico, deve ser pautado 

nos limites traçados pela ordem econômica, podendo fazer uso deste poder, 

desde que as figuras do "lícito" com o "USO" estejam a balizar as condutas 

econômicas deste agente. 

Enquanto manifestação de um "agir", de uma "atividade" como elemento 

fundamental do poder, portanto, a todo ato econômico resultará um fato 

econômico e como tal, não há como dissociar a natureza política do poder 

econômico, posto que este se estabelece tanto no Poder Público como no 

poder privado. 

0 poder na economia de mercado estruturou-Se por meio da cultura da 

"troca", aperfeiçoada pelos instrumentos que conceberam o regime da 

negociação mercantil, moeda e crédito, e projetou-se num sentido social 

'68 C{. ~ ~ b i ~  ~~~d~~ Comparato. O poder de controle na sociedade anônima. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Forense. 1983, p. 388. 

'" SOUZA, washington peluço Albino de. Primeiras linhas de direito econômico. 6. ed. São 
Paulo: LTr. 2005, p. 236. 



através de um regime de regulação de interesses, presentes nas obrigações 

contratuais. 

Essa estrutura econômica se aperfeiçoou num regime de concorrência 

de mercado em que cada agente econômico exercia a sua atividade privada 

na medida de seu poder econômico, onde a própria disputa faz a seleção do 

mais forte. 

Em princípio, a atividade econômica era reservada aos particulares e 

apenas na hipótese de rompimento do equilíbrio nas relações econômicas 

destes, O Estado seria chamado a interferir, Por meio do Judiciário, portanto, 

não chegava a exercer a ação econômica de forma direta como medida 

interventiva. 170 

A dominação se daria em razão da "~rocura" e da "oferta" que deveria 

trazer um equilíbrio entre os contratantes em decorrência do funcionamento 

natural do mercado, sendo que sairia vitorioso aquele concorrente que tivesse 

a detenção do poder econômico cuja eficiência e externalidades lT1 

trouxessem o almejado bem-estar social, beneficiando o mercado como um 

todo. 

0 s  fundamentos em que se alicerça a ideologia constitucional no 

âmbito da ordem econômica encontram guarida no artigo 170 da Constituição 

de 1988 cujo objetivo de "justiça social" busca realizar a prevenção e 

repressão das infrações a ordem ec0nÔmica decorrentes do abuso da 

condição econômica, no exercício do poder econômico, do agente que 

mantém a posição de domínio no mercado. 

" ~ O U Z A ,  Washington Peluso Albino de. Pr imeiras l i nhas  de  d i re l to  econômico.  6' ed. são 
Paulo: LTr, 2005. p. 249. 

"' As externalidades, segundo Fábio Nusdeo, correspondem aos CUS lOS e beneficios circulando 
externamente ao mercado e exempiifica: "Imagine-se Uma lavanderia que estenda a roupa lavada 
em um gramado a f im de secá-la ao sol. Após algum tempo, uma usina melalúrgica instala-se nas 
vizinhanças e de sua chaminé é expelida fumaça preta, boiada de particulas de fuligem que se 
depositarão sobre a roupa estendida. Haverá a i  um custo adicional para a lavanderia, imposto pela 
usina. Ou, o que dá na mesma, ela lhe transferiu um Custo que seria seu. pois ela é a responsável 
pela combustão imperfeita de onde provém a fuligem. Logo, a lavanderia passou a ler  um custo a 
mais: o de reenxaguar a roupa ou construir um abrigo Paya ela. Terá de repassar aquele custo 
adicional aos seus clientes. Em caso positivo, estes arcarao. no f im das contas, com o custo da 
usina, ao pagarem mais caro pela roupa lavada". Curso  d e  economia. In t rodução  ao  d i re i to  
econômico. 4" ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 155H56. 



0 poder econômico, longe de ser alvo de punição pelas normas 

constitucionais e infraconstitucionais, deverá ser exercido dentro de um 

processo econômico de geração e circulação de riquezas de modo a fomentar 

a economia com vista a função social. 

Nesse sentido salienta Manoel Ferreira Gonçalves Filho: 

E inequivoco que o indivíduo e a empresa podem perseguir os seus 

interesses pessoais, que são, na verdade, a mola que move a todos 

na sua ação diuturna. Entretanto, a busca do interesse pessoal não 

pode ser levada a extremos que conduzam a um prejuizo para o 

todo. O interesse pessoal pode ser definido na medida em que o 

interesse coletivo não seja prejudicado. 172 

Nesse contexto, Paulo Salvador Frontini define o poder econamico 

como uma força social, um poder de fato a ser exercido nos limites do uso, 

sendo lícito em sua enunciação regular, conforme aduz: 

Trata-se o poder econômico, à toda evidência de uma fonte 

emanadora de indução sobre a conduta das pessoas suscetiveis aos 

efetivo de sua atuação, O que Configura um poder de fato, um poder 

difuso, presente em nossa realidade sócio-econãmica. É uma força 

social, desprovida de autoridade publica, mas lastreada num 

magnetismo de coerção direta indireta, dada sua aptidão para 

tal, face a pujança de seus fundamentos econãmicos. Por isso, 

merece contenção, segundo O constituinte de 1988, quando excede 

seus limites, e migra do patamar do uso para o plano do abuso.'" 

De fato, quem atua no mercado e detem domínio econômico, muitas 

vezes se utiliza deste poder para impor o interesse pessoal em detrimento do 

interesse coletivo, abusa do poder econômico em manifesto prejuizo ao 

Comentários à Const i tu i~áo brasileira de 1988. 2' ed. Sáo Paulo: Saraiva. 1999, p. 180. 

Poder economico e sociedade holding. In: Revista Mestrado em Direito: Direito humanos 
fundamentais. n.1, Ano 7. São Paulo: Fieo. 2007, P. 135. 



mercado, notadamente aos consumidores que são os agentes finais da cadeia 

produtiva. 

A propósito, destaque-se a observação de Paula A. Forgioni: 

Parte-se, então, do pressuposto que mesmo um agente econõmico 

que não seja o único a atuar no mercado pode deter poder  

econômico tal (ou seja, razoável) que lhe permita atuar de forma 

independente e com indiferença a existência ou comportamento de 

outros agentes. Em virtude da ausência d e  u m  ambiente 

concorrencial, O agente econõmico titular de "razoável" poder náo 

sofre maiores pressões de competidores. Neste caso, a posição de 

pequenos agentes será sempre de sujeição ao comportamento de 

outra empresa. Note-se que não é necessária a completa ausência 

de concorrência no mercado para que se verifique a posição 

dominante: basta que a ~ 0 n ~ 0 r r é n ~ i a  não seja de ta l  grau que 

influencie, de forma significativa, o comportamento " rn~nopo l i s ta " . "~  

A noção de poder vem lastreada no fato de se impor a própria vontade 

numa r e l a ~ ã o  social. Tendo em vista que O poder se manifesta nas 

relações sociais, pode-se concluir que é um fenômeno social, e, portanto, 

jamais poderá ser justificado por considerações que levem em conta fatores 

individuais, mesmo porque, a manifestação do poder necessita da correlação 

de duas OU mais vontades, havendo uma que predomina. 

A outorga de poder aos indivíduos dotados de maior capacidade 

econômica remonta dos estágios mais primitivos da vida humana e a 

legitimidade do exercício desse poder Só será obtida mediante o 

consentimento dos que a ele se submetem. Contudo, se o poder não pode ser 

confiado. indistintamente, a todos OS membros da sociedade, deverá, em 

174 os fundamentos do antitruste. São Paulo: Livraria Revista dos Tribunais, 1999, p .  268 

CHALITA, ~ ~ b ~ i e l .  0 poder. Reflexões sobre Maquiavel e Etienne de La Bohtle. 3" ed. são 
Paulo: Revistas dos Tribunais, 2005, p.  21. 



qualquer hipótese, ser exercido em beneficio de todos os cidadãos e não em 

proveito exclusivo daquele que o detém. 176 

Sob este aspecto, o titular do poder econômico, no exercício da 

atividade econômica, deve dar à empresa destino que seja compativel com 

sua função social, uma vez que a liberdade de iniciativa conferida pela 

Constituição tem seus limites traçados pela função social segundo a ordem 

jurídica assinala. 177 

Não é por acaso que o principio da propriedade privada vem 

estampado no art. 170, 11 da C 0 n ~ t i t u i ~ ã 0  vigente, tendo em vista que 

possibilita o seu exercício por meio da produção e circulação de bens e 

serviços pelas empresas. 

De igual forma, o referido artigo contempla a função social da 

propriedade como um principio a nortear a ordem econômica, e como 

princípio fundamental recepcionado no art. 5', XXIII do mesmo diploma legal. 

Nas palavras de José Rodrigues Arimatéia: 

É possivel dizer, então, que função social é o dever imposto a 

alguém, titular de um direito subjetivo, de exercé-lo de forma 

compatível com a plenitude de seu desenvolvimento pessoal e com o 

bem comum. 

Embora a Constituição da República disponha que a propriedade 

atenderá a sua função social (art. 5". inciso XXIII), pode-se dizer que 

a propriedade atendera não só a uma função social, mas também a 
178 

todo e qualquer direito subjetivo. 

Assim, sob esta ótica, parece crível que a propriedade, enquanto meio 

de produção e circulação de riqueza estará sob a égide do principio 

j7' BRUNA. Sergio Varella. O poder econòmico e a conc~i tuação do abuso em seu exercicio. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 143. 

177 BRUNA, Sergio Varella. O poder econõmico e a con~ei tuação do abuso em seu exercicio. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, P. 143. 

170 
O direito de propriedade: limitaçòes e restrições públicas. Sáo Paulo: Lemos & Cruz. 2003, 

P.  51. 



fundamental de sua função social, a exigir daquele que detém os meios de 

produção, ou seja, o proprietário, que exerça a atividade econômica de forma 

licita, de forma a vir de encontro às exigências do bem comum. 

Não se pode olvidar que 0 empresário dirige sua produtividade aos 

interesses da coletividade, na medida em que também é responsável 

socialmente em decorrência do Contrato social estabelecido com base nas 

premissas jurídicas elencadas na Carta Constitucional. 

Nesse contexto, no exercicio do poder ec0nÔmic0 há de se considerar 

que a Iiberda.de de iniciativa econômica encontra limites definidos na sua 

função social conforme destaca Sergio Varella Bruna: "O poder econômico 

será. exercido, destarte, através do poder de controle empresarial, o qual, por 

sua vez, é um poder-dever ou um direito-função " 17' (grifos do original). 

Aliás, na Lei n. 6.404/76"O com atualização dada pela Lei 10.303/2001 

constata-se a função social da empresa pela leitura do parágrafo único do 

art. 11 6: 

Parágrafo único. 0 acionista controlador deve usar o poder 

com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e 

cumprir sua função Social (...) 

Como também é validada esta manifestação pela intenção do legislador 

em legitimar este principio pelas normas infraconstitucionais no artigo 154 do 

mesmo diploma legal: 

Art .  154.  0 admin is t rador  deve  exercer  as  at r ibu ições que  a l e i  e o 

es ta tu to  lhe con fe rem p a r a  log ra r  o s  f i ns  e n o  in te resse  d a  

"' BRUNA, Sergio Varelia. O poder  econômico e a C o n ~ e i t u a ~ ã 0  d o  abuso e m  seu  exercício.  
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p.143. 

180 Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de 
pessoas vinculadas por acordo de voto, Ou sob controie Comum, que: a) é titular de  direitos de 
sócios que lhe assegurem, de modo permanente. a maioria dos votos nas deliberações da 
assembléia geral e o poder de eleger a maioria dos, administradores da Companhia; e b) 
efetivamente o seu poder para dirigir as atividades sociais e Orientar o luncionamento dos Órgáoç 
da companhia. 



companhia, satisfeitas a s  exigências do bem publico e d a  funçáo 

social da empresa. 

Com efeito, para uma melhor compreensão da função social da 

empresa é necessário trazer A colação todo O sistema de normas que possa 

validar 0s direitos fundamentais contemplados na Constituição porque este 

princípio não se encontra isolado; pelo contrário, a legislação procura 

chancelá-lo por meio das leis voltadas à ordem econômica. 

Neste entendimento, a função social da empresa deve ser interpretada 

a luz dos direitos e interesses que orbitam em torno da atividade econômica 

da empresa, que na busca da lucratividade deverá levar em conta o bem 

comum. 

De qualquer modo, são os fins Sociais que deveriam conduzir 0s 

objetivos e o papel do empresário no cenário econômico atual, cujo poder e 

domínio devem ser coibidos na medida de sua ilicitude. A sociedade 

contemporânea também reivindica O seu agir regulado pelo direito no 

compasso da proteção jurídica esposada pelos princípios fundamentais. 

Cumpre registrar, que o poder econômico per se não possui o condão 

de gerar o ilícito. Nessa linha, Sergio Varella Bruna'" adverte: Não há que se 

confundir, por oportuno, o conteúdo da noção de poder econômico com a 

eventual origem desse poder. 

Muitas vezes o poder econômico tem origem no poder de controle 

empresarial, mas isto não significa que Sempre será assim. Para fins de uma 

explanação jurídica, o poder econômico abrange a participação daqueles 

agentes de mercado cuja atuação Ihes confira a capacidade de reduzir a 

oferta com o objetivo de, no aumento de Preços, maximizar seus lucros e 

determinar comportamentos. 
182 
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O agente econômico quando detém posição dominante e absorve 

quantidade substancial de poder de mercado, muitas vezes influencia a 

concorrência negativamente, a notar pelas práticas ilícitas no tocante à 

formação de preços, a discriminação pela recusa de vendas ou pela prática 

da venda casada, que acaba por gerar danos aos consumidores. 

Neste contexto, são as palavras de Heloisa Carpena: 

A definição adotada pela le i  brasileira, porém, é insuficiente e pode 

conduzir a conclusóes equivocadas. Como afirmado anteriormente, a 

posição dominante p r e s ~ u p ó e  considerável poder econômico e atribui 

a seu detentor relativa liberdade de agir n a  fixação de preços e 

quantidades produzidas. Não basta, Para caracterizar o exercício de 

posição dominante, "controlar", palavra cuja imprecisão jh seria 

suficiente para merecer crit ica, é preciso que a empresa atue de 

forma independente, sem ~OntemplaÇáO dos demais competidores. '83 

Sem desprezar valiosas posições doutrinárias e tendo em vista o 

enfoque especifico que se busca desenvolver, verifica-se que muitas vezes 

se confunde poder de mercado com posição dominanteta4, logo, é preciso que 

se diferencie poder de mercado e de posição dominante. 

Assim, para que o agente detenha Poder de mercado é necessário (mas 

não suficiente) que exerça este poder sobre uma parcela substancial do 

mercado (daí a necessidade primeira da definição do mercado relevante). 

J& a Lei 8.884194, em seu art. 2 O ,  traz a seguinte definição para posição 

dominante: "Ocorre posição dominante quando uma empresa ou grupo de 

empresas controla parcela substancial de mercado relevante, como 

la3  CARPENA, Heloisa. O consumidor no direito da concorrência. São Paulo: Renovar, 2005, 
P.  135. 

184 Para entender o exercicio do poder de mercado confira o Guia para Análise Econdmica de Atos 
de Concentração da ÇEAE que determina que o exerclcio do poder de mercado consiste no ato de 
uma empresa, unilateralmente, ou de um grupo de empresa, coordenadamenle. aumentar os preços 
(OU reduzir ,quantidades), diminuir a qualidade OU a variedade dos Produtos ou serviços, ou ainda, 
reduzir o ritmo de inovações com relação aos n i v e i ~  q~e ,V lg~ra r iam sob condiçóes de concorrbncia 
irrestrita, por um periodo razoável de tempo, com a finalidade de aumentar seus lucros. Disponivel 
em: rhttp://www.çeae.fazenda.gov.br>. Acessado em: 13 out. 2008. 



fornecedor, intermediário, adquirente OU financiador de um produto, serviço 

ou tecnologia a ele relativa". 

Presume-se substancial a parcela do mercado a que se refere o 

parágrafo 3 O  do artigo 20 da lei 8.884194, qual seja igual ou superior a 20% 

do mercado relevante, cujo critério não é O único para Se auferir a parcela de 

mercado. O critério predominante que 0 CADE tem adotado tem sido o critério 

do faturamento. 185 

Subsidiando esta análise, Paula Forgioni aduz que a posição 

dominante implica sujeição aquele que a detém. Esta sujeição pode se 

manifestar em relação aos concorrentes, aos agentes econômicos atuantes 

em outros mercados ou mesmo em relação aos consumidores, cuja absoluta 

liberdade de ação desconsidera o comportamento de outros sujeitos. 

Nessa mesma análise, a autora chama a atenção com respeito ao 

poder econõmico que, segundo ela, não se confunde com poder de mercado: 

Ademais, é fato que a posição dominante deriva não da parcela de 

mercado de que o agente 6 titular, mas sim do poder econômico que 

detém e que lhe permite independência e indiferença em relação ao 

comportamento de Outros agentes, colocando-lhe a salvo de 

pressões concorrenciais. Não basta. pois, a determinação d a  parcela 

de mercado detida pelo agente econômico para se mensurar seu 

poder, ou seja, seu market Power, porque, ainda que titular de 

parcela náo substancial do mercado. pode ter capacidade, por 

exemplo, de impor preços, detendo poder econômico que lhe 

assegura a posição dominante."' 

lE5 Dentre os casos de maior repercussão serve de exemplo o caso NestlBIGaroto: Ato de 
Concentração n. 08012.001697/2002-89. Requerentes: NestlB Brasil Ltda e Chocolates Garoto S/A, 
Relatar Conselheiro Thompson Almeida Andrade. 

186 
Os fundamentos do antitruste. 3' ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2008. p. 317 

FORGIONI, paula A. 0 s  fundamentos do antitruste. 3' ed. Sáo Paulo: Revista dos Tribunais 
2008. D. 333. 



Em síntese, do exposto e possível aferir que o controle substancial de 

mercado não significa o abuso por si só. É fato que a posição dominante é 

pressuposto para a caracterização do ilícito. 

Neste sentido, merecem destaque as palavras de José Marcelo 

Martins Proença: 

Assim é que a produção dominante de uma empresa não se mede em 

função apenas de sua participação relativa de mercado, não obstante 

a Lei 8.884194 presumir a existência de posição dominante de quem 

detenha 20% do mercado relevante. Trata-se de uma presunção júr is  

tantum, que pode ser rechaçada, conforme supradisposto. Outros 

critérios devem ser levados em consideraçáo na aferição do poder  de 

mercado de uma empresa com vistas a constatação d e  sua 

abusividade. Esses critérios se voltam tanto para a estrutura e o 

desempenho do mercado quanto para o comportamento da 

empresa. I 8 8  

por derradeiro, note-se que na verificação do artigo 2' da Lei 

concorrencial, o poder de mercado poderá ser exercido por um grupo de 

empresas, o conhecido "cartel". Assim, ainda que uma só empresa não 

detenha este poder, se ela se unir a outros agentes de mercado, e possível 

que venham a exercer um poder de mercado de forma coletiva e nesse 

sentido, fazerem um acordo com o intuito de prejudicar a concorrência. 189 

Na verdade, o perfil da atividade empresarial deve estar pautado na 

diretriz máxima dos princípios cor l s t i t~~ iona is  informadores da ordem 

econômica temperada pelos valores sociais. 

Por meio do controle do abuso do poder econômico (art. 173, g 4 O  da 

Constituição da República), conjugado à proteção constitucional do 

'88Concentração empresarial e o direito da concorr0ncia. Sáo Paulo: Saraiva, 2001, p. 109, 

jB9 sobre o terna confira CADE: processo administrativo n. 08012.002299/2000-18, voto do 
C0nselheIro Roberto ~ u g u s t o  Casteilanos Pfeiffer.Disponível em:<http://www.cade.gov.br>. Acesso 
em: 12 out. 08. 



Consumidor contida nos artS. sO,  XXXII e 170, V do mesmo texto legal, busca- 

se consolidar 0s princípios democráticos esposados na Lei Maior. 

Em resumo, é fato que os comandos normativos do controle do 

abuso do poder econômico e da proteção do consumidor se complementam, 

uma vez que possuem o mesmo objetivo, a contar pela proteção do sistema 

de mercado na busca do equilíbrio entre os interesses da empresa e 0s 

interesses dos consumidores, contudo, na prática verifica-se que este 

objetivo, muitas vezes, não é alcançado. 

2.5 O abuso do poder econômico e a prejudicialidade ao mercado e aos 

consumidores 

O capitulo da ordem econômica da Constituição da República 

privilegia tanto a ordem econômica em si quanto a livre concorrência, 

enquanto princípios fundamentais recepcionados em seu texto (art. 170, 

caput, e inciso IV). 

A liberdade de iniciativa empresarial, no entanto, será desempenhada 

não apenas no intuito de obtenção de lucro, mas tendo em vista a função 

social da atividade e c o n ~ m i c a . ' ~ ~  

Assim, o poder econômico é uma conseqüência natural do exercício da 

atividade econômica dentro de uma ordem c~ncorrencial, na qual os agentes 

buscam, no desenvolvimento de suas atividades, a utilização de tecnologia e 

insumos que lhe possibilitam destacar-se dos demais concorrentes na busca 

pela maior lucratividade. 

Nesse sentido Luciano Sotero Santiago adverte: A proteção 

constitucional à livre concorrência não pode ser confundida com a 

''O Nas palavras de Sergio Varella Bruna: "A liberdade de iniciativa, deslarte. mais do que uma 
garantia individual, passa a servir a uma técnica de produçáo social, dentro da qual se insere o 
sistema de mercado, cujos objetivos sáo juridicamente estabelecidos." BRUNA, Sergio Varella. O 
poder econõmico e a conceituação do abuso e m  seu exercicio. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001, p.  1 4 1 .  



manutenção das condições de concorrência perfeita, na qual não há qualquer 

manifestação do poder econômico de agentes no mercado. 
191 

Entretanto, o poder econômico, como parte da estrutura do mercado, 

não se confunde com o abuso desse poder, na medida em que a vantagem 

competitiva não se traduz, de forma isolada, em ilicitude de conduta. 

A propósito, o poder econômico não confere a prática abusiva como 

fim em si mesmo. Contudo, o desvirtuamento deste poder é que será fruto da 

análise antitruste, e cabe a lei infraconstitucional prevenir ou reprimir as 
192 

formas de abuso desse poder. 

Neste diapasão, é oportuno ressaltar 0 que se entende por abuso do 

poder econômico. Segundo a Cartilha do CADE (Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica), ocorre o abuso de poder econômico toda vez que uma 

empresa se aproveita de sua condição de superioridade econômica para 

prejudicar a concorrência, inibir o funcionamento do mercado ou, ainda, 
193 

aumentar arbitrariamente 0s lucros. 

Como se vê, verifica-se o abuso na medida em que o agente de 

mercado faz dele um mau uso, OU faz USO ilegítimo do poder que detém no 

mercado, mesmo porque o abuso da posição dominante termina por resvalar 

em desvio de poder econômico, porque lesa a concorrência e 

conseqüentemente restringe os direitos do consumidor. 

O texto constitucional tratou de apresentar as diretrizes a serem 

seguidas na proteçáo da ordem econÔmica, e a lei infraconsitucional coube 

'O' Di re i to  da  concorrência. Doutr ina e jur isprudência. Salvador: Jus Podivm, 2008, p. 57. 

Ig2 NO sistema americano concorrencial foram desenvolvidas duas teorias: 1) per se; e a 2) regra da 
razão. A regra da razão se d& a partir do momento em que se verifica se a restrição ao comércio 
imposta suprimia ou limitava a competição ou se era razoável, gerando efeitos pró-competitivos. A 
regra per se predominou nas primeiras decisóes da Suprema Corte, que julgou não ser necesshria 
qualquer prova de razoabilidade da restrição ao comércio. Um caso de grande repercussão fo i  o 
Standard O i l  Co. v.  United States, no qual ficaram evidentes as dúvibas sobre a aplicação da seção 
2 do Sherman ~ c t .  A família Rockfeller havia comprado inumeras açoes de companhias de petróleo, 
Concentrando de tal maneira esse mercado (detinha mais de 90% do mercado), que houve a criação 
de um truste para administrar essas ações. Logo depois, essas ações passaram As Standard O i l  o f  
New York e Jersey, para a mesma funÇã0. 0 mercado de petróleo, então, encontrava-se 
monopolizado. FORGIONI, paula. Fundamentos d o  ant i t ruste. Sao Paulo: Revistas dos Tribunais, 
1998, p.70-71. 

lg3  MARQUES, ~ ~ ~ ~ a n d ~  de Oliveira (org.). Car t i lha d o  Conselho Admin is t ra t ivo de  Defesa 

Econõmica, 3' ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 301/305, 2002. 



eiencar as situações que constituem, isolada OU cumulativamente, as formas 

de poder econômico, tais como: a dominação de mercado com vistas a 

imposição de preços de mão de obra, de matéria prima ou de produto ou 

mesmo regular unilateralmente as ofertas; eliminar a concorrência por meio 

de acordo com os concorrentes que tenha por escopo Único beneficiar o 

grupo, inclusive retendo mercadorias ou adquirindo-as em excesso para impor 

a alta de preços arruinando os concorrentes, e aumentando arbitrariamente 

os lucros, obtendo vantagens desproporcionais ao valor do investimento 

realizado. 

O exercício do poder econômico quando resvala em abuso de direito 

traz conseqüências nefastas ao mercado (concorrentes e consumidores), 

porque discrimina concorrentes, adquirentes ou fornecedores, impõe preços 

excessivos impedindo o exercício da livre iniciativa e desprivilegiando a 

competição saudável. 

Em se tratando de abuso em detrimento dos direitos do consumidor, o 

potencial do dano enseja a proteção legal em razão da tutela fundamental 

porque restringe as opções do consumidor, proporcionando o enriquecimento 

ilícito pelo fornecedor. 

0 abuso do poder econômico fere a dignidade da pessoa humana em 

seus direitos mais básicos, na medida em que 0 consumo de bens e serviços 

deve se voltar A satisfação das necessidades dos consumidores e não a uma 

servidão de consumo por falta de opção. 

Ademais, o art. 187 do Código c iv i l  dispõe que: "...comete ato ilícito o 

titular de um direito que ao exercê-lo, excede manifestamente os limites 

impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons 

costumes". 

Portanto, o direito há de ser exercido, pelo agente econômico, sob 

princípios kticos e de lealdade, a compatibilizar os valores sociais e 

econômicos no firme propósito de não lesar direitos alheios a fim de se 

alcançar uma ordem social balizada nos ideais de justiça. 



Os efeitos da conduta ilícita, no caso do abuso de poder econômico, 

no entanto, não necessitam sejam produzidos, para só então se promover a 

punição do agente. Vale citar a decisão do CADE com referência às condutas 

concertadas entre os concorrentes de mercado: 

Processo: 08012.004712l2000-89 Tipo do Processo: Processo 

Administrativo - Lei 888411994 

Ementa: Processo Administrativo. Obtenção ou influência na adoção 

de conduta comercial uniforme ou concertada entre concorrentes. 

Art. 20, inc. I, c/c art. 21, inc. 11, da Lei 8.884194. Medida Preventiva 

determinando a imediata cessação de todas as práticas 

anticoncorrenciais imputadas com imposição de multa diária pelo 

descumprimento, no valor de 5.000 (cinco mil) Ufir para cada um dos 

representados até a decisão final do processo administrativo (art. 52 

da Lei 8.884194). Mercado relevante de produto: serviço de revenda 

de combustíveis para O consumidor final. Mercado relevante 

geográfico: cidade de Goiânia, Estado de Goiás. Possibilidade de 

entidade representativa de classe e seu dirigente figurarem como 

representados em processo administrativo que apura infraçso contra 

a ordem económica. Desnecessidade de comprovação dos efeitos, 

mas apenas que a conduta seria passível, em tese, de produzi-los. 

Análise das condições estruturais do mercado relevante e dos 

potenciais efeitos da conduta. Configurada infração contra a ordem 

econõmica. Determinação de imediata cessação da prática. 

Imposição de multa nos termos do art. 23 da Lei 8.884194. Imposição 

de penas previstas no art. 24 da mesma lei. 106 

Verifica-se que a conduta, ainda que não gere os efeitos almejados 

pelo infrator, já enseja a punição. Assim. O que se pune não é a posição 

dominante, mas o abuso desta posição Com vistas ao prejuízo do mercado e 

certamente do consumidor. 

Este aspecto é tratado excepcionalmente por Sergio Varella Bruna: 
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(...) posição dominante é aquela que confira a seu detentor 

quantidade substancial de poder econòmico ou de mercado, a ponto 

de que possa ele exercer influencia determinante sobre a 

concorr8ncia, principalmente no  que se refere ao processo de 

formação de preços, quer atuando sobre o volume d a  oferta, quer 

sobre o da procura, e que lhe proporcione elevado grau de 

independência em relação aos demais agentes econamicos do 

mercado relevante. 
195 

Pauia Forgioni segue o entendimento de que todo abuso de posição 

dominante implica em restriçáo de mercado no que tange a livre iniciativa e à 

livre concorrência, salvo o caso de aumento arbitrário dos lucros ''' e adverte: 

Embora seja expressamente vedado, O abuso de posição dominante 

não vem definido em nossa lei, sendo considerados apenas OS 

efeitos que são (ou podem ser) produzidos sobre o mercado. '" 

0 abuso do poder econômico, nos termos da Lei n. 8.884194, ocorre 

toda vez que a empresa se aproveita de Uma condição de superioridade 

econômica para prejudicar a concorrência. A atividade é abusiva porque 

contraria a função social lg8 e, portanto, inibe O funcionamento do mercado. 

As decisões do Conselho Administrativo de Direito Econômico (CADE), 

aliás, sáo nesse sentido. Veja-se o seguinte exemplo: 

processo: 08000.02257g/1997-05 Tipo do Processo: Processo 

Administrativo - Lei 888411994 

BRUNA, Sérgio Varella. O poder económico do abuso em seu exercicio. ~ á o  Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1997, p.1 15. 

lg8 O pode, económico do abuso em seu exercício. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 
239. 
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Ementa: Processo Administrativo. Representação feita pela Messer 

Griesshem do Brasil Ltda perante a Secretaria de Direito Econômico 

do Ministério da Justiça, em desfavor da S.A. White Martins, sob 

alegaçáo de (i) suposto ComPrometimento das fontes de matéria- 

prima necessárias a produção do gás carbônico (subproduto); (ii) 

criação de dificuldades ao funcionamento de concorrente; (iii) 

açambarcamento de matérias-primas. Rejeição das preliminares 

suscitadas de inconstitucionalidade do procedimento estabelecido na 

Lei no 8.884194, de incompetência ratione materiae, de inépcia da 

inicial e de ausência dos pressupostos de constituição e 

desenvolvimento regular do prOCeSs0. Impossibilidade de o Termo de 

Compromisso de Desempenho firmado no Ato de Concentração, 

aprovado pelo CADE em 01.09.99. produzir os efeitos de um Termo 

de Compromisso de Cessação de Prática no Processo Administrativo 

de açambarcamento de matéria-prima. Institutos jurídicos definidos e 

diferenciados pela Lei de Defesa da Concorrência quanto aos seus 

objetos, finalidades, abrangência e efeitos. Acordo de exclusividade 

que possibilitaria ao comprador da matéria prima apoderar-se de 

quantidade superior aquela que pudesse aproveitar. Mercado 

relevante de produto final: mercado de dióxjdo de carbono (C02)  

comercial voltado para aplicação nas indústrias de alimentos, 

bebidas, metalurgia e outros. Mercado relevante da  matéria-prima: 

,quantidade livre para negociação a cada momento de C 0 2  gerado 

como sub-produto dos processos de fabricação de amônia, 

hidrogénio e gás sintético. Mercado geográfico: raio de, 

aproximadamente, 400 km com centro na cidade de Cubatão, 

englobando os Estados da região Sudeste mais o Estado do Paraná. 

Mercado altamente concentrado e propicio as posições abusivas. 

Elevados custos de investimentos. Redução das fontes disponíveis 

de matéria-prima. Excedente desperdiçado impediu o ingresso de 

novos concorrentes no mercado relevante. Inexistência de eficiências 

decorrentes da exclusividade. Conduta resultante no prejuízo, 

(imitação e falseamento da concorrência, mediante dominação de 

mercados e exercício abusivo de posição dominante. Elevado grau 

de lesão ao mercado, a concorrência e aos consumidores. Prejuízos 

ao consumidor. Eliminação da concorrência potencial. Conduta 

incursa nos inciso I, I I  e IV. do art. 20 e nos incisos V, VI e XV, do 



art. 21,  da Lei 8.884194. Aplicação de multa no valor de  R$ 24  

milhóes, corrigidos na forma da lei até a data do recolhimento. lgg 

O artigo 20 da Lei da Concorrência ao fazer menção as infrações 

contra a ordem econômica remete ao texto constitucional, deixando claro que 

a redação da mencionada lei se volta aos ditames imperativos do art. 173, 9 
4' da Constituição ao dispor: "a lei reprimirá o abuso do poder econômico que 

vise à dominação de mercados, A eliminação da concorrência e ao aumento 

arbitrário dos lucros." 

Como dominação dos mercados, no tocante aos efeitos produzidos, 

pode-se dizer que se traduz com0 limitação efetiva da concorrência, com a 

exclusão dos competidores do universo mercantilista, e a conseqüente 

redução de opções ao consumidor. 

Nas palavras de Calixto Salomão Filho "sua relação mais direta é com 
i, 200 o consumidor . 

Por prejudicar a ordem econômica e os consumidores, o abuso não 

encontra qualquer amparo legal, porque só beneficia aquele que se vale das 

práticas ilícitas para se sobrepor no mercado por força de sua posição 

econômica dominante, prejudicando toda a coletividade. 

A limitação jurídica acerca da liberdade de iniciativa encontra 
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supedâneo na teoria de abuso de direito. 

O domínio de mercado com abuso de poder econômico, portanto, 

acarreta prejuízos não só ao consumidor, mas a toda a higidez da estrutura 

de mercado, tanto aos concorrentes que atuam de boa-fé, como aos agentes 

finais dessa cadeia de consumo. 

Efetivamente, nos termos do art. 20, 9 1' da Lei 8.884194, a posição 

dominante do agente econômico emerge do processo natural na maior 
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eficiência produzida ao mercado em relação aos seus competidores, portanto, 

náo caracteriza o ilícito. 

Nesta toada, consagra-se a Vantagem competitiva na medida em 

que há maior eficiência, e neste caso, estar-se-á diante de uma excludente de 

ilicitude quando o ganho de mercado favorece não s6 os ganhos na 

produtividade, mas no escopo de proteção aos interesses da coletividade. 

Roberto Senise Lisboa retoma a questão da posição dominante e seu 

abuso sob o prisma objetivo para fins de responsabilidade objetiva em franca 

prejudicialidade ao mercado consumidor: 

A empresa ou grupo de empresas que atua economicamente no 

mercado relevante, em abuso de direito - que deve ser analisado sob 

o prisma objetivo, de vez que O legislador adotou a responsabilidade 

objetiva como regra, na Lei 8.884194 - promovendo distorções 

artificiais de mercado ou dos preços dos produtos e serviços, OU, 

ainda, buscando a exclusão da concorrência por meios diversos da 

atuaçáo econômica licita, deve sofrer as sanções pertinentes por 

parte da entidade administrativa competente, que buscará a 

normalizaçáo do mercado relevante, sem prejuizo das medidas 

judiciais que se fizerem cabíveis, no caso concreto. 'O2 

Portanto, conforme a lei concorrencial, O abuso do direito da posição 

dominante ocorrerá dentro de um mercado relevante e, para uma melhor 

compreensão da definição de mercado relevante faz-se necessário promover 

uma subdivisão entre: mercado de produtos e mercado geográfico. Aquele 

mercado é que compreende todos os produtos e serviços considerados 

substituíveis entre si pelo consumidor devido às suas características, preços 

e utilização. 

Um mercado relevante do produto pode eventualmente ser composto 

por certo número de produtos e/ou serviços que apresentam características 

'O2 A livre iniciativa e os direitos do consumidor. In: LUCCA, Newton de. SIMAO, Adalberto Filho, 
(coordç.). 2. ed. Direito empresarial ~0n temp0ráne0  Sã0 Paulo: Juarez de Oliveira, 2004, p .  187. 



físicas, técnicas ou de comercialização que recomendem o agrupamento. 

Este compreende a área em que as empresas ofertam e procuram produtos 

elou serviços em condições de concorrência suficientemente homogêneas em 

termos de preços, preferências dos consumidores, características dos 

produtos elou serviços. 

A definição de um mercado geográfico prescinde, pois, da 

identificação dos obstáculos à entrada de produtos ofertados por empresas 

situadas fora da área. As empresas capazes de iniciar a oferta de 

produtoslserviços na área considerada após uma pequena, mas substancial 

elevação dos preços praticados, fazem Parte do mercado relevante 

geográfico. 

Com efeito, o mercado relevante será determinado na medida do 

intercâmbio dos produtos ou serviços, Como também o grau de influência 

sobre os preços praticados bem como as margens de lucro que servem de 

critérios a definir a existência de um poder de mercado. 

É fato que o bem-estar do indivíduo 6 Sua satisfação pessoal auferida 

nos termos de um julgamento extremamente subjetivo, OU seja, pelo próprio 

indivíduo, por meio de suas preferências, podendo estas serem maximizadas 

ou diminuídas em razão de ordem física ou orçamentária. 

NO livre jogo da oferta e da demanda, Ou seja, desde as variações de 

preços até as quantidades produzidas, O consumidor tem sua Sensibilidade 

testada em relação as mudanças dos Preços, porque no que tange a 
quantidade produzida, a demanda será imediatamente reduzida, em razão da 

alta dos preços, e o consumidor, por sua vez, poderá substituir o produto. 

A definição legal de posição dominante, entretanto, não é suficiente 

para se concluir sobre a existência de poder dominante porque esta 

dependerá da análise de vários fatores, Com0 já mencionado anteriormente, 

além da detenção de parcela significativa de mercado. 

Portanto, o que traz prejuízo ao consumidor é, com efeito, o abuso do 

direito de exercer este poder. Este é 0 principal objeto de preocupação das 

autoridades antitruste porque o uso regular do poder econômico não tem o 



condão de ensejar o ilícito; ao contrário, pode inclusive trazer eficiência ao 

mercado, beneficiando não só o agente que detém este poder como também 

os consumidores na medida em que traz eficiência e externalidades positivas, 

protegendo a própria economia. 

No tocante a essa proteçáo, Calixto Salomáo ~ i l h o ~ ~ ~  adverte que ela é 

revelada, antes de tudo, pela existência de regulamentos diversos para a 

valoração da eficiência no controle das estruturas e condutas. 

O surgimento de um sistema legal que tenha por escopo assegurar a 

competição concorrencial e ao mesmo tempo traga a devida proteçáo 

fundamental ao consumidor final de forma a estabelecer uma ordem 

econômica mais justa é o escopo da Lei 8.884194. Nas palavras de Luís 

Cabral de Moncada: 

O objectivo das leis de defesa da concorrência é o de assegurar uma 

estrutura e comportamento concorrenciais dos vários mercados no 

pressuposto de que é o mercado livre que, seleccionando os mais 

capazes, logra orientar a produçáo Para os sectores susceptíveis de 

garantir uma melhor satisfaçáo das necessidades dos consumidores 

e, ao mesmo tempo, a mais eficiente afectaçao dos recursos 

econòmicos disponíveis, que é como diz, os mais baixos custos e 

preços. A concorrência é assim encarada como o melhor processo de 

fazer circular e orientar livremente a mais completa informação 

econòmica quer ao nível do consumidor quer ao nível dos 

produtores, assim esclarecendo as respectivas preferências. 

Compatibilizam-se os ideais fundamentais da ordem econômica com a 

finalidade da lei brasileira, onde o benefício prioritário da integração para a 

economia é o aumento potencial de sua eficiência e o bem-estar do 

consumidor. O Estado, como interventor da economia, insurge-se como 

agente facilitador da livre iniciativa, traçando parãmetros de atuação, para 

preservar 0s direitos sociais estabelecidos na Carta Maior. 

203 Direi to concorrencial: as condutas. Sáo Paulo: Malheiros, 2003. p. 145. 
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Na busca do equilíbrio das relaçóes de consumo jungido ao 

desenvolvimento econômico, coibir-se-á o abuso do poder econômico em 

todas as suas manifestações de forma a consolidar os ideais democráticos e 

socializantes da Carta Magna. 



3 A ORDEM CONCORRENCIAL NO BRASIL E A LEI N. 8.078, DE 11 DE 

SETEMBRO DE 1.990 

3.1 A concorrência e a responsabilidade dos agentes econômicos 

A concorrência no sistema liberal capitalista se expressa por meio de 

disputas entre os agentes de mercado na defesa de seus respectivos 

interesses travadas em franca oposição, assim, a idéia de competição como 

um fenômeno natural esta ligada ao princípio da sobrevivência (econômica) 

do mais forte, onde a idéia é de disputa e r i va~ idade . '~~  

Na concepção liberal de natureza individualista, os contendores se 

acham em confronto porque no mercado econômico figuram aqueles que 

oferecem e aqueles que procuram. Essa é a definição encontrada na teoria 

econômica clássica, que concebe o mercado como espaço abstrato onde se 

encontram a procura e a oferta agregada a agentes econômicos, cujos 

objetivos contraditórios se harmonizam por meio dos preços de transação 

estabelecidos entre eles.'06 

N ~ O  obstante esta estrutura de mercado, a maximização dos lucros em 

face do próprio sentido de vocação e do interesse empresarial não permite 

que o ideal da concorrência se materialize, sendo bastante visível a 

defasagem entre o modelo de concorrência ideal e a realidade. 

É fato que em todas as épocas 0s homens buscaram aumentar seus 

interesses econômicos, aproveitando-se das necessidades dos cidadãos e, 

valendo-se das mais variadas estratégias para realizar seus propósitos 

mercan t i l i~ tas . '~~  

As origens do Direito Concorrencial contemporâneo remontam de um 

período não muito remoto, surgindo a primeira lei antitruste em 1889, no 

'O5 VAZ,  Isabel. ~ i r e i t o  econõmico da concorrência. Rio de Janeiro: Forense. 193, p. 21/22 

'O6 SANTOS, Antonio Carlos, GONÇALVES Maria Eduarda, MARQUES. Maria Manuel Leitão. Direito 
económico. 3" ed. Lisboa: Alrnedina. 1999, P. 301. 

'" Para uma avaiiaqão histórica do Direito Antitrusle vide: FORGIONI, Paula. Os fundamentos do 
direito antitruste. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 1998, p.52 e ss. 



Canadá (Act for the prevention and Suppression of Combinations in Restraint 

of Trade), embora o texto legislativo mais conhecido e que influenciou a 

legislação brasileira seja o Sherman Act, de 1890, nos Estados Unidos da 

A m é r i ~ a . ~ "  

O Sherman Act foi oriundo de um movimento deflagrado pela população 

que se rebelou pela distorção na economia causada pela excessiva 

concentração do poder econômico. Essa distorção inicia-se na década de 70 

quando se travou uma competição predatória em torno das estradas de ferro, 

na disputa pela clientela, culminando na celebração de acordos, pelos 

agentes econômicos, disciplinando a sua atuação e neutralizando a 

concorrência, verificando-se O fenômeno da cartelização também em outros 

setores da economia. 209 

Entretanto, este diploma legal mostrava-se inconsistente em algumas 

previsões, pois não havia previsão que disciplinasse os atos de concentração 

de empresas, a exigir a regulamentação da concentração indiscriminada. "O 

Nesse contexto, em 1914 é promulgado o Clayton Act, que regulamenta 

algumas práticas restritivas de mercado e neste mesmo ano, é criado o 

Federal Trade ~omission," '  órgão que tem competência para julgar as 

questões relativas a c o n c ~ r r ê n c i a . ~ ' ~  
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eConômicos das po l i t icas de  defesa da c o n c o r r ê ~ ~ l a .  Sã0 Paulo: Singular. 2003, p. 190/1g6. 
Conforme aduz este autor: " Do ponto de vista dos objetivos da polit ica antitruste, a Escola de 
Harvard preconizava o combate A criação ou exercicio de poder de mercado, assim entendido como 
a Capacidade de uma empresa ou grupo de empresas. de fixar Preços Supracompetitivos. como 
principal foco  da antitruste". FAGUNDES, Jorge. Fundamentos e ~ 0 n õ m i ~ o s  das po l i t i cas  de  



No tocante a tradição européia do Direito da Concorrência, as 

legislações antitruste foram muitas vezes, utilizadas pelos Estados-membros, 

como autênticos instrumentos protecioni~tas."~ De caráter instrumental, a 

defesa da concorrência européia, de acordo com o próprio texto do Tratado 

da CE, não autoriza a interpretação que reduza a concorrência a um fim 

único, ainda que esse fim seja a eficiência econômica ou a tuteia do 

c o n ~ u m i d o r . ~ ' ~  

A parte deste breve histórico, percebe-se que o controle da 

concorrência sempre foi Uma preocupa~ão em países com forte viés 

democrático. A defesa da concorrência é de vital importância para a 

economia e pode ocorrer em diversos setores da economia. No tocante ao 

sistema financeiro, como parte do cenário econÔmic0, questiona-se sobre a 

aplicabilidade da lei antitruste ao SetOr bancário. 

No cenário atual, com a crise econômica no SetOr financeiro americano, 

que eclodiu em outubro de 2008, requer-se uma melhor reflexão a respeito do 

papel do Estado como agente regulador da economia, notadamente nos 

segmentos financeiros. 

defesa da  concorrência.  São Paulo: Singular, 2003, p.192. Assim, Por esta escola de pensamento, 
as autoridades antitruste deveriam se preocupar com o controle preventivo (das estruturas de 
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Subemprego. Dentre as id8ias econbmicas preconizadas Por Keynes encontram-se: o incentivo ao 
Consumo, a diminuição dos impostos e das taxas de juros, O aumento de oferta de empréstimos gs 
empresas e a promoção dos empréstimos privados, segundo a teoria de Keynes, em época de crise, 
o governo deve lançar mais recursos na economia, do q,Ue arrecada, Pois estes recursos adicionais 
fomentarão a economia fazendo-a reagir. NUSDEO. Fabio. Curso  de  Economia. In t roduçao  a o  
d i re i to  econômico,  48 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p.1441146. 
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A regulação, seja em matéria antitruste OU em mercados especificos, no 

âmbito econômico, atua para suprir as falhas de mercado, ou seja, ela se 

justifica em razão do poder de mercado. Com relação a crise no mercado 

financeiro, a experiência internacional demonstrou a necessidade de uma 

regulação mais efetiva face ao risco sistêmic0 que estes mercados podem 

apresentar. 

É este o entendimento do Ex-Conselheiro do CADE, Ruy Santacruz: 

NO caso especifico do setor bancário a intervenção do poder público 

tem dois aspectos que deveriam ser complementares e convergentes. 

A regulação de mercado em seu sentido restrito e a regulamentação 

prudencial do mercado. O primeiro tipo de intervenção visa a impedir 

O abuso do poder de mercado Por parte dos bancos, num mercado 

obviamente concentrado. O segundo tipo tem por objetivo garantir 

práticas bancárias seguras e sólidas, zelando pela proteção dos 

depositantes e demais credores, tendo como pano de fundo a 

estabilidade do sistema financeiro. Nesse sentido, faz parte do 

objetivo da regulamentaçáo prudencial evitar fal6ncias bancárias que 

possam provocar um colapso do Sistema financeiro, possibilidade 

conhecida como "risco s i s t ê m i ~ ~ " . ~ ' ~  

A regulação do sistema financeiro assume papel de suma importância 

face aos acontecimentos atuais e para tal é preciso um esforço conjunto de 

forma coordenada por parte dos Órgãos con~~r renc ia is  e do Banco Central a 

delinear suas atividades. 

Nesse sentido, mencione-se o Projeto de Lei Complementar n. 344, de 

2002, em análise no Congresso Nacional, dispondo sobre a divisão da 

competência do CADE e do Banco Central, determinando para este órgão a 

análise de fusões e aquisições no setor financeiro que possam oferecer risco 

- 

Regulação de mercados e defesa da concorrencia: o Caso do setor bancário, In: CAMPILONGO, 
Celso Fernandes, ROCHA, Jean Paul Cabral Veiga. MATTOS, Paulo Todescan Lesça 
(coordç. ) .~oncorrência e reguIação no sistema financeiro. Sáo Paulo: Max Limanad. 2003, p .  
304. 



sistêmico e aos órgãos de defesa da concorrência, a análise de outras 

operações e possíveis condutas anticompetitivas. 

Com efeito, todos os SetoreS que apresentam falhas de mercado 

deverão ser regulados, para que a distribuição dos benefícios decorrentes da 

concorrência sejam estendidos aos consumidores a f im de se alcançar o bem- 

estar social nos moldes da justiça social, e o setor bancário, de fato, não 

consiste em exceção. 

O modelo econômico atual já não se coaduna com o liberalismo 

econômico preconizado nos moldes do s é c ~ l o  passado. Tem-se uma 

economia globalizada ditada por parâmetros internacionais que teve início 

com a revolução industrial, cujos investimentos em maquinário trouxe a 

conseqüente organização da indústria, fazendo Surgir as figuras do mercado: 

patrão e empregado. Aquele assume 0s riscos do empreendimento e o 

retorno do seu investimento depende da produção das fábricas. 216 

Dessa forma, a internacionalização da economia acabou por acarretar 

uma rigidez no mercado diversificando O processo econômico. Segundo 

Fernando Herren Aguillar: "O modelo ec0nÔmi~0 subjacente a economia 

globalizada envolve uma aposta no crescimento econômico. Um mundo livre 

para competir em aitíssima escala é também um mundo de consumo em 

grandes proporções. ri 217 

O cenário concorrencial então, passa a ser balizado não pela 

pluralidade de agentes que oferecem bens e serviços a coletividade, mas pelo 

comportamento desses agentes econômicos, cuja rivalidade exprimir-se-á no 

domínio de preços ou em outros segmentos, tais como a inovação 

tecnológica, as estratégias de rnarketing por meio da publicidade, a 

articulação cartelizada para impor barreiras aos novos players do mercado, 

se desvinculando, assim, do objetivo essencial da concorrência, que é o 

equilíbrio de mercado com vistas ao bem-estar da coletividade. 

*I6 FORGIONI, paula A. 0 s  fundamentos do antitrusle. 3' ed. Sã0 Paulo: Revista dos Tribunais, 
2008, p .  57. 
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Diante disso a intervenção do Estado é vital para o equilíbrio 

econijmico, de forma a alcançar os ideais preconizados pela Declaração de 

Direitos do Homem 1.789, que influenciaram as Constituiçóes democráticas. 

Emane Galvêas ressalta o desequilíbrio de poder e vantagem conferida 

ao grande produtor e a necessidade da intervenção estatal para proteção dos 

consumidores: 

Em defesa do consumidor, ergue-se o Estado. Dentro do mesmo 

principio natural de limitar o poder que a liberdade confere aos mais 

fortes, para alcançar e preservar os ideais de igualdade. i dever do 

Estado proteger o mais fraco contra o mais forte. A livre competição 

no mercado tem que, necessariamente, levar em conta OS dois 

conceitos básicos da liberdade e igualdade. 218 

Com efeito, sem um mercado ativo, 0s produtores, distribuidores e 

consumidores encontrariam muitas dificuldades para produzir, distribuir e 

adquirir bens, mas também é fato que o poder conferido a poucos fortalece o 

domínio econômico e possibilita O abuso. 

A existência do mercado e vital para que se permita a oferta de 

produtos e serviços, bem como o acesso dos consumidores a fim de que se 

permita a alienação e aquisição dos bens, de forma a atender aos interesses 

de todos que figuram no cenário econômico. 

Para garantir a liberdade de iniciativa e o livre acesso aos mercados a 

Constituição valoriza a concorrência como forma de tutelar a economia, 

mesmo porque os mercados interessam às sociedades, haja vista que geram 

competição entre os agentes econômicos e, por conseqüência mantém os 

preços compatíveis com os custos de produção favorecendo a coletividade. 

2'a O Direito da concorrência. In: COSTA, Marcos da. MENEZES, Paulo Lucena de. MARTINS, 
Rogério Gandra da Silva (coords.). Direito concorrencial: aspectos juridicos e econômicos/ 
comentarios i ~~i no 8.884/94 e estudos doutrinários. Rio de Janeiro: Am'Srica Juridica, 43/46, 
2003, p. 43. 



A Constituição dispõe sobre a repressão ao abuso do poder econômico 

no art. 173, § 4O, cujo fim é a dominação de mercados, a eliminação da 

concorrência e o aumento arbitrário de lucros. 

É fato que a livre concorrência deve ser prestigiada como estrutura 

fundamental da ordem econômica e a repressão ao abuso de poder 

econômico lhe será a garantia. 21 9 

A fim de efetivar essa proteçáo, COnVenCionou-se designar um Sistema 

de Defesa da Concorrência integrado Pela Secretaria de Acompanhamento 

Econômico (SEAE) do Ministério da Fazenda, a Secretaria de Direito 

Econômico (SDE) do Ministério da Justiça e o Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica (CADE) autarquia vinculada ao Ministério da Justiça, que 

atuam sob a égide da Lei 8.884194. 

A SEAE e a SDE são órgãos encarregados da instrução dos processos, 

enquanto o CADE é a instância judicante administrativa cujas decisões 

comportam revisão na esfera do Poder Judiciário. 

Criada pela Medida Provisória no 813, em 1995, a Secretaria de 

Acompanhamento Econômico 6 encarregada de acompanhar os preços da 

economia, subsidiar decisões tendentes a influenciar reajustes e revisões de 

tarifas públicas, apreciar atos de concentração e reprimir condutas 

anticoncorrenciais expedindo notas técnicas Com análise econômica. 

A Secretaria de Direito Econômico (SDE) atua não só em defesa da 

concorrência como também em defesa do consumidor, portanto dentre as 

competências estabelecidas por lei encontram-se as elencadas nas Leis n. 

8.078/90. 9,008195 e 9.021/95. 220 
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Para melhor desempenhar suas atribuições. a SDE conta com dois 

departamentos: o Departamento de Pr0 te~ã0 e Defesa do Consumidor 

(DPDC) e o Departamento de Proteção e Defesa Econômica (DPDE). 

A primeira tentativa de se criar um órgão de defesa da concorrência 

surgiu em 1945 com o Decreto-Lei no 7.666, conhecida como "Lei Malaia", 

instituindo-se a Comissão Administrativa de Defesa Econômica (CADE), 

órgão autônomo e de personalidade jurídica própria. Este Decreto foi 

revogado no mesmo ano de sua entrada em vigor, mediante o Decreto Lei n. 

8.1 67/45. 221 

NO âmbito constitucional, em 15 de abril de 1948, Agamenon 

Magalhães222 enviou o Projeto de Lei no 122, cujo conteúdo propunha a 

regulamentação do artigo 148 da Constituição, Para a repressão a toda e 

qualquer forma de abuso de poder econÔmic0. O projeto, porém, só recebeu 

aprovação em 1962 mediante a promuigação da Lei 4.137, em 10 de 

setembro daquele ano. 

A citada lei, além da finalidade de repressão ao abuso do poder 

econômico, e suas formas de manifestação, criava o Conselho Administrativo 

de Defesa Econômica (CADE), com sede no Distrito Federal e jurisdição em 

todo o território nacional, com a finalidade precípua de apurar e reprimir 0s 

abusos do poder econômico. 
223 
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instrumentos jurídicos brasileiros ao estilo antitruste nor fe-amer ican~.  Dentre as diversas inovações 
introduzidas naquele momento, destaca-se a criaçá0 do Conselho Administrativo de Defesa 
Econámica (CADE), "com a incumbência de apurar e reprimir 0s abusos do poder económico, nos 
termos desta lei" (Artigo 8). Disponível em: chttp://www.editorasingular.com.br~. Acesso em 15 ou[. 
08. 
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Desde o advento desta lei, em 1962, conforme mencionado, até meados 

de 1990, a atuação do CADE era insignificante, tendo em vista a conjuntura 

político-econômica da época. 

Em 1994 é elaborada a Lei no 8.884194, que transforma o CADE em 

autarquia federal, vinculada ao Ministério da Justiça, e sistematiza a matéria 

antitruste, aperfeiçoando seu tratamento íegisíativo e, sob os auspícios da 

nova ordem constitucional, Opera-Se uma evolução de suas atividades, 

beneficiando-lhe gestão orçamentária própria, numa linha contínua de 

atuação. 

Composto por seis conselheiros e um Presidente, escolhidos com idade 

superior a 30 anos, com notório saber jurídico OU econômico e reputação 

ilibada, atua como órgão julgador, mais do que propriamente um conselho, 

posto que funciona como um tribunal administrativo. 2240 CADE, de fato, não 

se restringe apenas ao julgamento dos atos de concentração, mas analisa os 

processos de condutas ilícitas e manifesta-se acerca de consultas. 

A autarquia ainda conta com um Procurador-Geral indicado pelo 

Ministro da Justiça e nomeado pelo Presidente da República, e um quadro de 

procuradores provenientes da Advocacia Geral da União (AGU), para prestar 

assessoria jurídica, na defesa do órgão, representando-o em juizo e emitindo 

pareceres jurídicos no processo em trâmite na ~u ta rqu ia . "~  

O Conselho Administrativo de Direito Econômico (CADE) é a última 

instância, na esfera administrativa, responsável pela decisão final sobre a 

matéria concorrencial desempenhando suas funções no âmbito preventivo e 

repressivo. 

A concorrência se pauta em variáveis que orientam o jogo 

mercadológico, como o preço, a qualidade do produto ou serviço, a 

disponibilidade nos pontos de venda e o marketing utilizado para a oferta. 

224 
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Quando a concorrência se processa dentro das regras que impõem uma 

relação jurídica de equidade e respeito Para os consumidores, ela é positiva 

porque promove a satisfação do mercado como um todo. Contudo, em 

havendo abuso do poder de mercado Por parte dos agentes econômicos, 6 

preciso que os principios da livre concorrência e da livre iniciativa 

recepcionados na Carta Magna sejam harmonizados com valores outros que a 

lei dispõe. 

A Lei de Defesa da Concorrência, criada justamente para coibir as 

práticas ilícitas e que prejudicam 0 mercado, tem na liberdade de iniciativa, 

na livre concorrência, na função social da propriedade, na defesa dos 

consumidores e na repressão a0 abuso do poder econômico, a sua finalidade 

maior e o mesmo texto legal, traz nos artigos 15 e 16 a definição dos agentes 

ativos cujas condutas infringem a ordem econômica. 

OS dispositivos em questão informam quais são os titulares dos bens a 

serem protegidos por esta lei, bem Como OS Seus destinatários, incluindo 

entre estes todas as pessoas físicas e jurídicas, suas associações, com ou 

sem personalidade jurídica, de direito público ou privado, acrescendo aquelas 

que exerçam regime de monopólio legal. 

Entende-se como pessoas físicas as pessoas naturais, com capacidade 

para assumir direitos e obrigações civis nos termos do art. 5', 1, do Código 

Civil de 2002. Como pessoas jurídicas de direito privado, conforme dispõe o 

art. 44 do mesmo diploma legal entende-se as sociedades civis, religiosas, 

científicas ou literárias, as associações de utilidade pública e as fundações 

(inc.1); as sociedades mercantis(inc.ll) e OS partidos políticos (inc.lll). 

A Lei Concorrencial ao dispor sobre a prevenção e a reparação às 

infraçóes de cunho econômico não se dirige a qualquer atividade estatal ou 

órgãos da administração pública, mas apenas às empresas públicas e 

Sociedades de economia mista que integram a administração pública indireta 

e exerçam atividades econômicas pelo Estado. 

Importa ressaltar que o art. 16 da lei 8.884194 determina que a 

responsabilidade pelas infrações não abrange tão Somente o empresário, mas 



seus dirigentes ou administradores de forma solidária. Esta solidariedade 6 

conferida entre estes agentes e, não entre a empresa e eles. 

Embora a lei silencie a respeito da responsabilidade dos acionistas ou 

cotistas da empresa, tendo em vista o interesse protegido e por força do art. 

1" desta lei, entende-se que, Se 0 acionista OU cotista, adotar normas de 

gestão, será responsabilizado, uma vez que a adoção de conduta que 

implique em gerenciamento da empresa impõe a caracterização da medida 

legal. 

O art. 17 da Lei n. 8.884194 determina quanto à responsabilidade 

solidária: "Serão solidariamente responsáveis as empresas ou entidades 

integrantes de grupo econômico, de fato ou de direito, que praticarem 

infração da ordem econômica". Saliente-se que a solidariedade decorre da lei 

ou do contrato226. 

De acordo com o art. 265 do Código Civil de 2002, a solidariedade deve 

resultar de lei (solidariedade legal) OU da vontade das partes (solidariedade 

convencional). No artigo em comento, faz crer que há solidariedade passiva 

oriunda de lei, em que cada devedor (OU responsável) estará obrigado à 

obrigação na sua integralidade. 

No tocante à solidariedade passiva, define Maria Helena Diniz: 

Assim, na solidariedade passiva unificam-se os devedores, 

possibilitando ao credor, para maior segurança d o  crédito, exigir o u  

receber de qualquer deles o adimplemento, Parcial ou total, da divida 

comum. 227 

De forma semelhante, Silvio de Salvo Venosa assim aduz: 

Solidariedade passiva é, como vimos, aquela que obriga todos os 

devedores ao pagamento da divida. Sua importância é enorme n a  

226 O Código Civil de 2002 assim dispõe: Art. 265. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou 
da vontade das partes. 
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vida negocia1 porque, como já acenado, se trata de meio muito 

eficiente de garantia, de reforço do vínculo, facilitando o 

adimplemento. 

( . . . I  
Lembremos, mais uma vez, que externamente todos os devedores 

são coobrigados na solidariedade passiva. Internamente, cada 

devedor poderá ser responsável por valores desiguais na obrigação 

ou, ate mesmo, ter unicamente a responsabilidade, sem que haja o 

débito, como é o caso da fiança com equiparação solidária. 228 

Observe-se que conforme se depreende da redação do artigo 17 da Lei 

n. 8.884194, de fato, pretendeu-se alcançar todas as empresas, 

independentemente de participarem do ato ilícito. Ademais, esta norma 

disp6e ainda, que a solidariedade se estende a todas as empresas ou 

entidades integrantes do grupo econômico, de fato ou de direito, restando 

manifesta a que responsabilidade do agente independe de culpa. 

Com efeito, a responsabilidade se dá em razão da vinculação de duas 

ou mais empresas. Paula Forgioni traz a c o i a ~ ã o  a interpretação do referido 

artigo para fins de responsabilização dos agentes envolvidos na conduta 

ilícita: 

NO que tange a responsabilidade da empresa-mãe pelos atos das 

controladas, o artigo 17 da Lei 8.884194 consolidou a tradição 

européia de responsabilizar também a parent cornpany por atos de 

sua subsidiárias, valendo-se da C O ~ S ~ ~ U Ç ~ O  doutrinária da unique 

economic entity. Considera-se, então, as empresas integrantes de 

um grupo econômico como mesmo ente, para fins de aplicação da Lei 

Antitruste. 229 

228 Direito civil. Teoria geral das obrigaçóes e teoria geral dos Contratos. 5' ed. Sáo Paulo: 
Atlas, 2005, p. 141. 

22g FORGIONI, paula A. Os fundamentos do antitruste. Sá0 Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 
142. 



Assim, o artigo que trata dos sujeitos passiveis de cometer infração 

contra a ordem econômica, só poderia versar sobre os agentes que exercem 

atividade econòmica, isto é, as empresas que integram o grupo econômico. 

Ademais, para fins de responsabilidade, cabe mencionar o art. 18 da 

Lei n. 8.884/94, que praticamente copia a redação do art. 28 da Lei 8.078/90, 

trazendo a desconsideração da personalidade jurídica como exceção ao 

princípio da separação patrimonial da empresa e dos seus sócios, 

estendendo as obrigações da sociedade aos Seus sócios e administradores, 

no caso de utilização indevida da pessoa jurídica. 

N ~ O  é apenas a disciplina da concorrência que dispõe sobre a 

responsabilidade solidária dos sócios e administradores da empresa, pois o 

sistema jurídico brasileiro contempla uma série de hipóteses nas quais esta 

responsabilidade é autuada, notadamente a Lei das Sociedades por Ações 

(lei 6.404/76), nos arts. 158 e 159. 

3.2 A Lei Concorrencial como instrumento normativo da ordem 

econômica e os interesses protegidos 

A livre concorrência vem tutelada na ordem econômica constitucional, 

e sua importância se deve ao fato dos benefícios dela decorrentes. As 

vantagens da proteção da concorrência se estendem não só aos 

fornecedores, mas ao mercado, aos consumidores e a toda coletividade. 

Caracterizada pela livre ação dos agentes econômicos, na medida em 

que tenham liberdade para empregar OS meios que julgarem próprios e 

adequados na busca da conquista do mercado e das preferências dos 

Consumidores, a livre concorrência confere ainda poder de escolha para 

estes.230 

Assim a Lei de Defesa da Concorrência (Lei 8.884194) sistematiza a 

matéria antitruste, buscando um tratamento legisiativo que estabeleça uma 
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linha contínua de atuação na defesa dos interesses econômicos dos agentes 

de mercados e da coletividade. 

Nesse sentido aponta José Marcelo Martins Proença: 

(.,.) a concorrência, na ordem econômica brasileira, é um valor 

apenas orientador, informador, que pode ser ferido, sacrificado, com 

vistas a consecução de outras iniciativas para dar uma vida mais 

digna ao cidadão brasileiro, iniciativas essas que podem ser, com o 

direito da concorrência, incompativeis. 231 

Vê-se que este autor deduz à luz da evidência, que a concorrência 

poderá ser sacrificada a fim de tutelar outros interesses protegidos em esfera 

constitucional, como a defesa do consumidor. 

É inequívoco, segundo ele, que a lei da concorrência admita um certo 

abrandamento para atingir os fins econômicos, mas em razão da persecução 

de determinados fins coletivos. 

O art. 1 ° ,  parágrafo único, da Lei n. 8.884194 é inequívoco neste 

sentido: 

Art. 1 °  (...) 

Parágrafo único. A coletividade é a titular dos bens 

jurídicos protegidos por esta Lei. 

Na análise da prejudicialidade das práticas intentadas pelos agentes 

econômicos, Paula A. Forgioni assevera: 

Já ao falarmos em repressão ao abuso do poder econômico, por 

óbvio a estarnos privilegiando em grau máximo. Assim, algumas 

- 

231 PROENÇA, J O S ~  Marcelo Martins. Concentraçáo empresarial e o direito da concorrência. Sáo 
Paulo: Saraiva, 2001, p.41. 



práticas, ainda que não prejudiciais A livre concorrência, serão 

vedadas pela lei. 
232 

0 abuso do poder econômico, portanto, insista-se, e visto como 

prática vedada pela Lei Antitruste e em nada beneficia os consumidores, 

tendo em vista a finalidade que esta lei privilegia, OU seja, a coletividade 

como titular legitimo dos bens jurídicos protegidos por ela, conforme 

preconiza o parágrafo único do artigo I",  como referido. 

Nesse sentido, importante a P O S ~ Ç ~ O  adotada por Heloisa Carpena: 

A opção pelos interesses dos consumidores, não como objeto direto 

e imediato, mas como finalidade axiológica da proteção da 

concorrência decorre da aplicação dos princípios constitucionais, náo 

se admitindo por tal razão a posiç6.0 de a i g ~ n ~  autores que, embora 

0s reconheçam como um dos objetivos da disciplina antitruste, 

atribuem-lhe uma importância menor, secundária. constituindo 

apenas um objeto rnediato (...) 233 

A necessidade de algum tipo de intervenção governamental por meio 

de políticas antitruste e da atuaçáo de seus órgãos de fiscalização e controle 

infere-se no momento em que a livre concorrência se encontre 

comprovadamente ameaçada. 

Conforme prevê expressamente O caput do art. 1" da Lei 8.884194, o 

objetivo é não s6 a repressão as infrações contra a ordem econômica, mas a 

prevenção de atos tendentes ao abuso do direito da posição dominante, e que 

possam trazer prejuizo ao mercado. De fato, as ações preventivas e 

repressivas devem orientar-se pelos determinados ditames constitucionais da 

ordem econômica como a livre iniciativa (art. 170, caput), a livre concorrência 

(art. 170, IV) e a defesa do consumidor (art. 170, V). 

FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. Sáo Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, 
P.225. 
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Qualquer movimento, portanto, que Se volte a reprimir e prevenir, tanto 

as infraçoes como o abuso de direito dentro da ordem concorrencial, deve 

prestigiar todos 0s integrantes do mercado, a fim de legitimar medidas de 

interesse coletivo. 234 

Calixto Salomão Filho identifica três interesses protegidos pela norma 

Concorrencial: o dos consumidores, O dos participantes do mercado e o 

interesse institucional da ordem ~ ~ n ~ ~ r r e n ~ i a l .  
235 

Neste sentido, o mencionado autor afirma que o conceito de interesses 

institucionais possui franca imbricaçáo com OS direitos difusos, uma vez que, 

segundo ele, as garantias institucionais sã0 a um s6 tempo destinadas 

proteção do interesse de cada indivíduo e de sua coletividade, seja ela 

numericamente determinável OU não. 
236 

Calixto Saiomão Filho entende que o direito concorrencial se volta à 

proteçáo inçtitucional da concorrência, não cabendo delimitar individualmente 

os titulares dos direitos protegidos pelo simples fato de que a presença do 

interesse institucional, único objeto imediato da tutela do direito 

concorrencial, permitiria resolver conflitos que pudessem surgir entre os 

interesses dos concorrentes e dos consumidores. Segundo ele, o direito 

concorrencial também não é sede para proteção de direitos exclusivos das 

empresas, como nem o é o consumidor, embora seja sua justificação 

última. 237 

Paula A. Forgioni, quando da análise do art. 20 da Lei n. 8.884194, inc. 

III, no que tange às infrações à ordem econômica, verifica a proteção do 

consumidor pela lei, de forma imediata: 

MENEZES, Paulo Lucena de. Comentários B Lei 8.884194 - arts. i0 e 2'. ~ n :  COSTA, Marcos da. 
MENEZEs,  Paulo Lucena de. MARTINS, RogBrio Gandra da Silva (coords.). Direito concorrencial: 
aspectos juridicos e econômicos/ comentários à Lei no 8.884194 e estudos doutrinários. Rio de 
Janeiro: América Jurldica, 1371148, 2003, p.  144. 
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(,..) ao mesmo tempo em que se Protege a livre iniciativa e a livre 

concorrência, protege-se (no caso do inciso III do art. 20, também d e  

forma imediata - é bom que se frise) O Consumidor,impedindo que a 

ele sejam impostos preços excessivos, mediante o aumento arbitr8r;o 
238 

de lucros. 

Na análise da tutela conferida pela lei antitruste, Fábio Ulhôa Coelho 

Considera que a lei tem por escopo a tutela da própria estruturação de 

mercado, a zelar pelo arcabouço do sistema econômico de liberdade de 

mercado, destaca a imprecisão da lei ao contemplar a coletividade como 

titular dos interesses protegidos: 

A le i  n. 8.884194 não se  refere diretamente às estruturas do mercado 

como sendo o bem jurídico sob tutela, preferindo definir a 

coletividade como titular dos interesses protegidos. É criticavel a 

solução alcançada, porque se vale de definição de reduzida 

 eraci cio na lida de, que se explica mais por alguns modismos 

adotados por muitas das atuais leis brasileiras do que propriamente 
239 

por fundamentos t8cnicos. 

Quanto h titularidade dos bens protegidos pela lei concorrencial, 

também José Marcelo Martins Proença assim se posiciona: 

NO tocante a legislação antitruste, o parhgrafo único do artigo 1 "  da 

Lei 8,884194 rechaça toda e qualquer duvida acerca da titularidade 

dos direitos ali regulados: 

"A coletividade 6 titular dos bens juridicos protegidos por esta lei".240 

Nesse mesmo sentido são as palavras de Rafael Brurn Miron: 

238 OS fundamentos do antitruste. Sáo Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 283. 

23g Direito antitruste brasileiro: Comentários à Lei ri. 8.884194. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 5. 

240 PROENÇA, JOSB Marcelo Marlins. Concentração e direito da concorrência. ~ á o  Paulo: 
Saraiva, 2001. p. 49. 



A preocupação do Direito da Concorrência com os interesses do 

consumidor pode ser percebida logo no artigo primeiro da LA: sua 

redaçáo menciona-os claramente e elege o texto constitucional 

segundo o qual prima o princípio da defesa dos consumidores como 

pauta de toda sua interpretação e ap~icaçáo.'~' 

Com efeito, os benefícios advindos da concorrência são de grande 

importância para toda sociedade de forma que muitos autores assinalam que 

o instrumental da lei antitruste tem no consumidor Seu principal beneficiario, 

dentro de um sistema de concorrência saudável entre as empresas. 

Evidencia-se que estes dois últimos entendimentos doutrinários se 

posicionam de forma a sedimentar que os interesses protegidos são aqueles 

que interessam a coletividade e não apenas a concorrência em si, e neste 

sentido, a norma concorrenciai prestigia a tuteia coietiva não só pela 

disposição do artigo 1°, parágrafo único da Lei n. 8.884194, como em diversos 

outros dispositivos estampados na lei. 

Outra interpretação que não esta seria desvirtuar a finalidade da lei e 

tratar a concorrência como uma atividade fim, e não atividade meio. Seria 

prestigiar o poder econômico única e simplesmente em benefício da empresa 

ou da atividade empresarial. 

Em outras palavras, adotando esse entendimento, bem como os outros 

colacionados neste capítulo, os interesses protegidos pela referida lei são 0s 

interesses da coletividade e, ainda que a conduta seja voltada a qualquer 

ilícito concorrencial que não se reflita num primeiro momento de forma 

imediata no consumidor, por certo este será atingido. 

Por fim, vale lembrar que, existe uma tendência a certa confusão entre 

a proteção da concorrência e a repressão à concorrência desleal. Esta não se 

confunde com aquela pelo simples fato de na concorrência desleal, cujo 

instrumento legal de proteçáo é a Lei 9.279196, o bem imediatamente tutelado 

24' O direito da concorrência como instrumento de defesa do consumidor. In: ROCHA, Joáo Car los 
de Carvalho; MOURA Junior, Flávio Paixão de; DOBROWOLSKI, Samantha Shantal: SOUZA. Souza. 
Zani Tobias de (coords.). Lei antitruste. Belo Horizonte: Del Rey ,  2005, p .  205. 



é a proteção do concorrente e não da coletividade, como ocorre na lei 

antitruste. 

Na infração à ordem econômica, a lei concorrenciai visa à proteção do 

bem comum, ou seja, a coletividade. Na concorrência desleal, tutelada por lei 

diversa, o agente econômico se utiliza de meios escusos para atrair a 

clientela. 

Embora ambos os institutos façam parte do regime jurídico da 

concorrência, não se confundem e Possuem regimes jurídicos de tutela 

diversos. Ademais, a concorrência desleal Se aperfeiçoa por atas de 

desonest;dade e deslealdade porque Se utiliza de meios fraudulentos para 

lesar os concorrentes. 

É preocupante, atualmente, 0 crescimento das práticas engendradas 

pela concorrência desleal: pirataria, contrabando, informalidade, desrespeito 

às normas técnicas, sonegação fiscal são algumas das condutas praticadas 

Pelos empresários. 

Contudo pela complexidade dos fatos, é possível gerar disfunções no 

processo de interpretação das duas normas, 0 que torna a identificação da 

Conduta, por vezes, tortuosa, todavia, as condutas específicas da 

concorrência desleal estão indicadas nos arts. 195 e ss. na Lei n. 9.279/96, a 

Subsidiar o intérprete no exercício da interpretação da prática infratora. 

Além dos crimes capitulados no referido artigo, outros são passíveis 

da caracterização da conduta ilícita, tais como: 0s crimes praticados contra 

as patentes (arts. 183 a 186); contra 0s desenhos industriais (arts. 187 a 

188); e contra as indicações geográficas e demais indicações (arts. 192 a 

194). Estes crimes têm por escopo a LJtiliza~ão indevida dos bens irnateriais 

pertencentes ao empresário de modo a confundir e desviar sua 

Paula A. Forg;oni, no debate dos interesses protegidos entre a 

legislação anti tru~te e repressão a concorrência desleal adverte: 

242 BERTOLDI Marcelo M,,  RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. Curso avançado de direito comercial 
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É no bem jurldico diretamente tutelado pelos dois diplomas que 

encontramos a diferença entre as normas antitruste e aquelas de 

repressáo a concorrência desleal. Nesta, O bem imediatamente 

tutelado refere-se ao concorrente, ao Passo que o direito antitruste 

atenta a concorrência, ao mercado. 243 

Diversas são as posições na doutrina quanto aos interesses tutelados. 

No tocante 2 lei concorrencial, ao elencar a coletividade como a titular dos 

bens protegidos por esta lei, parece crível que 0 legislador optou por ampliar 

0s limites da tutela. 

Contudo, reconhece-se que Para fins de proteção à ordem econômica, 

tanto a livre concorrência como a repressão concorrência desleal têm 

objetivos comuns: a proteçáo do mercado, a busca Por eficiência e o bem- 

estar da coletividade. 

3.3 A Lei n. 8.884194 e o âmbito de aplicação: os sujeitos da Lei 

Concorrencial 

Conforme analisado neste estudo, a Lei n. 8.884/94 não deve ser vista 

apenas em função da eliminação dos efeitos deletérios do mercado, mas deve 

ser encarada como forma da qual dispõe 0 Estado para conduzir o sistema da 

concorrência, na implementação de suas políticas públicas. 

Nas palavras de Calixto Salomão Filho: "A garantia efetiva da 

concorrência (e não de mercado) 6, portanto, 0 valor central do direito 

concorrencial". '" 
Verificado que o artigo 170 da Constituiçáo da República tem por 

objetivo "assegurar a todos existência digna conforme 0s ditames da justiça 

243 F~~~~~~~ A, os fundamentos do antitruste. 3' ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2008, p. 287. 
244 Direito concorrencial: as condutas. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 49. 



essa premissa tem por força concluir que o objetivo primeiro a ser 

perseguido pelas normas concorrenciais é a justiça social, e serve de 

instrumento para concretização dos direitos elencados para o atingimento da 

meta socializante. 

No plano jurídico, a defesa da concorrência tende a refletir a 

intervenção estatal no domínio e ~ 0 n Ô m i ~ 0 ,  e, por outro lado, conferir a 

liberdade de atuação de forma a assegurar aos agentes econômicos a 

liberdade de competição. 246 

Tendo em vista que os princípios constitucionais que norteiam a 

atividade econômica apontam para uma técnica de interpretação teleológica 

de suas normas, é certo que qualquer conclusão que não guarde harmonia 

com os princípios esposados na Carta Magna não logrará amparo legal. 

Nesta quadra, admite-se, porém, que a lei da concorrência não apenas 

interprete 0s dispositivos constitucionais, mas venha a definir e trazer o 

instrumental necessário no melhor escopo de refrear os abusos do poder 

econômico, a fim de consolidar OS preceitos constitucionais no intuito da 

Promoção da justiça social. 

De imediato se percebe a amplitude do âmbito de aplicação da lei, que 

não se refere apenas a empresa para fins de responsabilização por atos ou 

Condutas anticoncorrenciais, mas abrange tanto as pessoas jurídicas como 

pessoas físicas, sendo aquelas de direito público ou privado (art. 15). 

245 Nesse sentido, confira paula A. FORGIONI. 0 s  fundamentos d o  ant i t ruste. São Paulo: Revista 
dos Tribunais. 1998, p. 1711172. 

246 A liberdade de competiqão será sempre permeada intervenção estatal na forma preventiva, 
por meio dos instrumentos regulatórios a fim de garantir a manutenção da concorr6ncia. e na forma 
repressiva a se evitar, não as concentrações de mercado, mas as práticas restritivas de direito que 
da competição possam advir. A revisão do modelo Ilberal de concorr6ncia. (sobre a irreversibilidade 
do f im da utopia da concorrência perfeita): Cf. SANTOS, Antònio Carlos, GONÇALVES, fdaria 
Eduarda e M A R Q U E S ,  p,.qaria Manuel Leitao. (Coords.! D i re i to  económico. 3' ed., Coimbra: 
Almedina, p,  305 e ss. A colaboração da doutrina liberal da concorrência conduziu a uma 
redefinição dos seus conceitos para dar lugar a-uma releitura do modelo concorrencial, numa 
acepção mais aceitável a respeito das concentraç0es.de empresa no sentido de que tragam mais 
eficiência ao mercado, com vistas a maximizar a satisfaça0 do consumidor, e não apenas como 
beneficio do mercado, O objetivo principal passa a, ser 0 bem-estar do consumidor e por via reflexa 
a preservação das  esse mesmo sentido, ressalte-se Calixto Saiomão ~ i i h o  aduzindo 
que entre os objetivos da ordem econbmica, três Se destacam: a va l0 r i~açã0  do trabalho humano, a 
livre iniciativa e a busca da justiça social. Em caso de,suposto conflito entre eles. prevalecerá o 
principio mais diretamsnte aletado pela medida especif ica em análise. Regulação da  at iv idade 
econômica: e fundamentos jurídicos. Sao Paulo: Malheiros, 2001. p. 131-132. 



É certo que a empresa se define como atividade econômica; por isso, 

em relação um grupo de empresas, tem-se que a responsabilidade é atribuida 

a uma delas unicamente, pois que Se entende que O grupo que exerce a 

atividade econômica tem objetivo Comum. Esta a razão pela qual o art. 17 da 

Lei n. 8.884/94, estabelece a responsabilidade solidária, cristalizando assim a 

tradição européia. 

A par desta responsabilidade, a lei antitruste traz ainda a possibilidade 

de desconsiderar a ~ersonalidade jurídica do infrator (art. 18), dispositivo que 

está em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor (art. 28). 

Embora ambos os dispositivos tenham pecado pela técnica legal, no 

âmbito concorrencial, o artigo em COmento evidencia a possibilidade de 

sacrificar a defesa da concorrência em favor de outros interesses sociais. A 

regra geral, todavia, é a da autonomia da Pessoa jurídica. 

É fato que a perda social ocasionada pelo exercício do poder de 

mercado possui estreita consonãncia Com a redução da produção e com o 

aumento de preços. Esse tema é bem colacionado por J0S6 Marcelo Martins 

Proença: 

Assim ocorrendo, os consumidores será0 duplamente prejudicados, 

uma vez que, primeiro, O Preço excessivo constitui uma indesejAvel 

transferência de renda do consumidor para O agente econômico e, 

em segundo lugar, a eficiência económica de mercado fica 

comprometida, porquanto as quantidades necessárias não sáo 

produzidas, ainda que alguns consumidores estejam dispostos a 

pagar o preço mais alto por determinado produto ou serviço. 

O art, 20 da Lei Antitruste Brasileira impõe a questão da territorialidade: 

"Aplica-se esta lei, sem prejuízo de convençÕes e tratados de que seja 

signatário o Brasil, 5s práticas cometidas no todo OU em parte do território 

nacional ou que nele produzam OU possam produzir efeitos". 

247 
Concentração empresarial e 0 

direito da concorrência. São Paulo: Saraiva. 



Portanto, parece ser irrelevante que a conduta tenha gerado efeitos ou 

não, como também é irrelevante a nacionalidade da empresa (art. 15, Lei n. 

8.884194). Basta que seja caracterizada a ilicitude da prática infratora 

Causadora do dano ou do potencial efeito, para que se apliquem as sanções 

referidas na norma legal antitruste. 

A ampliaçáo de mercados fomentada pela economia de produção em 

massa, resultado da revoluçáo industrial e fruto de um sistema capitalista, 

atrai todo tipo de operações internacionais, especialmente com o advento da 

"sociedade informacionai". 
248 

AO mesmo tempo em que Se procura assegurar essas operações 

engendradas no mercado, deve-se levar em conta a política desenvolvida por 

outros países, cujo escopo se volta aos interesses nacionais, e por 
249 

consequência, têm natureza protecionista. 

fato que, como consumidores, procura-se sempre o melhor produto, 

com melhor preço e de qualidade, mas, como cidadão, impõe-se a exigência 

da supervisão e a regulamentação dessa cadeia de fornecimento, ainda que 

para isso seja necessário manter ou acrescentar algumas barreiras. 

248 ci tando immanuel Wallerstein, José Eduardo Faria explica que. para entender o fenbmeno da 
globalização sob o aspecto capitalista, o Estado, nesta nova,  Perspectiva econõmica, seria a 
conseqüencia e a causa do capitalismo. tendo em vista que diversos grupos lutam entre si pelo 
acesso ao poder e pelo controle da máquina estatal de forma a utilizá-la nas operações de mercado 
(interno e externo). A geração de vastas e complexas redes de interesses interdependentes ao Iado 
de espaços econamicos exclusivos conjtgados a uma complexa rede de mecanismos interligados de 
produção, comercializaçáo e distribuiçao d e  bens e serviços, entre Outros fatores acabam por 
estratificar a economia de uma forma globalizada. Esse,Processo global f lui para uma acumulação 
de riquezas que vão escoar para além das !rontelras naclonals. O D i re i to  n a  economia 
g l o b a ~ i + ~ d ~ .  1' ed. 4' Tiragem. Sáo Paulo: Malheiros, 2004, P. 86/98. Sobre o tema globalização, 
interessante relato de Thornas Friedman a respeito da globallzaçao np arnbito econdrnico: "Desde 
que as multinacionais começaram a esquadrinhar 0 planeta atrás de mao-de-obra e mercados, seus 
interesses sempre ultrapassaram os do Estado-naÇ?o que Ihes abrigava a sede. O que se vê hoje 
na Terra piana, no entanto, i2 uma diferença quantitativa de ta! magnitude que se converge numa 
diferença qualitativa, AS empresas nunca desfrutaram ?e tanta liberdade e de tão pouca resistência 
na distribuição de suas atividades de pesquisa e,fabricaçao (de Produtos sofisticados ou não) por 
todo O mundo - e náo se sabe quais serap as consequencias para as relações entre 
as empresas e os paiseç que a sediam". Cf. O mundo e Plano. Uma breve história do século XXI. 
Rio de Janeiro: Objetiva, 2005, P. 24'. 

Recentemente, artigo publicado na Folha de SãoPaulo divulgou O impasse sobre as medidas de 
redução de p r o ~ e c i ~ n i s m o  agrlcola dos Paises ricos. O ,  diretor-geral da OMC, Pascal Lamy, 
apresentou proposta em Genebra. na Rodada Doha. aos integrantes de sete palses que tentam 
obter abrir caminho para abertura comercial. Cf. 'Acordo na OMC avança com nova propostau, 
 FOI^^ de são paulo. ~ 2 0  pauto. 26/07/2008. DINHEIRO, 0 ' .  



A existência de um mercado global ensejou a concentração de 

empresas permitindo assim que O poder econômico tomasse proporções 

gigantescas, ocasionando insegurança jurídica para os setores mais 

vulnerávejs, principalmente no âmbito das relações do trabalho e das 

relações de consumo, cuja proteção jurídica tradicional, ou seja, aquela 

fornecida pelo Estado já não se coaduna Com a dinâmica que favorece 0 

mercado internacional. 

Por fim, vale ressaltar mais uma vez que 0 âmbito de aplicação da Lei 

n. 8.884/94 alcança não só as empresas nacionais, mas também as empresas 

estrangeiras (art. 2 O ,  parágrafo 2"). Portanto, 0 teor desta amplitude faculta 

ao legislador atribuir responsabilidade a todos aqueles que exercem atividade 

econômica e fazem parte do grupo econômico, tendo em vista que todos 

possuem objetivo comum. 

3.4 0 contro le de atos de concentração e 0 s  benefícios ao Consumidor 

como fundamento legit imador da operação 

A tutela da concorrência se direciona Por duas vertentes: no controle 

das condutas dos agentes de mercado (na forma de repressão) e no controle 

das estruturas de mercado (na forma preventiva). 0 controle estrutural 

exercido pelo CADE (Conselho Administrativo de Direito Econômico) na forma 

preventiva tem previsão legal no art. 54 da Lei n. 8.884194. Este artigo impóe 

a obrigatoriedade de submeter OS atas que limitem Ou de qualquer forma 

prejudiquem a concorrência, ou que resultem na dominação de mercados 

relevantes de bens ou serviços, à apreciação do CADE para aprovação ou 

não. 
O controle das estruturas de mercado B de vital importância para a 

concorrência porque previne O abuso de poder econômico e evita a formação 



de estruturas concentradas, que aumentam o poder econ6mico e acabam por 

facilitar a adoção de condutas an t i conco r renc ia i~ .~~~  

A finalidade deste tipo de controle 6 a Prevenção, a fim de se evitar 

um aumento da concentração de mercado e a criação de monopólios, o que, 

por certo, trazem efeitos deletérios a concorrência, quer para o mercado, quer 

para os agentes econômicos ou para os cons~mido res .~~ '  

A concentração ocorre quando duas ou mais empresas se unem, ou 

seja, se associam, com a conseqüente modificação em suas estruturas, a fim 

de obter uma vantagem competitiva. 252 A lei estabelece que estes atoç 

devem submeter-se ao controle do CADE, de acordo com o 9 3 O ,  art. 54 da 

Lei n. 8.884194 e, se referem a qualquer fusão ou incorporação de empresas, 

constituição de sociedade para exercer 0 controle de empresas ou qualquer 

forma de societário, que implique participação de empresa ou 

grupo de empresas resultante em 20 % (vinte por cento) de um mercado 

relevante,'53 ou que em qualquer dos Participantes tenha registrado 

faturamento bruto anual no último balanço equivalente a R$ 400.000,oo 

(quatrocentos milhões de reais). 

Como ensina Izabel Vaz, as fusões e inc0rp0ra~ões são algumas das 

formas jurídicas previstas em lei e instrumentais hábeis a permitir uma melhor 

organização dos fatores produtivos, de forma que, uma das preocupações das 

250 SANTIAGO, ~~~i~~~ Sotero. Direi to da concorrência.  Doutr ina e jur isprudência.  Salvador: 
Podivm, 2008. p. 244. 

25' ~ 0 ~ ~ 1 0 ~ 1 ,  paula A. 0s fundamentos d o  ant i t ruste. 3' ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2008, p. 470. 

252 FORGION,, paula A. 0 s  fundamentos d o  ant i t ruste. 3' ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2008, p. 4641466. 

253 Entende-se por mercado relevante o ambiente de atuação dos agentes econõmicos em que se 
travam as de concorrincia e cujo comportamentp esta sendo analisado. Sem a delimitapão 
do mercado relevante é impossível identificar,qua!quer lncld&ncia das condutas estabelecidas no 
art. 20 da ~~i n. 8.884/94. portanto, a deliml!açao do mercado ;e!evanle é pressuposto para a 
identit icaçáo do mercado no qual alua determinado, agente economico (ou agentes econimicos),  
Para isto, é necessário que este mercado seja analisado sob dois aspectos: o mercado relevante 
geográfico e o mercado relevante do produto. ,Mercado relevante geográfico 6 a area em que as 
empresas ofertam e procuram produtos ou serviços em condlçoes, de Concorrência homogineas no 
que se referem a preço, preferéncia dos consumidores. Caracteristicas dos produtos OU serviços. 
Mercado relevante do produto compreende todos os Produtos ou serviços que podem ser 
substituidos entre si pelo devido hsçuas  caracterlsticas. preço e utilização. FORGIONI, 
Paula A. ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ t ~ ~  do  ant i t ruste. 3' ed., Sao Paulo: Revista dos Tribunais. 2008, p. 230/254. 



autoridades antitruste, quando da análise dos atos de concentração, é 

justamente se valer de mecanismos Capazes para salvaguardar os direitos do 

consumidor. 254 OS atos ou contratos devem ser notificados previamente à 

sua realização ou em até 15 (quinze) dias úteis, a partir da data de assinatura 

do primeiro documento vinculativo firmado entre as partes. 

A análise do processo de ~0n~entraÇáO inicia-se na SEAE (Secretaria 

de Acompanhamento Econômico) que, em 30 (trinta) dias úteis deverá emitir 

um parecer, o qual será encaminhado SDE (Secretaria de Direito 

EconÔmico), que terá mais 30 (trinta) dias Para emitir seu parecer. Após este 

trâmite, a SDE encaminha OS autos do Ato de Concentração ao CADE 

(Conselho Administrativo de Direito Econômico) Para que no prazo de 60 dias 

proceda ao julgamento do processo. Neste seguimento, será elaborado um 

relatório pelo Conselheiro Relator do Processo, havendo possivelmente, 

manifestação da procuradoria do CADE e do Ministério Público. 255 

A importância do controle preventivo das operações se justifica em 

razão de uma melhor monitoraçáo do mercado e da atuação dos agentes 

econômicos, mesmo porque o controle de estruturas no âmbito preventivo não 

se volta apenas aos efeitos econômicos advindos das concentrações 

empresariais, mas aos efeitos jurídicos que 0 excesso de concentração de 

poder econômico pode causar à sociedade. 

0 agente econômico, frequentemente, Se utiliza de práticas de 

manipulaçáo do mercado tendente a eliminação dos concorrentes ou a 

restrição à entrada de novos agentes econÔmicos, colocando em risco as 
256 

instituições democráticas. 

Na verdade, a tuteia prevista na lei concorrenciai vai além do 

monitoramento das concentrações de empresas que detenham poder 

econòmico, pois a finalidade desta lei é restringir as práticas que possam 

254 os interesses do consumidor nas fus6,eS e incorporaçóes de empresas. In:  Revista do 
~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ,  sáo paulo: Revista dos Tribunais. 2000,  V. 35, lul/set. P .  219J220. 

255 
Lei de Defesa da ConcorrBncia: Lei n. 8.884194. 

256 SANTIAGO, sotero. Direito da concorrência. Doutrina e jurisprudência. Salvador: 

Podivm, 2008,  p. 246.  



alterar a estrutura do mercado com provaveis efeitos lesivos ao cenário 

econôrnico. 

Neste sentido são as palavras de José Marcelo Martins Proença: 

O que interessa, portanto, à legislaÇã0 antitruste é a concentração 

do poder econômico que poderá falsear a concorrência e não, tão 

simplesmente, a agregação capitalística, uma vez que essa pode se 

dar sem que haja aumento do poder econômico, e, portanto, sem 

qualquer interesse para a Lei da Concorrência. 257 

Conforme bem observado por Isabel Vaz, a importância do controle 

dos atas de concentração se evidencia na esfera de PrOte~áo do consumidor: 

O controle dos atos de concentraçáo - como é óbvio - tem como 

objetivo manter desc0ncentrada.s as estruturas de mercado, de modo 

a reduzir a autonomia excessiva de alguns concorrentes na definição 

de preços, incrementar a competição. promover a melhoria da 

qualidade dos produtos e serviços, e, assim fazendo, beneficiar, pela 
258 redução dos custos, o consumidor final. 

De fato, nos termos do art. 54, 5 1°, 1 1 ,  da Lei 8.884194, a autoridade 

antitruste aprovará o ato de concentração desde que os benefícios 

decorrentes desta operação sejam distribuídos de forma equitativa entre 0s 

participantes, de um lado, e os consumidores ou usuários finais, de outro. 

Some-se a isso, a redaçáo do 5 2" do mesmo artigo que vincula a 

legitimidade destes atos desde que respeitem, pelo menos, três das 

condições previstas no parágrafo 1" do referido dispositivo legal, e também 

não impliquem ao consumidor ou usuário final. Portanto, é evidente a 

257 c~~~~~~~~~~ à Lei ,,o 8,884194 - arts. 54 a 57. COSTA. Marcos da. MENEZES, Paulo Lucena de. 
M A R T , ~ ~ ,  Rogério ~~~d~~ da Silva (coords.). Direito concorrencial: aspectos jurídicos e 
economicosl comentários a LBI no 8.884194 e estudos doutrinArios. Rio de Janeiro: América 
Juridica, 3711406, 2003, P. 376. 

258 os interesses do nas fusóes e incorporaçóes de empresas. /n: Revista do 
c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  Sáo Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, V. 35, luilset. P. 221/222. 



preocupação da lei concorrencial para com a proteção do consumidor na 

análise dos atos de concentração. 

A concentração de mercado pode ocorrer de várias formas e em 

diversos níveis, motivada por diferentes fatores que favorecem o processo de 

concentração, podendo ocorrer na forma vertical, horizontal OU por 

conglomeração. 259 

Será quando vários estágios de produção de um bem são 

agregados por uma mesma empresa ou grupo, ou seja, uma mesma empresa 

extrai o insumo, manipula-o, manufatura O produto e O comerciaiiza. 

Ocorre a horizontal quando agentes econômicos atuam no 

mesmo mercado relevante. Assim acontece, quando vários produtores de 

matéria-prima se reúnem, apresentando-se no mercado como um único bloco, 

ou pura e quando algumas unidades atuantes no mercado sáo 

Compradas por outras. 
261 

Isabel Vaz considera que este tipo de concentração é a mais 

suscetível de causar danos a concorrência e, portanto, para ela se voltam as - 
262 

atenções das leis, da jurisprudência e da doutrina. 

Outra modalidade de concentração é 0 conglomerado, que ocorre 

quando as empresas atuam em mercados relevantes separados, com 

atividades diversas e não mantém relação entre si. 

De forma residual são entendidas com0 conglomerados as 

concentrações que não são verticais e nem horizontais. '" A exemplo destes 

Conglomerados, pode-se citar: "as fábricas de Produtos diversos, empresas 

259 N ~ ~ ~ ~ ~ ,  Fábio, curso de economia: introdução ao direito económico. 4. ed. são paulo: 

Revista dos Tribunais. 2005, P. 278. 

260 N ~ ~ ~ ~ ~ ,  Fábio, curso de introdução ao direito econômico. 4' ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais. 2005, P. 278. 

261 N ~ ~ ~ ~ ~ ,  Fábio, curso de economia: introdução ao direito econômico. 4. ed. são paulo: 

Revista dos Tribunais. 2005. P. 278. 

262 os interesses do nas fusdes e incorporaçóes de empresas. in: m,.,ista do 

Consumidor. ção paulo: Revista dos Tribunais. 2000. V. 35, ~ul lse l . ,  p. 228. 

263 Paula A, ~ ~ " d ~ ~ e n t o s  do antitruste. 3' ed.. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2008, p. 468. 



transportadoras, redes varejistas, empresas de jornalismo, granjas avícolas, 

todas atuando como divisões de uma grande empresa ou como empresas 
!r 264 interligadas por vínculos societários . 

Assim, no conglomerado, a empresa adquirida fabrica um produto, que 

de certa forma está relacionado com a atividade exercida pela empresa 

adquirente, É possível ainda, que esta operaçáo seja uma forma de estratégia 

de mercado, ou seja, a empresa adquirente tem interesse em adquirir 

empresa que fabrique produto similar ao dela. 265 

Conforme bem sintetizado por José Marcelo Martins Proença: 

A principal razão econômica do  conglomerado é a diversif icação, 

tendo em vista a reduçáo de  r iscos. Operando e m  vários mercados,  

0s riscos do  conglomerado sáo pulverizados e as eventuais perdas 

no mercado de um produto em si tuaçáo desfavorável  s e  compensam 
H 6  

com 0s lucros auferidos em outro. 

NO a possibilidade de redução de riscos se dá em 

razão da reciprocidade de operações, tendo em vista que as empresas 

compram e vendem umas das outras. 

NOS termos da Lei n. 8.884194, o CADE poderá autorizar os atas de 

concentração, sob qualquer forma manifestados, desde que, estes não 

impliquem em prejuízo à concorrência OU resultem em dominação do mercado 

relevante e, para isso, a lei determina algumas condições para efeitos de 

aprovação, ou seja, que os atos tenham Por objetivo, cumulada ou 

Fábio. curso de economia: introduçáo ao direito econ6mico. 4' ed. são paulo: 

Revista dos Tribunais, 2005, P. 278. 

265 PROENÇA, J O ~ ~  ~ ~ ~ c ~ l o  Martins. comentários ti Lei no 8.884194 - arts. 54 a 57. COSTA, Marcos 
da. MENEZES, Paulo Lucena de. MARTiNs, Rogério Gandra da Silva (coords.). Direito 
concorrencia~: juridicos e econ6micosl comentários h Lei no 8,884194 e 
doutrinários. ~i~ de Janeiro: América Jurídica, 3711406. 2Oo3. P. 379. 

268 PROENÇA, José ~~~~~i~ Martins. comentários a Lei no 8.884194 - arts. 54 a 57. COSTA, Marcos 

da. MENEZES, paulo Lucena de. MARTINS. Rogério Gandra da Silva (coords.). Direito 
concorrencia,: aspec~os  juridicos e econ6micosl comentirios A Lei no 8.884194 e estudos 
doutrinêrios, ~i~ de janeiro: América Juridica, 37114069 2003, P. a79. 



alternativamente: a) aumentar a produtividade; b) melhorar a qualidade de 

bens ou serviços ou c) propiciar eficiência e O desenvolvimento tecnológico 

OU econômico. 

Dentre os objetivos perseguidos pela Lei da Concorrência estão: maior 

produtividade e por conseqüência, maior quantidade e variedade de 

mercadorias de forma a suprir as necessidades dos Consumidores, 

~ i a b i l i z a n d ~  melhores possibilidades de escolha, bem como a qualidade de 

bens e serviços e a maximizaçáo do bem-estar e satisfação dos 

Consumidores por critérios de eficiência e~0nÔmica. 

AO assegurar a proteçáo da concorrência Por critérios de eficiência, a 

lei antitruste busca conciliar o fomento da atividade econômica à satisfação 

do consumidor, de forma a efetivar os Seus direitos mediante o controle dos 

atos de concentração. 

Ca,ixto Salomão Filho aponta para essa eficiência267, no controle das 

condutas e das estruturas: 

Na lei brasileira essa necessidade de Proteção em via direta dos 

consumidores - e não apenas indireta, através da procura da 

maximização da riqueza global - é reforçada, ainda, pela existência 

de previçáo especifica no tocante à eficiência. Mais do que isso. Ela 

é revelada, sobretudo. pela existência de regulamentos diversos para 

a valoração da eficiência no Controle das estruturas e das 

268 
condutas. 

De fato, a lei se vale de instrumentos jurídicos que possibilitam reduzir 

os prejuízos causados pelas transações empresariais e maximizam os 

benefícios ao consumidor por estas praticas, embora a eficiência por si só 

267 NO entendimento deste autor, a eliciênc!a é a mais imPortan!e defesa no tocante a análise dos 
atoç de concenlraç,-o, ~ i ~ ~ i l ~  concorrencial: as estr~tU,ras. sao Paulo: Malheiros, 2003, p. 267. 
segundo Calixto ~~~~~á~ ~ i l h ~ :  "A eficiência 8 p,pr~nc~Pio  fundamental do direito antitruste, na 
teoria neoclAssica,~ p~~ legislaçáo brasileira, a eflcie?cia tem Poslçao de destaque. No tocante ao 
controle dos de concentraqáo, para aprovaçao destes atos. outros fatores devem estar 

Presentes. Idem, p. 167. 

268 ~i~~~~~ concorrencial: as 
Sáo Paulo: Malheiros, 2003. P. 145. 



não garanta que os ganhos serão realmente repartidos com 0s 

consumidores.269 

O compromisso de desempenho, cuja previsão legal encontra-se no 

art. 58 da Lei 8,884194, está entre 0s instrumentos jurídicos a ser utilizado 

quando presentes as hipóteses do art. 54, 5 l 0  do citado diploma legal. 

Esse compromisso aperfeiçoa-se por meio de acordo entre 0s 

participantes da operação e a Administração Pública, sendo a competência 

para firmá-lo, do Plenário do CADE. Nos termos do acordo, os participantes 

comprometem-se a cumprir as condições impostas pelo CADE para a 

aprovação da operação. 

Ressalte-se que, a Secretaria de Direito Econômico irá fiscalizar as 

metas a que se comprometem as empresas, no sentido de gerar as 

eficiências previstas no art. 54, 5 1°, da Lei 8.884194, seu de~cumpr imen t~  

implicará na revogação da aprovação do ato pelo CADE, na forma do art. 55 

(no caso de não serem alcançados 0s beneficias visados), e a conseqüente 

abertura de processo administrativo Para adoção das medidas cabiveis (art. 

58, da Lei n. 8.884194). 

Na aprovação dos atos de concentração Com restrições, as decisões 

dos órgãos da concorrência têm se posicionado no entendimento de que as 

eficiências de mercado devem ser extensivas a todo cenário econòmico, a 

rigor, pela satisfação do consumidor.27o 

Como exemplo, vale mencionar o Ato de Concentração no 

08012.0111g6/2005-53, que teve como requerentes as empresas White 

Martins Gases Industriais Ltda. e a Air Liquide Brasil Ltda., para fornecimento 

de gases industriais para a Companhia Siderúrgica do Atlântico. A operação 

foi analisada em instrução conjunta com a SEAEIMF com sugestão de 

aprovação com conforme se depreende de parte do parecer 

269 MARTINEZ Ana Paula. A proteçáo dos consum,idores pela norma concorrencial. I": Revista do 

Direito do ~ ~ ~ ~ ~ ~ i d ~ ~ .  ~ á o  Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, V. 52. oulldez, p.  1 I ,  

270 Juriçprud&ncia do CADE disponível em: <http:llwww.cade.gov.br>. Acesso em 30 jan, 09. 



exarado pela SEAE (Secretaria de Acompanhamento Econbmico) e acolhido 

pela SDE (Secretaria de Direito Econômico): 

(...) AS eficiências que foram apresentadas são significativas para a 

CSA e, conseqüentemente, para o Segmento siderúrgico. Todavia, as 

mesmas, apesar de observadas nos segmentos de oxigénio, 

nitrogênio e argõnio comercializados no estado liquido (cilindro e/ou 

a granel), dificilmente serão repartidas com o consumidor. 271 

Verifica-se, desiarte, que a defesa da concorrência tem por escopo 

uma preocupação imediata com 0 consumidor, no que tange distribuição 

dos benefícios gerados pelos aios de concentra~ão, tendo em vista que no 

controle das estruturas, a autoridade antitruste há de levar em consideração 

os ganhos au fe r id~s  pelos agentes econômicos e a satisfação dos 

Consumidores. 

Ainda que pareça um paradoxo, de fato não 0 é, porque os interesses 

dos agentes econômicos e dos consumidores encontram ponto de equilíbrio 

no próprio sistema legal, na medida dos freios e contrapesos que a lei 

concorrencial se vale para limitar as operações empresariais, condicionando- 

as a determinadas exigências em benefício dos consumidores. 

O excesso de concentração é prejudicial a toda Sociedade, em razão 

do poder dos agentes econômicos em impor preços, controlar a produção e 

definir quem atua no mercado. *'' Sob esta ótica, O controle dos atas de 

concentra~ão, que possam prejudicar a concorrência, se justifica pela eficacia 

que este tipo de fiscalização proporciona ao mercado e aos Consumidores. 

De outro lado, na análise desta eficácia, Heloisa Carpena identifica um 

paradoxo (ou vários) no direito da concorrência, que num plano mais concreto 

se expressa na disciplina da concentração empresarial, na medida em que 

poderá ser benéfica ao consumidor, Porque permite a formação de economia 

271 
Disponivel em: <ht~p://www.mj.gov.br/sde>. Acesso em 24 jan. 09 

272 SANTIAGO Sotero. 0ireito da concorrência  Doutrina e jurisprudência. salvador: 

Podivm. 2008,'p. 246. 



de escala, as quais reduzem 0s custos de produção, e ao mesmo tempo 

Produz efeitos deletérios, quando diminui OU elimina a variedade de opções 

no mercado. 273 

Apesar dos esforços das autoridades antitruste, ainda há muito que 

ser feito em relação as práticas competitivas que causam tantos prejuízos 

concorrência e ao consumidor. Nesse sentido é que a lei se vale de alguns 

instrumentos para salvaguardar o mercado. 0 s  resultados, porém, estão 

longe de alcançar os efeitos almejados. 

A medida cautelar prevista no art. 45, da Lei 8.884194, serve de 

instrumento valioso, porque como mecanismo acautelatorio, impede que 

certos atas de concentração realizados pelas empresas e apresentados ao 

CADE, acabem por produzir efeitos nocivos a Concorrência e aos 

Consumidores, antes da conclusão da análise. 

0 artigo em comento, em cotejo com OS arts. 5' e 6" da Lei n. 7.347185 

(Lei de A Ç ~ O  Civil Pública), viabilizam a tutela da Concorrência e do 

Consumidor, na medida em que constituem meios hábeis a preservar 

inalteradas as de mercado, com vistas à Prevenção de alteração 

irreversível ou de difícil reparação, até que seja efetivado 0 julgamento do ato 

de concentração, a preservar a eficácia do resultado final da operação. 
Outro mecanismo de salutar importancia 6 0 acordo de reVersibilidade 

da operação, insto no art. 55 da lei antitruste, cuja disposição se refere a 

revisão da da operação no caso das informações prestadas pelos 

participantes sejam falsas ou enganosas, se ocorrer 0 descumprirnento de 

qualquer das assumidas OU, na hipótese de não se alcançar 0s 

benefícios visados. 
N~,O obstante OS mecanismos trazidos pela lei concorrencial, outros 

vão sendo incorporados no sistema brasileiro de concorrência para um 

melhor monitoramento dos atas de concentração. 

~ ~ i ~ t ~  ainda a chamada "instrução conjunta" de atos de 

concentração entre a SDE e a SEAE, formalizada pela Portaria Conjunta 

273 O consumidor no direito da 
Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p.  251 



SDEISEAE n. 33/2006, para 0s casos de maior complexidade em que 

estas duas secretarias atuarão em COOperação técnica. Tem-se assim, 

mais uma forma de racionalizar 0s recursos públicos, com a conseqüente 

redução de tempo de duração dos processos. 

No tocante a esta atUaçã0 Conjunta, a Secretaria de Direito 

Econômico, em agosto de 2007, firmou convênio274 Com a Procuradoria do 

CADE, a f im de dar maior agilidade aos atos de concentração que 

possuam um reduzido potencial lesivo. Desta forma, fo i  instituido o rito 

sumário, que garante uma análise rápida dos atos de concentração de 

menor complexidade, apresentados ao Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência, e cujo prazo para emissão de parecer de cada Secretaria, é 

de 15 (quinze) dias. 

com efeito, o sistema concorrencial deve estar em constante 

aprimoramento, sempre afinado com a real finalidade da lei, que 6 a 

preservação da Com vistas a proteção da coletividade e 

busca por eficiências econômicas. De outro modo, tornar-se-ão inócuas 

todas as formas de monitoramento e fiscalização dos órgãos 

concorrenciaiç em relação as operações empresariais, cuja 

tendência é o aumento das fusões e incorporações face a economia 

globalizada. 

3.5 Breve histór ico das infraçóes a ordem ec0nÔmica e o direito de aqão 

para a defesa de direitos coletivos e individuais homogêneos 

A análise das condutas anticoncorrenciais merece destaque pela Lei n, 

8.884/94 em razão dos efeitos delet6rios que estas práticas produzem. Assim, 

a interpretação das infrações a ordem econômica deve ser realizada de forma 
275 

Conjugada dos arts. 20 e 21 da lei em comento. 

274 convênio S ~ ~ /  procuradoria do CADE sobre Procedimento sumário. Disponlvel em: 

<http:l/www.cade.gov.br>. Acesso em 26 ian. 09. 

275 ~ ~ t .  zO: Constituem infraçáo da ordem econòmica, independentemente de culpa, os aos sob 

qualquer forma que tenham por Obleto ou Possam Produzir 0% seguintes efeitos, ainda 



A rigor existem duas vertentes a serem consideradas pela legislação, 

para fins de definição dos comportamentos anticoncorrenciais; a saber: 1)  a 

análise do objetivo do agente; 2) e 0s efeitos do ato p r a t i ~ a d o . ' ~ ~  Portanto, 

somente serão consideradas como ilícitas as condutas do art. 20, da Lei n. 

8.884/94, se estas implicarem em prejuizo à concorrência, à livre iniciativa, 

para a dominação de mercado, para o aumento arbitrário dos lucros e para o 

exercício do poder dominante. 

De acordo com o Anexo I da Resolução n. 20 do CADE, as práticas 

restritivaç da concorrência dividem-se em: verticais e horizontais. Esta norma 

dispõe que as definições e classificação contidas no Anexo I não exaurem o 

universo de práticas que, em determinadas circunstâncias, podem ser 

Consideradas como infraçáo à ordem e ~ ~ n ô m i c a .  

AS práticas restritivas horizontais consistem na tentativa de reduzir ou 

eliminar a concorrência de mercado, por meio de acordos entre concorrentes 

no mesmo mercado relevante com respeito a preços OU outras condições, 

seja praticando preços predatórios (Anexo I da Resolução n. 20 do CADE). 

AS em que tais práticas podem ocorrer são: 

1. Cartel - Acordo explicito ou tácito entre Concorrentes do mesmo 

mercado, envolvendo parte substancial do mercado relevante, 

influenciando os preços, quotas de ~rodução,  distribuição e divisão 

territorial. 277 

A ocorrência de cartel é a mais comum das práticas restritivas de 

mercado e ocorrem em vários Setores da economia, acontecendo com 

mais frequência em alguns segmentos. A exemplificar, cite-se o cartel 

dos acos planos, caracterizado pela conduta concertada das empresas 

que alcançados: I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorr8ncia 
OU a livre iniciativa: 1 1  - dominar mercado relevante de bens OU serviços; I I I  - aumentar 
arbitrariamente os lucros; I V  - exercer de forma abuslva Pos(Çap dominante. O art. 21 traz as 
condutas que as  hipóteses previstas no ar!. 20 e seus IncIsoS e que caracterizam infração 
da ordem econamica, perfazendo um total de z4  
276 Fernan,jo t j e r r e n .  Direito econômico: d o  direito nacional ao direito 

Supranacional. são Paulo: Atlas, 2006, P.  231. 



produtoras deste segmento econômico, quais sejam, Cosipa, Usiminaç 

e CSN, condenadas ao pagamento de uma multa em mais de 50 

milhões de reais. 278 

Caso mais recente foi a condenação que atingiu as empresas 

ARO Mineração Ltda., Sociedade Mineradora Ltda. (SOMAR) e 

Sociedade dos Mineradores do Rio Jacui Ltda. (SMARJA), todas do Rio 

Grande do Sul, por firmar preços em Conjunto e dividir clientela. O 

CADE abriu um precedente ao condenar ao pagamento de 10% (dez por 

cento) de seu faturamento, a empresa que prestou consultoria às 

empresas infratoras. Consta da decisão que a areia extraída destinava- 

se & construção civil, não havendo outro substituto para este insumo. 

AS três empresas juntas respondiam por 47% (quarenta e sete por 

cento) de toda a produção de areia do Rio Grande do Sul e 50 % 

(cinquenta por cento) da região metropolitana de Porto Alegre. 279 

A prática do cartel é prejudicial e merece repúdio, porque obriga 

os consumidores, as empresas e 0 próprio Estado a pagar os altos 

preços impostos pelas empresas infratoras, Ou não adquirir os produtos 

ou serviços por elas ofertados, consistindo em prejuízo ao mercado em 

razão de seus efeitos nocivos. 

2. Outros acordos entre empresas - Restrições horizontais que, envolvem 

apenas parte do mercado relevante elou esforços conjuntos 

temporários, voltados a busca de maior eficiência, especialmente 

produtiva ou tecnológica. Este tipo de conduta requer uma análise mais 

apurada com critérios de razoabilidade que irá0 aferir as eventuais 

eficiências econdmicas desta prática. 

2?8 processo ~dminis t ra t ivo  n. 08000.051337/94-48 - CADE. Disponível em: 
~ht tp: I lwww.cade.gov.br> ,  Acesso e m  24 jan. 09. 

279 ~i~~~~~~~~ em: <ht tp: l ,www,mj .g~~.br /sde/data~ages> Acesso e m  24 ian.  09. 



3. Ilícitos de associações p r ~ f i ~ s i ~ n a i s  - Referem-se a quaisquer praticas 

que limitem injustiiicadamente a concorrência entre os profissionais, 

principalmente mediante conduta concertada. 

4. Preços predatórios - Consiste na prática deliberada de preços abaixo 

do custo variável médio, visando eliminar concorrentes para, em 

momento posterior, poder praticar preços e lucros mais próximos do 

nível monopolista. Esta prática há de Ser analisada de forma detalhada 

para afastar as hipóteses de práticas sazonais normais ou de outras 

políticas comerciais da empresa, além da análise do comportamento 

estratégico da empresa. 

Calixto Salomão Filho Sustenta que 0 objetivo predatório não 

apresenta maiores problemas quando for possível demonstrar, de 

forma manifesta, a intenção predatória. Contudo, é necessário que o 

material probatório revele a verdadeira intenção dos agentes 

econômicos em eliminar a concorrência, OU seja, que haja o objetivo 

predatório. 280 

práticas restritivas verticais ocorrem na forma de r e s t r i ~ õ e ~  

impostas por produtores e ofertantes de bens ou serviços em um dado 

mercado (de origem) sobre mercados relacionados Verticalmente - a 

montante ou a jusante - ao longo da cadeia produtiva (mercado alvo), 

verticais são práticas anticompetitivas porque 

possibilitam as empresas a exclusão de seus rivais, uma vez que 

aumentam as barreiras a entrada de novos participantes do mercado, 

seja pela elevação dos custos dos novos competidores ou a 

maximização de exercício coordenado de poder de mercado por parte 

de produtores~oferta~tes, fornecedores OU distribuidores. 

280 
nireito concorrencia,: as São Paulo: Malheiros, 2003, P. 176. 



Dentre as condutas mais comuns de restrição vertical elencadas na 

Resolução 20 do Anexo I do CADE estão: 

1. Fixação de preços de revenda - O produtor estabelece, mediante 

contrato, o preço (mínimo, máximo ou rígido) a ser praticado pelos 

distribuidores/revendedore~. *'' OS riscos advindos desta prática têm 

forte reflexo na esfera do bem-estar do consumidor, uma vez que a 

conduta facilita aos agentes econôrnicos O monitoramente de preços de 

venda aos Também no caso específico do pós-venda, a 

permitir a dos usuários após a compra dos produtos, quando 

se reduz de forma drástica o leque de alternativas a serem oferecidas a 

eles. 

2. Restrições territoriais e de base de clientes - Neste caso, o produtor 

estabelece limitações quanto a área de atuaçáo dos 

distribuidores/revendedOreS, restringindo a concorrência e a entrada de 

novos competidores em diferentes regiões. 

Este tipo de restrição é prejudicial a0 mercado porque facilita a 

monopolização deste pelos distribuidores e restringem o acesso de 

novos competidores efetivos aos consumidores Potenciais, na medida 

em que dificultam que distribuidores ou revendedores rivais vendam 

para 0s consumidores localizados na área sujeita a e x c i ~ s i v i d a d ~ .  

3. Acordos de exclusividade - 0.5 compradores de determinado bem ou 

serviço se a adquiri-lo Com exclusividade de determinado 

vendedor (ou vice-versa), ficando assim proibidos de comercializar 0s 

bens dos rivais. 

281 Segundo prisci la ~ ~ ó l i ~  Gonçalves. a principal caract,eristica de pjeços ?e revenda. seja imposta 
de forma unilateral ou por acordo dos agentes economlcos, 6 aobrlgatoriedade da disposiçáo, ou 
seja, a manutenFáo dos preços de revenda 8 geralmente seguida pela recusa de negociar pelos 
produtores em relaçáo aqueles distribuidores que nao aceitaram o Preço fixado. Fixação e 
sugestáo de preços de revenda em contratos de  dls l r~buiçao.  Sao Paulo: Singular, 2002, p. 160, 



Estes acordos são entabulados Por meio de contrato, e. estipuladas 

cláusulas que são de grande prejuízo aos consumidores, uma vez que 

tem reduzida a sua opção de escolha, na compra de produtos e 

serviços. 

4. Recusa de negociação - O fornecedor ou comprador, ou conjunto de 

fornecedores ou compradores, de determinado bem ou serviço 

estabelece unilateralmente as condições em que se dispõe a negocia- 

10, em geral a um distribuidorlrevendedor Ou fornecedor, eventualmente 

constituindo uma rede própria de distribuiçãolrevenda ou 

fornecimento. 282 

5. Venda casada - Consiste em subordinar a venda de um bem à 

aquisição de outro ou à utilização de um Serviço, ou subordinar a 

prestação de um serviço h utilização de Outro Ou à aquisição de um 

bem. 283 

A venda caçada 6 a prática abusiva e encontra-se inserida no art, 

21, XXIII da Lei n. 8.884/94, como também no Código de Defesa do 
2&1 

Consumidor, no seu artigo 39, incisO I. 

Trata-se de prática ilícita que consiste em obrigar O Consumidor a 
aquisição de um produto ou serviço a outro produto ou serviço, ou 

vender ao consumidor quantidade diversa de sua vontade, sem que 

este tenha qualquer poder de interferência nesse Processo, sem 

oportunidade de escolha. 

282 Na decisão do processo administrativo n. 08012.009991/98-02, condenou O Shopping (guatemi, 
por impor aos seus lo,istas clausulas terreno do ShoPping Center. Oisponivel em: 
çhtt~: / /www.cade.gov.br>.  Acesso em: 27 jan. 09. 
283 

A lei ,,, 8,884/94 diçpóe no art. 21: "As seguintes condutas. albm de outras. na medida em 
que configurem hipótese prevista no art. 20 e seus incisos,- caracterizam infraçào A ordem 
econamica: (,,,) XXII~ - subordinar a venda de Um bem A ~quisiçao de Outro Ou A ~ t i l i z a ç ã o  de um 
serviço, ou subordinar a prestaçfio de Um serviço h utillzaÇa0 de outro ou A aquisiçao de um bem-, 

284 Art. 39. e vedado ao fornecedor de produfos OU serviFOSt dentre outras prbticas abusivas: I . 
Condicionar o de ou SerVIÇO ao forneciment0 de Outro Produto ou serviço, bem 

sem justa causa, a limites quantitativos; 



A venda casada fere a liberdade de escolha do Consumidor, 

afetando o seu bem estar, portanto, além das consequências civeis e 

administrativas acarretadas aos agentes, impõem-se ao infrator o dever 

à reparação do dano, cabendo indenização material e moral. 

NOS termos do artigo 84, do mesmo diploma legal, poderá o 

magistrado determinar a abstenção da prática ilícita, por força da 

determinação legal e se reiterada a prática, impor a de~cons ide raçã~  

da personalidade jurídica da empresa (art. 28). 

6. Discriminaçáo de preços - Nesta prática, O produtor utiliza o seu poder 

de mercado para fixar preços diferentes Para 0 mesmo produto/serviço, 

discriminando compradores, individualmente OU em grupos, de forma a 

se apropriar de parcela do excedente do consumidor e assim elevar 

seus lucros. 285 

O rol do art, 21 da Lei n. 8.884194 não 6 exaustivo, pois qualquer 

artifício que possa ser utilizado para reduzir a disputa pela preferência do 

Consumidor e importar na diminuição das suas possibilidades de escolha, 

bem como em detrimento a concorrência, resultará em prejuizo do 

mercado. 286 

síntese, o passo inicial para análise de uma prática de mercado 6 

a carac.terizaçáo de sua natureza anticoncorrencial com a existência de 

evidências que a adequada instruçáo do Processo para a adoção 

das medidas cabíveis. 

. . 
285 R ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~  que esta pratica não 6 especificamente anticompetitlva. tendo em vista que o 

produtor possa aumentar os lucros, sem afetar o bem-estar do co"*'"'?+'r. Tudo vai depender da 
an41ise in concreto a notar pela forma como poderá ocorrer a biscrlminaçáo de preços. Como 
exemplo tem.se a utilizaçf,o de serviço público. Note-se que a ?(scr imlna~ao de preços reflete a 
presençá de consumidores 

tem niveis de consumo dlverslflcados. Em alguns casos, esta 
discriminacio Dode indicar uma variante de recusa de vendas ou de venda casada. . . 
286 M A R Q , , ~ ~  Fernando de Oliveira. comentários h Lei 8.884194 - arts. 20  a 22. COSTA, r,qarcoç 
da. M E N ~ ~ ~ ~ ,  paulo Lucena de. MARTiNS, 

Roghrio Gandra da Silva (coords.). Direito 
~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :  aspectos juridicoç e econômicos/ comentários h Lei na 8.884/94 e estudos 

doutrinários. Rio de Janeiro: 
~ ~ b ~ i ~ ~  Jurídica, 203/214. 2003, p. 209. 



Para tal, 6 necessária a análise das condições estruturais e 

institucionais como: a delimitação do mercado relevante; a determinação da 

dimensão geográfica do mercado relevante a ser definido em termos do 

Produto, e a estimativa das participações no mercado relevante (Anexo I da 

Resolução 20 do CADE). 

A repressão às condutas ant i~~ncorrencias encontra respaldo 

Constitucional no art. 173, 9 4', aduzindo que a lei reprimirá o abuso do poder 

econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da 

concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. Esse mesmo artigo, em seu 

Parágrafo 50, dispõe que haverá responsabilidade da pessoa jurídica, 

às pun içóe~ compatíveis com sua natureza, nos atos praticados 

contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. 

O sistema contemplado pela ordem concorrencial, encontra 

SUpedâneo na Constituição da República, tendo em vista OS fundamentos que 

orientam a ordem econômica, dentre eles, a livre concorrência e a defesa do 

consumidor. 
N~~~~ entendimento, Fernando de Oliveira Marques chama atenção 

para o caráter preventivo da lei, no tocante à dispensa da caracterização de 

culpa: 

~~~t~ medida, o forte caráter preventivo e a expressa dispensa de 

c a r a c t e r i z a ç ã o / a p ~ r a ~ ã ~  de culpa na conduta do agente revelam a 

singular abordagem legislativa da Lei no 8.884194 que a aproximam 

dos jurídicos nacionais que tratam das relações de 

consumo e do meio ambiente, e que, de outro modo, afastam os 

,iStemas de interpretação baseados na apuração da culpa, que 

sejam de natureza privada ou de natureza penal. 287 

- 
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Em resumo, o legislador inseriu a proteçáo da concorrência atrelada a 
defesa dos consumidores, porque é por meio da preservação da concorr&ncia 

que se alcançará a satisfação e o bem-estar dos consumidores. 

Para isso, a lei dispõe de alguns mecanismos que servem de 

importante instrumental a tutela do mercado. 0 art. 29 da Lei n. 8.884194 abre 

grande oportunidade para o controle de práticas anticoncorrenciais, porque 

Confere aos prejudicados defender Seus direitos em juíz0. 288 

Neste expoente, são as palavras de Marcelo Moscogliato: 

( $ . .  ) outrossim, o célere desenvolvimento do Direito do Consumidor 

no Brasil é indicativo da possibilidade de rápida introdução de 

valores concorrenciais centrados na defesa do consumidor. O Direito 

~ ~ ~ ~ o ~ i ~ ~  é a defesa do consumidor no atacado. 

0 direito de ação encontra-se consagrado na Constituição da República 

no art. 50, xxxv e determina: "a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesáo ou ameaça a direito". Assim, toda e qualquer pessoa, 

independentemente de sua posição social, econômica e cultural, no gozo dos 

Seus direitos e liberdades, pode ter acesso justiça e pedir a tutela 

para obter a satisfação de Seus direitos, na medida da lesão ou 

ameaça sofrida. 
O art, 29 da Lei 8.884194, disciplina de forma expressa a tutela dos 

direitos individuais daqueles que eventualmente tenham sido atingidos por 

práticas configuradas como avessas a ordem ecOnômica: 

Art, 29, os Por si ou Pelos legitimados do art. 82 da Lei 

n, 8,078, de 11 de setembro de 1990, poderão ingressar em juízo 

para, 
em defesa de seus interesses individuais ou individuais 

,,omog~neos, obter a cessação de práticas que constituam infração 

288  MO^^^^^^^^^ Marcelo, Evolução do Direitq Antitruste no Brasil: alguns aspectos. I": ROCHA, 
J O ~ ~  Carlos de Ca;valho let a,]. (coord.). ~ e i  antitruste. Belo Horizonte: De1 Rey. 2005, p. 198. 
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da ordem econ6mica, bem como O recebimento de indenizaçáo por 

perdas e danos sofridos, independentemente do processo 

administrativo, que não ser& SuspenSO em virtude do ajuizamento de 

ação. 

O artigo em comento contempla a possibilidade de defesa de direitos 

individuais e individuais homogêneos, na tentativa de ampliar as formas de 

tutela j ~ r i s d i c i o n ~ l ,  possibilitando ainda o ressarcimento ao lesado. 
290 

Inobstante a lei conferir O direito de açã0, cuja garantia encontra 

fundamento constitucional, esse direito se condiciona a certos requisitos 

legais que lhe conferem validade: legitimidade ativa OU passiva para a causa, 

0 interesse de agir e a possibilidade juridica do pedido. Estando presentes 

estes três pressupostos, o lesado poderá requerer a tutela jurisdicional. 

Apesar do ressarcimento pelas perdas e danos, a lei também aduz que 

a demanda poderá tramitar na esfera administrativa e judicial, 

Concomitantemente, sem que haja 0 bis in idem. Isto porque 0 bem jurídico 

buscado no âmbito do Poder Judiciário é 0 bem da vida, direito 

individualmente lesado ou ameaçado e, na esfera administrativa, a objetivar a 

punição da conduta do infrator, para preservar a concorrência e o bem-estar 

da coletividade (titular dos bens jurídicos protegidos pela lei Concorrencial), 

entendida em uma dimensão difusa. 
~ 1 6 ~  disso o art. 83 da Lei n.8.884194 admite a aplicação subsidiária 

das disposi,-.óes do Código de Processo Civil e das Leis n.7. 347185 (Lei de 

Ação civil pública) e Lei n. 8,078190 Importa ressaltar, que estas normas 

últimas, contém dispositivos relacionados com a ordem econômica, a exemplo 

do art, 10, V, da ~~i de Civil Pública, e 0 art. 4" do Código de Defesa do 

Consumidor. 

290 O art, i B 6  do Código Civil de 2002 
dispõe: "Aquele que. P,or ação ou omissáo voluntária, 

negligència ou imprud&ncia, 
direito e causar dano a outrem. ainda que exclusivamente moral, 

alo illcito". 



Em resumo, no cotejamento das legislações em comento, conclui-se 

que entre os objetivos previstos na Lei da Concorrência, coexistem de forma 

harmoniosa a proteção da concorrência e a tutela dos consumidores. 

A ação de que dispõe O art. 29 da Lei 8.884194, será proposta em face 

daqueles que infringiram a ordem econômica e, neste entendimento, o art. 15 

desta lei dispõe que as infrações à ordem econômica se aplicam a qualquer 

Pessoa física ou jurídica, de direito público OU privado, ou associação de 

entidades ou pessoas constituídas de fato ou de direito, ainda que de forma 

temporária, com ou sem personalidade jurídica, mesmo que exerçam 

atividade sob regime de monopólio legal. 

É bem verdade que o art. 29 da lei antitruste Contempla o direito de 

ação para a proteção dos direitos individuais e individuais homogêneoç, cujos 

legitimados por si poderão demandar em juizo. Contudo, em matéria de 

direitos difusoç e coletivos, o referido artigo admite a possibilidade destes 

direitos de serem por meio dos legitimados do art. 82 da Lei 

8.078j90, bem como da Açáo Civil Pública, OU seja, O art. 29 da Lei 8.884Jg4 

não contempla a tutela individual porque Ihes faltaria 0 interesse de agir. 291 

N~~~~ contexto, além das condutas ilícitas elencadas no rol do art. 21,  

da Lei n. 8,884/94, conjugue-se as penalidades impostas nos arts. 23 e 24,  da 

mesma lei, que de forma isolada OU cumulativamente, subsidiam o 

entendimento sistêmico do normativo a delimitar a natureza 

repressiva da 
D~~~~~ as penas impostas no art. 24 da Lei n. 8.884194 estão: a 

publicação, em meia página e às expensas, do infrator, em jornal indicado na 

decisão, de extrato da decisão condenatória, por dois dias Consecutivos, de 

- 
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Uma a três semanas e a inscrição do infrator no Cadastro Nacional de Defesa 

do Consumidor. 

Esta última disposição guarda assimetria com OS arts. 43 e 44 da Lei 

8.078/90, que dispõe sobre os bancos de dados e cadastros de consumidores 

e de tal forma, que o consumidor ao ter acesso às inf0rtTIaçÕes atualizadas 

desses cadastros, terá ciência das práticas engendradas pela empresa 

infratora. 

A publicidade sobre a condenação do infrator serve de instrumental a 

Coibir as práticas anticompetiti~as, haja vista que este tipo de divulgação 

denigre a imagem da empresa e põe em risco a sua credibilidade. Neste 

caso, parece crível que o efeito negativo Para a empresa seja mais maléfico 

do que o valor pecuniário, porque atinge valores intangíveis e de difícil 

restauração. 

Como bem salienta Ana Lopes PrietO: 

(,,,) muitas vezes as penas Pecuniárias, Como, por exemplo, a 

pub l i ca~ão  na imprensa OU a impossibilidade em participar de 

concorrência no setor público, têm reflexos mais danosos do que a 

imposição de pena pecuniaria. 0 s  danos morais. as repercussões 

para a marca no mercado podem ser citados como exemplos desses 

~ e ~ s e  sentido, muitas vezes, a imposiçáo de penas 

acessórias poderá ser muito mais grave do que a pena principal. 293 

De qualquer modo, na aplicação da Pena ao infrator, dispõe a lei que 

será levada em conta a gavidade da infração. Exemplo disso é a não 

notificação do ato de concentração, que se reveste de maior gravidade do 

que a notificaqáo intempestiva. Todavia, será considerada a boa-fé do 

infrator, ou seja, se o infrator tinha a plena consciência de que a sua conduta 

293 B~~~~ histórico das penas na legislação antitruste. In:,C?sTA. Marcos da. MENEZES, paulo 

~u~~~~ de, MARTINS Rogério ~ ~ ~ d r a  da Silva (co0rds.i. Direito concorrencial: aspectos jurfdicoç 
e econdmicosl ComeLtários B Lei n 

o 8,884194 e estudos doutrinários. Rio de Janeiro: ~ ~ b ~ i ~ ~  

Jurídica. 2151234. 2003, p. 221. 



consistira em prática de grave infração, a vantagem auferida ou pretendida 

Pelo infrator e a consumação ou não da infração. 

A parte do direito de ação, outros instrumentos são indicados na lei 

concorrencial para tutela da concorrência e dos consumidores. 

O programa de leniência 294 constitui-~e em recurso fundamental para 

dar efetividade à punição aos autores da infração concorrencial e reprimir as 

condutas anticompetitivas. 

Por meio deste mecanismo, permite-se a um participante de cartel, ou 

de outra prática anticoncorren~ial coletiva, denunciar a prática às autoridades 

antitruste, em regime de cooperação com as investigações em troca de 

imunidade antitruste e criminal. Nesse sentido, a redução das 

penalidades aplicáveis é outro instrumento de repressão às pr6ticas 

anticompetjtivas tendo bastante aceitação no Direito Antitruste Americano. 

Ainda não se encontrou, porém, a repercussão substancial no sistema 
295 Coflcorrencial brasileiro. 

A preventiva296 também é Um mecanismo de tuteia, h parte do 

direito de ação conferido ao consumidor, que Por I-neio dos órgãos da 

concorrência procura efetivar a tutela de forma a buscar salvaguardas que 

viabilizem a realização do processo administrativo. Esta medida pode ocorrer 

em qualquer fase do processo que. por determinação do Secretário da ÇDE, 
0" do ~ ~ ~ ~ ~ l t , ~ i ~ ~  Relatar do CADE, impõe a cessação da pratica de infração 

à ordem e se poss[vel, promova a reversão h situação anterior, 

fixando multa dl8ria. 
ainda, o comprOmi~gO de c e ~ ~ a p ã o ~ ~ ' .  possibilitando a qualquer 

infrator acordo de cessaçáo da prática sob investigação. Ressalte-se 
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que esta medida, conforme disposição legal, não implica em confissão quanto 

à matéria de fato e nem em reconhecimento de ilicitude da conduta analisada. 

Ressalte-se que, certas infraçóes, em virtude da elevada lesividade, 

não são contempladas pelo acordo, portanto, aquelas cuja conduta incide o 

dolo, a consciência e a assunçáo do risco de lesar a concorrência e 0s 

consumidores. 

A primar por estas medidas, 0s órgãos da concorrência, no exercício da 

função administrativa, podem se valer da ajuda de outros órgãos em regime 

de cooperaçáo no sentido de se buscar uma maior efetividade na repressão 

às condutas anticompetitivas. 

3.6 A Le i  8.078/90 como norma de ordem pública e de interesse socia l  

Antes de adentrar no tema da Lei de Defesa do Consumidor (Lei n, 

8.078/90), cumpre salientar a noção jurldica de relaçáo de consumo, tendo 

em vista que esta é o pr6prio cerne e eixo central do direito do Consumidor. 
Por certo, examinar-se-á o conceito doutrinário aduzido pelos vários autores, 

eiucidando toda a noção que esta relação insere. 

Nas relaçóes contratuais de massa e da forma despe r~ona l i zad~  e 

910balizada nos dias atuais, sabe-se que as regras tradicionais do Direito 

Privado regidas pelo Código Civil de 2002, não mais atendem aos negócios 

juridicos de grande escala, cujos contratos Se perfazem em forma 
padronizada sem dar chance ao consumidor de opinar a respeito. 

~~~t~ contexto, as palavras de Débora Gozzo sobre as inovações no 

Direito Privado: 

O surgimento da Lei n. 8.078190, em 11 de setembro de 1990, que se 

tornaria conhecida pela designação de Código de Defesa do 

consumidor foi, em realidade, um marco dentro do Direito p&rlo, 

basicamente do Direito Privado, se for levada em consideração a 

divisáo bipartide do Direito em Privado e Público. Houve, 
efetivamente, inovação de fundo dentro daquela área. vez que o 



Direito Civil, principal ramo do Direito Privado, não conseguia mais 

atender às exigências da categoria dos indivíduos denominados, com 

a lei, de consumidores, como o cidadão comum seria capaz de 

esperar. Isto porque a lei civil contém normas que buscam 

regulamentar as questões entre part iculare~,  tratando-os igualmente. 

Essa ~ o l u ç ã o ,  contudo, não estava mais sendo satisfatória, para uma 

sociedade que náo era mais aquela de quando o Código Civil foi 

elaborado no final do século XIX. 298 

Se o direito privado regula as relações jurídicas entre os particulares e 

tem por finalidade predominante salvaguardar 0s interesses individuais, 

Parece que hoje, esta instituição merece adequação Com a nova realidade 

econõmica, tendo em vista que esse direito privado também tem urna função 

social, ou seja, suas normas têm Por escopo regular de forma direta as 

relações e situações jurídicas de cunho privatístico. 

Se paralelamente à ordem pública social existe a ordem pública 

eCOnÔmica, diante do cenário a t ~ a l ,  Urge que se insira nestas duas ordens a 

Ordem pública de proteçáo dos consumidores. 

Neste sentido, Débora Gozzo aduz: 

F ~ ~ ~ ,  ao poder que se encontra concentrado nas maos dos 

fornecedores de ditarem, em Parte. as regras do mercado 

concorrencial, nada mais adequado a um sistema jurídico do que 

editar uma lei que tenha por f i to Proteger 0 consumidor das "garras2, 

do seu oponente, o fornecedor. Esses sujeitos são os protagonistas 

das chamadas rslaçóes jurídicas de consumo. 

Nelson Nery Júnior também assinala 0 objeto da regulamentação do 

Código de Defesa do consumidor Como a relação de consumo, ou seja, a 

298 A previsão constitucional de defesa do consumidor. In: COLTRO. Antônio Carios Mathias 
(coo,d.). Constituição ~ ~ d ~ ~ ~ l  de 1988. Dez anos (1988-1998). São Paulo: Juarez de Oliveira, 
1999. p. 149. 
299 A previsão consti~ucional de defesa do consumidor. In: COLTRO. Antônio Carloç ~ ~ t h i ~ ~  
(~oord.) ,  Constituição Federal de 1988. Dez anos (1988-19981. sáo Paulo: Juarez de oliveira, 
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relação jurídica entabulada entre fornecedor e consumidor 3", ressalte-se que 

se trata de uma relaçáo especial. 

Luiz Rizzato Nunes preceitua que o sistema legal privatista não tutela 

efetivamente as situações jurídicas de relaçao de consumo, como explica a 

seguir: 

(,..) quando nos referimos as relações contratuais privatistas, o que 

se faz é uma interpretação objetiva de um pedaço de papel com 

palavras organizadas em proposições inteligíveis e que devem 

representar a vontade subjetiva das partes que estavam IA, na época 

do ato da contratação, transmitindo o elemento subjetivo para aquele 

mesmo pedaço de papel. E uma vez que tal fo i  feito, pacta sunt 

servanda, isto 8,  os pactos devem ser respeitados. 

Acontece que isto não serve para as relações de consumo. 

legal privatista para interpretar contratos de consumo é 

completamente equivocado, porque 0 consumidor não senta mesa 
para negociar cláusulas contratuais. Na verdade, o Consumidor vai 

ao mercado e recebe produtos e Serviços Postos e ofertados segundo 

regramento~ que o CDC agora pretende controlar, e de forma 
301 

inteligente. 

O axioma dessa relação é a finalidade com que 0 consumidor adquire 

o produto ou utiliza-se do serviço, com0 destinatário final, portanto, a relação 

jurídica de consumo é a destinação final ao consumidor, do produto ou 

serviço. 

~ , í b ~ ~ ~  G~~~~ chama a atenção para o conceito amplo de Consumidor 

no direito brasileiro, trazendo à ~0 lação  o amparo legal que a lei n. 8.884194, 

traz a todas as pessoas que tenham intervindo nas relações de consumo, 

Portanto salienta a autora, embora náo haja uma definição desejável e mais 

restritiva do conceito de consumidor, é certo que em relação as pessoas 

jurídicas, estando em de desfavorecimento Perante quem oferta 

300 
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produtos ou serviços, e, em não sendo utilizados como insumos, estarão 

acobertadas pela proteção 

A homogeneizaçáo dos produtos e serviços e a estandardização das 

relações jurídicas pressupõem um Outro tipo de interpretação j ~ r í d i c a . ~ "  

Nessa linha, Cláudia Lima Marques elucida um item a mais nessa 

relação, ou seja, a vulnerabilidade contratual do consumidor. Tratando-se não 

apenas de um fenômeno jurídico, mas de conotação econômica e social, cujo 

escopo da lei é dar proteção ao consumidor.304 

No que tange ao cunho econÔmic0 colacionado pela mencionada 

autora, percebe-se que a vulnerabilidade do consumidor impõe que o 

fornecedor aja de forma transparente e, sendo a concorrência parte do 

cenário jurídico onde se travam as relações de consumo, a transparência no 

trato das atividades econômicas deve estar Presente na concorrência, ou 

seja, não é pressuposto apenas das relações de consumo. 

Essa posição é defendida por Débora Gozzo: " ... não se deve 

esquecer que ao consumidor a cot-C~rrência só será útil se a qualidade dos 

produtos e dos serviços oferecidos no mercado forem tornadas claras, ou 

seja, transparentes."305 

Enquanto na concepção tradicional, Os Parceiros contratuais se 

encontravam em posição de igualdade Perante 0 direito (autonomia da 

vontade e paridade de obrigações), na sociedade de consumo atual esse 

entendimento já não é possível. 

desigualdade se faz irrefutável em razão do sistema atual de 

produção e de distribuição em massa, onde 0 comércio jurídico se 

despersonalizou e novas técnicas contratuais foram criadas, a exemplo da 

302 A prev i sáo  constitucional de delesa do consumidor .h: COLTRO, Antònio Carlos k,qathias 
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pré-elaboração unilateral do contrato, razão pela qual constatou-se que 0s 

mecanismos tradicionais para a proteção do consumidor eram i n e f i c i e n t e ~ . ~ ~ ~  

As normas consumeristas, Por sua vez, têm um sistema protetivo cujo 

regime próprio é definido com a fixação de princípios básicos e a estruturação 

própria de controle,307 tendo aplicação imediata em virtude de serem normas 

que inserem em seu bojo 0s direitos básicos do consumidor, direitos de 

ordem pública recepcionados na C o n s t i t ~ i ~ ã 0  da República a guiza dos 

direitos fundamentais, cujas prerrogativas garantem uma convivência digna, 

livre e igual para todos. 

Com efeito, princípios constitucionais como o da dignidade, da 

liberdade, da igualdade, da saúde, da segurança, da justiça, do direito à 

informação, da proteção dos interesses econômicos do consumidor, e da 

melhoria de sua qualidade de vida, entre outros, sáo princípios que 

direcionam toda a sistemática da lei con~umerista. 

A compatibiliza~ãO da tutela desses interesses com a necessidade de 

desenvolvimento econômico e tecnológico viabiliza OS princípios da ordem 

econômica contidos no artigo 170 da Carta Magna. Por esta razão a inclusão 

da defesa do consumidor se fez sentir dada a importância normativa da 

Constituição para a construção de um novo direito privado, cuja função social 

se volta a proteçao dos mais vulneráveis da sociedade. 

Nesta esteira, Cláudia Lima Marques conclui: 

(,..) a inclusão da defesa do consumidor como direito fundamental na 

Constituição Federal de 1988 tambkm signif ica, sistematicamente, 

uma garantia constitucional deste ramo do direito privado, um direito 

objetivo (na lei, no Sistema posto de direito) de defesa do 

consumidor. É a chamada "força normativa" da ConstituiFão 

de Konrad Hesse), que vincula o Estado e os intérpretes 

da lei em geral. que devem aplicar este novo direito privado de 

proteçáo dos consumidores (institucionalizado na ordem econòmica 

'O6 B I T T ~ ~ ,  Carlos ~ l b ~ ~ t ~ .  ~ i r e i t o s  do consumidor. 5' ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 

307 BITTAR Carlos ,qberto. ~ i ~ e i t o s  do consumidor 5" ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p, 25. 



constitucional, no art. 170, V, CF11988, garantindo e 

consubstanciando como valor a tutelar incluido na lista de direitos 

fundamentais, no art. 5', XXXI I ,  da CFl88. Em outras palavras, a 

Constituição Federal de 1988 é a garantia institucional da existência 

e efetividade do consumidor no Brasil". 'O8 

Por se tratar de uma lei multidisciplinar, tendo em vista a relação que 

o Código de Defesa Consumidor mantém com outros ramos do Direito, a Lei 

n. 8,078190 é também uma lei de natureza principiológica posto que se 

configura como um subsistema de autonomia prõpria, vigente dentro do 

sistema constitucional brasileiro.309 

Por esta razão, os vários princípios constitucionais que a embasam 

são elementos essenciais para o entendimento de sua normatizaçáo no 

mundo jurídico, fazendo-os expressos a partir de sua concretização na 

realidade fática. 

0 Código de Defesa do Consumidor Por ser um sistema próprio de 

normas que mantém uma autonomia em relação às demais regras, não se 

submete a nenhuma delas, mas Com elas convive em harmonia. 

Assim é, que a Lei no 8.078 é norma de ordem pública e de interesse 

social, geral e principiológico, e prevalece sobre todas as demais normas que 

sejam a ela anteriores, ainda que tenham natureza de lei especial, como bem 

preleciona Heloisa Carpena: 

NO atual estágio da ciência jurídica, e destacado o papel dos 

identificando a doutrina as diversas funçóes que possuem, 

Além de sua função normativa, desempenham também um papel 

hermenêuticO e~sencial, constituindo guias de aplicação e 

interpretação das normas constitucionais e infraconstitucionais, 

308 B E N J A ~ ~ ~ ,  Antõnio Herman V., MARQUES, Claudia Lima. BESSA Leonardo Roscoe, M~~~~~ de 
direito do consumidor, são Paulo: Revista dos Tribunais, 2007 ,  P. 27 .  

309 ~ . E N ~ ~ ~ ~ ~ ,  Antõnio ~ ~ ~ m a n  V.. MARQUES. Claudia Lima. BESSA Leonardo Roscoe. M~~~~~ de 
direito do consumidor sãO paulo: Revista dos Tribunais, 2007. P.  27. 



desempenhando ainda funções interpretativa, integrativa e também 

limitativa, como se viu com relação a teoria do abuso do direito. 310 

NO tocante ao interesse público e social, ressalte-se as palavras de 

Cláudia Lima Marques: "Assim, o direito do consumidor seria a parte mais 

social e imperativa deste novo direito privado (...)"311 

Nesse mesmo sentido José Geraldo de Brito Filomeno destaca a 

qualidade social da norma consumerista, cujo elenco de princípios 

epistemológicos serve de instrumental defesa dos consumidores: 

(...) cuida-se de um verdadeiro exercício de cidadania, ou seja, a 

qualidade de  todo ser humano, como destinatário f inal do bem 

comum de qualquer Estado, que 0 habilita a ver reconhecida toda a 

gama de seus direitos individuais e sociais, mediante tutelas 

adequadas colocadas à sua disposição pelos organismos 

institucionalizados, bem como a prerrogativa de organizar-se para 

obter esses resultados OU acesso aqueles meios de proteção e 

d e f e ~ a . ~ "  

O Código de Defesa do Consumidor adotou, de certo modo, um 

conceito de caráter econômico e 0 fez considerando o cidadão que no 

mercado de consumo age com vistas a atender suas necessidades pessoais, 

portanto, destinatário final dos bens e serviços oriundos da atividade 

econômica. 31 3 

~~~t~ sentido, manifesta-se Newton de Lucca: 

s o b  o ponto de vista da Economia, diz-se que o consumo vem a ser 

ato pelo qual se completa a última etapa do processo econômico, 

sendo consumidor aquele que O pratica. O inosso CDC adotou, de 

310 O consumidor no direito da concorrência. São Paulo: Renovar. 2005, p. 181.  

3 ' 1  c~~~~~~~~ no código de defesa do consumidor. Sáo Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p ,  41, 

312 M~~~~~ de direitos do consumidor. 8" ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 9. 

313 Newton de, ~ i ~ ~ i t ~  do consumidor. Sáo Paulo: Quartier Latin, 2003, p. 109, 



certo modo, na primeira de suas formulações, um conceito de caráter 

econômico. 314 

Com efeito, a posição do 'consumidor perante o mercado é de 

subordinação ao poder daqueles que detém os meios de produção. De forma 

que se justifica a proteção em razão da aquisição do bem ou serviço para uso 

próprio, ou seja, a não utilização profissional, pois de outra forma restaria 

descaracterizada a configuração de sua Presença na relação jurídica na 

condição de consumidor. 

O que distingue o consumidor na relação jurídica de consumo, portanto, 

é a não utilização dos produtos ou serviços como insumo na sua atividade 

profissional. 

Nesta órbita, ao prestigiar OS direitos do consumidor como ente mais 

vulnerável na relação jurídica, evidencia-se 0s direitos esposados na Carta 

Magna, notadamente os direitos sociais recepcionados no art. 6" da 

Constituição da República, ao trazer a proteção da saúde e da segurança, 

princípios básicos do Código de Defesa do Consumidor. 

3.6.1 0 s  sujeitos da relaçáo de consumo: Consumidor e fornecedor 

A noção de relação jurídica é de extrema importância para a 

compreensão da relação jurídica de consumo, pois toda relação jurídica é 
315 

disciplinada pelo Direito. 

Assim, pontes de Miranda conceitua a relação jurídica: 

(...) a relação inter-humana, a que a regra juridica, incidindo sobre 

os fatos, torna jurídica. De ordinário, está nesses fatos, como 

componente, ou como Um dos componentes do suporte fáctico. 316 

314 L U C C ~  Newton de, ~ i ~ ~ i t o  do consumidor. São Paulo: Quartier Latin, 2003 ,  p. t o g  

315 L U C C ~ ,  Newton, ~ i ~ ~ i t ~  do consumidor. São Paulo: Quartier Latin, 2003,  p.  87, 

316 Tratado de direito privado. V. I .  sáo Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, p.  117, 



Orlando Gomes preleciona: "Em toda relação jurídica as partes 

ocupam posição definida. Há duas posições típicas: a de sujeito ativo e a de 

sujeito passivo. Ao primeiro, a lei atribui poderes; ao segundo, deveres, 

ocorrendo, pois, a sujeição de um ao outro. i r  317 

No âmbito contratual, na c0rIcepção clássica do Direito, a pedra 

angular do vínculo formado pela relação jurídica era a autonomia da vontade, 

cuja idéia é a de valor da vontade, como elemento principal, como fonte única 

a legitimar os direitos e obrigações oriundas desta relação contratual. 

Pautado na premissa de que 0 contrato faz lei entre as partes, na 

concepção clássica. Portanto, a fonte criadora de direitos e obrigações era a 

vontade criadora, o elemento volitivo que assegurava os efeitos dos 

contratos. 

0 Código Civil de 2002 já traz uma cOnCePçã0 mais intervencionista, 

introduzindo inovaçóes como a função social dos COntrato~, a boa-fé objetiva, 

entre outros que traduzem uma conce~ção mais social, relativizando a força 

obrigatória dos contratos. 

AS relações jurídicas de consumo, travadas entre fornecedores e 

consumidores, cujo objeto 6 a oferta de bens OU serviços no mercado de 

consumo, exigem um tratamento diferenciado, tangenciado na função social 

do contrato sob a nova ótica contratua1 civil. 

Nesta esteira, são as palavras de José Geraldo Brito Filomeno: 

NO que tange, agora especificamente, ao "interesse socialn, tenha-se 

em conta que o Código ora comentado visa a resgatar a imensa 

coletividade de consumidores d a  marginal izaçáo não apenas em face 

do poder econõmico, como também dotá-la de instrumentos 

31' ao direito civil. 14 '  ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p .  98. 

MARQUES Claudia ~ i ~ ~ ,  contratos no código de defesa d o  consumidor. 4a ed., são paulo: 

Revista dos ~ i i buna is ,  2002. P. 39. 



adequados para o acesso à justiça do ponto de vista individual e, 

sobretudo, coletivo. 319 

0 interesse imediato do contrato (ou dos contratantes) é o interesse 

social porque e essencial do contrato que as pessoas dele se utilizem para 

atender aos seus interesses da forma que melhor lhe convier. Nesse sentido 

são as palavras de Maria Stella Gregori: 

Nesse sentido, mesmo a realização de um contrato entre duas 

grandes empresas é um exemplo de um caso de realização da função 

social de livre desenvolvimento da personalidade humana, uma vez 

que envolve a autonomia das pessoas que controlam aquelas 

empresas. Temos ai uma açã0 relevante não apenas no plano 

econOmico, mas também no plano moral, ético. 320 

fato que o Código de Defesa do Consumidor não traz a noção de 

relação de consumo; ao contrário, traz 0 conceito de consumidor, no art. 20, 

caput, que dispõe ser o consumidor: toda Pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço Com0 destinatário final. 

AS doutrinas estrangeiras têm concepções próprias a respeito da 

definição de consumidor, e não destoam muito da lei brasileira, porém todas 

elas não se abstraem de trazer um cunho econômico ao conceito de 

consumidor. 

A lei sueca (1973) de pr0teçáo ao consumidor, conceitua "consumidor" 

como "pessoa privada que Compra de um c~n?erc iante uma mercadoria, 

319 Ar t .  do código brasileiro de delesa do consumidor. h: GRINOVER, Ada Pellegrini, l e t  
códiao brasileiro de defesa do consumidor. 7" ed. Sáo Paulo: Rio de Janeiro: F~~~~~~ 

320 A das empresas,  nas ,relações de consumo. /n: Revista d e  llireito do 
c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  Sáo Paulo: flevista dos Tribunais, 2005. v. 59, lun/lul, P.1421143. 



principalmente destinada ao seu Uso privado e que é vendida no âmbito da 
o 321 atividade profissional do comerciante" (art. 1 ). 

NO México (1976), a lei consumerista, no art. 3', define consumidor 

como: quem contrata, para sua utilização, a aquisição, uso ou desfrute, de 

bens ou a prestação de um serviço.322 

No direito português, 0 art. 2', da Lei n. 24/96, de 31 de julho (Lei de 

Defesa do Consumidor) considera consumidor "todo aquele a quem sejam 

fornecidos bens, prestados serviços ou transmitidos quaisquer direitos, 

destinados a uso não profissional Por Pessoa que exerça com carácter 

profissional uma actividade económica que vise a obrtenção de 

benefícios". 323 

NO conceito doutrinário brasileiro, entende-se que consumidor seja 

qualquer pessoa física ou jurídica, que de forma individual ou coletiva, 

estabeleça uma relação de consumo, seja em seu benefício ou de outrem, 
324 

para adquirir produtos ou serviços. 

Além da definição trazida no caput do art. 2O, existem outras três 

definições dadas pelo do Código de Defesa do Consumidor : 

Art. 2". Consumidor  é a Pessoa f í s i ca  ou ju r íd ica  que adquire ou 

ut i l iza p rodu to  ou  serv iço,  c o m o  dest inatár io  f inal .  

Parágrafo único.  Consumidor  é a co le t i v idade  d e  pessoas,  a i nda  que 

indetermináveiS. q u e  ha ja  in terv indo n a s  re lações  d e  consumo ,  

(...) 

-- 
321 FILOMENO, ~~~é ~ ~ ~ ~ ~ d o  de Brito. Art. 1' do código brasileiro de defesa do consumidor, I,,: 
GRINOVER, Ada pellegrini, [etalj .  Código bras i le i ro  de defesa do  consumidor .  7" ed, são  paulo: 
Rio de ~ ~ ~ ~ i ~ ~ :  Forense universitária. p. 27 .  

322 FILOMENO, G ~ ~ ~ I ~ o  de Brito. Art. 1" d o  Código Bras i le i ro  de Defesa d o  ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ,  

comentado pelos d o  anteprojeto. ln: GRINOVER, Ada Pellegrini, [et ai]. 78 ed. Sâo 

paulo: de ~ ~ ~ ~ i ~ ~ :  Forense universitária, P-  27. 

323 O direito de consumo: autonomiz?ção e configuraçáo dogmática. In: LEITAO, ~~i~ M~~~~~~ 
(coord.), ~~~~d~~ do inst i tu to de d i re i to  de CO~Sumo. Colmbra: Almedina, 2002, p.  20 

j2' O legislador se  preocupo^ aqui com os terceiros. que embora estranhos a relação jurídica, foram 
atingidos pelo dano, e assegura a estes o ressarcimento pelo preiuizo causado, pois para todos 
os efeitos legais se equiparam aos consumidores. 



Art. 17. Consumidor é toda vit ima do evento danoso, na 

responsabilidade no acidente de consumo. 

(...) 
Art. 29. Consumidores são todas as pessoas, determináveis ou não, 

expostas as práticas previstas no Capitulo V do Ti tu lo I (Das Práticas 

Comerciais). 325 

Assim, além do conceito do art. 2", caput da Lei n. 8.078190, o 

parágrafo único deste mesmo artigo trata da coletividade de consumidores 

considerados não mais individualmente, mas coletivamente, ou melhor, como 

potenciais consumidores, ainda que não tenham intervindo na relação jurídica 

de consumo. 

0 art. 17 do mesmo diploma legal trata do consumidor equiparado, ou 

seja, aquele que não é o consumidor direto. Portanto, toda e qualquer pessoa 

natural ou jurídica, que venha a sofrer um dano, em decorrência do fato do 

produto ou serviço recebe a garantia legal, ainda que não haja uma relação 

de consumo, basta que tenha sido atingido Pelo evento danoso para insidir a 

responsabilidade objetiva. 

Todas as pessoas, determináveis ou não, expostas as práticas 

comerciais previstas no art. 29 do Código de Defesa do Consumidor também 

serão consideradas como consumidoras equiparadas, ou seja, por esta 

definição, o legislador buscou ampliar O conceito de consumidor. 

Na lição de Luiz Rizzato Nunes: 

Trata-se, portanto, praticamente de uma espécie de conceito difuso 

de consumidor, tendo em vista que já e desde sempre todas as 

pessoas sáo consumidoras por estarem potencialmente expostas a 
326 toda e qualquer prática comercial. 

325 Neste ultimo dispositivo, atentemos para a im~ortancia desse conceito. Para fins de prevenção e 

controle abstrato dessas práticas' seja, basta a mera exPoSiçá0 da pessoa às práticas 
comerciais ou contratuais para que se esteja diante de um consumidor que merece a tutela jurídica, 

326 curso de direito do 
3" ed. São Paulo: Saraiva. 2008, p. 85. 



Para Cláudia Lima Marques, este artigo vem legitimar os interesses de 

toda a coletividade que se encontra exposta as práticas de mercado no 

ambiente concorrencial, como segue: 

Trata-se talvez de Uma nova conscientização da intrincada 

correlação entre as ações dos agentes econõmicos individuais e 0s 

reflexos, por vezes danosos e difusos, na sociedade. Neste confl i to 

de interesses e forças da dinâmica sociedade de  massa em que 

vivemos, a ação de um grupo social, os  fornecedores, pode 

efetivamente determinar reações e prejuízos em um grupo difuso de  

indivíduos, consumidores e mesmo profissionais, equiparados a 

consumidores, por estarem direta ou indiretamente conectados às 

práticas dos primeiros. Neste caso, a jurisprudência já util izou O CDC 

para proteger o comerciante mais fraco em contrato de distribuição 

de bebidas, equiparando-o por força do art. 29 do CüC, tendo em 

vista, inclusive, os eventuais p r e j u i Z 0 ~  indiretos aos consumidores. A 

visão do Estado, como mediador dos interesses envolvidos, vai 

determinar a relevância jurídica ou não destes atos, a incluir ou 

excluir determinado grupo de individuos do ambito das novas leis 

tutelares dos consumidores. De certa forma, o legislador do  CDC 

previa a passividade do consumidor stricto sensu, a prevalência do 

fornecedor monopolista e a Possibilidade de que talvez o consumidor 

viesse a instigar a resposta do sistema, O combate 

efetivo das práticas abusivas, com diretos e indiretos ref lexos 

positivos para o consumidor, forçando a instituição de um mercado 

mais harmõnico e menos abusivo. De certa forma, a art. 29, agora 

renova o sistema, legitimando a atuação de novos 

econÕmicoS em virtude do dado comum de  vuinerabilidade, 

verdadeiro status análogo ao de consumidor, e, principalmente, ao 

instituir instrumentos mais ágeis e Sanções mais rígidas do que as 

conhecidas no direito da concorrência, de parcos efeitos no Brasil, 327 

327 Comentários ao código de defesa do consumidor. 2" ed. São Paulo: Revista dos ~ ~ i b ~ ~ ~ ~ ~  



Com efeito, em uma relação de consumo tem-se, de um lado, o 

fornecedor, que manipula os insumos, detém a tecnologia e o monopólio das 

informações sobre a atividade econômica que desenvolve; de outro, o 

consumidor, destinatário final do produto ou serviço que nele se esgota e 

que, não detem as informações sobre 0 produto ou serviço, exceto as 

prestadas, eventualmente, por aquele. 

José Geraldo Brito Filomeno assinala que o conceito adotado pelo 

Código foi exclusivamente econõmico, em razão da aquisição de produtos ou 

serviços pelo consumidor se dar em atendimento a uma necessidade 

individual, e não para exercer qualquer atividade negocial. 328 

E mais adiante acrescenta: 

(...) consumidor é qualquer pessoa. natural ou jurídica, que contrata, 

para utilização, a aquisição de mercadoria ou a prestação de 

serviço, independentemente do modo de manifestação d a  vontade, 

isto é, sem forma especial, salvo quando a lei expressamente a 

exigir.329 

Nas palavras de Fábio Konder Comparato, o conceito de consumidor 

se refere àqueles: "( ...) que não dispõem de controle sobre bens de produção 

e, por conseguinte, devem se submeter ao poder dos titulares deste". E 

enfatiza: "0 consumidor é,  pois, de modo geral, aquele que se submete ao 

poder de controle dos titulares de bens de produção, isto é, os 

empresários. P! 330 

O autor ressa!ta sobre a evidente posição de extrema vulnerabilidade 

a que o consumidor se vê exposto. Tanto é assim, que aqueles que detêm o 

poder dos meios de produção são 0s que detêm 0 poder de mercado, ou seja, 

32" 
de controle nas SIAS. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p.26. 

329 O poder de controle nas SIAs. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p.27 

330 COMPARATO, Fabio. A proteção ao consumidor: importante capitulo do Direito ~ ~ ~ ~ õ ~ i ~ ~ ,  ,,,: 
~ ~ ~ i ~ t ~  de ~ i ~ ~ i t ~  ~ ~ ~ c a n t i l ,  Ano XIII. no 15/16, 1974. 



sobre o que produzir, como e para quem produzir. É certo, então, que o 

consumidor é a parte mais fraca nessa relação.331 

José Reinaldo de Lima Lopes ao cuidar da questão sobre a definição 

de consumidor inserida no art. 2' do Código de Defesa do Consumidor 

ressalta para a interpretação do termo destinatário final, cujo critério de 

análise comporta ponderação, tendo em vista a subordinação econômica do 

consumidor. 332 

Na interpretação do artigo em comento, Claudia Lima Marques 

sintetiza as duas grandes tendências do consumerismo: as finalistas e as 

maximalistas. Para as primeiras, 0 consumidor é a parte vulnerável da 

relação de consumo, portanto, ele é todo aquele que adquire um produto OU 

serviço para utilizá-lo em seu próprio proveito, e não para revenda, ou para 

inseri-lo em sua cadeia produtiva. 

Para 0s segundos, os maximalistas, a redaçáo do art. 2' do Código é 

puramente objetiva, a ser interpretada extensivamente, e o destinatário final é 

o destinatário fático do produto OU ~e rv i ço ,  não importando se é pessoa f[sica 

ou jurídica, uma vez que a finalidade da Lei Consumerista se volta para 

regular a sociedade de consumo e não 0s S U J ~ ~ ~ O S  vulneráveis dessa 

sociedade. 333 

para 0s finalistas, a vulnerabilidade do consumidor é de extrema 

relevância para a interpretação da lei, porquanto delimita a proteção apenas 

àqueles que necessitam da tuteia jurídica em razão de sua real fragilidade, 

sendo esta, na visão de Cláudia Lima Marques, a que mais se afina com a 

interpretação do art. 2" do Código de Defesa do Consumidor, pois tem sua 

base na vulnerabilidade do consumidor (presumida Ou comprovada) e 

restringe conscientemente a figura do consumidor stricto sensu aquele que 

33' COMPARATO, ~ ~ b i ~ ,  A proteção ao consumidor: importante capitulo do direito econrjmico, ,,,: 
~ ~ ~ i ~ t ~  de ~ i ~ ~ i ~ ~  ~ ~ ~ c a n t i l ,  São Paulo, Ano XIII,  nD 15\16, 1974. 

332 GRINOVER,  Ada pellegrini, [et a/]. Código brasileiro d e  defesa do consumidor,  7. ed. Rio 
de janeiro:  Forense universitária. P.  28. 

333 Claudia ~ i , , , ~ .  contratos no código de  defesa do consumidor.  48  ed. s ã o  pau lo :  

Revista dos ~ ; ibuna iç ,  2002. P. 2521255' 



adquire um produto para uso próprio. E reforça: "Nas relações 

intercomerciantes, o direito do consumidor serve apenas de orientação da 

consulta profissional, limite à própria liberdade de iniciativa e autonomia 

privada. i, 334 

A critica desta autora aos que defendem a corrente maximalista é a de 

que esta visão transforma O direito do consumidor em direito privado geral, ou 

seja, retira do Código Civil quase todos 0s contratos comerciais, tendo em 

vista que os agentes de mercado utilizam insumos de forma intermediária 

para o desenvolvimento de suas atividades econômicas. 335 

Fábio Konder Comparato, por sua vez, afirma que Consumidores são 

aqueles que não dispõem de controle sobre 0s bens de produção, de modo 

que não possuindo esse domínio, submeter-se-ão aos titulares que detém 0s 

meios de circulação de riqueza, isto 6 ,  0s consumidores se submetem ao 
336 

poder de controle dos empresários. 

Na opinião de Luiz Rizzato Nunes a questão da interpretação do 

conceito está no termo "consumidor" como "destinatário final" utilizado pelo 

Código, o qual não menciona "bens de produção" ou "bens de consumo". 337 

Ademais, na opinião do referido autor, existe ainda uma outra norma 

que define o consumidor na relação de consumo, a saber: O art. 52, 1, do 
código de Defesa do Consumidor. A finalidade do legislador, segundo ele, foi 

a de ampliar a tutela ao cons~midor-pessoa jurídica: "Trata-se de previsão 

legal a permitir que o fornecedor em circunstâncias especiais justificáveis 

possa estabelecer contratuai limitando seu dever de indenizar.'fi38 

334 claudia Lima. contratos no  código de  defesa do consumidor.  4' ed. são  paulo: 

Revista dos ~ ; ibuna is ,  2002, P. 3j3. 

3 3 % ~ ~ ~ ~ ~ I M ,  H~~~~~ V.,  MARQUES. Claudia Lima. BESSA. Leonardo R O S C O ~ .  rdanual de direito 
do consumidor, são paulo: Revista dos Tribunais. 2007, P.  70.  

336 A proteçáo ao consumidor: importante capítulo do direito econômico. 1": Revista de Direito 

Mercanti l ,  Ano XIII. n 15/16, 1974. 

53' curso de direito do São Paulo: Saraiva, 2004. p.73. 

338 curso de direito do consumidor. São Paulo: Saraiva, 2004. p.80.  



Assim, toda vez que O produto e/Ou serviço puderem ser utilizados 

como bem de consumo, incidirá na relação as regras do Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que pessoa jurídica somente poderia consumir 

produtos e serviços que lhe servissem como bens de produçáo e que fossem, 

simultaneamente, bens de consumo. 

No Código de Defesa do Consumidor, entretanto, prevalece a inclusão 

das pessoas jurídicas igualmente consideradas como consumidores de 

produtos e serviços, quais sejam, aquelas destinatárias finais dos produtos e 

serviços que adquirem. 

Na prática, a interpretação de destinatário final deverá ser 

harmonizada com o elemento "vulnerabilidade", que permeia as relações de 

consumo, isto é, a presença de uma parte V~h-Ierável (o consumidor) de um 

Iado e de uma parte "não vulnerável" (0 fornecedor) do outro, a fim de ensejar 

uma interpretação que busque O equilíbrio da relação. 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado 

no sentido de adotar um critério finalistico na interpretação do conceito de 

consumidor, principalmente nos casos em que estão envolvidas pequenas 

empresas que utilizam insumos Para a sua produção, a saber: 

Direito do consumidor - Fiecurso Especial - Conceito de  Consumidor 

- cr i tér io subjetivo ou finalista - Mitigação - Pessoa jurídica - 
 cionalid na lida de - Vulnerabilidade - Constatação na  hipótese dos 

autos - Prática abusiva - Oferta inadequada - Característica, 

quantidade e composição do produto - Equiparação (art. 29) - 
Decadência - Inexistència - Relação jurídica sob a premissa de 

tratos çucessivos - Renovaçáo do compromisso - Vício oculto. (STJ, 

RESP 476428/SC, rel. Min. Nancy Andrighi. j. 19.04.2005) 339 

339 BRASIL, superior Tribunal de Justiça, REsp. no 476428lSC. Rel. Min. Nancy A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  ,, 
19.04.2005, 

em: <http:llwww.stj.gov.b'>. Acesso em: 16 out. 2008. 



Ao adotar a teoria finalista, serão consideradas consumidoras as 

pessoas jurídicas cuja aquisição de bens e serviços não entre como insumos 

na sua cadeia de produção no exercício da atividade econômica. 

O Superior Tribunal de Justiça, com base na equiparação dos termos 

do art. 29 da lei consumerista, entende incidir a proteção de pessoa jurídica, 

cuja vulnerabilidade seja comprovada, tendo em vista que de outro modo se 

trataria de atividade profissional "de consumo i n t e r m e d i á r i ~ " . ~ ~ ~  

Ressalte-se a decisão deste Tribunal nesse sentido: 

COMPETÊNCIA. RELAÇAO DE CONSUMO. UTILIZAÇÃO DE 

EQUIPAMENTO E DE SERVIÇOS DE CRÉDITO PRESTADO POR 

EMPRESA ADMINISTRADORA DE CARTÁO DE CRÉDITO. 

DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE. 

- A aquisição de bens ou a util ização de serviços, por pessoa natural 

OU jurídica, com o escopo de implementar ou incrementar a sua 

atividade negocial, não se reputa como relação de consumo e,sim, 

como uma atividade de consumo intermediária. 34'  

Parece crível que a proteçáo conferida pelo art. 29 do Código de 

Defesa do Consumidor deva Ser conjugada com 0 art. 2" do mesmo diploma 

legal, que confere a tutela legal às Pessoas jurídicas que se utilizem de bens 

e serviços como destinatário final. 

AO analisar a tutela conferida ao consumidor na sua abrangência de 

proteção, Débora Gozzo assevera: 

Fornecedores, sejam eles pessoas f isicas ou jurídicas, estão aptos 

para aproveitar a proteção garantida pela le i  consumerista pátria, 

desde que sejam consumidores, destinatários f inais d o  produto ou 

serviço adquirido. Isto significa que, se  O consumo deles for  para 

insumo de sua produçáo, deverão recorrer ao direito comum. Incluir 

340 B E N J A M , ~ ,  H~~~~~ V., MARQUES. Claudia Lima. BESSA. Leonardo Roscoe. ~~~~~l de direito 

do São paulo: Revista dos Tribunais, 2007, P. 72. 

341 BRASIL. superior Tribunal de Justiça, REsp no 541867/BA, Rel. Min. Antônio de pá,jua Ribeiro, 
j.16/05/2005. ~ i ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~  em: < h t t p : / / w w w . s t i . g ~ ~ . b ~ > .  Acesso em: 15 out. 08. 



um fornecedor que não seja consumidor nos termos da Lei 8.078/90 

seria i r  longe demais n a  exegese do texto legal. 342 

Concluindo os aspectos jurídicos e econômicos que rondam a esfera 

conceitual de consumidor, por derradeiro, entende-se que o conceito de 

consumidor não pode ser dissociado da ciência econômica, porque é parte do 

sistema econômico, é a última saída de escoamento dos bens de consumo 

gerados pelo mercado produtivo e mercantilista. 

Note-se que, a eq~iparaçáo ao status de consumidor vem também 

recepcionada pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 17, 

estendendo a proteção a todos aqueles que forem vítimas do evento, sejam 

sujeitos da relação jurídica ou estranhos a ela. 

Nesse sentido, ZelmO Denari, evidencia a Preocupação do legislador 

no que tange ao consumidor equiparado recepcionando a âmbito da tutela em 

outra oportunidade, qual seja, no artigo 12, 1 1 1 ,  parágrafo 3" da Lei 8.078/90, 

referente à culpa de terceiros, como causa excludente da responsabilidade do 

fornecedor. 343 

A lei procura proteger as pessoas estranhas a relação de consumo, 

mas que sofreram prejuízo em razão dos defeitos intrínsecos ou extrínsecos 

do produto ou serviço. 

Sabe-se que a responsabilidade civil objetiva estabelecida no Código 

é a do risco integral, portanto, essa excludente a que alude a lei não é 

excludente de responsabilidade, mas tão somente do nexo de Causalidade 

existente entre o fornecedor e o dano ou defeito. 
por fim, não é despiciendo repisar, no que tange as práticas 

comerciais, que a inserção do mencionado art. 29, na Lei n. 8.078190, na0 

objetivoij estabelecer uma eventual equiparação de todas as pessoas que 

342 ~~i consumerista: depósitos bancários e ação ciyil pública. In: WALD, Arnold (coord.). Revista de 
~ i ~ ~ i ~ ~  Bancário do Mercado de Capitais e da Arbitragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 4, 

343 ,,,: GRINOVER,  pellegrini [et a11 (cood.). Código brasileiro de defesa do consumidor, 7. 
ed,  Rio de Janeiro: F ~ ~ ~ ~ Ç ~  universitaria, 2003, P. '78. 



estiveram expostas as práticas, mas a exposição de toda a coletividade, 

ainda que em momento algum seja possível identificar um único consumidor 

que possa se insurgir contra tal prática. 

Quanto a conceituaçáo de fornecedor estabelecida por esta lei, assim 

dispõe o art.3': 

Art. 3 O .  Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou  estrangeira, bem como os entes 

despersonal izado~, que desenvolvam atividades de produção, 

montagem, criação, COnStrução, transformação, importação, 

exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestaçáo de serviços. 

Dessa maneira, qualquer Pessoa física, que desempenhe atividades 

mercantis ou civis, e que ofereça Produtos a0 mercado, é fornecedora. O 

Código ainda explicita quais atividades abrangem esse conceito, utilizando 0s 

termos produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, 

exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou serviços. 

Observe-se que o critério utilizado pelo legislador para determinar 

pessoa como sendo fornecedora é 0 fato desta desenvolver atividade 

econômica, conforme descrita na própria lei, de natureza profissional com 

habitualidade e finalidade lucrativa, sendo, Portanto, esta, a definição de 

empresário. 
,i, disso, Fábio Ulhôa Coelho chama atenção para a 

responsabilidade dos empresários estabelecida na Lei n. 8.078190: "Desse 

modo, deveres e responsabilidades previstos pelo CDC para os 

fornecedores também pertinentes aos empresários nas suas relações 
,i344 

com os consumidores. 

É grande o número de Pessoas que fazem parte da cadeia de 

fornecedores, posto que se trata de um fenômeno econômico inerente à 

344 
Manual de direito comercial. 15' ed. Sáo Paulo: Saraiva. 2004, p. 95. 



economia globalizada, por conseguinte, de uma certa complexidade 

mercadológica. 

A utilização de meios de produção de distribuição em massa, bem 

como, o fornecimento de serviços, os mais complexos e diversos, realiza uma 

força conjunta de produção e fornecimento dentro de um cenário econômico, 

cujos protagonistas são tantos quanto são as transações mercantis. 

Nesse universo econômico, torna-se extremamente difícil para o 

consumidor visualizar os diversos agentes que participam dessa cadeia de 

produção e fornecimento, cuia atuação, por vezes, não chega ao 

conhecimento dele, seja Por falta de informação, seja pela própria 

complexidade do sistema e~0nômico.  

O Código de Defesa do Consumidor, todavia, facilita a identificação do 

responsável pelo dano ao consumidor, em razão do disposto do mencionado 

art. 3". Logo, não existe mais um COIV.Xit0 personalizado de "fornecedorn, 

mas uma cadeia de fornecedores, uma organização muitifacetada, dada a 

diversidade de vinculas, fazendo surgir a figura da solidariedade (CDC, 

parágrafo único do art. 7") daqueles que participam dessa teia econômica, 

identificada nos artigos 18 e 20 da Lei 8.078190 e encontra paralelo com a lei 

8.884194, artigos 15 e 16. 

A respeito da solidariedade, aliás, José Geraldo de Brito Filomeno 

destaca que o esforço de Se definir fornecedor se dá em razão da 

responsabilizaqão daqueles que atuaram na relação de consumo, sendo que 

esta responsabilidade será Sempre solidária, nos termos do próprio Código, 

tendo em ,,ista o nexo de causalidade que Permeia a relação de consumo: 

(, , , )  considerados todos quantos propiciem a oferta de  produtos 

e serviços no mercado de consumo, de maneira a atender às 

dos consumidores, sendo despiciente indagar.se a 

que titulo, sendo relevante, isto sim, a distinção que se deve fazer 

entre as várias espécies de fornecedor nos casos de 

responsabilização por danos causados aos Consumidores, ou então 

para próprios fornecedores atuem na  via regressiva e em cadeia 

da mesma responsabilizaçáo, visto que vital a Solidariedade para a 



obtençáo efet iva da proteçáo que se visa a oferecer aos mesmos 

consumidores. 345 

Cláudia Lima Marques afirma que o reflexo mais importante dessa 

visualização da cadeia de fornecimento é a da pluralidade de sujeitos 

fornecedores, que se destacam, não importando a relação direta ou indireta, 

contratuai ou extracontratual, com o consumidor. 346 

A mesma autora chama atenção Para o fenômeno da "pós- 

persona/izaçãon ou catividade e a conexidade de contratos presentes na 

atividade econômica atual, na qual 0 consumidor se torna cativo diante do 

fornecedor, ou uma cadeia de fornecedores, em razão da infugibilidade 

dessas relações de consumo. 

Assim, essa nova visão contratual das relações de consumo é 

necessária para uma boa aplicação das regras do Código de Defesa do 

Consumidor, como também para validar as relações jurídicas advindas desse 

sistema complexo de relações que se estabelece entre fornecedores e 

consumidores. 

3.6.2 O princípio da transparência e da confiança como medidas 

protetivas para o consumidor 

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 4', contempla a 

finalidade da lei consistente em trazer o equilíbrio nas relações contratuais de 

consumo, de forma a harmonizar e manter maior transparência a estas 

relações jurídicas. 
O inciço IV do art. 6' do Código proíbe 0 abuso e impõe a prática de 

transparencja e boa-fé nas transações comerciais, na publicidade e nos 

contratos, o que deixa clara a preocupação do legislador com os aspectos 

?45 Manual de direito do consumidor. 8" ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 39. 

346 Contratos no código de defesa do consumidor. 4' ed. São Paulo: Revista dos ~ ~ i b ~ ~ ~ ~ ~ ,  

2002, p. 363. 



pré-contratuais bem como com os de formação e execução dos contratos de 

E reconhecido internacionalmente que o consumidor é a parte mais 

fraca na relação de consumo. A Resolução da Organização das Nações 

Unidas n. 391248 de 1985, admitiu que 0s consumidores se depararam em 

termos econômicos, nível educativo e poder aquisitivo, de forma conflitante 

com o direito ao acesso de produtos e serviços seguros e i n o f e n ~ i v o ç . ~ ~ ~  

Nesse contexto, o princípio da transparência nas relações de consumo 

é de vital importância e encontra-se intimamente ligado ao dever de 

informação, que se exprime pela obrigatoriedade do fornecedor em dar ao 

consumidor a oportunidade de conhecer 0s produtos e serviços que lhe são 

ofertados. Estas informações devem ser fornecidas de maneira clara e 

precisa, e sempre pautadas no C O ~ ~ ~ O ~ ~ S S O  com a verdade. 

AO assegurar-se a informação Correta, garante-se a segurança nas 

relações de consumo, que é outro preceito básico que permeia estas relações 

jurídicas. Dessa forma, assegura-se que a vontade do consumidor seja 

realizada de forma consciente e racional, notadamente nos dias atuais, onde 

as relações jurídicas se travam de forma massificada e padronizada, sem dar 

chance ao consumidor de interferir nos termos do Contrato, restando-lhe a 

simples adesão. 

Nesse contexto, ensina Cláudia Lima Marques: 

A tendência atual é de examinar a "qualidade" da vontade 

manifestada pelo contratante mais fraco, mais do que a sua simples 

rnanifestaçâo: somente a vontade racional, a vontade realmente livre 

(autônoma)e informada, legitima, isto é, tem o poder de ditar a 

3'8 ALMEIDA, 
A proteção juridica de consumo. 5" ed. São Paulo: Saraiva, p .  2006, p,  

24. 



formação e ,  por conseqüência, os efeitos dos contratos entre 

consumidor e fornecedor.349 

Assim, a transparência, no momento de contratar, se dá no sentido de 

se ter o devido cuidado na prestação da informação, no tratamento leal e 

isonômico a todo e qualquer consumidor, para que a vontade deste seja 

plena, completa, sem ser maculada com qualquer tipo de manobra por parte 

do fornecedor, para que a contrataÇã0 de aperfeiçoe em condições 

suficientes de segurança e confiança. 

A Constituição de 1988 andou bem ao impor a presença do Estado 

para a proteçáo da parte mais fraca na relação jurídica de consumo quando 

impôs a defesa do consumidor como um direito fundamental a ser assegurado 

por meio de legislação própria, acrescendo inclusive, esta proteçáo entre os 

princípios gerais da ordem econômica. 

Essa proteção legal (do consumidor) inseriu novos contornos à teoria 

geral dos contratos, que teve de lidar com elementos inovadores e 

específicos das relações jurídicas. 

para a proteçáo da liberdade (da Parte mais fraca) de contratar, o 

legislador se valeu de determinados mecanismos jurídicos que trouxessem 

eficácia para esta nova ordem jurídica, impondo os princípios de 

transparência e boa-fé nas relações de mercado, com vistas a trazer um 

reequilíbrio nas relações jurídicas de c o ~ s u m o .  

O poder de escolha está atrelado à transparência da's relações 

contratuais, portanto, o indivíduo só exercerá a sua vontade de forma 

verdadeira se tiver consciência piena do que está contratando ou adquirindo. 

corno exemplo, pode-se os alimentos geneticamente modificados. Só será 

possível ao consumidor escolher consumir ou não este tipo de produto, se lhe 

for dada a oportunidade de saber se 0 alimento é ou não geneticamente 

modificado. ~ ~ ~ i m  também ocorre com 0s alimentos orgânicos, com as 

349 Contratos do c6digo de defesa do consumidor 4" ed. Sáo Paulo: Revista dos Tribunais, 

D .  5921593. 



madeiras certificadas e tantos outros produtos e serviços ofertados à 

coletividade. 

A transparência é a maior clareza, veracidade e respeito por meio de 

troca de informações que se realiza na fase pré-contratuai, entre fornecedor e 

consumidor.350 A informação, nas relações de consumo, se volta a disposição 

das características e especificidade do produto ou serviço que s e r i  

disponibilizado no mercado. 

0 art. 31 da Lei 8.078190 regula 0 dever de informação e dispõe o 

seguinte: 

Art. 31. A oferta e a apresentaçáo de produtos e serviços devem 

assegurar informaçbes corretas, claras e precisas, ostensivas e em 

língua portuguesa, Preço, garantia, prazos de validade e origem do 

produto, bem como informar sobre os riscos que o produto apresenta 

a saúde e a segurança do consumidor. 

AS dispostas no referido artigo não excluem outras que 

possam surgir em razão da especificidade do produto ou serviço. A 

importância da informação a respeito das características dos produtos não se 

dá apenas em razão do respeito e da boa-fé nas relações de consumo, mas 

em atenção à saúde e segurança das pessoas. 

Atualmente, a publicidade exerce potencial influência na vontade do 

consumidor e nesse sentido, O Código de Defesa do Consumidor cuida de 

vincular alguns efeitos nos 30, 31, 35, 36, 37 e 38.35' Assim, a 

informação que não cumpre com a verdade configura ilícito contratual, tanto 

quanto o vício da informação (art. 18)  ou falha na informação sobre produtos 

perigosos ou nocivos, podendo 0 consumidor exigir quaisquer das hipóteses 

do art. 18 ou o com base no art. 12. 

350 Claudia ~ i ~ ~ .  contratos do código de defesa do consumidor. 4a ed. sáo paulo: 

Revista dos ~;ibunais. 2002, P. 645. 

351 Contratos do de defesa do consumidor. 4" ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2oO2 

P. 654. 



O dever de informação vem bem delineado no art. 46 do Código de 

Defesa do Consumidor, quando dispõe que os contratos regulados por esta 

lei não obrigarão os consumidores Se não Ihes for dada a oportunidade de 

tomar conhecimento prévio de seu conteúdo. 

A nova sistemática contratual vem pautada pela função social do 

contrato, que se volta a perpetuar a legitimidade dos interesses do 

consumidor ao impor tratamento legal com regras mais rigorosas. 

Para legitimar as reais expectativas no sentido da confiança do 

consumidor, a manifestação da vontade deve vir livre de vícios ou de 

qualquer forma de manipulação que Possa tolher a liberdade de contratar e a 

livre escolha do consumidor. 

Nesse sentido são as palavras de Cláudia Lima Marques: 

NO sistema da CDC,  leis imperativas irão proteger a confiança que o 

consumidor depositou no vinculo contratual, mais especificamente na 

prestação contratual, na sua adequação ao fim que razoavelmente 

dela se espera, irá0 proteger também a confiança que o Consumidor 

deposita na  segurança do produto. 352 

A confiança do consumidor respalda-se não apenas no dever do 

fornecedor em informar sobre 0s riscos e as Características do produto ou 

serviço, mas volta-se ainda ao dever deste em retirá-los do mercado e 

comunicar as autoridades, garantindo assim, ao consumidor, a adequação do 

produto ou serviço aos fins que dele razoavelmente se esperam, nos termos 

do art. 20, § 20,  do GDC. 353 

A fim de dar efetividade as expectativas do consumidor, a Lei 8.078/90 

estabelece outros mecanismos que buscam a real adequação entre a 

confiança e a credibilidade instituindo a garantia legal de adequação do 

produto ou serviço e veda a exonera~ão contratua1 do fornecedor (art. 24). 

352 MARQUES Cláudia ~ i ~ ~ .  contratos do código de defesa do Consumldor. 4' @d. são  Paulo: 
Revista dos ~;ibunais, 2002 ,  P. 5921593. 
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Dessa forma, a lei exclui qualquer possibilidade do fornecedor (OU 

qualquer um daqueles participantes da cadeia produtiva) de atenuar, diminuir 

ou excluir sua responsabilidade contratual com relação aos produtos OU 

serviços que comercializa. 

A responsabilidade objetiva insta na Lei 8.078190 encontra-se no art. 

12, onde todos aqueles que participam da cadeia produtiva se 

responsabilizam pelos danos causados aos consumidores, bem como o 

comerciante (art. 13) e o fornecedor (art. 181, independentemente de culpa, é 

mais um mecanismo de salvaguardar a confiança do consumidor e impor 

maior diligência por parte dos agentes econômicos no exercício de sua 

atividade econômica, o que requer deles, mais conhecimento dos produtos e 

serviços que produz, comercializa ou distribui. 

Em síntese, importa ressaltar que a0 estabelecer os princípios e 

normas que regem as relações de consumo, o Código de Defesa do 

Consumidor reconhece a vulnerabilidade do consumidor na relação de 

consumo e, em razão disso, impõe maior transparência a essas relações a 

f im de legitimar as expectativas do consumidor, na medida de sua confiança 

no mercado. 
Além do que, impõe o dever do agente econômico, no caso, o 

fornecedor, em proceder as informações necessárias e verdadeiras sobre as 

características e os possíveis riscos que o produto OU serviço que 

disponibiliza no mercado. 

NO incentivo do controle de qualidade dos produtos e serviços, o 

código de Defesa do Consumidor impõe 0 dever do fornecedor em oferecer a 

garantia legal, sem a qual não poderá eximir-se, assim como possibilita ao 

consumidor lesado, 0s mecanismos legais Para defesa de seus direitos. 

j, parte das práticas comerciais abusivas, ainda na análise do direito a 
informação vale ressaltar que a Lei n. 8.078190 traz a garantia do Consumidor 



do seu direito de ter acesso aos bancos de dados e cadastros de 

consumidores.354 

Nesse sentido, lembra Ana Paula Gambogi Carvalho: 

(...) O legislador do Código de Defesa do Consumidor assegurou ao 

consumidor o direito de ter acesso irrestrito, imediato e gratuito às  

informaçóes a seu respeito que se  encontrem armazenadas e m  

banco e cadastros de dados, bem como as fontes do registro e a 

identificação dos destinatários das informaçóes, ou seja, das 

pessoas que j3 tenham sido comunicadas do conteúdo do 

registro. 355 

A finalidade deste direito de acesso se volta ao conhecimento, pelo 

consumidor, das informações armazenadas em determinados banco de 

dados, quanto da sua correção e atualização de dados.356 

Desta análise, impõe-se observar que a lei Consumerista, na busca do 

equilíbrio contratual, previne o abuso das práticas comerciais, como também 

preserva o direito a privacidade. 

A lei consumerista, ao se valer de mecanismos que limitam as condutas 

dos fornecedores, protege os consumidores e 0 mercado. Portanto, estas 

regras de ordem pública e de interesse social vão balizar as relaçees 

jurídicas de consumo instituindo Uma rwaior transparência nessas relações e 

aumentando a confiança do consumidor no mercado. 

354 Art,  43, O COnSUmid~ri sem prejuízo do disposto no, art. 86. terá acesso às informações 
existentes em fichas, registros e dados Pessoais e de consumo arquivados sobre ele, 
bem como as suas respectivas lentes- 

355 O consumidor e o direito $ autodeterminaçáo infor.macional: considerações sobre os bancos de 
dados eletrõnicos, ,,,: flevista de Direito do Consumidor. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, 

n. 46. abrilljunho. p. 94. 

356 Ana paula Gambogi. O consumidor e 0 direi!o a autodeterminação informacional: 

consideraç8es sobre bancos de dados eletronlcos. In: Revista de Direito d o  consumidor. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 20C3, 
n. 46, abril/junhO, p. 96/97. 



4 DIREITO CONCORRENCIAL E DIREITO DO CONSUMIDOR: uma 

correlação entre os dois inst i tutos jurídicos 

4.1 Princípios norteadores da Lei  da Concorrência 

A disciplina jurídica da atividade econômica no Brasil tem como 

modelo o sistema capitalista de produção frutificado no processo de 

globalização. 

As características norteadoras da atividade econômica se justificam no 

sentido de concretizar os preceitos constitucionais que colacionam a Lei n, 

8.884194, como a livre concorrência e a livre iniciativa. 

NO que tange a temática da economia, O i n t e r v e n c i o n i ~ m ~  estatal, 

presente no sistema econômico capitalista, Propicia aos agentes econômicos 

a livre escolha da atividade empresarial, cuja eficiência no sistema produtivo 

converge na direção do mercado. 

Espera-se, contudo, dos agentes econômicos que atuam no mercado, 

condutas que devem primar por critérios de honestidade, boa-fé e lealdade, 

Tendo em vista que tais premissas não encerram um conceito determinado, e 

não se encontram intrínsecos ao direito concorrenciai, demandam do Poder 

Público, a regulação das condutas anticompetitivas por meios de seus órgãos 

da administração direta. 

Essa mudança de paradigma, do modelo liberal da economia, para um 

modelo mais intervencionista, na razão direta da transformação da economia 

em um modelo capitalista de produção é bem lembrado por Eros Roberto 

Grau: "A ordem econômica liberal é substituída pela ordem econômjca 

in  tervencionis ta". 357 

sob esta ótica, o ideal do sistema econômico é o mercado, onde 

prevalece a competição entre os protagonistas do mercado, dada a existência 

de uma gama de produtores, na qual a nenhum deles é conferido o direito de 

manipular os preços em detrimento do consumidor final. 

357 A ordem na ~ ~ ~ s t i t u i ç ã o  de 1988. 8' ed. Sáo Paulo: Malheiros, 2003, p. 63. 



No livre jogo de mercado, a diversidade de agentes traz uma 

característica comportamental competitiva que admite tanto gradações de 

pluralidade como de fluidez, e nesse Contexto, propicia ao consumidor opções 

em seu direito de escolha. 

Sem desprezar valiosas posições doutrinárias e, tendo em vista o 

enfoque específico que se busca desenvolver, opta-se por considerar a 

proteqão do consumidor como direito fundamental concluindo-se que este 

direito consubstancia a livre concorrência, uma vez que o consumidor é a 

razão de ser da concorrência. Não fosse isso, a defesa do consumidor não 

estaria estampada no capítulo da ordem econômica da Constituição de 

1 988.358 

Em defesa do consumidor, ergue-se 0 Estado, nas bases do princípio 

natural de limitar o poder que a liberdade confere ao mais forte, visando 

assim, o resguardo dos ideais de igualdade preconizados no texto 

constitucional. 

Percebe-se que a livre competição não se dissocia dos conceitos 

básicos da liberdade e da igualdade, sendo assim, para garantir a liberdade 

de iniciativa e a liberdade de acesso aos mercados, a Constituição da 

República valoriza a concorrência, com0 forma de tutelar o mercado. 

De igual modo, a defesa do consumidor elevada a condição de 

princípio constitucional da ordem econômica, legitima todas as medidas de 

intervenção estatal necessárias a assegurar a proteção prevista, respondendo 

às razões econômicas derivadas das formas, nos termos de seu 

desenvolvimento, perfazendo a concretização do mercado interno como 

patrimônio ou seja, a limitação da autonomia privada com vistas à 

proteção do e da coletividade. 

358 Quanto à inclusão dos nos direitos fundamentais, José Afonso da silva pontua: 

u ~ e a l ç a  de sua inserção entre os,dlreltos, fundamentais, com O que se er,gem 
os consumidores categoria de titulares de direitos Const~tuC~Onals. Conlugue-se isso com a 
consideraçáo do art igo 170, V. que eleva ,a d e f e y  do cpnsumidor a condiçáo de principio da  ordem 

economica,n Direito 
p o s t t ~ v o .  28 ed. Sao Paulo: Malheiros, 2007.  p. 2621263, 



O princípio básico que legitima a regulação da concorrência se 

encontra no art. 1" da Lei 8.884194, cuja disposição assinala para a finalidade 

precipua desta norma jurídica, bem como recepciona o controle de estruturas 

de mercado (controle de atos e ~0ntra ioS) no art. 54 deste mesmo diploma 

legal, tudo de forma a resguardar a liberdade de iniciativa economica como 

valor constitucional, garantindo, assim, a participação de todos os agentes 

econômicos. 
Nesse sentido, manifesta-se João BOSCO Leopoldino da Fonseca: 

garante-se a liberdade de concorrência como forma de alcançar o 

equilíbrio, não mais aquele atomístico do l iberal ismo tradicional, mas 

um equilibrio entre 0s grandes grupos e um direito de estar no 

mercado também para as pequenas 

Erigida à condição de princípio, a livre concorrência tem por objetivo, 

ainda, a busca de uma eficiência social, na medida em que ela concretiza 0s 

objetivos da Constituição da República e da ordem e c o n ô m i ~ a , ~ ~ ~  

A lei 8.884194 está voltada à Prevenção e repressão às infrações 

contra a ordem econômica, dispondo no seu art. l 0  o que segue: Esta lei 

dispõe sobre a prevenção e a repressão às infraçóes contra a ordem 

econômica, orientada pelos ditames consti tucionai~ de liberdade de iniciativa 

livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e 

repressão ao abuso do poder econômico. 

regras da referida lei conferem concreção, dentre outros princípios 

à função social da propriedade, que, como vetar normatizador da propriedade 

privada, encontra-se em uma acepção mais ampla e menos individualista do 

termo, buscando a socialização de algum tipo de propriedade, onde se torne 

necessário à do princípio recepcionado na Lei Maior. 

359 ~ i ~ ~ i ~ ~  econ~mico, ~ i o  de Janeiro: Forense. P. 84.  

360 sANTIAGO Luciano Sotero. Direito da concorrência. Doutrina e jurisprudência, Salvador: 
Podivm, 2008, p. 46.  



N ~ O  se pode olvidar que, nos dias de hoje, a propriedade passa a ter 

uma função social de modo a consolidar o uso do bem. urbano e rural, em 

toda a sua plenitude, 3610u seja, o direito de propriedade deve ser exercido de 

acordo com as suas finalidades econômicas e sociais e, de modo que, sejam 

preservados valores outros pertencentes a toda a coletividade de pessoas. 

Ressalte-se que a função social da propriedade, além da previsão 

constitucional no Código Civi l  de 2002 
362 

tamb6m se encontra na Lei 

10,257101 que traz as diretrizes da política urbana em adequação com o 

equilíbrio ambienta1 em consonância com a segurança e o bem-estar da 

coletividade. 

A Constituição de 1988 recepciona 0s bens ambientais com especial 

tutela no art. 225 em razão da sua natureza d i f u s a  e da sua indivisibilidade, 

de tal f o r m a  que a proteção deste bem há de se refletir em todos os setores 

da sociedade, especialmente na economia. 

Neste sentido, Celso Antonio Pacheco Fiorillo assinala: 

O di re i to  const i tuc ional  bras i le i ro  es tabe lece  q u e  o s  bens  

apontados  no  art .  225 d a  Car ta  Magna.  assim c o m o  qua lquer  ou t ro  

bem,  necess i tam observar  a s  regras  est rutura is  descr i tas  no art. 10 

d a  Const i tu ição Federa l ,  0 q u e  s ign i f ica compat ib i l izar  a denom inada  

re lação  jur íd ica ambienta l ,  a tendendo à s  necess idades  v i ta is  da 

pessoa  humana  em nosso  país em face  d e  s u a  d ign idade  (ar t .  10, 1 1 1 ) ,  

den t ro  das no rmas  jur íd icas que o rgan i zam a o rdem econòmica  do 

cap i ta l i smo (art .  1°, IV). ou  se ia,  a o rdem econdrn ica - q u e  necess i ta  

por  óbv io dos  bens  ambien ta is  par t i cu la rmente  no âmb i t o  d o  m a n e j o  

36 I Neste sentido, ~~~é Cretella Junior: "Antes, 'propriedade' e 'individual' andavam Iado a lado, 
conjuntamente, identificando-se. Com o correr dos tempos. a 'propriedade' perde o t raqo  
individualista e se torna 'social'. É a função social da sociedade.' Livre iniciativa e direi to 
concorrencial, ,,,: COSTA, Marcos da. MENEZES. Paulo Lucena de. MARTINS, Rogério Gandra da 
Silva (coords,,. Direi to Concorrenciai: aspectos i,u,rídicos, e econdmicos/ comentários à ~~i ,,O 

8,884,94 e estudos Rio de Janeiro: America Juridica, 69/76, 2003, p. 73. 

3" 1288, O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reav&.ia 

do poder de quem injustamente a possua ou detenha. Parágrafo único. O direi to de 
propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de 

modo que de conformidade com, oestabeleci?o em lei especial, a flora. fauna, 
as  belezas naturais, o equilibrio ecológico e o Patrlmonio historlco e artistico, bem como a 
poluição do ar e das águas 



do meio ambiente natural, visando irnplementar no mercado seus 

produtos e serviços - deve observar no Brasil não só a defesa  do 

meio ambiente (art. 170, VI) ,  mas também a defesa do consumidor 

(art. 170, V) dentro das regras constitucionais em vigor.363 

0 desenvoivimento econômico 6 de vital importância para a sociedade, 

mas assim como um valor a Ser preservado, existem outros que prescindem 

de igual proteção e neste sentido, devem conviver em regime harmônico. 

Dessa forma, a garantia da existência digna deve vir pautada nos 

ditames da justiça sociai a justificar 0 desenvolvimento econômico, contudo 

se utilizando dos instrumentos adequados Para a menor degradação possível, 

com atendimento das necessidades atuais sem comprometer a vida da 

geração futura. 364 

DO mesmo modo. o empresário, no exercicio de suas atividades 

econômicas, a primar pela livre iniciativa, deverá observar que o seu 

empreendimento há de cumprir uma função social, no sentido da proteção dos 

bens ambientais, pois de outra forma, visando apenas seu interesse pessoal, 

antepondo-se ao interesse geral, incorrerá no abuso de poder econômico. 

0 s  princípios informadores da Lei Concorrenciai encontram 

consonância com os preceitos c ~ n s t i t u c i ~ n a i ~ ,  e todos se consagram na 

liberdade de iniciativa, como primazia desses preceitos. significando que 

somente através da atividade socialmente útil a que se dedicam livremente os 

indivíduos, se encontrará a realização da justiça do bem sociai e do bem 

comum. 
Como bem preleciona Eros Roberto Grau: "Justiça social é conceito 

365 
há), contingencial". 

363 de direito ambiental brasileiro. 8" ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p.339 

364 FIORILL.O *,,tonio Pacheco. Curso de direito ambienta1 brasileiro. 8' ed.  são paulo:  

Saraiva, 2007. p.31132. 

3" A ordem na constituição Federal de 1988. 8' ed. São Paulo: Malheiros, 2oO3, 

p -  203. 



Entretanto, se a finalidade da lei constitucional, contida no art. 170, 1 é 

"( ...) a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na 

livre iniciativa, realize o fim de assegurar a todos existência digna, conforme 

os ditames da justiça social," parece crível que não se pode conceber justiça 

social (seja qual acepção que se dê à essa expressão) sem o reconhecimento 

da dignidade humana (que se refere aos direitos básicos de sobrevivência à 

pessoa humana para o saudável desenvolvimento de sua personalidade). 

Note-se, que a finalidade da ordem econômica com respeito à 

concorrência persegue uma p ro te~ão  mais ampla do que a tutela do livre 

mercado propriamente, mas o resguardo da própria dignidade da pessoa 

humana. 

Nesse sentido, é sintomático que as regras da concorrência sejam 

pautadas nos princípios recepcionados na ordem econômica, tendo em vista 

os valores sociais da livre iniciativa e da dignidade humana como 

fundamentos da República. 

De fato, a dignidade da Pessoa humana repousa como foco central 

a iluminar todas as dimensões de direito na busca incessante pela justiça, 

conforme aduz Eduardo C.B. Bittar: 

De fato, a apurada observação do momento permite dizer que a 

pessoa humana é Posta novamente em foco, e sua valorização 

recupera foros de decência social mínima, avultando a temática da 

dignidade da pessoa humana como télos do próprio urdenamento 

jurídico, ou mesmo como critério de qualquer idéia ou forma de 
366 justiça. 

L ~ ~ ~ ,  a livre iniciativa não Se dissocia da responsabilidade social, 

haja vista que sofre limitações de ordem constitucional, vez que, este 

principio deve ser harmonizado Com outros princípios recepcionados no 

capítulo da ordem econÔmica. 

3 c 9  dignidade da pessoa humana: uma qyestão central para o momento pós-moderno. ln :  LUCCA, 
Newtnn ,dir.,. do Tribunal Regional Federal 3' Região. São Paulo: Thompson IOB, 

- . . . - . . \ - . . . r .  

Numero 07, maiotjunho, 2006. P. 1 ' .  



Nessa pauta convém ressaltar a observação de Ricardo Haysson 

Sayeg: 

Logo, a regra é a liberdade de iniciativa, contudo com 

responsabilidade. O U  seja, sem abusos. Pois o direito de iniciativa 

cessa quando o abuso começa, autorizando, somente a part ir  d e  

então, a intervenção estatal na atividade econômica, mediante a 

ordem jurídica, no sentido de restabelecer o direito e atender o 

imperativo constitucional e legal de defesa do 

NO que tange a concorrência, ainda, Heloisa Carpena entende que 

como expressão máxima do Direito Econômico, O Direito da Concorrência se 

refere à chamada organização industrial.368 De fato, compartilha-se desta 

posição tendo em vista que, no atual sistema capitalista, a palavra de ordem 

é a preservação da concorrência, Porquanto cumpre observar que as regras 

de mercado são de vital importância para a sobrevivência da economia. 

Neste particular, as inovações tecnológicas permitem repensar a 

extensão da concorrência em determinados setores, criando opções por meio 

de ajustes institucionais de forma a garantir 0 livre acesso aos concorrentes 

que não detêm fatia de mercado em certos segmentos os quais eram 

tradicionalmente tidos como monopólios naturais. 

Mesmo em situações em que subsistem monopólios integrados, a ação 

direta da regulação pode simular a conc~rrência estabelecendo 

compromissos de desempenho no que se refere a Preços e qualidade dos 

bens e serviços. 
N~ que tange a estas duas últimas ~ r o ~ o s i ç õ e s ,  é válido concluir que 

as normas concorrenciais têm por escopo garantir a competição de mercado, 

367 A prOteçáO do frente ao monopólio. In: Revista do Ibrac. São Paulo: IBRAC, n. 05, 

v. 03, maio. 2006, P .  105. 

368 disso a disciplina é marcada por um paradoxo.,refletindo a indagação que permanece por 
mais de dois s;culos: a da liberdade de Iniciativa. ao contrário de deixar ao pr6prio 
mercado a sua regulação, justifica a uigilãncia e intervençáo do Estado em sua dinâmica, D~ fa to  o 
capital ismo reclama a a t u a ç á ~  reguladora do Estado, apta a Preservar suas estruturas". O 

consumidor no direito da 
São Paulo: Renovar, 2005, p. 22-23. 



possibilitando, assim, ao agente econômico, o exercício de sua atividade 

mercantil pautado na liberdade de iniciativa e na livre concorrência 

compatibilizada com outros valores que subsidiam a ordem econômica, tais 

como: a defesa do consumidor e a função social da propriedade. 

Estas normas têm por finalidade, ainda, fomentar as fusões 

empresariais que gerem eficiência, bem como coibir condutas 

anticompetitivas. que prejudiquem o mercado e o bem-estar do consumidor. 

4.2 Princípios norteadores do Código de Defesa do Consumidor 

Dentre os princípios destacados na Constituição de 1988, 

recepcionam-se aqueles que vão nortear 0 Código de Defesa do Consumidor. 

A dicção constitucional permite, assim, concluir 0 direito do consumidor como 

de fundamental proteção. 

Luiz Rizzato Nunes classifica entre 0s princípios constitucionais 

norteadores da Defesa do Consumidor 0 princípio da dignidade da pessoa 

humana, o princípio da liberdade, 0 princípio da isonomia, o princípio da 
369 

informação e o princípio da justiça. 

Esses princípios, como garantias e direitos fundamentais que sáo, 

tornam-se necessários à correta interpretação de todas as normas 

constitucionais, bem como daquelas instituídas pelo Código de Defesa do 

Consumidor. 

Sem qualquer menosprezo a outro ~osic ionamento contrário, cumpre 

observar que o princípio da dignidade da pessoa humana vem como 

fundamento de todo o sistema constitucional, como principio informador de 

onde emanam todos OS 

369 curso de ~ i ~ ~ i l ~  do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 2004, pp. 24 e ss 

370 compart i lham desse entendimento: Cf Sarlet, Ingo Wolfgang. Dign idade da pessoa  humana e 
direitos fundamentais. 58 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 87: MIRANDA, J ~ ~ ~ ~ .  

Manual de direito c o n s t i t ~ ~ i o n a l . T o m o  IV, 3" ed.. Colmbra: Coimbra, 2000, p.  180;  ALE^^ 
Robert. Los Derechos ~undamen ta l es  em e1 Estado Constitucional Democrático, 
~eocons,ituciona~jsmo, ~ a d r i :  Trotta: 2003. P- 31: MORAES. Alexandre de. Const i tu ição do 
B~~~~~ interpretada e leg is lação cons t i tuc iona l .  2: ed. SãoPaulo:  Atlas, 2003, p.128; SILVA, J~~~ 

da, Curso de d i re i to  constitucional ~ o s l t l v o .  28 ed. São Paulo: Malheiros, 2008, P- 



A propósito, o respeito a dignidade da pessoa humana impõe 

assegurar de forma efetiva OS direitos sociais previstos no art. c0 da 

Constituição conjugado com 0 CaPUt  do art. 225 do mesmo diploma legal, 

tendo em vista que resguardados Os direitos básicos a saúde, a qualidade de 

vida, a educação, ao trabalho, entre outros tantos listados nesses artigos, 

assegura-se a dignidade da Pessoa humana, um dos corolários 

constitucionais, senão O maior. Por certo são garantias mínimas de 

sobrevivência, posto que sem elas não há com0 preencher esses valores 

constitucionais, que são incansavelmente violados. 

Considerando a dignidade da Pessoa ligada a sua condição como ser 

humano, impõe-se considerar ainda a sua dimensão comunitária (ou social), 

justamente por esse direito ser reconhecido a todos os seres humanos 

enquanto seres que vivem em uma sociedade, ou  seja, parte de uma 

coletividade, 

Importa ressaltar que, para se entender a dimensão deste principio, 

deve-se partir da premissa básica do Ser humano inserido em uma sociedade, 

portanto, que possui participação ativa na vida em comum e faz parte de uma 

coletividade, porquanto esse ser humano possui direitos e deveres para com 

a sociedade e o Estado. 

NO ensaio sobre Dimensões da Dignidade, Ingo W.  Sariet traz a 

compreensão do princípio da dignidade da pessoa humana, na esteira do 

entendimento de Hannah Arendt, (como sendo a própria existência da 

condição humana), cuja assertiva só faz sentido no âmbito da 

intersubjetjvidade e da pluralidade, tendo em vista a natureza social do 

homem e sua natureza gregária.37' 

105,106. TAVARES,  ~ n d r é  Ramos. Curso de d i re i to  const i tuc ional .  2" ed. Sâo Paulo: saraiva, 
2003 p. '410. CARVALHO, Rubens Miranda da. Dignidade humana, o superprincipio constitucional, 
p, 908. In: V E L L O ~ ~ ,  Carlos Mario da Silva: ROSAS, Roberto, AMARAL, Antonio Carlos ~ ~ , j ~ i ~ ~ ~ ~  
(coord.) const i tuc ionais  fundamentais.  São, Paulo: Legal e Regulatória, 2005; MELLO 
Celso Bandeira. ~ f i ~ á c i a  das normas constltuclonais sobre justiça social. in: ~~~i~~~ de 
~ i ~ ~ i ~ ~  social, no 7, porto Alegre: Notadez. 2002, P. ' s4 .  

37, Dignidade da pessoa  mana e d i re i tos  fundamenta is .  Porto Alegre: Livraria do ~ , j ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  

2007, p. 62. 



De forma a tutelar a personalidade humana, esse princípio se reflete 

nas dimensões de natureza material, mas também espiritual da vida humana; 

no sentido de garantir o respeito e a consideração ao indivíduo, ao mesmo 

tempo que serve de ferramenta apta a concretizar o desenvolvimento da sua 

personalidade. 

Segundo lição de Robert Alexy a existência dos princípios 

fundamentais garantidores do modelo de Estado Democrático de Direito se 

traduzem em: dignidade humana, liberdade e igualdade. 372 

NO âmbito da tutela do consumidor, no rol dos direitos básicos, 

estabelecidos no art. 6', do Código de Defesa do Consumidor, teve o 

legislador o cuidado de atribuir a esses direitos a natureza de ordem pública. 

~ ã o  se pode negar que a violação aos direitos na relação de 

consumo, como a própria lei adverte, tem reflexão direta e imediata na saúde 

e segurança do consumidor, nos termos do art. caput, desse diploma 

legal. 

Nesse contexto, não é fora de Propósito afirmar que, cada direito 

fundamental inserido na ordem c~nst i tuc ional  encerra premissas da ordem da 

dignidade da pessoa, que Se reflete em todas as dimensões de direitos 

reconhecidos e protegidos em nossa Lei Maior, especialmente em respeito à 

tuteia do consumidor. 

Convém ressaltar, que o princípio da liberdade, expresso no texto 

constitucional, aponta para a ação livre do cidadão, de querer e poder 

escolher de adquirir ou não determinado produto ou serviço, e de ter o 

discernimento necessário à consecução de Sua vontade, sem nenhuma 

coação ou influência externa, que Possa viciar a sua liberalidade de consumir. 

Como se constata, a regra precípua será a da escolha com 

possibilidade de aquisição. Em relação ao consumidor, a liberdade Conferida 

3'2 Derecj,os ~ u n d a m e n t a l e s  en  81 Estado Cons f i tuc iona~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ á ~ ~ ~ ~ .  In: 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  Madri: Trolta, 2003, P. 31 



pelo texto constitucional é objetiva, ou seja, o Estado tem entre os seus 

objetivos, o de assegurar que a sociedade seja livre e justa. 

Nesse sentido, parece válido concluir que o cidadão é livre para 

escolher, podendo dispor desta liberdade para optar pela compra do produto 

ou porcontratar o serviço por preço mais baixo, pleiteado melhores condiçóes 

de pagamento etc. 

Não obstante poder dispor desta liberdade, o consumidor ainda assim 

é vulnerável, ou seja, sofre limitações no seu poder de escolha, uma vez que 

não lhe é possível ter acesso ao meio de produção, ou mesmo opinar no 

sistema de oferta do produto ou serviço. 

Neste diapasáo, imperioso que se ressalte as observações de Neil W .  

Averit e Robert H. Lande: 

A importância da escolha em matéria de defesa do Consumidor é bem 

ilustrada por uma Classe especial de casos que envolvem falsa 

representação no que tange a atributos colaterais, sociais ou 

negociais de uma empresa. Alguns casos deste tipo podem envolver 

demandas falsas ou enganosas em que se discute se um 

determinado produto é benigno ao  meio ambiente ou  se foi produzido 

de maneira amigável ao meio ambiente. Outros casos envolvem o 

uso impróprio da designação "Made in USA". A informação destes 

pontos é p s i c ~ l ~ g i ~ a m e n t e  importante para os consumidores, mesmo 

que não implique diretamente em características operacionais do 

Cumpre registrar que as normas de proteção do Consumidor têm por 

escopo buscar essa proteção, a fim de resguardar a capacidade dos 

consumidoreç no sentido de preservar-lhes das condutas empresariais 

coercitivas, fraudulentas e simuladas, reduzindo-lhes O d i ~ c e r n i m e n t ~  com 

manifesta ofensa a sua personalidade. 

373 A escolha do consumidor: uma razáo prátic? para-o direito antitruste e o direito de defesa do 
consumidor. ,,,: Revista de Direito do Consumidor. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, ,,, 45,  



O consumidor não tem como criar uma oferta, ou mesmo sugerir, pois 

que e sempre atraído pela publicidade e pelas táticas de mercado. Neste 

contexto, seu poder de escolha é mitigado, quando não, suprimido, só 

podendo escolher dentro do que lhe é oferecido.374 

A publicidade. assim como 0 mercado, está em contínua expansão e 

vale-se cada vez mais de técnicas de r n a r k e t i n ~ ~ ~ ~  de forma a conquistar e 

atingir o consumidor em adquirir cada vez mais, por meio de mensagens sob 

a ótica ilusionista de imagens e cores que influenciam a esfera psicológica do 

indivíduo, que, por vezes, não percebe que a realidade não corresponde ao 

que é anunciado. 376 

N ~ O  se olvide que, OS princípios liberais do contrato como a liberdade 

de contratar, o pacta sunt servanda consolidaram a liberdade individual, 

contudo o controle por intermédio dos poderes públicos não foram 

suficientemente diligentes para controlar 0s abusos dos agentes de mercado. 

L O ~ O ,  imperioso concluir que, 0 princípio da liberdade consigna o 

direito do consumidor em Suas escolhas, de modo a formar o çeu 

convencimento ao adquirir determinado produto ou serviço, baseado em suas 

próprias sem a ingerência persuasiva da propaganda enganosa 

ou publicidade abusiva. 

374 sobre a publicidade como ilícito civil leciona Claudia Lima Marques: " A publicidade 6 um me,o 
l icito de promover, de estimular o consumo de bens e serviços, mas deve pautar-se pelos principias 
básicos que guiam as relações entre fornecedores e consumidores, especialmente o da boa-fé, 
relaç,=jes de consumo, mesmo em Suas fases pré-contratual ou como preferem alguns, 
extracontratual, devem guiar-se pela lealdade e pelo respeito entre fornecedor o consumidor, 
c~~~~~~~~ no de  defesa d o  consumidor .  4" ed. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 675, 

375 phil iP ~ ~ t l ~ ~  explica o conceito de marketing: " ... 6 um processo social e gerencial pelo qual 
individuos e grupos obtém o que necessitam e desejam através da criação. oferta e troca de 
produtos de valor com outros", E completa que essa definição vem baseada por outras premissas, 
ta is  necessidade^, desejos e demandas; produtos (bens, serviços e idéias): valor, custo e 

e transaçóes; relacionamentos ,e redes; mercados; e empresas e consumidores 
polenciais.m,lnteresSante notar que no desenvolvimento desta tecnica. na apreciação de todos os 
elemenlos envolvidos, as coisas passam a ser 0 que aparentam e essa aparência 6 traduzida 

da sendo esta, portanto, o meio de se atingir a psique do ser humano, a f im de 
est imular as necessidades, desejos e demandasFo homem. Por necessidades, este mesmo autor 
define o estado de de alguma satisfaça0 basica: Po,r,desejos, as caréncias por alguma 

básica e, demandas. os deseios Por Produtos especif lcos, respaldados pela habil idade e 
disposição de comprá.los. Adrninistraçao e market lng. 5 ed. Traduçáo da 9' edição americana, 

Sáo Paulo: Atlas, P 27/28. 

376 Cf .  Amatrudo Rosangela. publicidade abusiva. In: Revis ta  d o  Consumidor .  São Paulo, 2004, no 

52. outldez, p. 173. 



Nessa questão existem várias práticas que violam também o princípio 

da isonomia, pois que as práticas comerciais sempre trazem tratamento 

diferenciado ao consumidor, não lhe conferindo a igualdade de direitos. 

Por meio da publicidade o agente econômico se comunica com 0s 

consumidores para apresentar seus produtos e serviços e ofertá-10s para 

venda de sua produção. 377 Entretanto, essa produção não pode violar 0s 

princípios constitucionais estabelecidos na Carta Constitucional, ou seja, o 

anúncio publicitário não poderá faltar com a verdade, seja por afirmar ou 

omitir i n f o r m a ~ õ e s . ~ ' ~  

Com maior frequência, as mensagens publicitárias se utilizam de sons 

e imagens dirigidas especificamente Para 0 público alvo, no sentido de 

manipular a vontade do consumidor e persuadi-lo a consumir mais em função 

dos desejos do que propriamente em função de uma necessidade pessoal. De 

fato, a realidade capitalista conduz a uma mudança de comportamentos que 

privilegia o "ter" em detrimento do "ser", contudo, a publicidade deve estar 

pautada em princípios éticos que assegurem a veracidade das informações 

fornecidas no anúncio publicitário. 

Em síntese: é fato que a Constituição reconhece a vulnerabilidade de 

certas pessoas, porquanto apresenta oportunidades nas quais a lei atribui 

tratamento diferenciado, regulando estas relações, tendo em vista o enfoque 

específico para a relação de consumo, estabelecendo limites e parimetros 

para a atividade ec0nÔmica. 

Cumpre ressaltar que a C ~ n s t i t u i ~ ã o  tutela 0 direito de igualdade e tal 

proteção não repousa na mera su~os ição  de que todos desfrutem das 

mesmas condições básicas, perfazendo um nivelamento de forma absoluta. A 

correta interpretação deste principio reconhece a desigualdade existente 

377 NUNES Rizza t to ,  curso de direito do consumidor. 3" ed. São Paulo: Saraiva, p. 62. 

378 NUNES LUiZ Rizzatto. curso de direito do consumidor. 3' ed. São Paulo: Saraiva, p .  448,  



entre os homens, tal qual preconizado por Rui ~ a r b o s a ~ ~ ' ,  segundo O 

tratamento isonômico dispensado, em que consiste em tratar os desiguais, na 

medida em que se diferenciam. A igualdade deve ser proporcional para que 

se tenha a exata medida de justiça. 

O Código de Defesa do Consumidor essa isonomia em muitos de seus 

dispositivos, efetivando principias constitucionais nas relações de consumo, a 

fim de equilibrar as relações ContratuaiS. A título exemplificativo, cite-se 

alguns para fins de reflexão sobre este equilíbrio: a inversão do ônus da 

prova (art. 6", VIII); a interpretação de cláusula contratual mais favorável ao 

consumidor (art.47); a responsabilidade objetiva, pela qual a reparação de 

danos ao consumidor independe de apuração de culpa (art.12); ao 

estabelecer obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o 

consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa- 

fé ou equidade (art.51, IV). 

Aliás, o artigo 4', da Lei 8.078190 estabelece em seu inciso I, que a 

Política Nacional das Relações de Consumo deve atender ao reconhecimento 

da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, razão pela qual 

justifica-se a aplicação das normas previstas no texto legal. 

Outro importante princípio já aventado sob a dimensão da proteção do 

consumidor é o principio da informação, recepcionado tanto tia Lei Maior 

como na Lei 8,078/90, que consiste no direito de informar, de se informar e 

de dever ser informado. 380 

p , ~ ~ ~  palavras de Débora Gozzo: "O principio da informação não é novo 

na doutrina que estuda o consumidor. Ele foi desenvolvido, desde há muito, 

3 7 9 ' ~ ~  regra  da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida 
em que se desigualam. Nesta desigualdade, social, p ropoyonada  à desigualdade natural, 6 que se 
acha a verdadeira lei da igualdade. O mais, sao desvarios da inveja, do orgulho, ou da loucura, 
T~~~~~ com desigualdade a iguais. ou a desiguais com igualdade. seria desigualdade f lagrante, e 
não igualdade real.n O r a ~ á o  aos moços/ O dever do advogado. 3' ed. Campinas: Russell ~ d i ( ~ ~ ~ ~ .  
2007, p .  33 .  

380 Ver  capítulo sobre no p r i ~ í p i o  da transpargncia e da confiança como medidas protetivas para o 

consumidor", p. 180. 



de forma direta ou indireta e, conseqüentemente, a lei consumerista brasileira 

não foi a sua descobridora. 19 381 

Não se pode negar que, embora acolhido como prerrogativa 

constitucional, este princípio encontra limites permeados na própria 

Constituição Federal, em razão de não poder violar a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas (art. 5', inciso X) .  

Convém ressaltar que o dever de conhecimento sobre o conteúdo do 

contrato encontra supedâneo no art. 46 do Código de Defesa do Consumidor, 

e, surpreende pelo alcance de sua disposição, no entendimento da melhor 

doutrina de que o contrato não gera efeitos se não vincular as partes. 

Tais proposições convergem no sentido de que sob a nova ótica da 

função social dos contratos, tem-se que a informação é direito básico do 

consumidor, devendo ser adequada e clara sobre o produto, com 

especificaçáo correta de suas caracterizações, bem como dos direitos e 

deveres assumidos no ato da contrata~ão. 

Aliás, os artigos 30 e 31 da Lei 8.078190 tratam deste assunto no que 

tange a informação ou publicidade a serem veiculadas de forma precisa o 

suficiente para que o consumidor tenha a compreensão exata do contrato a 

ser celebrado, com vistas a assegurar informações corretas, claras e 

ostensivas a respeito de todas aS características do produto ou serviço, bem 

como dos riscos que eventualmente Possam apresentar a saúde e a 

segurança dos consumidores. 
Outra conclusão a qual se chega 6 de que o intuito do art. 46 da lei em 

comento é trazer maior transparência as relações contratuais de consumo em 

sua fase pré-contratual de modo a imprimir a boa-fé e a lealdade nas práticas 

comerciais. 

~ ~ ~ ~ ~ l t ~ - ~ e  que o princípio abrangente do direito a informação 

encontra-se de forma explícita na Constituição de 1988, artigo 5", XIV e na 

A ~ ~ ~ ~ i ~ ã ~  constitucional de defesa - do consumidor. 
~ ~ .- In: COLTRO, Antònio Carlos Coltro (coord,), 

Conçtiiuição Federal de 1988. Dez anos ( 1 ~ 0 0  - 1398).  São Paulo: Juarez de Oliveira. 1999, 

p. 160. 



evolução do Direito do Consumidor assumiu feição cada vez mais objetiva, ou 

seja, é o ônus imposto aquele que desenvolve atividade econômica. 

A informação e o dever de informar tornam realizável o direito de 

escolha do consumidor, não só consolidou a sua dignidade em sua liberdade 

de optar e em sua capacidade de agir e Pensar, livre de manipulações, bem 

como legitimando e validando os direitos de personalidade de forma a 

manifestar a sua soberania. 

Esta soberania do consumidor Por meio do direito de escolha é bem 

delineada por Robert H. Lande e Neil W. Averitt: 

Consumer choice 0nly effective when two fundamental conditions 

are present. There muSt be a range of consumer options made 

possible through competition, and consumers must be able to choose 

effectively arnong these Options. The antitrust laws are intended to 

ensure that the marketplace remains competitive, unimpaired by 

practices such as price fixing or anticompetitive mergers. The 

consumer protection laws are then intended to ensure that consumers 

can choose effectively among those options, with their critical 

faculties unirnpaired by such violations as deception or the 

withholding of material information. Protection at both /eve/s is 

needed to ensure that a market economy can continue to operate 

e f f e c t i v e l ~ . ~ ~  

É fato que a escolha do consumidor se dará em face da diversidade de 

opções que se lhe apresentam, contudo, é Preciso cuidar para que estas 

382 r,,-0nsumer sovereignty: A unified Theory of Antilrust and Consumer Protection L ~ ~ , ~  
~ ~ f i t ~ ~ ~ t  Law Journal, springj 1997, 65, P. 713. Disponível  em: 
< h t t p : ~ / p a p e r s . s s r n . c o m / s o ~ 3 / p a p e r ç . c f m ?  134798#>. Acesso em: 15 fev 09.  ~ ~ ~ , j ~ ~ ã ~ :  

soberania do Uma teoria unif icada d o  Direito Antitruste e da proteção do 
consumidor-. A escolha do consumidor somente poderá ser efetivada quando estas duas c ~ n d i ç i > ~ ~  
est iverem preserites. Deve haver uma variedade de opções para o consumidor, 
proporcionada pela a f im de que ,ele possa exercer o seu direito de escolha 
entre as diversas alternativas colocadas a sua d l s P o ~ ç a 0 .  A s  le is antitruste devem assegurar 
um mercado  competit iv o, evitando Práticas c o m o , f i x a ~ a o  de Preços e fUs6es que prejudiquem a 
concorrência, As  leis de proteção aos consumidores. Por sua vez. buscam garantir o seu 
direito de escolha entre as diversas opÇóes de mercado, de forma racional sem 
suas expectativas ou s u p r e ~ s ã o  das informações. A tutela é necessária em ambos os níveis, 

para assegurar o 
da economia de mercado de forma efetiva. 



opções sejam de tal forma efetivas que lhe facultem a liberdade de agir de 

acordo com a sua autonomia e em razão direta com a eficiência do mercado. 

Nesse sentido posiciona-se Ana Paula Martinez: 

Ressalte-se, porém, que 0 que se busca não 6 o maior número de  

opções por si só. Se assim fosse. as autoridades antitruste 

desaprovariam todas as Operações que implicassem na redução do 

número de opções disponíveis aos consumidores, como fusões ou  

aquisições. Visa-se um equilíbrio entre a busca de eficiência 

econômica e a manutençáo de urna série de opções efetivas para o 

consumidor.383 

Diante desse panorama, a fim de alinhavar essa gama de direitos, vale 

ressaltar a respeito de Outro princípio que há de efetivar a tutela do 

consumidor que é o princípio da justiça. Não há que se falar em justiça, como 

virtude da convivência humana, e dissociá-Ia da equidade, como equivalência 

de valores sociais e morais advindos do respeito e3 dignidade humana, pois 

toda concepção que se tem de liberdade vem alicerçada nesse e em outros 

princípios fundamentais. 

Hodiernamente, a equidade encontra-se por diversas vezes violada 

nas relações de consumo, cujo desrespeito à dignidade do consumidor, sua 

saúde e segurança ocorrem na razão direta da sua vulnerabilidade. 

síntese, violados os princípios esposados, furta-se e3 percepção da 

justiça, da e da liberdade nas relações. 

Além disso, todo substrato dos princípios constitucionais é o da 

garantia da dignidade humana. Assim, se este princípio está em desarmonia 

com as relaçóes de CO~Sumol fere-se diretamente O da dignidade humana, no 

sentido de violar a liberdade de escolha da Pessoa, bem como direito 

informação correta, dentre outros. 

j, parte desses vale repetir que princípio da transparência 

assegura ao consumidor a plena ciência da extensão das obrigações 

383 A proleçáo dos consumi~oreç peias normas concorrenciais. In: Revista do Direito do 

C~l lsumidor ,  no 52, outldez, 2004, p.12. 



assumidas perante o fornecedor, e se trata de um princípio essencialmente 

democrático, pois que o exercício do poder encontra-se também no âmbito 

econômico por aqueles que detém o monopólio das informações e da 

tecnologia. 

Nesse contexto, vale ressaltar a visão de Débora Gozzo a respeito: 

Na verdade o obietivo do Princípio da transpargncia previsto no art. 

40,  caput, do Código de Defesa do Consumidor é o de melhorar tanto 

a posiçáo do consumidor frente ao fornecedor, bem como o de 

aumentar a concorrência num mercado mais transparente. Esta 

melhora da posição do consumidor deve ser, todavia, tanto 

conseqüência das boas condições de oferta, quanto da diminuição de  

situações que possam levá-lo a enganos na hora de contratar. ISSO 

significa que ele deve estar, sempre. bem informado não só acerca 

da oferta de produtos como. tarnbhrn, de serviços.384. 

Tais proposições Convergem para a veracidade das informações e 

estará a permear toda a relação de consumo, desde O início, isto é, a partir 

da oferta, tendo em vista que a noção desta, estipulada na Lei 8.078/90 

figura como instrumental de garantia de uma maior lealdade no que tange às 

relações jurídicas de C O ~ S U ~ ~ . ~ ~ ~  

Em síntese, é crível que Por meio de uma política de transparência e 

veracidade das informações nas relações de consumo, proporciona-se uma 

concorrência saudável, na qual é possível conferir aos agentes eccnômicos a 

oportunidade de auferir lucros, e possibilitar a aquisição de bons produtos e 

serviços à coletividade, de forma a assegurar ao consumidor o seu direito de 

escolha. 

384 A previsáo de defesa do consumidor. In:  COLTRO, Antônio Carlos Coltro (coord,), 
Constituição F ~ , J ~ ~ ~ ~  de 1988. Dez anos (1988 - 1998). São Paulo: Juarez de Oliveira. 1999, 

p.  155. 

385 MARQUES ~ i ~ ~ .  contratos no código de defesa do consumidor. 48 ed. são paulo: 

Revista dos ~ i ibunais ,  P. 605. 



Importa saber que o direito de escolha do consumidor deverá sempre 

ser perfilhado pela idéia de um interesse a ser protegido em razão da 

vulnerabilidade da relação jurídica. 

Neste diapasão, impõe-se a0 fornecedor, o dever de disponibilizar ao 

consumidor, todas as informações necessárias tanto na fase contratuai 

quanto na fase pré-contratual, ou seja, na oferta. 

O princípio da transparência que obriga o fornecedor a dar a 

oportunidade ao consumidor de conhecer o conteúdo do contrato está 

intrinsecamente ligado com a condição de vulnerabilidade deste, como afirma 

Rizzato Nunes: " Este reconhecimento é uma Primeira medida de real iza~ão 
9, 386 da isonomia garantida na Constituição Federal . 

Tendo em vista que a oferta é de forma unilateral pelo fornecedor, a 

questão relevante e tormentosa é justamente essa vulnerabilidade que se 

reflete em razão da hipossuficiência do consumidor, diante de sua 

incapacidade econômica, jurídica e cultural. 

Assim, 0s princípios basilares que norteiam as relações de consumo 

são verdadeiras fontes de interpretação dos contratos, que aperfeiçoam estas 

relações jurídicas, portanto merecem a proteçã0 especial pela lei. 

4.3 O consumidor como "destinatário final" da lei concorrencial: a 

interpreta950 do parágrafo Único do  artigo 1" da Lei 8.884194 

NO Direito da Concorrência busca-se assegurar a garantia de uma 

estrutura que traga eficiências de mercado e O comportamento correto dos 

agentes de mercado sob o entendimento de um livre mercado, no qual 0s 

mais capacitados lograrão orientar a produção para os setores mais 

suscetíveis, de forma a garantir Uma melhor satisfação das necessidades dos 

consumidores e, con~~mitantemente, trazer mais eficiência a este mercado, 

38"urS0 de direito do consumidor. 3' ed. Sáo Paulo: Saraiva, p.603 



na medida em que se possibilita a circulação de bens e serviços a custos 

baixos e melhores preços.387 

Quando se trata de eficiência econômica há que se levar em conta 

algumas vertentes que balizam a economia com vistas A reguíação do 

mercado pelo Estado. 

Nesta ordem, por meio de uma política concorrencial procura-se 

proporcionar ao consumidor/cliente preços mais baixos, produtos de melhor 

qualidade, possibilidade de escolha e inovação tecnológica, e que trará 0s 

benefícios advindos da atividade econômica a serem partilhados por toda a 

sociedade, garantindo a autonomia do consumidor no exercício do seu direito 

de escolha e da transparência da informação. 

Cumpre registrar que tanto a liberdade de escolha como a 

transparência nas relações jurídicas não são princípios exclusivos da lei 

consumerista. De igual modo eles está0 perfilhados também em diversos 

dispositivos na lei antitrUSte. 

sob esta ótica buscar-se-á demonstrar que ao mercado se volta aos 

interesses dos consumidores, tendo-os como destinatário final dos bens e 

serviços, justificados em razão da previsão do art. I", da Lei n. 8,884194, cujo 

escopo é a repressão às infrações contra a ordem econômica, e a prevenção 

que confere às autoridades antitruste poderes Para reprimir tais práticas. 

De fato, para uma análise mais fidedigna da proteção do Consumidor 

pela lei concorrencial é mister discorrer sobre outros dispositivos do diploma 

legal que regulamentou, posto que sedimentam a proteção jurídica 

contemplada em seu parágrafo único do artigo 1".  

A se iniciar pela impossibilidade de uma tipificação exaustiva de todas 

as condutas infratoras que poderiam caracterizar-se como infrações a ordem 

econômica do rol do art. 21, da Lei n. 8.884194, infere-se que este rol é 

meramente exemplificativo. É válida, portanto, a lição de Fernando de 

oliveira Marques sobre a própria listagem normativa conter dispositivo 

genérico (inciso V), a qual permite ampliação: "criar dificuldade à 

387 MONCADA cabral de. ~ i r e i t o  econômico. 2" ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1988, p, sI3. 



constituição, ao funcionamento Ou ao desenvolvimento da empresa 

concorrente ou de fornecedor, adquirente ou financiador de bens OU 

i r  388 serviços . 
Nesta mesma linha posiciona-se Daniel Firmato de Almeida Glória: 

NO que concerne as infrações à ordem econômica (sempre numerus 

apertus, face à impossibilidade de se impor um rigorismo às 

"tipificaçóes ec0nÔmicaC"' Previstas no artigo 21 da Lei n. 8,884194, 

estas têm uma certa sintonia com as práticas abusivas do 51 do 

Estatuto ~ o n s u m e r i s t a . ~ ~ ~  

A lei concorrencial e a lei consumerista, Possuem dispositivos que se 

correlacionam. Assim, tanto o artigo 21, XXIII da Lei n. 8.884194, quanto o 

artigo 39, inciso I da Lei n. 8.078/90 tratam do mesmo ilicito: a venda caçada. 

Esta prática, além de constituir uma verdadeira barreira à entrada de 

concorrentes potenciais ao mercado reduz sobremaneira o direito de escolha 

do consumidor. 

Com efeito, tanto a venda casada como a retenção de produto no 

mercado, são condutas ilícitas explícitas no art. 21, 1, XIII e XXII 

respectivamente da Lei da Concorrência. Esta conduta, ou seja, atrelar a 

venda de um produto A aquisição de outro 6 observada juntamente com a 

definição especificada no art. 20 do mesmo diploma, que versa sobre as 

práticas ilícitas. 
A venda caçada causa repúdio em razão da coerção econamica, pois 

consiste no fato do agente econômico deter poder econômico e se valer de 

mecanismos típicos de mercado, manipulando a oferta de determinados 

e forçando o consumidor a adquirir produto que não deseja para 

poder comprar o que necessita. 

388 COSTA M~~~~~ da. MENEZES, Paulo Lucena de.,MARTINS. Rogério Gandra da Silva (coordç,), 
~ i ~ ~ i ~ ~  concorrencial: aspectos juridicos e economicosl comentários h Lei no 8.884/94 e estudos 
doutrinários. ~i~ de janeiro: América Jurldica, 69/76. 2003. P. 210. 

359 GLÓRIA Daniel ~ i ~ ~ ~ t ~  de Almeida. A garantia do consumidor no direito da concorréncia, 
Belo ~ o r i z & t e :  Del Rey, 2003, P. 96. 



Do ponto de vista jurídico, a coerção contratual viola os princípios 

básicos que norteiam as relações de consumo, tanto é assim que a prática é 

vedada tanto no âmbito consumerista como na esfera concorrencial, 

solicitando assim a intervenção do Estado no domínio econômico. 

Portanto, flagrante a supressão da liberdade de escolha e da 

observação do princípio da boa-fé que se impõe às relações de consumo, 

identificada na prática da venda casada. Conforme voto do Ministro Ruy 

Rosado de Aguiar Junior.: 

(...) 0 s  fundamentais que regem os contratos deslocam 

seu eixo do dogrna da vontade e de seu corolário da obrigatoriedade 

das cláusulas, para considerar que a eficácia dos contratos decorre 

de lei, a qual Sanciona Porque são úteis, com a condiçáo de serem 

justos (...) O primado não é da vontade, é da justiça;mesmo porque 

o poder da vontade de uns e maior do que a de outros e nos 

contratos de adesão, como 6 o caso dos autos, e minimo o 

componente de vontade do aderente para estabelecer o conteúdo da 

avença. (REsp 45.666-5-sP, j. 17.05.1994, Rel. Min. Barros 

Monteiro). 390 

~ ã o  se pode olvidar, que a lei de defesa da concorrência refere-se ao 

consumidor em vários dispositivos, e neste sentido, vale lembrar seu art. 24 

que dispõe sobre as penalidades a serem aplicadas, e que tem como previsão 

a inscrição do infrator no Cadastro Nacional de Defesa do ~onsumidor .  Ora, 

essevdispositivo guarda substancial coerência Com OS artigos 43 e 44 da Lei 

8,078/90, que prevê a possibilidade dos Órgãos públicos manterem cadastros 

atualizados, podendo o consumidor ter acesso às informações atualizada~ 

desses cadastros. 

De outro turno, o art. 29 da referida lei traz a tona a possibilidade dos 

legitimados do art. 82, da Lei 8.078190, ingressarem em juizo para a defesa 

de seus direitos, sejam individuais ou individuais homogêneos, de modo a 

390 ~~~i~~~ de ~ i ~ ~ i t ~  do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais,l995, V. 17, p. 17911 8,). 



forçar a cessação das práticas infrativas a ordem econômica, sem prejuizo 

das perdas e danos e independente do processo administrativo. 

Como se percebe, a Lei n. 8.884194 sedimentou o principio 

constitucional da inafastabilidade de jurisdição, que diante da provocação 

pelo interessado da atividade jurisdicional, não poderá o Estado negar-se a 

providência jurisdicional, tendo vista eStar-Se diante de um dever. Nesse 

contexto, é a garantia do direito de ação, a f im de buscar não só a tutela 

jurídica do bem lesado, assim com0 ensejar a devida reparação.391 

sob  este aspecto, Priscila Brólio Gonçalves alude que, em tese, têm 

legitimidade ativa para a causa: 

(...) i) os  concorrentes da empresa acusada de adotar 

comportamento contrário a ordem econômica, i i) os  consumidores d e  

produtos e serviços afetados por ta l  prática, iii) os cl ientes d a  

empresa supostamente infratora, ainda que não quali f icados como 

consumidores nos termos do artigo 2" da Lei  8.078190 e, iv) os 

fornecedores da empresa supostamente infratora. 392 

NO que tange a legitimidade conferida pelo art. 82 da Lei 8.078/90 

para as açóes coletivas é tida como concorrente e disjuntiva, ou seja, 

qualquer um dos entes mencionados neste artigo poderão entrar em juízo 

para a defesa dos direitos difusos, direitos c o l e t i ~ ~ s  e direitos individuais 

homogêneos, independente da concordância dos demais, conferindo assim, 

uma maior amplitude no que tange a proteção dos consumidores. Portanto, as 

peçs&s recepcionada~ no artigo em comento poderão ingressar em juizo em 

nome a fim de buscar a proteção jurídica de direitos difusos e 

coletivos. 

A propósito, merecem destaque as palavras de Sergio Shimura: 

391 N~ lição de ~ ~ t õ n i o  Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e candido R~~~~~ 
Dinamarca açáo "6 o direito ao exercício da !tividade jurisdicional (ou o poder de exigir esse 
exercicio)": ~~~~i~ geral do processo. 13' ed. Sao Paulo: Malheiros, 1997, p. 250, 

392 COSTA Marcos da, MENEZES: Paulo Lucena de. MARTINS, Rogério Gandra da silva (coords,), 
Direito co;icorrencial: aspectos ~urídicos e econômicosl comentários Lei no 8.884/94 e estudos 
doutrinários, Rio de janeiro: América Jurídica, 69/76. 2003, P. 253. 



A legitirnação para as ações coletivas está a revelar um necessário 

redirnencionamento dos interesses, decorrente de uma maior 

participação da sociedade nos mais amplos setores, em prol do  

fortalecimento dos ditames democráticos. Em vista disso, a 

concepção tradicional de pressupostos processuais e de condiçóes 

da ação h á  de merecer a necessária adaptação, em verdadeira 

ortopedia juridica, para que se possa extrair o máximo de rendimento 

dos novos parâmetros e institutos processuais. 393 

sob essa ótica, qual seria o objetivo da Lei n. 8.884194 senão a tutela 

dos consumidores? 

Nessa linha de entendimento, na qual se incluem os consumidores 

como objeto de proteção do sistema concorrencial, são as palavras de Calixto 

Salomáo Filho: 

(...) a defesa dos consumidores, incluída expressamente na  lei corno 

objeto de proteção do sistema concorrencial (Lei n. 8.884/94, art, 101,  

leva à consideração dos consumidores como titulares imediatos das 

regras concorrenciais. Conseqüência dessa concepção 6 a 

p reocupa~ão  necessária Com a eficiência econômica e com a correta 

distribuição de Seus benefícios entre produtores e Consumidores 

(...) 334 

Em cotejo com o art. 82 da Lei n. 8.078190 e com o art. 29 da Lei n, 

8.884194, que dispõe sobre os legitimados Para agir em defesa dos interesses 

dos consumidores nas açóes ColetivaS, 0 art. 27 da lei Concorrencial dispõe 

ainda que na aplicação das penas estabelecidas nesta lei será levado em 

consideraçáo o grau de lesão aos consumidores. 

D~ fato, no exercício das açóes repressivas e preventivas 6 preciso 

que se observe os princípios esposados na ordem jurídica constitucional que 

393 ~~~~l~ coletiva e sua efetividade. São Paulo: M6t0d0, 2006, p. 54. 

394 Direito concorrencial: as estruturas. São Paulo: Malheiros, 1998, p.  33. 



norteiam a ordem econômica: livre ~ ~ n ~ ~ r r & n ~ i a ,  função social da propriedade 

e defesa do consumidor (art. 170, 111, IV e V), bem como respeitar O 

fundamento da livre iniciativa (CaPut, art. 170), mas de outro turno impõe agir 

com repressão ao abuso do poder econômico (art. 173, $4') todos da 

Constituição de 1988. 

Assim, a previsão da norma concorrenciai é no sentido de que estas 

penas poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente e devem 

guardar, tal como as penas de multa, uma relação de proporcionalidade com 

a infração praticada. 

Na repressão ao abuso do poder econômico impõe-se invocar o art. 54 

da lei antitruste, que dispõe sobre 0s atas tendentes a prejudicar a 

concorrência, bem como aqueles que resultem em dominação de mercados 

relevantes de bens ou serviços que deverão ser submetidos à apreciação do 

CADE. 

A propósito, o inciso 1 1  do art. 54 dispõe ainda que os benefícios 

decorrentes dos atos e contratos devem ser distribuídos de forma equitativa 

entre os fornecedores, de um lado, e 0s consumidores ou usuários finais, de 

outro. 

Também o compromisso de desempenho, cuja previsão se encontra no 

art. 58 do mesmo diploma legal é outro instituto jurídico que se refere à tutela 

do consumidor, uma vez que é de grande utilidade prática, pois é através 

dele que ser minimizados 0s efeitos anticoncorrenciais da operação 

bem como a maximização dos seus 

por fim, 0 art. 84 da Lei n. 8.884194 cuida da questão da multa, cujo 

valor será recolhido ao fundo previsto na Lei n. 7.347185 ( Lei de Ação Civil 

Pública) e complementarmente, a Lei n. 9.008195, que criou, na estrutura 

organizacional do Ministério da Justiça, 0 Conselho Federal Gestor do Fundo 

de Defesa de Direitos Difusos (CFDD), determinando que 0s recursos fossem 

aplicados na de bens, na Promoção de eventos educativos, 

395 VAZ ~ ~ ~ b ~ l ,  os interesses do consumidor nas fusões e incorporações de empresas. ,,,: Revista 
d e  Dire'ito do Consumidor, v. 3 5 ,  jul/sel, 2000, P. 229. 



científicos e na edição de material informativo e especificamente relacionados 

com a natureza da infraçáo do dano causado, bem como na modernização 

administrativa dos órgãos públicos responsáveis pela execução de políticas 

públicas, ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor 

artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (art. 1 O, g 3 O ,  da Lei n. 

9.008195). 

Logo, imperioso concluir que o parágrafo único do art. 1' da lei 

concorrencial, cuja disposição recepciona a coletividade como titular dos 

bens jurídicos protegidos por ela não deixa dúvida quanto aos destinatários 

desta proteção, notadamente Se cotejada com outros dispositivos da lei, 

alguns acima mencionados, que tutelam 0s interesses do consumidor. 

Nesse diapasáo, oportunas as considerações de Sergio Varella Bruna 

no que tange aos objetivos da tutela da concorrência: 

por outro lado, deve-se ter em vista que a disciplina antitruste não é 

estabelecida em favor dos interesses individuais dos concorrentes, 
mas sim do interesse da sociedade como um todo. Náo se destina 

essa modalidade de ação estatal a proteção de direitos dos 

concorrentes, mas sim preservação dos mecanismos de mercado, 
este enquanto elemento integrante de uma técnica de 

produção social. É certo que muitas vezes essa atividade coincidirá 
com os interesses dos concorrentes lesados, mas isto ocorrerá 

apenas acidentalmente. Trata-se, pois, de intervenção estatal em 

favor do capitalismo (...).39" 

Sem qualquer menosprezo a esse posicionamento, não se pode 

olvidar que o ponto cruciai, insista-se, é reconhecer a concorrência como um 

sistema de que deve ~roporcionar, para além dos interesses 

empresariais, maiores e melhores opções de escolha para os Consumidores. 

Nessa linha convergem as considerações de Claudia Lima Marques: 

396 O poder econ&,,ico são Pa ' l !~ :  Revista dos Tribunais. 1997, p. 169 



(...) se a concorrência traz maiores opções para os  consumidores, é 

precisamente esse direito tutelar que traz ao consumidor informação 

e segurança, impondo ao mercado importantes parâmetros de 

confiança, parâmetros de tratamento leal e de boa-fé não só entre os 

concorrentes, mas entre esses e seus clientes e a sociedade em 

geral. 397 

Parece crível que o consumidor pode ser considerado tanto o 

destinatário final das regras de mercado como também o beneficiario das 

normas concorrenciais, numa abordagem que embasa a idéia desta proteção 

na própria lei, e cujo critério é a questão da eficiência econômica que sempre 

beneficia o consumidor. 398 

Neste segmento a jurisprudência do CADE já se posicionou. Segundo 

Neide Terezinha Malard, "a efetiva COncOrrência propicia as condições 

necessárias para que O consumidor construa a sua própria convicção para a 

aquisição de um produto OU serviço, de forma livre e racional." 399. 

De fato, garantido ao consumidor o seu Poder de escolha, estará 

assegurada a sua liberdade de decidir de acordo com as suas necessidades e 

conveniências, no sentido de adquirir 0 melhor produto ou serviço a um 

melhor preço. 

NO debate desta questão complexa, Calixt0 Salornão Filho estabelece 

que a proteção direta dos interesses dos COnCOrrentes pelo direito antitruste 

deve ser permeada tanto na esfera abstraia quanto na esfera concreta, sendo 

manifesta a presença do interesse institucional segundo ele, como o: "único 

ob,eto imediato da tutela do direito concorrenciai ..." 4". 

397 Notas sobre o sistema de proibição de cláuçulas abuçivas no código de defesa do consumidor. 
Revista Trimestral de Direito Civil, V. 1. Rio de Janeiro: Padma, janlrnar, 2000, p.23. 

398 FORGIONI, paula. OS fundamentos do antitruste. São Paulo: Editora Revista dos ~ ~ i b ~ ~ ~ i ~ ,  
1998 ,,. 160, N~~~~ mesma linha afirma que a proteção do interesse do consumidor prevalecerá 
nos casos em que houver o aumento arbitrário dos lucros do agente econdrnico quando se refere ao 
artigo 2.3, 111 e artigo 1' da Lei 8.884194. 

399 cf, M ~ ~ A R D ,  ~ e i d e  Terezinha. O Cartel. In: BASTOS, Aurélio Wander (org.) E ~ ~ ~ , J ~ ~  
introdutórios de direito econômico. Brasília: Erasilia Jurídica, 1997. pp. 57/75. 

'00  S A L O M ~ o  Filho, calixto. Direito concorrencial: as condutas. São Paulo: Malheiros, 

p.93/94. 



De fato, não se pode negar que o interesse institucional deva ser 

preservado em todas as suas dimensões sob pena de se ter uma lei, 

essencialmente ideológica. 

Tanto as estruturas de mercado quanto as condutas hão de ser 

balizadas em uma ótica de mercado, que vise uma forma de competição 

viável a todos os agentes econômicos no exercício de suas atividades 

econômicas, mas não são apenas OS motivos econômicos que motivam o 

controle destas e daquelas, existem razões de ordem pública que justificam 

esta regu~ação.401 

N ~ O  se pode olvidar que no encalço de se efetivar os princípios 

magnos elencados na Carta Maior, tem-se O da justiça social, cuja essência 

encontra-se na finalidade da lei concorrencial pela expressa menção à função 

social da propriedade. 

Todavia, sem qualquer menosprezo a esse posicionamènto, entender 

que a proteção conferida pela Lei n. 8.884194 se esgota no interesse 

institucional da concorrência como único objeto imediato desta lei, é o mesmo 

que pretender a proteção da própria c~ncorrência como sua justificação 

última, se  assim o fosse, não haveria razão do legislador possibilitar a 

qualquer interessado representar Perante a Secretaria de Direito Econômico 

(SDE) sobre os indícios de infração à ordem econômica. 

Também neste aspecto, sobre a intervenção econômica como 

substrato da justiça social, vale mencionar a posição doutrinária de Daniel 

Firmato de Almeida Glória: 

De outro lado, a vertente "intervencionista" (dominante na união 

Européia), também tem na redistribuição de benefícios aos 

consumidores, além da PersecuÇão de política industrial como 

desenvolvimento econômico e tecnológico, as justificativas do direito 

da concorrència. (...) Isto Para demonstrar, que não obstante 

401 SANTIAGO, Luciano sotero. Direito da conCorr8nCla. Doutrina e jurisprudência. salvador: 

Podivrn, 2008, P. 246- 



radicais diferenças em seus fundamentos, o direito d a  concorr&ncia 

moderno tem n a  f igura do consumidor o seu maior o b j e t i ~ o . ~ ~ '  

Ademais, em relação aos òbjetivos da concorrência, o Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (CADE), com frequência, tem 

considerado em suas decisões o interesse do consumidor de forma mais 

enfática, reconhecendo a importância desses direitos na análise dos atas de 

concentração. 

NO julgamento do Ato de Concentração n090196 cuja operação consistiu 

na compra de 51% (cinquenta e um Por cento) do capital da Kenko do Brasil 

pela KCC Comercial Ltda., 0 CADE aprovou a operação, ressaltando a 

importância da comprovação dos benefícios ao consumidor final, muito além 

da concorrência ,Der se. 403 

Apenas para consignar a dimensão desta Proteção, as decisões no 

âmbito se manifestam no sentido de preservar o direito de 

escolha do consumidor, vale ainda, transcrever parte da decisão do CADE: 

Concorrer 6 disputar a preferência d o  consumidor quer pejo preço 

quer pela qualidade d o  Produto. Qualquer artifício util izado para 

ou obstar essa disputa, l imitando o u  reduzindo o poder de 

escolha do consumidor, importa a eliminação da concorrência, e 

102 A liYre concorrência como garantia do consumidor. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p, 13. 

103 EMENTA, ~ ~ ~ i ~ i ~ ã ~  do controle de empresa fabricante de fraldas descartáveis, por grupo 
multinacional, Faturamento bruto anual de participante superior a quatrocentos milhões de reais. 
nD 8.884 de ,994, ~nquad(ament0 na hipbtese do art., 54, 5 3". Obrigatoriedade do exame e 
julgamenio da operação pelo CADE. Aumento de ~!odutividade e reduçáo de custos. Comprovação 
de benefícios ao final Não comprometimenfo 0 direito livre concorrência. operação 
que se aprova, A c ó ~ ~ ~ ~  - Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Conselheiros do 
conselho Administrativo de Defesa Econamica - CAQE. e conformidade com os votos e registros 
eletr,jnicos realizados, aprovar o Ato de Concentração, Econõmica, constituido na compra pela KCC 
comercial Ltda. à ERASFANTA Indústria e ,Comercio Ltda. e da KENKO do Brasil Indústria e 
Comércio Ltda,' existem entraves ao- ingresço de novos concorren!es. NO mercado de 
absorventes higiênicos não haverá aiteraçoes, POIS a adquirente nele nao agia. A operação 
proporcionará algumas eficiências para a empresa resultante. nos termos do voto do Conselheiro- 
Aelator. Decisão unânime, participaram do julgamento o Sr. Presidente, Gesner Oliveira, e os srs. 

Aodrigues-~haves, Leõnidas Xausa, Antonio Fonseca, Renault de Freitas castro 
Helena Salgado e paulo Dyrceu Pinheiro. presente a Sra. Procuradora- era^ do CADE: 

Marusa Freire Erasilia, 11 de dezembro de 1996 idata do julgamento). Dispon[vel em: 

<http:lIwww.cade.gov.br>. Acesso em 18110108' 



prejudica o mercado tanto do  lado da produção como do  

consumo. 404 

O m a n i f e s t o  prejuízo causado pelo monopólio também tem embasado 

as decisões do CADE, c o n f o r m e  se depreende do voto do Relator Celso 

Fernando Carnpilongo, no julgamento do processo administrativo da S/A 

White Martins e White Martins Gases Industriais Ltda em 26/06/2002, 

c o n f o r m e  se transcreve: 

OS prejuizos ao consumidor náo foram apenas quantitativos, mas 

também qualitativos. Preços mais elevados impedem o 

desenvolvimento de C 0 2  em segmentos importantes, tais como O 

congelamento de alimentos, aplicações cirúrgicas, etc. Desta forma, 

muitas firmas são obrigadas a util izar substitutos de  COZ, a 

alternativa normalmente mais adequada e baratà  em ambientes 

competitivos, o que gera clara ineficiência econômica. 

(...) Além disto, as IegislaÇÕeS ambientais devem contribuir para a 

abertura de  novos mercados no uso de  C 0 2  em tratamento de  água. 

preços elevados inviabilizam estas alternativas para os 

consumidores. 

Desta forma, embora seia P O S S ~ V ~ ~  quantificar precisamente a 

vantagem auferida pela White Martins, 6 certo que a exclusividade 

eliminou a concorrência Potencial, elemento que foi claramente 

benéfico ao consumidor quando a White Martins se apresentava 

como rival da Liquid Carboflic antes da operação envolvendo as duas 

empresas. 
405 

404 processo Administrativo n. 08012.005769198-92. Representante: Secretaria de ~ i ~ ~ i ~ ~  
Economico; Representada: Sindicato dos Condutores Autdnomos de Veicuios de 
~ ~ ~ ~ i ~ i ~  e seus filiados; Relator: Conselheira Hebe Romano; Julgado em janeiro de 2000. ~ j ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~  

em: <ht tp : l lwww.cade .g~~ .br> .  Acesso em 28/07/08. 

405 O ~ ~ i ~ ~ ~ ~ l ,  por unanimidade. considerou a Representada como incursa nos incisos I, 1 1  e IV, do 
ar t .  20 e nos incisoç V, VI e XV, do art. 21, todos da Lei 8.884194, Condenando-a ao pagamento de 
multa no valor de R$ ~ ~ . O O O . O O , O O  nos termos do voto do relatar. 



Nesta linha Randal C. Picker da Universidade de Chicago adverte a 

respeito da experiência americana, nas decisões proferidas pelo FTC 

(Federal Trade Commission), órgão responsável pelo julgamento dos atos de 

concentração e no Departamento de Justiça daquele pais What is interesting 

then is that courts and regulatory agencies in the United States consistent/y 

employ the consumer welfare standard. 40" 

É crível que as decisões no âmbito administrativo colocam a 

interpenetração das duas esferas de proteção, mas também é fato que o mais 

relevante das decisões esposadas é a constatação de que as falhas internas 

de mercado perpetuadas Por condutas ilícitas constituem violação aos 

interesses do consumidor. Isto Porque, insista-se, o consumidor, no processo 

produtivo, não tem consciência dos riscos, das características do produto ou 

serviço, não tem idéia das Pessoas que estão envolvidas neste processo, 

nem como este se perfaz. 

De outro turno, a condição monopolística enseja a atuaçáo abusiva do 

agente econômico, porque atribui a seu titular poder suficiente para intervir 

nas relações normais de mercado e provocar distorções no rumo natural 

imposto pela lei econômica da oferta e da procura. 407 

Hodiernamente, condições m o n o ~ o l i ~ t i ~ a ~  evidentemente são 

exercidas sobre o mercado que, na condição de relevante, pressupõe um 

determinado setor econÔmic0. Logo, basta que o consumidor tenha à 

disposição outro produto OU serviço com equivalência de utilidade, preço, 

volume e qualidade para que suas necessidades sejam supridas. 

Neste entendimento, Ricardo Hansson Sayeg conclui que a Lei n. 

8.884194 é um instrumento legal de defesa direta do consumidor contra o 
408 

fornecedor titular da posição dominante. 

'06  Traduçáo: ~ ~ ~ i ~ ~ ,  o que é interessante é que os tribunais e OS órgãos reguiatórios dos ~ ~ t ~ d ~ ~  
Unidos da América, de forma coerente, privilegiam o bem-estar do consumidor. Disponível em: 
<http:llpicker,lypad.com/pi~ker-seminar/2007 Ol lcom~eting-weIfa.html>.Acess~ em 12/12/2007, 

407 A proteçáo do consumidor contra o monopólio. In Revista do Ibrac,. Sáo Paulo: IBRAC, ,,, v, 
3. maio. 1996. p. 107. 

408 A proteção do consumidor contra o monopólio. In: Revista do Ibrac. Sáo Paulo: IBAAC, n. 

v. 3. maio, 1996. P. 113, 



Assim também se posiciona Heloísa Carpena: 

Se é verdade que a estrutura do mercado com baixos níveis de 

competiçáo cria condições para toda sorte de violações e abusos aos 

direitos do consumidor, é igualmente verdadeiro afirmar que baixos 

níveis de proteção desses direitos propiciam abusos de posição 

dominante e lesões à concorrência. A soberania do consumidor no 

mercado somente será alcançada a partir do reconhecimento de que 

a proteçáo de Seus interesses constitui o fim precipuo da tutela da 

concorrência, e como tal deve orientar a aplicação de suas normas, 

tornando mais efetiva e Coerente a implementaçáo desses novos 

direitos. 4W 

Sem desprezar as valiosas posições doutrinárias em contrário, parece 

válido concluir que, inobstante a interdisciplinaridade entre as legislações, a 

lei antitruste vem justamente na função tutelar fundamental do direito dos 

consumidores. 

considerando a multidisciplinaridade intrínseca imposta pela 

Constituição de 1988, que tem como substrato a dignidade da pessoa humana 

a ser contemplada em primeiro ângulo, e, da análise sustentada pelos 

princípios que norteiam tanto a Lei n. 8.884194 e a Lei n. 8.078190, é possível 

afirmar que a Lei, n. 8.8841943 tem no consumidor, como membro da 

coletividade, o titular das Suas normas. 

Ora, é certo que a concorrência não consiste num fim em sim mesmo, 

mas constitui instrumental valioso Para a Preservação do equilíbrio de forças 

dentro de um mercado competitivo, fruto de Uma ordem democrática, que 

devo vir pautada no princípio da igualdade, garantindo a transparência das 

informações e o direito de escolha a0 consumidor. 

Por outro lado, ao tratar de ponderação de interesses no âmbito da Lei 

n, 8,884/94, a defesa da concorrência, como já asseverado, vem pautada por 

409 O cOnSUmidor no direito da concorrência. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 248. 



razões de ordem pública, quando pressupõe a intervenção do Estado, 

entendimento partilhado por maioria doutrinária. 

Por certo não se trata apenas de regular situações concorrenciais 

engendradas pelas empresas, mas considerar o pressuposto de que o 

resultado da atividade econômica encontra limites na vulnerabilidade fática da 

figura do consumidor que, por meio de suas escolhas, irá exercer a sua 

soberania. 

Por terem as normas COnCOrrenciais interesses bem delineados na 

tutela do consumidor, cabe razão ao tratamento sistemático que deve ser 

dispensado tanto a lei antitruste quanto à lei consumerista, posto que os 

princípios constitucionais que norteiam estas duas leis devem orbitar de 

forma harmônica e coerente, uma vez que não são estanques, pois possuem 

assimetrias. 

O direito pós-moderno lida com uma diversidade de fontes normativas. 

O entendimento dos diversos estatutos jurídicos, embora possuam sua lógica 

própria, tendem a convergir para a tendência geral da tutela da dignidade 

humana, haja vista que é a partir dela que haverá a apreciação de outros 

direitos. 

Diante desse panorama e, a fim de afinar o sistema jurídico da 

concorrência com a defesa do consumidor, a Lei n. 8.884194 contempla no 

art, 1 0 ,  parágrafo único, a coletividade como titular dos bens juridicos a serem 

protegidos por ela. 

A prevalência dos interesses dos consumidores recepcionada na lei 

em comento deve significar O abandono dos critérios estritamente econômicos 

que embasaram as decisões no âmbito da competência administrativa para 

dar lugar a um novo debate jurídico, de cunho mais 

sob esta ótica, é que se entende que a lei concorrenciai protegeu as 

expectativas legítimas dos consumidores fundadas em dados concretos da 

4'0 Na visáo de ~ ~ l ~ í ~ ~  Carpena: "A referência expressa aos interesses dos Consumidores no pórtico 

da lei torna indiscutível a conclusao -de que -estes estão incluidos dentre O S  f i n s  da  

diçciolinan, O consumi.jor direito da concorrencia.  Sao Paulo: Renovar, 2005, p.  229. 



realidade, se revelando como mais um instrumento legal a tutelar esta 

proteçáo de forma a garantir os auspícios contemplados no contrato social. 

4.4 0 direito protegido pela Lei Antitruste: a coletividade como t i tular 

dos bens jurídicos protegidos pela Lei n. 8.884194 

Como visto, a concorrência interessa ao mercado como um todo, e, a 

atuaçáo administrativa com vistas a coibir a prática mercadológica ilícita tem 

por objetivo resguardar este mercado do abuso de poder no cenário 

econômico, cujos protagonistas são consumidores e concorrentes. 

Sem desprezo as valiosas posições doutrinárias, e tendo em vista o 

enfoque específico que se busca desenvolver, faz crer que atribuir finalidade 

diversa à Lei n. 8.884194 e ignorar 0 que dispõe o seu art. 1°: 

Art. 1° .  Esta lei dispóe sobre a prevenção e a repressáo as infraçóes 

contra a ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais 

de liberdade de iniciativa, livre concorr8ncia, função social da 

propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do 

poder econômico. 

Esse mesmo dispositivo explicitamente aponta, em seu parágrafo 

único, a coletividade como titular dos bens jurídicos protegidos por esta lei, 

portanto, sob um enfoque jurídico dos direitos fundamentais. Entende-se que 

a finalidade buscada pela lei, num primeiro momento, é assegurar a 

concorrência com vistas a estabelecer uma ordem econômica justa e 

igualitária, de forma a equilibrar 0 mercado adequando-o as necessidades 

dos consumidores. 
É de notar que as duas finalidades da lei não se confundem, mas se 

coadunam, ora, de um lado há 0 equilíbrio das estruturas de mercado e a 

regulaç.o das ~ondutas; de outro, impõe-se a proteçáo do coletividade. 

se que tanto uma como outra devam manter uma sincronia 

de relaçóes para se que se alcance uma economia ideal, haja vista que o 



sacrifício de uma em detrimento da Outra compromete todo o sistema de 

circulação e geração de riquezas, afastando da ordem econômica os ideais 

de liberdade e igualdade, conceitos básicos para uma satisfatória fruição da 

livre competição de mercado. 

É indiscutível a importância da lei antitruste como instrumento 

normativo do comportamento econômico. Impõe-se, contudo, questionar qual 

seria o interesse protegido por esta lei. 

Para a análise em questão, é imperioso que se considere o teor do art. 

173, parágrafo 4' da Constituição de 1988: "A lei reprimirá o abuso do poder 

econômico que vise a dominação dos mercados, à eliminação da 

concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros." 

Muito embora o indivíduo e a empresa possam perseguir os seus 

interesses pessoais, essa busca não pode ser levada a um extremo tal, que 

conduza a um prejuízo para O todo, pois O interesse pessoal não se sobrepõe 

ao interesse da coletividade. 

Com efeito, aquele que atua no domínio econômico buscando suprimir 

o interesse geral, prevalece-se de sua P O S ~ Ç ~ O  de superioridade econômica e 

resvala no abuso de direito, privilegiando O interesse econômico em 

detrimento do interesse da comunidade. 

Neste contexto, a lei concorrencial surge para coibir qualquer forma de 

abuso de poderio econômico que vise à eliminação da Concorrência, bem 

como a formação de monopólios que Proporcione O lucro arbitrário em 

manifesto prejuízo a coletividade. 

O art, 173, ~arágrafo 4" do caPut, da Corlstituição da República, 

recepciona a proteção contra O poder abusivo de mercado, enquanto o art. 20 

da Lei n, 8.884194 expõe os limites de atuação dos agentes econômicos, 

disciplinando seu comportamento e conferindo efetividade à norma maior. 

se a lei visa refrear o lucro arbitrário por parte dos agentes 

econômicos, uma vez que tal prática de nada favorece o mercado, faz crer 

que o interesse a ser protegido seja o interesse do consumidor, posto que 



este é o destinatário final da cadeia produtiva fruto da atividade econômica e, 

certamente será atingido pelas práticas ilícitas descritas neste artigo. 

Neste sentido, Luís Cabral de Moncada, preleciona: 

O objectivo das leis de defesa da concorrência é o de assegurar uma 

estrutura e comportamento concorrenciais dos vários mercados no 

pressuposto de que é o mercado livre que, selecionando os mais 

capazes, logra orientar a produçáo para os sectores susceptíveis de 

garantir uma melhor satisfação das necessidades dos 

consumidores e. ao mesmo tempo, a mais eficiente afectação dos 

recursos económicas disponlvels. que é como quem diz, os mais 

baixos custos e preços. A concorrência é assim encarada como o 

melhor processo de fazer circular e orientar livremente a mais 

completa informação económica quer ao nível do consumidor quer ao 

nível dos produtores, assim esclarecendo as respectivas 

preferências. 4" (grifamos). 

Sob essa ótica, entende-se que estabelecer uma hierarquia de 

interesses tutelados pela lei Concorrencial Para se alcançar uma valoração 

desses direitos é o mesmo que admitir-se a coexistência de economias 

diversas e suprimir a coletividade do cenário mercadológico. Nega-se, 

portanto, essa relação assimétrica Presente entre agentes econômicos e 

consumidores. 

É certo que a relação entre agentes econômicos se dá tanto a nível 

horizontal, quando em simetria de atuação, quanto na linha vertical de 

produção, distribuição e comercialização, o que não ocorre em relação aos 

consumidores. 

Tanto em uma quanto em outra 0 consumidor encontra-se na cadeia 

final da atividade produtiva, Com0 parte integrante do cenário econômico, e, 

como se vê, não possui uma dimensão abstrata, mas concreta. 

411 ~~~d COSTA, ~ ~ r c o s  da. MENEZES. Paulo Lucena de. MARTINS, Rogerio ~~~d~~ da silva 
(coords ,~ ,  ~ i ~ ~ i t ~  concorrencial: aspectos iuridicos e econdmicosl comentarios a ~~i no 8 . 8 ~ ~ 1 ~ ~  e 
estudos doutrinárioç ~i~ de Janeiro: Arnerica Jurldica, 69/76,  2003. p. 313. 



Não se olvide que as relações econômicas se manifestam no âmbito 

de uma sociedade organizada e regulada pelo Estado, cujo escopo é a busca 

do bem comum. Daí a razão da implementação de políticas públicas que 

tragam uma maior eficiência ao mekado como um todo, na satisfação de 

todos os agentes protagonistas deste cenário, especialmente quanto aos 

interesses dos consumidores. 

Nesse sentido, são as palavras de Daniel Firmato de Almeida Glória: 

Na atualidade, a estrutura social e a economia giram em torno dos 

consumidores, consagrando a expressão 'consumerismo'. 412 

De fato, a globalização trouxe além do desenvolvimento tecnológico, a 

massificação da economia a prestigiar valores do "ter" muito mais do que do 

"ser". 

Não foi s6 a transformação da economia pelo modelo capitalista 

adotado pelos países democráticos. Inc0rporou-se na cultura atual, um 

modelo de comportamento no qual se privilegia a aquisição de riquezas em 

razão da produção em escala e da facilitação do crédito. Contudo, descuida- 

se de valores básicos e essenciais ao ser humano, neste jogo da "oferta" e da 

"procura" a perfilhar o cenário e ~ 0 n Ô m i ~ 0 .  

Neste cenário econômico, encontra-se O consumidor, como parte da 

coletividade, a interagir nas relaçóes ~conômicas na busca pela satisfação de 

seus direitos e na aquisição de bens e serviços. 

A Lei n. 8,884194, ao evidenciar a coletividade como titular dos bens 

jurídicos protegidos por esta lei contempla 0 mercado como um bem coletivo, 

recepcionando todas as pessoas como titulares desta proteção, dentre elas, 

OS consumidores. 

Assim, ao privilegiar a coletividade, 0 legislador prestigia a natureza 

difusa desta tuteia, em franca simetria com O Código de Defesa do 

Consumidor, que prevê igualmente a proteção para pessoas que, embora não 

412  A livre concorrência como garantia do consumidor. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p ,  13 



se configurem em consumidoras em sentido estrito, possam sofrer os danos 

oriundos das atividades desenvolvidas pelos fo rne~edores .~ '~  

413 GLORIA, Daniel Firmato de Almeida, A livre concorrência como garantia do Consumidor. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2003, 49. 



5. A CONCORRENCIA COMO GARANTIA DO DIREITO FUNDAMENTAL DO 

CONSUMIDOR NA ORDEM CONSTITUCIONAL 

5.1 A vulnerabilidade do conçurnid~r 

Dentre os princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor 

dispostos no art. 4' da Lei n. 8.078/90 está a vulnerabilidade do consumidor, 

como condição de análise a luz da tutela fundamental, cuja presença do 

Estado é primordial para a efetiva proteção, nos termos da Constituição da 

República, inciso XXXII, art. 5'. 

A harmonização de interesses, a coibição dos abusos, o incentivo ao 

autocontrole, a c o n ~ ~ i e n t i ~ a ~ ã ~  dos consumidores e fornecedores e a 

melhoria dos serviços públicos são premissas orientadoras da lei 

consumerista, de forma a garantir a devida tutela constitucional: 

A sociedade atual desfruta de um modelo econômico cujo objetivo 

maior é o incentivo ao consumo, caracterizado pelo volume de produção de 

bens e serviços, pelo domínio de crédito e Pelo excesso de marketing que 

embriagam o consumidor, induzindo-o à ânsia de adquirir cada vez mais. 

Neste cenário, os atores mais prejudicados são eles próprios, os 

consumidores, haja vista a desigualdade Presente na relação de consumo, 

onde o fornecedor, inexoravelmente, assume uma posição de poder em 

relação ao consumidor. 

A falta de controle somada a essa necessidade de aquisição de bens e 

servi~os, como força motriz para o legislador instituir a proteção legal 

em face da hipossuficiência do consumidor. 

Tal e a primeira medida de realização de isonomia 

na Constituição, e o consumidor, cuja fragilidade é real e concreta, 

uma por ordem técnica e Outra de cunho econÔmic0, fica a mercê das forças 

de mercado e na maioria das vezes, é manipulado em razão de não 

apresentar, em si mesmo, mecanismos Para superar essa debilidade 

econômica. 



No intuito de buscar a proteção integral do consumidor, a Lei n. 

8.078/90 de forma sistemática e dinâmica. prestou-se a trazer de volta o 

equilíbrio dessa relação como acontecia nos primórdios da humanidade, no 

qual, tanto fornecedores como consumidores entabulavam uma relação 

econOmica mais equitativa. 

~ s t o  significa que na concepção tradicional do contrato, as relações 

jurídicas se dariam num patamar de igualdade entre os contratantes, cujaç 

cláusulas seriam discutidas de forma individual e com liberdade nos termos 

da vontade das partes.414 

Entretanto, o sistema de produção atual se baseia em uma dinâmica 

muito mais complexa, com novas formas de contratação que acabam por 

trazer maior complexidade nas relaçóes jurídicas contratuais com 

substanciais vantagens para as empresas. Ademais, os contratos hoje em dia 

já são pré-elaborados e padronizados, os conhecidos contratos de adesão, e 

não deixam margem para a manifestação da vontade do consumidor em 

relação às suas cláusulas e conteúdo, cabendo-lhe aderir ou não ao que foi 

estabelecido unilateralmente. 

Com efeito, a revolução industrial e a massificação do consumo, 

acentuaram a desigualdade entre 0s contratantes, trazendo um desequilibrio 

que somente seria sanado por meio de uma legislação que privilegiasse 0s 

interesses da parte vulnerável nesta relação. 

E de que maneira tal desequilíbrio, ou seja, essa vulnerabilidade afeta 

a vida do consumidor? AO realizar suas escolhas no mercado, é afetado em 

primeiro lugar pelos meios de ~ r o d u ~ ã o ,  cujo mono~ól io  das informações é 

apenas do fornecedor, uma vez que é ele quem detém a tecnologia e a 

administração de seu negócio, bem como a forma de distribuição de produtos 

ou a prestação de serviços. 

Sendo assim, não exaurindo 0 tema, o poder de escolha do 

consumidor se torna reduzido em razão desse monop6lio de produção. ou 

"4  MARQUE^ cláudia Lima. Contratos no código de defesa do Consumidor. 4*  ed,  s ã o  paul,-: 
Revista dos Tribunais, 2002, P. 52- 



seja, ao consumidor resta optar pelo que já se encontra no mercado, cuja 

oferta foi decidida tão somente pelo fornecedor, segundo seus interesses 

econômicos e baseado nas suas projeções de obtenção de lucro. 

Certamente que O consumidor não dispõe dos meios de controle da 

produção, portanto, é normal que se submeta ao poder de controle dos 

agentes de mercado titulares dos bens de produção e serviços. E, no tocante 

ao aspecto econômico, é manifesta a vantagem que o fornecedor possui 

perante o consumidor, pelas mesmas razões acima explicitadas. 

Por este motivo, a liberdade de iniciativa encontra limitação nos 

princípios recepcionados no art. 170 da Constituição, que coloca a proteção 

fundamental do consumidor em assimetria com a proteção da concorrência. 

Assim, a defesa do consumidor, como um direito fundamental, recebe 

a proteção da Lei n. 8.884194 em seu art. 1°, orientando a contemplar 

coletividade como titular dos bens jurídicos protegidos por esta Lei (art. 10, 

caput). 

evidente que a concorrência de mercado não pode suprimir direitos 

em razão da atividade econÔmica, sob Pena de institucionalizar a quebra de 

preceitos constitucionais que buscam Perpetuar a harmonia econômica no 

relacionamento entre consumidores e fornecedores. 

Ademais, dentre OS direitos básicos do consumidor está a facilitação 

de sua defesa em juizo, na esfera coletiva, consolidando a responsabilidade 

objetiva, aliada a inversáo do Ônus da Prova, dada a hipossuficiência do 

consumidor e o domínio do conhecimento técnico e ec0nÔmic0 do fornecedor, 

legitimando tratamento diferenciado pelo próprio Código de Defesa do 

Consumidor (art. 6', VIII). 

Com efeito, a publicidade é o meio mais fácil e economicamente 

barato de transmissão de informações e de comparação de produtos para os 

consumidores, sendo muito mais fácil ao consumidor pesquisar os preços e 

tipos de em jornal ou internet, do que se deslocar até o 

estabelecimento comercial para compará-los. 



Valendo-se da vulnerabilidade do consumidor, a publicidade enganosa 

incita a uma distorção no momento deste decidir sobre a aquisição de um 

produto ou serviço. Sob esse prisma, estando bem informado não poderá ser 

induzido a erro. 

A fragilidade anotada pelo legislador se encontra também na esfera 

contratuai, pois da mesma forma, está presente a vulnerabilidade do 

consumidor nas relações contratuais, não tendo o conhecimento técnico 

suficiente para compreender as cláusulas impostas pelo fornecedor. Evidente, 

portanto, sua hipossuficiência e vulnerabilidade. 

A guerra de preços de uma forma sadia e equilibrada s6 traz 

benefícios a este segmento, ampliando 0 poder de escolha e a busca de 

alternativas que venham ao encontro das expectativas financeiras dos 

consumidores. 

Sabe-se que, na correlação existente entre a formação.de preços de 

mercado e a garantia da ~0tIcorrência encontra-se a economia social do 

Estado, cuja repressão busca coibir iniciativas ilícitas como a formação de 

monopólios e cartéis, que acaba por criar uma ditadura de mercado. 

Considerando a vulnerabilidade econômica dos consumidores frente 

aos oligopólios, a Lei Concorrencial se dirige a tutela destes, tendo em vista 

que tal medida contribui para a eficiência econômica, possibilitando a 

iniciativa individual e oferecendo maior oportunidade de participação dos 

agentes econômicOS. 

Oportuna a visão de Daniel Firmato de Almeida Glória 4 '5 's~ger indo 

que não obstante os diferentes fundamentos que justificam a Lei n. 8.078/90 

e a Lei ,,, 8.884194, não há sentido na concorrência se náo houver a ótica do 

consumidor. 

Deste modo, o consumidor tem Sua vuinerabilidade comprometida na 

eliminação de concorrência, no abuso de poder econômico e na formação de 

cartel, porque interfere na sua liberdade de escolha. 

41" concorrência como garantia do consumidor. Belo Horizonte: De1 2003, p,  13, 



A defesa da concorrência, por todo o exposto, deve servir de 

instrumental para a concretização de um mercado transparente, saudável, 

harmônico e honesto, a fim de concretizar os ideais de igualdade e liberdade 

impostos na Carta Magna, e não de arsenal monopolizador de interesses 

espúrios. 

5.2 A defesa do consumidor como princípio fundamental da ordem 

econômica e substrato da proteçáo da concorrência 

A livre concorrência consagrada como princípio da ordem econômica 

decorre da pluralidade dos agentes Concorrentes de mercado, que procuram 

exercer influência preponderante na determinação de fixação de preços e 

captação de clientela. 

NO capitalismo concorrencial, a procura pela parcela de mercado 

impõe àquele que atua neste cenário, uma incessante busca de 

aprimoramento e especialização de seus produtos e serviços, com vistas a 

eliminar a concorrência. 

O consumidor, como 0 ponto gravitacional de todo esse sistema, 

frequentemente é deixado à margem da esfera competitiva, quando na 

verdade, a livre competição deveria proporcionar-lhe novas opções em 

atendimento à toda coletividade, devendo assumir a empresa seu papel 

social de participar dessa competição natural, porém regulada e pautada nos 

ditames sociais preconizados pela Constitui~ão brasileira de 1988. 

Diante desse panorama, O empresário que assume o risco do negócio, 

na de suas possibilidades materiais, deverá prover em atividade 

profissional e empresarial as necessidades do consumidor, de modo a vir ao 

encontro das suas expectativas, sendo certo que 0 objetivo Último de toda 

produção de bens ou de toda a execução de serviços é a satisfação do 

consumidor. 



Nessa questão, insiste Jose Marcelo Martins Proença 416, ou seja, a 

Lei n. 8.884194 dispõe expressamente que o mercado é um bem coletivo, e 

como tal abrange todas as pessoas como titulares do direito de proteção. 

Dentre os instrumentos utilizados por esta lei para coibir os abusos 

praticados pelos agentes econômicos, mcontram-se as sanções dispostas no 

art. 23 e o art. 84, que estabelece sobre O valor da multa nela prevista, que 

será convertido em moeda Corrente, na data do efetivo pagamento e recolhido 

ao Fundo de que trata a Lei de Açáo Civil Pública (Lei 7.347185) 

Também a alteração promovida pela Lei 8.884194, em seu art. 88, a 

fim de inserir no rol de possibilidades da propositura da ação civil pública as 

questões que envolvam danos causados Por infração da ordem econômica, 

agrega razões para demonstrar que a lei concorrencial não dissocia 0s 

interesses difusos de sua proteçã0. 

Examinando essas questões, torna-se imperioso admitir que esses 

dispositivos legais realçam para a finalidade da lei concorrencial, ou seja, se 

destina ao mercado, a totalidade de consumidores, e não apenas aos agentes 

econômicos que atuam na esfera negocial. 

Ao tentar-se excluir 0 consumidor do controle das estruturas de 

mercado (que tem por finalidade Prever 0 comportamento futuro dos agentes 

econômicos, e a análise do resultado de um possível ato de concentração) e 

das condutas dos agentes econômicos tendentes h dominação de mercado 

(que se verifica a partir da aplicação conjugada dos arts 20 e 21 da Lei n, 

8,884/94), reputa-se ineficaz o disposto no art. 1 ° ,  da Lei 8.884/94. ' 

A infração a ordem ecoflômica, consistente na conduta do agente, está 

descrita no art. 21 da lei antitruste, e dispõe sobre aqueles atos que possam 

resultar em dominação de mercado, no exercicio abusivo de poder dominante, 

na limitação, falseamento OU qualquer forma de prejuízo a livre concorrência 

ou a livre iniciativa e ainda, condutas que possam implicar em aumento 

arbitrário de lucros. 

"6 ~~~~~~~~~~ã~ e direito da con~orrênc ia .  São Paulo: Saraiva, 2001, ,,. 50, 



No cotejamento destas proposições, terá o legislador elencado como 

única finalidade a proteção dos agentes econõmicos? 

Neste caso, tem-se o mercado voltado única e exclusivamente para 0s 

concorrentes, a prestigiar a iniciativa privada em detrimento de outros valores 

expostos na ordem econômica. 

Acredita-se que o mercado não deve ser visto como propriedade na 

qual se desfruta das vantagens Por ele Propostas sem a colaboração de 

outros protagonistas, em outras palavras, essa visão simplista (ou 

reacionária) implicaria em reconhecer que o mercado se resume aos agentes 

econômicos que nele a tmm e essa Premissa não parece verdadeira se 

cotejada com os valores democráticos esposados na Constituição da 

República. 

Ora, o mercado se perfaz com a circulação de mercadorias e serviços 

colocados à disposição dos consumidores pelos fornecedores, não obstante, 

dentro dessa relação de mercado, outras relações se criem entre outros 

sujeitos protagonistas do mercado econõmico. 

De especial rigor é o compromisso público do titular de posição 

dominante em razão de Suas condições de domínio de mercado e, o 

comprometimento com a satisfação das necessidades dos consumidores, que 

nos termos do art. 21, incisos XX e XXI da Lei de defesa da concorrência, é 

lhe vedado cessar total ou parcialmente suas atividades empresariais, 

interromper ou reduzir em grande escala a produção, sem justa causa 

comprovada. 

Resumindo, das pro~osições aventadas parece crível que a Lei n. 

8,884194 procura tutelar ambos 0s interesses, isto é, consumidor e 

concorrência, mas também parece válido concluir que, dentre os fins da 
41 7 

disciplina legal, encontra-se O consumidor. 

437 CARPENA, Heloísa. O consumidor e 0 direito da concorrência. Rio de janeiro: 
R ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  2005, P.  229; MIRON, Rafael Brum. O Direito da Concorrancia como instrumento de 
defesa do c o n s u m i ~ o r ,  /n: ROCHA, João Carlos de Carvalho fet a11 (coords.). Lei antitruste, ~~l~ 
Horizonte: Rey, 2008, PP. 2091215; GLORIA. Daniel Firmato de Almeida. A livre concorrência 
como garantia do consumidor. Belo Horizonte: Del Rey. 2003, p. 95. 



5.3 0 direito de liberdade de escolha como elemento comum a defesa do  

consumidor e da concorrência 

A edição do Código de Defesa do Consumidor regulamentou o preceito 

constitucional inserido no art. 5', XXXII, da Constituição de 1988, no sentido 

de trazer as regras necessárias efetiva proteção do consumidor dentro de 

uma nova visão constitucional em termos de inovação do rol dos direitos 

humanos. 

Não obstante, a Carta Magna prestigiou também outros direitos, não 

menos importantes que a defesa do consumidor, mas que devem ser 

compatibilizados de forma a consubstanciar os fundamentos da ordem 

econômica e social, a notar, 0s princípios da livre iniciativa e da liberdade de 

concorrência. 

Com efeito, esta proteção jurídica impds-se diante da insuficiência de 

mecanismos tradicionais para a proteção dos mais vulneráveis nas relações 

de consumo, cuja desigualdade fere 0 princípio constitucional da isonomia, 

em manifesto desequilibrio na razão direta do poder empresarial. 

A ocorrência de práticas comerciais lesivas como: venda casada, 

publicidade enganosa, cláusulas contratuais abusivas, divulgação indevida de 

informações, colocação no mercado de produtos OU de serviços viciados ou 

defeituosos, entre outras elencadas no Código de Defesa do Consumidor, são 

condutas que causam prejuízos aos consumidores. 

Nesta linha, na esteira da melhor doutrina, lembra Carlos Alberto 

Bittar: 

Resultantes de um sistema econõmico competitivo, em que nem 

sempre se respeitam valores 6 t iC0~ que ernbasarn a sua 

eçtruturaçáo, essas práticas atingem os Consumidores, pessoal 

patrimonialmente, causando-lhe danos OS mais diversos, conforme o 



caso, a vida, a saúde, à privacidade, a interesses econdmicos, ou a 

bens 

O mercado, como cenário da atividade econ6mica deve vir informado 

pelos princípios constitucionais, sendo ele próprio instrumento dos valores 

existenciais que se traduzem nas expectativas legítimas do consumidor. 

Nessa linha, a livre concorrência e a liberdade de iniciativa devem pautar-se 

nos limites de legitimidade da intervenção no domínio econômico, de forma a 

trazer a garantia do direito de escolha Por parte do consumidor, como meio 

de assegurar a sua dignidade em uma sociedade pluralista e democrática. 

O consumidor, na dinâmica da atividade de consumo, está sujeito aos 

mais diversos ataques por parte dos fornecedores, sofrendo um verdadeiro 

bombardeio de informações, articuladas por meio de técnicas de publicidade 

operadas pelos agentes de mercado em busca da lucratividade. . 
O consumidor, diante de sua vulnerabilidade, não tem a possibilidade 

de acesso e compreensão dos modos de produção e da tecnologia 

empregada nos bens e serviços que 0 fornecedor lhe disponibiliza. Nesta 

esteira, 6 fundamental que as informações referentes h adequação do produto 

0" serviço, desde a escolha até 0 efetivo Consumo, estejam disponíveis para 

o seu reconhecimento. 

Neste sentido, são as palavras de Luiz Rizzato Nunes: 

por isso que, quando se fa la em "escolha" do consuniidor, ela j i  

nasce reduzida. O consumidor só pode optar por aquilo que existe e 

fo i  oferecido no mercado. E essa oferta fo i  decidida unilateralmente 

pelo fornecedor, visando seus interesses empresariais, que são, por 

evidente, a obtenção de  

De fato, os agentes econômicos estão muito mais preocupados com a 

obtenção do lucro e a Sua posição no mercado do que propriamente com a 

418 B I T ~ ~ ~ ,  ~~~l~~ Alberto. Direitos do consumidor. 5" ed. Rio de Janeiro: Editora universitária 
Forense, 2002, P.  3. 

419 Curso de direito do consumidor. 3' ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 604. 



plena satisfação dos consumidores, de forma que, na corrida competitiva, 

muitas vezes, as práticas empresariais resvalam em condutas que constituem 

infraçóes a economia, infringindo direitos e interesses dos consumidores. 

Na supressão de direitos, coíbe-se a autonomia da vontade no ato de 

escolha do consumidor, no exercício de sua livre convicção ao optar por este 

ou aquele produto ou serviço. 

No tocante as infrações à ordem econômica, a venda casada talvez 

seja a que melhor se ajuste para exemplificar a supressão da escolha no ato 

de contratar. Essa pratica 6 vedada tanto no Código de Defesa do 

Consumidor, art. 39, 1, quanto na Lei da Concorrência, art. 21, XXIII, porque 

fere a sua liberdade de escolha, afetando diretamente o seu bem estar e 

ferindo a sua dignidade. 

Em outras palavras, a venda casada retira do consumidor, a vontade 

livre e consciente de contratar, submetendo-o a vontade do forn8cedor. 

Nesse sentido são as palavras de Fernando de Oliveira Marques: 

Sob a óptica da  proteção à concorrência esta prática é condenável 

por restringir as opções do consumidor, limitando, dessa forma, a 

própria concorrencialidade do mercado.420 

Essa prática se vale do poder econômico do agente para exercer a 

coerção, que será tanto econômica quanto jurídica. Aquela ocorre quando o 

agente econômico se vale de mecanismos típicos de mercado, manipulando a 

oferta de determinados produtos e forçando 0 consumidor a adquirir produto 

que não deseja. Do ponto de vista jurídico, qualquer que seja a coerção, por 

certo viola os princípios básicos que norteiam as relações jurídicas, 

notadamente a de consumo. 

420 ~ ~ ~ ~ ~ t á ~ i ~ ~  ~~i no 8.884194 - arts. 20 a 22. COSTA. Marcos da. MENEZES, Paulo Lucena de, 
 MA^^^^^, ~ ~ ~ é ~ i ~  Gandra da Silva icoords.). Direito concorrencial: aspectos jurídicos e 
econ~micos l  comentários A Lei no 8.884194 e estudos doutrinários. Rio de Janeiro: ~ ~ & ~ i ~ ~  
Jurídica, 2031214, 2003, P. 212. 



A coerção, neste caso, é bem retratada por Calixto Salomão Filho, ao 

discorrer sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor em 

cotejamento com o direito concorrencial: 

Um segundo grupo de regras do Código do Consumidor Brasileiro de 

relevância para o direito concorrencial são as regras sobre a coerçao 

contratual, a coerção através da publicidade enganosa etc. A maioria 

dessas regras impõe a necessária proteção do consumidor contra 

práticas tendentes a se aproveitar de sua pouca formação cultural ou 

menor poder aquisitivo ou, então, coagi-lo a compra através de 

falsas informações (basicamente, propaganda enganosa).42' 

A coerção jurídica se perfaz com a supressão de princípios tutelares 

que permeiam as relações de consumo, bem como OS princípios fundamentais 

constitucionais, que norteiam a ordem econômica. 

É bem verdade que a liberdade e direito individual e de personalidade, 

e constitui-se como valor supremo, cabendo ao Estado assegurar para que 

essa liberdade seja exercida em Sua plenitude. Ademais, a proteção de toda a 

coletividade se aperfeiçoa por meio de instrumentos legais que efetivem 

essas garantias contidas no texto constitucional. 

Atrelado ao direito de escolha, está O direito de informação, direito 

essencial do consumidor (art. 6 O ,  111 ,  da Lei n. 8.078190). Ao ofertar produtos 

no mercado, o fornecedor deverá disponibilizar todas as informações 

necessárias sobre o produto ou serviço, de forma que o consumido'r exerça a 

sua vontade de forma consciente e racional, tendo em vista que a oferta é 

parte do conteúdo do contrato. 

0 s  produtos e serviços ofertados no mercado, que muitas vezes se 

constituemi em vantagem ao consumidor, na verdade, configuram-se como 

práticas lesivas. 

Nesse sentido, a doutrina portuguesa Contempia o entendimento de 

que "práticas comerciais agressivas", em um ambiente concorrencial, não são 

421 Direito concorrencial: as condutas. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 90 



proibidas por completo, mas prescindem de regulamentação com vistas a 

assegurar uma maior transparência no exercício da atividade empresarial, 

atreladas a informação correta, para que se evite a manipulação do 

consumidor. 

Conforme destacado por Guilherme Machado Dray: 

(...) o direito do consumidor e as regras da concorrência, na 

perspectiva da tutela do consumidor, não se opõem, antes se 

complementam: ao regulamentar práticas lesivas em mesmas do 

consumidor, por um lado, e ao regulamentar práticas que sendo a 

partida lícitas, justificam a introdução de alguns limites nos domínios 

da transparência, informação e divulgação, por outro lado, o "direito 

da concorréncia" actua também no sentido da tutela do 

consumidor.422 

Sob essa abordagem, Fábio Ulhôa Coelho esclarece que a id6ia 

de consumidor racional nem Sempre corresponde a realidade: 

(...) São notáveis, na cultura consumista de nossos tempos. as 

escolhas fundadas apenas em motivações emocionais: auxiliares de 

escritório gastam o salário do mês na aquisição de tênis importado 

com griffe.No entanto, Para fins de disciplina jurídica dessa complexa 

situaçáo fática, cria-se a Presunçáo absoluta de que nos movemos 

todos por critérios de estrita racionalidade no mcmento de 

consumirmos os bens e Serviços necessários a satisfação de nossas 

necessidades.423 

422 venda com c e d u ç g ~  de preços. In:  LEITÁO, Luis Menezes icoord.). Estudos do instituto de 
direito do consumo. coimbra: Almedina, 2002, V. 1, p. 2371238. 

"3 COELHO, Fábio ulh,ja. O empresário e 0% direitos do consumidor. São Paulo: Saraiva, 1994, 

p. 1351136. 



Ao garantir ao consumidor a liberdade de escolha, assegura-se a 

higidez do próprio mercado, tendo em vista que esta liberdade, na esteira dos 

ensinamentos de Daniel Firmato Almeida da Glória "é o ponto primordial de 
,i 424 

todo o direito da concorrência . 
O que interfere na liberdade de escolha do consumidor é a capacidade 

de discernimento, como visto, a influência da midia, por meio das técnicas de 

publicidade influenciam enormemente o consumidor, uma vez que a sua 

capacidade de discernimento se torna diminuída em face de tantos apelos. 

Ao considerar que o consumidor é 0 destinatário econômico final das 

normas da c o n ~ ~ r r ê n ~ i a ,  e como tal, a manUten$io de um ambiente 

concorrencial proporcionará maior possibilidade de escolha entre produtos e 

serviços, Ana Paula Martinez evidencia que a liberdade de escolha tem sido 

considerada como objetivo Último da legislaçáo antitruste, e vem sendo 

apontada por muitos teóricos, especialmente norte-americanos, .como o novo 

paradigma a n t i t r ~ s t e . ~ ~ ~  

Com efeito, o direito A livre escolha pressupõe a existência de um 

ambiente concorrencial livre, no qual exista uma preocupaçáo dos agentes 

econômicos com a qualidade de seus produtos e serviços, bem como a 

destes para a finalidade a que se destinam. 

Como garantia de uma melhor transparência no mercado, esse direito 

só será efetivado se, também, a efetiva Concorrência for assegurada, como 

lembra Taíz Cruz Habibe: 

tia que se observar. também, que o simples fato de haver 

concorrência no  mercado, o u  seja, vários agentes econômicos 

disponibil izando seus produtos e serviços, não implica, 

necessariamente. que haja diferentes escolhas a o  consumidor. O 

424 A livre concorrência como garantia do consumidor. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 113, 

425 A proteção dos consumidores pelas normas concorrenciais. In: Revista de ~ i ~ ~ i t ~  do 
Consumidor. são paulo: Revista dos Tribunais, 2004, n. 53, outldez, p. 12. 



direito de livre escolha ser8 bem exercido em um mercado onde haja 

uma "efetiva" concorrência entre empresas. 426 

Ainda nessa linha de entendimento, posiciona-se Heloisa Carpena: 

A proteção da concorrência não 6 um fim em si mesma, mas constitui 

instrumento que, fundando no principio da igualdade, visa preservar 

o equilíbrio das forças de mercado, a transparência das informações 

que nele circulam e, em última analise, garantir opções para que o 

consumidor possa exercer seu direito básico de escolha.d27 

Assim, a preocupação com a satisfação do consumidor, com relação à 

sua proteção, não escapou à análise constitucional, pois que a Constituição 

promoveu esta proteção em nível fundamental norteador da ordem 

econômica. No diálogo entre a lei consumerista e a lei concorrencial 

encontra-se a tutela da coletividade e nela, o consumidor. 

Entre os autores portugueses, Carla Amado Gomes define o 

conçumidor nesse universo coletivo: 

O consumidor náo é, evidentemente, "um ser específico, diferente 

das outras pessoas: ele é cada um de n6s enquanto investido na 
função do consumo. Não se trata de um sujeito categoria1 o u  de  u m  

arquétipo sócio-profissional, de par te  de um conjunto, mas  do  própr io 

conjunto, do  cidadão enquanto consumidor". O consumidor-padrão "é 

alguém cuja fragilidade recomenda a protecção do Direito: p o r  estar 

"a merc8" das manobras de sedução dos operadores econômicos. 4" 

De fato, tem-se na coletividade, a gama de consumidores que são 

do mercado, a interagir com 0s agentes econôrnicos, por meio 

4% cartel conçeqüancias para o consumo. In: Revista de Direito do Consumidor. são paulo: 
~ ~ ~ i ~ t ~  dos ~ ~ i b u n a i s ,  2004, n. 52, outldez, pp.2571258. 

427 O consumidor no direito da concorrência. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p .  259. 

428 OS novos trabalhos do Estado: a administraçáo,p6blica e a defesa do consumidor. /n: L E I T Ã O ,  
Luis (coord.). ~ s t u d o s  do insti tuto de diretto do consumo. Coimbra: Almedina, 2002, V,  
1, pp. 35/36. 



de relações jurídicas de consumo. AS práticas comerciais, quando 

disciplinadas e regulamentadas, favorecem toda a coletividade, tendo em 

vista que contribuem para a manutenção dos preços em níveis mais baixos, 

fomentando a concorrência entre os agentes e aumentando a liberdade de 

escolha dos consumidores. 

Na síntese de Fábio Ulhôa Coelho, a liberdade de escolha encontra-se 

como objetivo da concorrência, na medida em que ambas as legislações, 

tanto a lei antitruste quanto O Código de Defesa do Consumidor, promovem 

esta proteção por meio de regulação, Promoção e fiscalização doa agentes 

econômicos. 

Nesse sentido, são suas palavras: 

De nada adiantaria proteger a concorrência se  não houvesse 

mercado; e só há mercado com a existência do consumidor. Isto é 

tão verdade que, na estrutura funcional da Secretaria de Direito 

Econômico, por força de lei, cabe exercer as competências 

estabelecidas na Lei  n.8.078190, de 11 de setembro de 1990; 8.884, 

de 11 de junho de 1994; 9.008 de 21 de março de 1995; e 9.021, d e  

30 de março de 1995, especif icamente para formular, promover, 

supervisionar e coordenar a pol i t ica de proteção da ordem 

econômica nas áreas de concorrência e defesa d o  consumidor.420 

O interesse maior dos consumidores é, de fato, um mercado 

competitivo, sempre mediado pela proteção dos concorrentes na razão direta 

da sua liberdade de escolha e da satisfação da c o ~ e t i v i d a d e . ~ ~ ~  

A legislação antitruste, ao contemplar a finalidade da lei voltada 

coletividade, como titular do bem jurídico a ser preservado por esta lei, 

429 ~ i ~ ~ i t ~  anti truste brasileiro. Comentários à lei de concorrência. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 
392, A ~~i n. 9.008195 cria, na estrutura organizacional do Ministério da Justiça, O conselho ~ ~ d ~ ~ ~ l  
de que trata o art. 13 da Lei no 7.347185, altera os arts. 4'. 39. 82, 91 e 98 da Lei no 8.078/ 1990. A 
Lei n,9,021/95 dispóe sobre a implementação da autarquia do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (CADE). 

430 A plOteçãO dos c011sumidores pelas normas concorrenciais. In: Revista de ~ i ~ ~ i t ~  do 
~ ~ ~ ~ ~ ~ i d ~ ~ .  s i o  paulo: Revista dos Tribunais. 2004. n. 53. outldez, p. 15. 



corporifica este bem-estar, na medida do equilíbrio das relações no mercado 

e privilegia os direitos dos consumidores. 

5.4 A preservaçáo da concorrência para a proteção do  consumidor 

O mercado, como patrimônio a ser tutelado em prol da coletividade, 

deverá ser resguardado de todo e qualquer tipo de abuso por parte dos 

agentes econômicos, de forma que, a livre concorrência servirá de 

instrumento regulador da atividade econômica nos moldes das normas 

estabelecidas na Constituição da República. 431 

A concorrência é de salutar importância para o mercado em razão dos 

benefícios econômicos e sociais dela advindos para os agentes econômicos e 

para os consumidores, razão pela qual se justifica a sua preservação, na 

medida de sua tutela e fomento. 

Na verdade, pode-se dizer que 0 Código de Defesa do Consumidor é 

fator limitador de atuação dos agentes de mercado no cenário econômico, 

que a rigor, é regido por dois princípios, entre outros: a livre iniciativa e a 

liberdade de concorrência. 

Assim, no exercício de sua atividade econômica, o agente econômico 

deve primar-se pela conduta leal e ética com relação aos produtos e serviços 

que disponibiliza no mercado, tendo em vista que, em não o fazendo, sofrerá 

as sanções impostas pelo Código. 

Neste contexto, a garantia da proteção do consumidor, tornada viável 

pela lei consumerista, encontra-se atrelada à preservação da concorrência, o 

que parece válido concluir que a recíproca também seja verdadeira.432 

43' SANTIAGO, Luciano Sotero. Di re i to  da concorrência. Doutr ina e jur isprudência.  Salvador: 

Podivm, 2008, pp. 83/84. 

432 prefácio na obra de Newton de Lucca sobre P direito do consumidor, Ruy Rosado adverte: 
u~çquecem.se detratores da nova lei, que nela veem um empecilho ao lucro e A boa ordem do 
mercado, de que a ordenaçáo juridica da relaÇá0 de consumo também serve para garantir a l ivre 
concorrência, ao impor a todos obediência às mesmas regras sobre qualidade, 
quantidade, segurança e informaçáo. impede a concor!ência desleal daquele que. desatendendo a 
tais diminui despesas e aumenta 0 Iycro.i.lao é Por Outra razão que a União h r o p é i a  
expediu tantas diretivas e incentivou a IegislaÇao local sobre 0 consumo, cuja igual proteção 6 



Por outro lado, a atuação em prol da concorrência favorece não só o 
m e r c a d o ,  na medida em que abre oportunidade não só aos agentes 

econômicos, mas também aos consumidores, e concorre no incentivo de 

práticas mais transparentes e éticas dentro de um mercado regulado. 

Na dicção de Marcelo Moscogliato: 

No Brasil, a Lei n. 8.884194 contém disposições para incentivar a 

atuação das pessoas em favor d a  concorrência. É o que se lê no  seu 

art. 29, ao dispor que os prejudicados, por si ou pelos legitimados do 

artigo 82  do Código de Defesa d o  Consumidor, poderáo ingressar em 

juizo para, em defesa de seus interesses individuais ou individuais 

homogêneos, obter a cessão de práticas que constituam infração de 

ordem econômica. bem como o reconhecimento de indenizaçáo por 

perdas e danos sofridos, independente do processo .administrativo, 

que não será suspenso em virtude do ajuizamento de açáo. (...) Toda 

decisão de proteção a concorrência também considera a posição do 

consumidor na relação jurídica, para encontrar o equil íbrio em face 

às informações disponíveis no  mercado e a regra da razão (no nosso 

sistema, em face aos arts. 20 e 21 da Lei  n. 8.884194, discute-se a 

existência ou não das violaçóes p e r  se) e para prestar respeito ao 

que a Constituição Federal estabeleceu como princípios d a  nossa 

ordem econômica, Ou seja, entre Outros, a l ivre concorrência (art. 

170, inc. IV) e a defesa do consumidor (art. 170, inc. V).433 

indispensável ao mercado c~rnum".~"  LUCCA, Newton. Direito do consumidor. São PaUlo: Quartier 
Latin. 2003, p. 14\15. 

433 ~~i antitruste: 10 anos de combate ao abuso de poder econõmico. ROCHA. joão carlos de 
carvalho et, a/. Belo Horizonte: De1 Rey, 2005, P. 1771178. NO processo de interpretação antitruste, 
a formulação da regra da razão foi elaborada a Partir da jurisprudência norte-americana, a qual 
procurava delimitar o âmbito dos termos indeterminados empregados na Seção 1, do Sherman A C ~  
(aprovado em 1890 - ponto de partida da disciplina do poder econõmico). Assim, se fosse dada 
uma interpretação literai daquele dispositivo tornaria ilícito a grande parte dos contratos celebrados 
naquele pais. De acordo com esta regra. a lfgafidade de um acordo não pode ser examinada de 
forma a verificar se há restrição h concorrencia simplesmente, mas há de ser empregado um 
par imetro de razoabilidade. FORGIONI, Pauta A. Fundamentos do antitruste. 3. ed. são paulo: 
Revista dos Tribunais, 2008, p. 2071208. Nesse sentido Luciano Sotero Santiago: "(...) não 6 toda e 
qualquer restriçáo a concorrência p u e  se coíbe, maç apenas aquelas que imponham uma restrição 
náo razoável-, ~ i ~ ~ i t o  da concorrencia. Doutrina e lurisprudencia. Salvador: Podivm, 2008, p. 98, 
A regra per se desenvolveu de forma paralela regra da razáo, ,e sua idéia básica repousa no fato 
de que certas r e s t r i ~ ó e ~  à concorrencia nao teriam qualquer ~ust~ f ica t iva  razoável. Assim, a ilicitude 
p e r  se, quando aplicada, desobriga a autoridade antitruste de proceder a uma análise ma,s 
aptofundada sobre o ato praticado pelo agente e seu contexto econõmico. 



Vive-se, hoje, num sistema econômico que segue um modelo 

capitalista ditado por tendências mundiais, e a concorrência, por certo, faz 

parte desse sistema, como expressão'da livre iniciativa. 

Calixto Salomão Filho aduz que O direito concorrencial, em sua 

função institucional, visa a proteção da concorrência, e não à proteção do 

mercado.434 

No entendimento de Sérgio Varella Bruna, a intensificação da 

concorrência, independentemente do bem a ser buscado, não deve ser 

levada a extremo, haja vista que entre as práticas comerciais agressivas 

por parte dos concorrentes, e 0 abuso do poder econôrnico, reside uma 

linha t ê n ~ e . ~ ~ ~  

Paula A. Forgioni, aliás, afirma que o direito antitruste serve de 

instrumental para implementação de políticas públicas, tratando-se de "um 

nível funcional de todo 0 social", ou seja, um instrumento de política 

econômica, que requer constante 

NO tocante a preservação da concorrência, parece crivei que a 

regulaqão da economia se volte a efetivar uma proteção que vai alem do 

simples jogo de forças do m r c a d o ,  tendo em vista que não existiria 

mercado se não houvesse O Consumo, OU seja. O escoamento da produção. 

Essa abordagem é importante para interpretar a concorrência sob 

uma visão que dimensiona 0s contornos jurldicos e econômicos 

da Lei n.8.884194, a fim de se alcançar O verdadeiro sentido desta 

proteção. 

434 Direito concorrencial: as condutas. São Paulo: Malheiros. 2003, p.  52 

435 O poder econômico e a conceituação do abuso em seu exercício. São Paulo: Revista dos 

Tribunais. 2001, P.  64. 

436 OS fundamentos do antitruste. 3" ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2008, p. 1g3/1g5, 



Na esteira da melhor doutrina portuguesa, entende-se que a 

concorrência serve de garantia de efetivação de outras liberdades e atua 

como parte da ordem pública a nortear a política da Comunidade ~ u r o p é i a . ~ ~ ~  

O direito de liberdade se desdobra em várias nuances tantas quantas 

a evolução da sociedade apresenta, dai  o entendimento a respeito do rol dos 

direitos fundamentais não ser exaustivo, mas a contemplar outros que 

possam ser acrescentados a dinâmica normativa. 

Com efeito, a evolução na vida da sociedade apresenta situações que 

demandam a adequação das normas face aos apelos sociais. Heloísa 

~ a r ~ e n a ~ ~ ~  pontua para essa característica da lei, de não poder prever de 

forma exaustiva todas as situaçóes que surgem com o progresso econdmico e 

tecnológico. 

De qualquer forma, a p re~e rVa~ã0  da concorrência é necessária porque 

dela despontam diversos beneficias a0 consumidor. Nas idéias liberais 

clássicas já se afirmava que quanto maior a concorrhcia maiores os 

benefícios ao consumidor. 
439 

O desenvolvimento da atividade econômica, na busca por uma 

fatia de mercado, incentiva OS agentes eC0nÔmicos a disponibilizarem 

produtos e serviços de qualidade com Preços razoáveis, garantindo melhor 

oferta de bens e serviços ao consumidor, e por conseqüência, melhor 

desempenho entre os competidores. 

NO entanto, não é apenas Por motivos econômicos que se pr.otege a 

concorrência, mas por razões de ordem Ademais, essa proteção se 

justifica, mais ainda, num sistema econÔmic0 capitalista, tendo em vista que a 

alta lucratividade das empresas acaba por Warretar efeitos danosos ao 
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mercado. Neste cenário, a lei de oferta e da procura encontra-se sob duas 

variáveis: quantidade e preço.44' 

De fato, na preservação da concorrência todos ganham: mercado, 

consumidores e fornecedores, na medida em que o incentivo a atividade 

econômica garante melhores oportunidades a todos os agentes econôrnicos, 

ao mesmo tempo em que se promove a satisfação dos consumidores ao abrir 

as inúmeras possibilidades de escolha. 

É certo que existem pontos de confluência entre a defesa da 

concorrência e a defesa do consumidor, que, a rigor, merecem ser 

destacados. Contudo, mais do que dar-lhes destaque, é preciso promover-se 

uma mudança de perspectiva. 

Esta é a pedra de toque Para uma análise que proponha mais 

efetividade as normas concorrenciais para a preservação dos interesses 

tutelados. 

Na verdade, a contemplação desses interesses não se volta 

apenas as razões jurídicas e econômicas, num debate sem fim a permear as 

relações jurídicas protegidas por esta lei, mas a avaliar questões sociais que 

emergem do âmbito da concorrência. 

A análise econômica conjuga-se a reflexão jurídica, cujos critérios de 

eficiência (tão preconizados pela Escola de Chicago) devem estar em 

consonância com a proteção da coletividade, a prevalecer esta, como razão 

máxima da preservação da concorrência. 

0 debate sobre esta preservação supera as questões de ordem 

ideológica e esbarra em providências de ordem prática que respeitem e 

realizem a satisfação dos consumidores em conformidade com a normativa 

constitucional. 

'"A ~ ~ b i ~  Nuçdeo sugere que num modelo de pura concorr@ncia, supóe-se sempre ser a quantidade 
procurada uma função do preço, isto é, os consumidores irao amoldar o seu desejo de obter 
determinado bem ou serviço ao preço por eles encontrado no mercado. De forma análoga à procura, 
a oferta pode ser definida como a quantidade de um bem que diversos produtores esiáo dispostos a 
entregar ao mercado, com um determinado P r e P  em Certo período. Num regime de concorr&ncia, 
portanto, maior o peço de mercado. maior sera a qyantidade qye os produtores estarão 
dispostos a oferecer. Curso de economia: introduçao ao direito economico. 4' ed. são paulo: 
Revista dos Tribunais, P. 231 e 248. 



No presente estudo buscou-se evidenciar que os direitos fundamentais 

esposados na Constituição da República de 1988 constituem-se como valores 

essenciais para a pessoa, sendo, portanto, o alicerce da existência humana. 

Os avanços da tecnologia e as transformações contemporâneas 

geradas pelo sistema capitalista causaram substancial impacto na vida dos 

indivíduos, cujas inovações foram sentidas especialmente nas relações 

econômicas e sociais. 

A competição feroz que se estabeleceu entre as empresas passou a 

exigir a tutela dos direitos fundamentais, em todas as suas dimensões e a 

contempla-los num âmbito mais coletivo, na razão de ser de uma sociedade 

multifacetada. 

Ao considerar os direitos fundamentais, a Constituição de 1988 

recepciona a livre iniciativa (art. 1°, IV) como fundamento da República, e a 

proteção do consumidor (art. 5O, XXXII), como direito fundamental. 

Nesta mesma magnitude, a Carta Maior consagra estes dois princípios 

no capitulo da ordem econômica (art. 170, caput e inciso V respectivamente) 

jungidos ao princípio da livre ~~t-mm'ência (art. 170, inciso IV), de forma a 

assegurar a dignidade da Pessoa humana. 

A inclusão da defesa do consumidor como direito fundamental na 

Constituição de 1988 compatibiliza a necessidade do desenvolvimento 

econômico com a construção de um novo direito privado, voltado à proteção 

dos mais na sociedade. 

AO valorizar a concorrência, a C o n s t i t ~ i ~ ã o  de 1988 privilegia a defesa 

do consumidor, posicionando estes dois princípios como fundamentos 

harmônicos e indissociáveis. 

A tutela fundamental do consumidor, conferida pela Carta Maior, 

sedimenta o entendimento de que a proteção por parte do Estado se impõe 

por razões de ordem pública, e neste sentido, a previsão constitucional, tem 

por escopo coibir O abuso do poder econÔmic0, cristalizando, assim, a efetiva 

interferência estatal na economia para garantir o equilíbrio de mercado. 



Existem limitações estabelecidas na ordem econômica, que por força 

do art. 173, g 4 O ,  da Constituição da República, se destinam a punir as 

práticas que visem a dominação de mercado, a eliminação da concorrência, e 

ao aumento arbitrário dos lucros, tendo em vista que tais condutas 

configuram abuso do poder econômico. 

Este poder, longe de ser alvo de punição pelas normas constitucionais 

ou infraconstitucionais, deverá ser exercido dentro de um processo 

econômico que privilegie a geração e a circulação de riquezas, de modo a 

trazer o fomento da economia. 

Portanto, se houver abuso de poder econômico que implique na 

restrição de mercado, este deverá ser sempre repudiado, porque inibe o livre 

fluxo da liberdade econômica, prejudica a concorrência e fere os direitos dos 

consumidores. 

A Lei 1-1.8.884194 (Lei de Defesa da Concorrência) de rèpressão às 

infrações a ordem econômica que sistematiza a matéria antitruste, tanto no 

controle preventivo como no repressivo, busca dar um tratamento legislativo 

que estabeleça uma linha contínua de atuação na defesa dos interesses 

econômicos dos agentes de mercados e dos consumidores. 

O cenário concorrencial, balizado Pela pluralidade de agentes 

econômicos define-se pelo comportamento destes, e vem permeado por 

rivalidades e disputas. 

Nesta dinâmica, OS agentes, Por vezes, empregam meios 

anticompetitivos, no intuito de conquistar parcelas de mercado, que na 

maioria das vezes acabam por prejudicar a concorrência e os consumidores. 

O consumidor é o agente que define o comportamento dos 

conglomerados econômicos, na medida em que 0 escoamento final da cadeia 

produtiva se finaliza na aquisição de produtos e serviços por ele, seia pessoa 

física ou jurídica. 

A Magna Carta ao alicerçar a ordem ~ConÔmica aos ditames da justiça 

social impõe iquele que desenvolve a atividade empresarial conferir 0s 

benefícios a toda sociedade e não apenas aos agentes econômicos. 



Conclui-se que a finalidade da empresa, portanto, não se resume 

apenas ao objetivo econômico, mas revela um aspecto social de substancial 

importância, na medida em que o mercado não se volta apenas aos agentes 

econômicos, mas a todos que dele participam. 

Na análise da Lei n. 8.884194 procurou demonstrar-se que o 

consumidor consubstancia a concorrência, e como parte da coletividade, atua 

no cenário econômico a permear a atuação dos agentes de mercado. 

Sob este aspecto, a Lei n. 8.078190 consubstancia os fundamentos da 

República, na medida em que serve de proteção jurídica àquele que se 

encontra em posição desfavorável no âmbito econômico das relações de 

consumo. 

O Código de Defesa do Consumidor recepciona diversos dispositivos 

de proteção para salvaguardar 0s direitos dos consumidores, reconhecendo a 

sua vulnerabilidade contratual, a demandar uma tutela com fins hão apenas 

jurídicos, mas econômicos e sociais. 

Este Código mantém um sistema próprio de normas, cuja autonomia 

se justifica face ao interesse público e social tutelado, uma vez que o 

consumidor, nas relações de consumo, encontra-se em posição de 

desvantagem em relação aos fornecedores. Isto em razão do fato de ele ser 

hipossuficiente perante estes. 

Ao estabelecer princípios e leis que regem estas relações, a Lei n. 

8.078/90 impõe maior transparência (art. 4', Caput, fine), a fim de legitimar as 

expectativas do consumidor, na medida de sua confiança no mercado. 

A lei consumerista determina também O dever do agente econômico, 

no caço, o fornecedor, em prestar as informações necessárias e verdadeiras 

sobre as e OS possíveis riscos que O produto ou serviço que 

disponibiliza no mercado. Dessa forma, evidenciam-se mecanismos legais 

que limitam as condutas dos fornecedores, franqueando a proteçáo aos 

consumidores e ao mercado, garantindo-se a transparência prevista no texto 

legal. 



Por outro lado, a lei antitruste dispõe sobre as infrações à ordem 

econômica (art. 21), considerando as condutas elencadas neste artigo como 

ilícitas porque prejudiciais aos concorrentes, e aos consumidores, em vários 

dispositivos. 

Esta lei conta ainda, com um sistema de defesa da concorrência com 

vistas a assegurar a efetividade de medidas anticoncorrenciais, como as 

instruções dos processos administrativos e a análise dos atos de 

concentração. 

No cotejo da Lei n. 8.884194 com O Código de Defesa do Consumidor 

verificou-se que a lei antitruste possui vários pontos de contato com a lei 

consumerista, na medida em que as duas normas contemplam o consumidor 

como parte do cenário econômico. 

No tocante aos princípios que norteiam a ordem concorrencial, 

identificou-se pontos de convergência com aqueles que regem as ;elações de 

consumo, o que permitiu concluir que ambos os institutos anseiam pela busca 

da proteção da dignidade humana a sobraçar as relaç6es sociais. 

Nesta análise parece crível que a disciplina da concorrência não foi 

estabelecida somente em favor dos agentes de mercado, nem mesmo se 

voltando a contemplar apenas a sua estrutura como um fim em si mesmo. 

Na colação dos dois diplomas legais, em confronto com a 

jurisprudência do CADE, verificou-se a Preocu~ação dos órgãos antitruste 

com a defesa do consumidor em franca compatibilidade com a concorrência, 

uma vez que esta proteção favorece o mercado na sua dimensão mais ampla, 

e no amparo das questões concorrenciais submetidas a este órgão, percebeu- 

se a prevalência do interesse do consumidor a nortear a concorrência, de 

forma a dar coerência a aplicação da lei COnCOrren~iai. 

NO cotejo das decisões prolatadas, a concorrência é de essencial 

importância para a ordem econômica, em razão dos benefícios econômicos e 

sociais externados, que atingem tanto OS COnCOrrentes quanto 0s 

consumidores, a justificar a sua preservação. 



Por outro lado, o legislador antitruste ao contemplar a coletividade 

como a titular do bem jurídico tutelado pela Lei n. 8.884194, evidenciou a 

tutela do consumidor, no caput do art. I,', patenteando ainda esta proteção no 

parágrafo único, do mesmo artigo e em outros dispositivos da Lei n. 8,884194. 

No respaldo da proteção conferida pela lei antitruste, a doutrina não 

parece divergir quanto a proteçã0 dos concorrentes. No que tange à tutela 

dos consumidores como parte integrante da coletividade, parte da doutrina 

posiciona-se na proteção por via reflexa. 

Um sistema de competição deve proporcionar, além dos interesses 

empresariais, maiores e melhores opções de escolha para os consumidores, 

pois no tocante a defesa da ~oncorrência, esta deve vir pautada em razões de 

ordem pública, já que e preSSUPOsto da intervenção do Estado no cenário 

econômico. Este, aliás, ao intervir na economia, insurge-se como agente 

facilitador da livre iniciativa, buscando 0 equilíbrio entre as atividades 

econômicas e a defesa dos consumidores. 

No cotejo da vasta pesquisa doutrinária concluiu-se que as regras 

concorrenciais têm na figura do consumidor O seu objetivo maior, a orientar a 

aplicação destas normas com vistas à efetivação de um mercado equilibrado 

a priorizar os princípios esposados pela lei antitruste. 

Como elemento comum as questões concorrenciais, o direito de escolha 

do consumidor há de ser preservado, Porque a0 Se garantir a liberdade de 

escolha, preserva-se a higidez do mercado. 

Um mercado competitivo deve ser tangenciado pela proteção dos 

concorrentes na razão direta da liberdade de escolha dos consumidores. A 

legislação antitruste, ao contemplar a coletividade como titular do bem 

jurídico a ser preservado por esta lei, corporifica este bem-estar, na medida 

do equilíbrio das relações no mercado. 

De todo exposto, conclui-se que a ordem econômica prescinde da 

proteção do mercado com vistas a preservação da concorrência na medida 

exata da tutela fundamental dos consumidores. 



Neste sentido, o mercado não tem razão de ser sem a presença de 

consumidores, de forma que a menção expressa sobre seus interesses, na lei 

concorrencial, permite inferir que a sua proteção encontra-se atrelada aos 

fins desta legislação, cuja relevância ganha dimensão na esteira do 

entendimento de que a concorrência servirá sempre de garantia ao bem-estar 

do consumidor. 
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