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O Princípio Constitucional  

 A repressão ao abuso do poder econômico, no Brasil, é resultado de mandamento 

constitucional.  Já a  Constituição de 1934, em seu Art. 177, se referia à noção de 

“economia popular”;  a de 1937 (Art. 141) volta a fazê-lo, prevendo uma tutela legal 

específica que veio a concretizar-se pelo Dec.-Lei 869/38, nossa primeira lei antitruste.  E, 

1946 por iniciativa de Agamenon Magalhães, introduz-se no Art. 148 do novo texto 

constitucional o seguinte: 

“A lei reprimirá toda e qualquer forma de abuso do poder econômico, inclusive as 

uniões ou agrupamentos de empresas individuais ou sociais, seja qual for a sua 



natureza, que tenham por fins dominar os mercados nacionais, eliminar a 

concorrência e aumentar arbitrariamente os lucro”. 

A Constituição vigente (Ementa nº 1, 1969) dispõe no seu art. 160, em norma progmática: 

 

“A ordem econômica e social tem por fim realizar o desenvolvimento nacional e a 

justiça social, com base nos seguinte princípios: 

(...) 

V. Repressão ao abuso do poder econômico, caracterizado pelo domínio dos 

mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros”. 

Também, ao tratar da intervenção no domínio econômico (art. 163) a Constituição 

faculta o monopólio, instituído por lei federal, quando indispensável á segurança nacional, 

ou para desenvolver setor que não possa ser estimulado no regimento de competição, 

assegurados os direitos e garantias individuais. 

Desta forma, a ação do Estado, ao impedir a inclusão em contratos de “Know how” de 

cláusulas restritivas, se baseia nos dois princípios constitucionais citados – a repressão ao 

abuso do poder econômico privado e o exercício da intervenção e do monopólio em 

condições estritas. 

A Economia Popular  

 A Lei 1521/51, tratando dos crimes contra a economia popular, prescreve uma série 

de sanções que enquadram dentro do campo do abuso de poder econômico e se referem a 

práticas sucetíveis de ocorrer num contrato de “know how”. 

No seu art. 2º, considera-se como crime: 

“I – (...) recusar, vender (a mercadoria)  quem esteja em condições de comprar a 

pronto pagamento. 

II – Favorecer ou preferir comprador ou freguês em detrimento de outro, ressalvados 

os sistemas de entrega ao consumo por intermédio de distribuidores ou revendedores. 

III – Celebrar ajuste para impor determinado preço de revenda ou exigir do 

comprador que não compre de outro vendedor”. 

No art. 3º prevê-se, como crime: 

“(...) 

II – Abandonar ou fazer abandonar lavoura ou plantação, suspender ou fazer 

suspender a atividade de fábricas, usinas ou quaisquer outros estabelecimentos de 

produção, ou meios de transporte, mediante indenização paga pela desistência da 

competição. 

III – Promover ou participar de consórcio, convênio, ajuste, aliança ou fusão de 

capitais, com fim de impedir ou dificultar para o efeito de aumento arbitrário de 

lucros, as concorrência em matéria de produção, transportes ou comércio. 



IV -  Reter ou açambarcar matérias-primas, meios de produção ou produtos 

necessários ao consumo do povo, com o fito de dominar o mercado em qualquer 

ponto do país a provocar a alta dos preços. 

V -  Vender mercadorias abaixo do preço de custo com o fim de impedir a 

concorrência. 

VI -  Exercer funções de direção, administração ou gerência de mais de uma empresa 

ou sociedade do mesmo ramo de indústria ou comércio com o fim de impedir ou 

dificultar a concorrência. 

(...) 

VIII – Exercer funções de direção, administração ou gerência de mais de uma 

empresa ou sociedade do mesmo ramo de indústria ou comércio com o fim de impedir 

ou dificultar a concorrência. 

 O velho Decreto-lei 869 de 1938 definia crime contra a economia popular como 

“todo fato que represente um dano efetivo ou potencial ao patrimônio de um indefinido 

número de pessoas”.   Dentro desta ampla definição, vêm sanções penais contra os atos 

monopolizantes, contra determinadas práticas restritivas, contra lesões à boa fé do 

consumidor, contra a desonestidade das bolsas de valores, etc. 

 Não é correta, desta feita, a interpretação de José Frederico Marques1, de que só 

incidiriam nos crimes contra a economia popular os atos que atingirem “produtos e 

matérias-primas indispensáveis às necessidades do povo”, “aos bens de primeira 

necessidade”.  Embora se centrando no art. 2º, onde existe um parágrafo único que poderia 

levar à confuso em que incidir Marques, reforçada aliás pela instituição do júri de donas-

de-casa e pais de família para julgar tais crimes, o raciocínio faria com que títulos 

negociados em bolsa (art. 3º VI e VII) e capital financeiro bancário (art. 3º IX) fossem bens 

de primeira necessidade. 

 De outro lado, se no art. 2º, onde o júri popular funciona, há dispositivos cuja 

configuração é típica das normas de proteção ao consumidor popular (“recusar 

individualmente em estabelecimento comercial a prestação de serviços essenciais à 

subsistência” p. ex.)2 há outros cuja vinculação não é explícita, inclusive os que foram 

listados acima.  Normas análogas, em outros sistemas nacionais, são consideradas 

integrantes do mecanismo de controle do poder econômico, e nada leva a crer que um 

propósito diferente tenha informado o diploma brasileiro. 

 Também imprecisa parece a noção de Manoel Pedro Pimentel3 de que os crimes 

contra a Economia Popular não pertenceriam ao âmbito do Direito Econômico, pois aqueles 

teriam por objeto jurídico a economia popular, enquanto a parte penal deste tutelaria a 

política econômica do Estado.  Curiosamente, segundo o autor, integrariam o Direito 

Econômico as leis antitruste, embora não seja propriamente uma política econômica do 

                                                 

1 Revista Forense 215, pág. 48 e ss. 

2 Direito Penal Econômico RT-1973, pág. 19 e ss. 

   Legislação Penal Especial RT-1972, pág. 33 e ss. 

3 Legislação, op. Cit. Pág. 32. 



Estado, em sentido estrito, a proteção á concorrência, e sejam ambas, zelo pela economia 

popular e pela concorrência, um imperativo constitucional.  Note-se, de resto, que o trato 

distante do jurista com o problemas antitruste se revela, ao entender que o Direito 

Americano pouco tem a contribuir ao tema, pois, diz: 

Os grandes trustes, os cartéis, os monopólios sempre foram admitidos, pelo menos, 

senão até mesmo incentivados”. 

 A verdade é que a própria lei 4.137/62, que prevê sanções administrativas contra o 

abuso ao poder econômico, expressamente dispõe sobre a aplicação cumulativa das 

disposições penas da Lei. 1.521/5, em seus arts. 6º, § único, e 81.  A exploração da “mens 

legislatorisI” também é útil, no caso: o substitutivo da Comissão Especial de 1955 

classificava as modalidades de abuso como crimes, sem, no entanto, preceituar as 

respectivas penas.  O Deputado Bruzzi Mendonça, então, apresentando emenda para cobrir 

os abusos previstos sob o nome de “formas”, justificou-se notando que a classificação do 

substituto da Comissão revogaria a Lei 1.521/51, no que ela tem de disposições antitruste, 

sem possibilitar o apenamento dos criminosos; aceita a emenda a emenda, percebe-se que 

efetivamente a intenção do legislador era preservar os dispositivos pertinentes da lei 

1.521/51. 

 Tem, assim, razão Benjamim Shieber ao dizer4: 

“O emprego de um sistema administrativo para coibir os abusos do poder econômico, 

tanto como as disposições dos art. 6º e 81 da lei 4.137, de 10 de setembro de 1962, 

deixem assaz clara a intenção do Congresso visando a coexistência dos diplomas 

legais da lei antitruste e da lei dos crimes contra a economia popular.  Portanto, não 

existe revogação dos preceitos de natureza antitruste que constem da lei 1.521”. 

 De outro lado, a aplicação da lei da Economia Popular em suas modalidades 

antitruste não se livra dos mesmos problemas que sofrem todas a legislações do setor.  A 

utilização cega das proibições contidas no diploma legal vedaria boa parte das atividades 

econômicas normais e razoáveis, e é preciso se ater à definição do objeto jurídico protegido 

para perceber que, sem um “fato que represente um dano efetivo ou potencial ao patrimônio 

de um número indefinido de pessoas” não haverá possibilidade de incidência em suas 

normas. 

 Quando exista, num fato formalmente previsto, benefício, e não dano efetivo ou 

potencial, não ocorrerá incriminação.  É o que faz Rubem Requião5 concluir que, nos 

contratos de concessão de venda com exclusividade, apesar do disposto no art. 2º, I e VII 

da lei 1.521/51, não existe ofensa punível: 

“Ora, dessa forma, desde que a exclusividade seja concedida tendo em vista a 

organização das vendas para proporcionar maior garantia e comodidade aos 

consumidores, sobretudo no que diz respeito aos serviços de atendimento pós-venda, 

sendo em suma isenta da idéia de fraudar a liberdade de comércio, ela é legítima”. 

 Assim é que pelo menos algumas das disposições antitruste da lei 1.521/51 não 

podem ser consideradas de aplicação automática: 

                                                 

4 Abusos do Poder Econômico RT-1966, pág. 42. 

5 Revista Forense, 239, pág. 14. 



a) a recusa de venda (art. 1º, I, in fine); 

b) a discriminação entre compradores (art. 2º, II); 

c) o ajuste para impor preço de revenda (art. 2º, III); 

d) a exigência de exclusividade (art. 2º, IV) e 

e) a cessação de competição (art. 3º). 

Sem dúvida, outras serão de aplicação per se: 

a) ajuste entre empresas para impedir ou dificultar a concorrência, para conseguir o 

aumento arbitrário de lucros (art. 3º, III); 

b) o açambarcamento de meios para dominar o mercado e aumentar os lucros (art. 3º); 

c) o “dumping” (art. 3º, V) e 

d) o exercício de direção em várias sociedades ou empresa do mesmo ramo 

para.impedir ou dificultar a concorrência (art. 3º, VI). 

De qualquer forma, só o trato contínuo com as figuras penas da lei 1.521/51 poderia 

aclarar até que ponto se justifica a aplicação da regra da razão, mesmo ás últimas daquelas, 

acima listadas; como se sabe, a elaboração judicial quanto a estas é nenhuma. 

A Lei nº 4.137/62 

 A nossa Lei Antitruste, resultado de uma lenta elaboração legislativa que se inicia 

logo após a promulgação da Constituição de 1946, vai instituir a repressão administrativa 

dos fatos abusivos de poder econômico criando um órgão federal encarregado do exame e 

decisão administrativa sobre as formas de exercício do poder econômico consideradas 

abusivas, pretendeu-se instituir um foro próprio, especializado, que cuidasse da aplicação 

de sua legislação específica. 

 A noção de abuso de poder econômico, aliás, se identifica completamente com a 

elaboração jurídica que conduz ao Sherman Act. Como nota Corwin Edwards1. 

“ Em alguns países, o conceito de ação contrária ao interesse público é definido na 

frase ‘abuso do poder econômico’, que resume atitudes desenvolvidas durante vários 

séculos, pela inter relação de instituições religiosas, políticas e econômicas.  O termo 

é perfeitamente entendido por aqueles que com ele se familiarizaram, embora não 

tenha sentido para um observador norte-americano.  Antes da reforma, a atitude da 

igreja era de não desafiar a existência do poder econômico temporal, nem preocupar-

se com a sua concentração, mas aceitando as hierarquias do poder, insistir para que tal 

poder fosse moralizado e se tornasse religioso.   Toda a conquista de poder trazia uma 

correspondente conquista de deveres.  O fracasso em assumir seus deveres instituía 

uma conduta imoral e irreligiosa.   Essa concepção é claramente uma precursora do 

conceito legal atual de abuso do poder econômico, a qual sobreviveu à Reforma, não 

somente nos países católicos, mas também naqueles países nos quais o protestantismo 

                                                 

1 Apud Alberto Vemâncio Filho, A intervenção do Estado no Domínio Econômico, Fundação Getúlio Vargas,   1967, 
págs. 291 e 292. 

 



adotou a concepção de que as atividades comerciais privadas têm deveres morais 

correspondentes à sua autoridade”. 

 No Direito Brasileiro, em particular, no art. 160 do Código civil, instituiu-se o 

princípio do abuso de direito, no momento em que protege, somente, o exercício regular do 

direito, entendendo-se como tal o que se casa com os propósitos e teor essencial da lei.  A 

liberdade comércio, e, em particular a, a liberdade de contratar fica sujeita aos interesses 

sociais e á ordem jurídica; forma evolutiva do que Carwin Edwards entendia como 

“deveres morais” no contexto do Direito Canônico. 

 As formas proibidas do exercício de poder econômico são levadas na lei: 

 “Art. 2º -  Consideram-se formas de abuso do poder econômico: 

I – Dominar os mercados nacionais ou eliminar total ou parcialmente a concorrência 

por meio de: 

a) ajuste ou acordo entre empresas, ou entre pessoas vinculadas a tais empresas 

ou interessadas no objeto de suas atividade; 

b) aquisição de acervos de empresas ou de cotas, ações, títulos ou direitos; 

c) coalizão, incorporação, fusão, integração ou qualquer outra forma de 

concentração de empresas; 

d) concentração de ações, títulos, cotas ou direitos em poder de uma ou mais 

empresas ou de uma ou mais pessoas físicas; 

e) acumulações de direção, administração ou gerência de mais de uma 

empresa; 

f) cessação parcial ou total das atividades de empresas promovida por ato 

próprio ou de terceiros e  

g) criação de dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao 

desenvolvimento de uma empresa. 

II – Elevar sem justa causa os preços, nos casos de monopólio natural ou de fato, com 

o objetivo de aumentar arbitrariamente os lucros sem aumentar a produção. 

III -  Provocar condições monopolísticas ou exercer especulação abusiva com o fim 

de promover a elevação temporária de preços por meio de: 

a) destituição ou inutilização, por ato próprio ou de terceiros, de bens de 

produção ou de consumo; 

b) açambarcamento de mercadorias ou de matérias-prima; 

c) retenção, em condições de provocar a oscilação de preços em detrimento de 

empresas concorrentes ou de vendedores de matérias-primas; 

d) utilização de meios artificiosos para provocar a oscilação de preços em 

detrimento de empresas concorrentes ou de vendedores de matérias-primas. 

IV – Formar grupo econômico, por agregação de empresas, em detrimento da livre 

deliberação dos compradores ou dos vendedores, por meio de: 



a) discriminação de preços entre compradores ou entre vendedores ou fixação 

discriminat[oria de pretação de serviço; 

b) subordinação de venda de qualquer bem ã aquisição de outro bem ou ã 

utiliza;áo de determinado serviço; ou subordinação de utilixzação de 

determinado serviço ã compra de determinado bem. 

V - Exercer concorrência desleal, por meio: 

a) exigência de exclusividade para propaganda publicitária; 

b) combinação prévia de preços ou ajuste de vantagens na concorrência pública 

ou administrativa. 

Art. 3º -  Quando em relação a uma empresa exista um restrito número de empresas 

que não tenham condições de lhe fazer concorrência num determinado ramo 

de negócios ou de prestação de serviços, ficará aquela obrigada ã 

comprovação do custo de sua produção, se houver indícios veementes de 

que impõe preços excessivos. 

Art. 4º - Revogado. 

Art. 5º - Entendem-se por condições monopol[isticas aquelas em que uma empresa ou 

grupo de empresas controla em tal grau a produção, distribuição, prestação 

ou venda de determinado bem ou serviço, que passa a exercer influência 

preponderante sobre os respectivos preços. 

Parágrafo único – Praticará abuso do poder econômico a empresa que, operando em 

condições monopolísticas, interromper ou reduzir em grande escala 

sua produção sem justa causa comprovada, perante o CADE, para 

provocar a alta dos preços ou a paralisação de indústria que dela 

dependem. 

Art. 6º - Considera-se empresa toda organização de natureza civil ou mercantil 

destinada à exploração por pessoa física ou jurídica de qualquer atividade 

com fins lucrativos. 

Parágrafo único – As pessoas físicas, os diretores e gerantes das pessoas jurídicas que 

possuam empresas serão civil e criminalmente responsáveis pelos 

abusos do poder econômivo por elas praticas. 

Art. 7º - As empresas que praticarem os atos de abuso do poder econômico definidos 

no art. 2º ficarão sujeitas as penalidades previstas nos arts. 43 e 47. 

Nota Alberto Venancio Filho2: 

“Essa enumeração, que é reproduzida no regulamento da Lei 4.137, e que foi 

aprovada pelo Decreto 52.025 de 2.5.63 é evidentemente taxativa, e abrange todas 

as formas do abuso do poder econômico para as quais a lei comina sanções uma vez 

que foi prudentemente, exclusído qualquer critério de assemelhação, como previsto 

no projeto do Poder Executivo de 1961, que considerava ainda abuso do poder 

                                                 

2 Op. cit. pág. 297.  O princípio da reserva legal também foi explicitado nas Averiguações Preliminates 37 do CADE. 



econômico qualquer ato semelhante aos mencionados no texto da lei e que 

objetivasse as conseqüências nela prvistas”. 

 É esta fixidez que leva a maior dificuldade na aplicação da lei, cuja estruturação 

difusa e um tanto ilógica pões à prova os conselheiros do CADE e os advogados: 

“Apesar da enumeração legal, não é fácil o enquadramento dos casos concretos nas 

hipóteses prevista e menos, ainda, precisas quando os meios empregados 

caracterizam, de fato, uma forma de abuso (...).  Em muitas das vezes, 

subjetivamente, sentimos o abuso do poder econômico, mas objetivamente não 

temos os elementos capazes para sua caracterização plena3. 

 Em particular, interessa ao estudo dos contratados de “know how”o art. 74 da 

mesma lei: 

“Art. 74 – Não terão validade, senão depois de aprovados e registrados pelo CADE, os atos, 

ajustes, acordos ou convenções entre as empresas, de qualquer natureza, ou 

entre pessoas ou grupos de pessoas vinculadas a tais empresas ou interessadas 

no objeto de seus negócios que tenham por efeito: 

a) equilibrar a produção com o consumo; 

b) regular o mercado; 

c) padronizar a produção; 

d) estabilizar os preços; 

e) especializar a produção ou distribuição; 

f) estabelecer uma restrição de distribuição em detrimento de outras 

mercadorias do mesmo gênero ou destinadas à satisfação de 

necessidades conexas. 

                                               (...) 

§ 2º - Os atos a que se refere o parágrafo anterior que não forem 

apresentados ao CADE no prazo regulamentar, tornarão os seus 

responsáveis passíveis de multa que variará entre 5 (cinco) a 100 

(cem) vezes o maior salário-mínimo, sem prejuízo do cumprimento 

dessa exigência legal, sob pena de intervenção. 

 § 3º -  Em qualquer caso será de 60 (sessenta) dias o prazo para o 

pronunciamento do CADE.  Findo este prazo, entende-se o ato 

como válido até que o CADE sobre ele se pronucnie”. 

 A exegese de todas estas disposições é tarefa árdua, e seria objeto de um trabalho de 

vastas proporções.  Dentro de nossos objetivos, examinemos os dispositivos que tenham 

relação direta com a contratação de “know how”, tendo em conta a forma assoiativa que 

tais acordos tendem a assumir. 

                                                 

3 Guilherme Canedo de Magalhães? O abuso do Poder Econômico: Apuração e Repressão.  Artenova 1975, pág. 19. 



O Mercado Relevante  

 Em primeiro lugar, o que será “Domínio dos Mercados Nacionais”?  Benjamim 

Schieber1 nota que o texto contempla a hipótese não só de um mercado que cubra todo o 

território nacional, mas também um segmento localizado, mesmo a área de um município, 

ou menor;  Cirando Schieber, no caso da Cooperativa dos Produtores Ruais de Minas 

Gerais, como o visto, o CADE entendeu que a área pertinente era a cidade de Belo 

Horizonte. 

 Já foi mencionado, também, que, na consulta Mineração Rio do Norte S.A. / Alcan 

Bermudas Ltd.,  o mercado considerado foi o mundial, nos seus efeitos sobre o segmento 

representado pelo Território Nacional. 

 Shieber define o mercado relevante, quanto à espécie de bem econômico em 

questão, aplicando ao caso brasileiro a definição jurisprudencial americana no caso Dupont 

de nemours (351.US.377. 1956): 

 “O mercado relevante é composto de produtos que reazoavelmente podem ser 

substituídos uns pelos outros, quando empregados para os fins para os quais sáo 

produzidos, levando em consideração o preço, a finalidade e a qualidade deles"2. 

 No mesmo caso da Cooperativa Mineira, o CADE aplicou a regra, para concluir 

que, se um produto – a manteiga – é teoricamente substituível pela margarina, mas não 

existe comprovação de que o público realmente efetue a substituição, não se terá um 

mercado relevante compreendendo as duas espécies, e cada um será considerado 

autonomamente. 

Dominação 

De outro lado, o conceito de “dominação”, pouco estudado na doutrina brasileira, é 

entendido por Schieber constituir-se em uma “autoridade, grande influência, ou poder”.  No 

processo Rio do Norte / Alcan, o CADE refere-se à criação de “barreiras inafastáveis à 

entrada de possíveis concorrentes” como forma de dominação; no Processo n  entendeu-se 

que a dominação será a possibilidade de, através de “dumping”, eliminar o monopólio 

estatal da barrilha; no processo da manteiga de Belo Horizonte, assimilou-se a dominação 

ao monopólio, em suma, a tendência da Comissão é de só considerar “dominação” um 

poder extremo, uma fortíssima influência capaz de impedir a entrada de concorrentes, de 

eliminar concorrentes, de estabelecer o preço monopolista. 

Eliminação da Conc orrência.  Regra da Razão  

 Noção muito mais fraca a da “eliminação total ou parcial da concorrência”.  É certo 

que a eliminação total da concorrência no mercado relevante, seria o monopólio, mas a 

eliminação parcial deve ser considerada com mais cuidado.  Elimina parcialmente a 

                                                 

1 Op. Cit, pág. 23 e ss.  Também in Revista dos Tribunais, 338, pág. 27 e ss. 

 

2 Op. Cit. Pág. 47. 



concorrência a compra, por um padeiro, de outra padaria do Rio de janeiro;  a eliminação, 

no entanto, nada afetaria o mercado panifício carioca1. 

 Parece necessário valer-se, aí, do critério da razoabilidade, 

“consagrado standard do direito anglo-americano, que a doutrina jurídica 

contemporânea no centro da problemática hermenêutica (cf. o conhecido ensaio de 

Luis Recasen Sicher, Nueva Filosofia de la Interpretación Del Derecho)”.2 

 É a conclusão, também, de Schieber3.  No voto de Hamilton Bitecourt Leal no 

Processo 17, o CADE é caracterizado como “organismo incumbido de fiscalizar e reprimir 

aquilo que ultrapasse o “limite lógico” da liberdade de comércio e indústria (grifo nosso); 

no processo da Agu Sanitária Super Globo / Gato Preto também é explícito o conselho ao 

admitir que: 

“Os aspectos de cada caso concreto é que indicarão se (...) é condenável ou não.  

Entendo que, no caso (...) são razoáveis”. 

Note mesmo passo, o ralator, Gratuliano de Brito, conclui: 

 “Recebendo a lição da doutrina norte-americana, aplicável entre nós na espécie, e 

invocando a obra “Understanding the Antitrust Laws”, de Lenold G. Van Ase, edição 

Practising Law Institute, ed. 1963, pág. 43/45, é de ter-se presente a princípio geral de 

que qualquer discriminação é de ser condenada quando tenho o efeito de criar a 

razoável possibilidade prejudicar a concorrência ou ainda para a criação de um 

monopólio”. 

No processo 20.049/71 (Rio Norte / Alcan) o voto de J. C. de Mendonça se refere 

explicitamente à questão: 

 Por outro lado, estão evidenciadas a luz da experiência norte-americana acima 

analisada a desrazoabilidade da restrição à concorrência que resultaria da extensão do 

contrato “sub judice” (...). 

 Desta maneira, ainda sem especial elaboração, o Conselho vem aplicando a regra da 

razão, no sentido de mitigar o imperativo formal da lei através do crivo do fato concreto, 

dos limites lógicos da razoabilidade de uma relação causa/efeito.  É, como já dito, uma 

decorrência da concepção de “abuso” do poder econômico. 

 Mas a aplicação da regra da razão no Brasil tem de se submeter ao princípio 

constitucional: a realização da ordem econômica e social, sob cujos imperativos se efetua a 

repressão ao poder econômico abusivo, visa ao desenvolvimento nacional e à justiça social.  

O fato previsto na legislação será justificável, contando que sejam atendidos os interesse do 

desenvolvimento e propósitos da justiça social.  Note-se que na constituição de 1967, a 

“liberdade de iniciativa” figurava em pé de igualdade com o “desenvolvimento 

econômico”; após a Emenda nº 1 de 1969, o desenvolvimento foi elevado à categoria de 

fim da organização social e política brasileira, e a liberdade de iniciativa permaneceu como 
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uma das bases do sistema vigente, ao lado da “valorização do trabalho”, “unção social da 

propriedade” e “harmonia entre os ftores de procução”. 

 A modificação é tanto mais significativa quando se recorda que, na Constituição de 

1946, nenhuma referência era feita ao Desenvolvimento.  Não é de se surpreender, assim, e 

voto de J. C. de Mendonça Braga no processo 20.080/70 (Caso Flumipesca): 

Deste modo, qualquer atitude denegatória deste Egrégio Conselho para com a 

integração vertical da indústria pesqueira em tela seria não apenas rebuscada – por 

falta de apoio na letra da lei Antitrust – mas também errônea, por ir de encontro às 

diretrizes fixadas, em legislação especial (...).  De fato (...)  concedeu-se à indústria 

nacional uma série de franquias e estímulos, os mais consideráveis, inclusive – e 

sobretudo – fiscais, no intuito confinado de promover-lhe o progresso técnico e dar-

lhe condições econômicas de concorrências nos mercados internacionais”. 

 A adoção da regra da razão, como se vê, não resulta só de uma racionalidade liberal, 

concorrencial, mas decorre, freqüentemente, de uma lógica diversa – a da participação do 

Estado na economia, auxiliando, tutelando, fortificando, comprando, suprindo, na medida 

do possível, as diferenças tecnológicas, gerenciais e financeiras de uma atividade 

empresarial adolescente. 

Elemento Subjetivo 

 É assunto de menor monta para a análise de contratos de “know how”, mas útil para 

a configuração do abuso do poder econômico, a noção do elemento subjetivo da infração 

punível pela Lei 4.137/62.  Schieber1, após considerar a possibilidade de classificar tal 

elemento como “dolo”, abandona no entanto o conceito jus-penal estrito que encerra a 

palavra, pois, diz o autor: 

“A lei antitruste não trata de atos antimorais, como está dito a respeito de crimes, 

cuja antijuridicidade é reconhecida por cada membro consciente da comunidade”2. 

 O raciocínio do autor se baseia na presunção, fundada na redação do art. 148 da 

Constituição de 1946, de que a vontade consciente é dirigida para o fim abusivo no 

elemento indispensável.  Schieber expressa seu ponto de vista de que seria melhor, para os 

benefícios sociais visados, que não houvesse tal exigência, resultando a infração de simples 

voluntariedade, como ocorre no caso das contravenções.  

 Assim como Schieber, Alberto Venacio Filho3 entendia que o dolo específico era 

elemento essencial de algumas das formas previstas na Lei 4.137/62: 

“Em várias dessas enumerações a Lei impõe a existência de dolo específico, isto é, 

o propósito de atingir um certo resultado ou o fim especial e determinado nos atos 

definidos por lei.  Assim, só seria abuso do poder econômico, o ato, ajuste, ou 

acordo entre empresas, quando visasse dominar os mercados, ou eliminar a 
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concorrência, a provocação de condições monopolísticas ou o exercício de 

especulação abusiva com o fim de promover a elevação temporária dos preços”. 

 O primeiro dos processos submetidos do CADE foi decidido com um cuidado 

especial para definir a existência ou não de dolo.  O voto do relator fala em “animus, a 

intenção de agravar as dificuldades da CNA”; e também: “os fins citados, que 

consubstanciam o abuso do poder econômico”.  Analisando as relações entre o então 

presidente da empresa estatal, vítima do abuso, e os alegados infratores, o processo chega a 

se preocupar com a “cordialidade” que existiam entre eles, e examinar se havia “qualquer 

ação visando prejudicar o CNA”.  Ainda em 1971, o Conselheiro Gratuliano de Brito 

examinava se uma empresa, acusada de abuso, teria sido fundada com o exclusivo 

propósito de combater e criar dificuldades à outra. 

 No entanto, é preciso notar que, com a Emenda constitucional nº 1 de 1969, a 

exigência constitucional de que fala Scheber não mais subsiste.  Com efeito, a redação 

vigente não se refere mais ao vínculo legalístico, que, na constituição anterior, resultava em 

só punir os abusos ao poder econômico quando tivessem por fim o domínio dos mercados, 

a eliminação da concorrência ou o aumento arbitrário dos lucros.  É de se entender, assim, 

que, fora dos casos em que a Lei 4.137/62 expressamente dispuser em contrário, não é 

censurável interpretar os dispositivos do controle do poder econômico com exclusão do 

requisito subjetivo doloso. 

  Os contratos, “ajustes e acordos”, como diz a lei, são um dos meios hábeis à 

configuração de abuso do poder econômico, sempre que, do encontro de vontades, resultar 

domínio dos mercados ou restrição total ou parcial da concorrência.  De acordo com o que 

foi anteriormente exposto, se o efeito natural do acordo ou ajuste é um daqueles resultados 

previstos na lei, haverá a infração punível, ressalvado, quando á restrição parcial da 

concorrência, a aplicação da regra da razão (v. ar.t 74 da Lei 4.137/62). 

Artigo 2º, Incisos I, II e III  

 Note-se que a formulação do inciso I do art. 2º da Lei 4.137/62 prevê uma situação 

de dano à economia (domínio, eliminação da concorrência) e uma série de meios que 

podem levar a tal situação.  É a soma dos dois elementos que conduz à infração: um acordo 

que não tenha por efeito natural uma das situações condenáveis está imune à censura, assim 

como a situação descrita não atingida por um dos meios listados, não dará azo à sanção. 

 Desta maneira, a simples acumulação de funções gerenciais não caracteriza, por si 

só, o domínio dos mercados ou a eliminação da concorrência (Averiguações preliminares nº 

29); da mesma forma, a criação de dificuldades ao desenvolvimento da empresa, 

impetrando-lhe justa ação de despejo, não será condenável, desde que é claro exercida 

dentro do limite do direito e não afetando o mercado (Averiguação Preliminar nº 425/69).  

O domínio absoluto de um mercado, por outro lado, conseguido pelo padrão superior de 

qualidade do produto, não é caso, por si só, de punição (proc. Nº 7). 

 O Inciso II, de sua vez, contempla exatamente esta última hipótese: a de um 

monopólio natural ou de fato, que faculta ao empresário o aumento injustificado de preços, 

acrescendo o lucros sem aumentar a produção.  É de se indagar se o abuso de preços 

impostos pelo titular de uma patente – um monopólio de direito – estaria dentro deste 

inciso; certos estudos, como o de Vaitsos e alguns casos famosos, como a licença 



compulsória do Valium Inglaterra, levam a concluir que o nível de super lucro ao abrigo de 

privilégios pode ser muito alto. 

 Porém, à diferença dos monopólios naturais ou de fato, a exclusividade concedida 

ao titular da patente é constituída para assegurar-lhe uma superioridade sobre os reditos 

normalmente obtidos em condições de livre concorrência.  O que diz o inciso II é : 

“não obstante o monopólio, há de se obter o lucro proporcional à produção”; e isto 

obviamente não é aplicável às patentes.  A proteção contra este abuso estará em outras 

disposições do inciso.  O detentor do segredo, pelo disposto na lei brasileira, estria sujeito a 

operar sob a taxa média de lucro do setor, ou dentro de quaisquer outros parâmetros que lhe 

garantissem uma margem de reditos cujo crescimento fosse proporcional, apenas, ao 

aumento da produção. 

 OI inciso III introduz uma fórmula mais complexa.  Os atos de “promover 

condições monopolísticas” onde “exercer especulação abusiva” são qualificados por um 

elemento finalístico, “promover a elevação temporária de preços” e são condicionados, 

quando à punibilidade, ao elenco dos meios listados.  Se alguém promove “conduções 

monopolísticas” (vide a definição dos artigos da lei) sem o fito de promover a elevação 

temporária dos preços, não há a infração deste inciso; também não há, se o exercício da 

especulação abusiva é feita por outras atividades não previstas no item, tais como o 

açambarcamento de serviços. 

Agregação de Empresas  

 O inciso IV está formulado de uma maneira que causa as maiores dificuldades à sua 

aplicação prática.  É difícil imaginar uma maneira de “formar grupo econômico por 

agregação de empresas, em detrimento da livre determinação dos compradores ou dos 

vendedores” que resulte da discriminação entre compradores e vendedores, ou que seja 

fruto das práticas do “tié-in” (só vender o carro a quem compre também o rádio, etc.)  

Dentro da acepção um tanto formalística aceita pela maioria dos conselheiros do CADE 

somente haveria “agregação de empresas” no caso de vinculação societária, ou de cartel1. 

 Tal interpretação sofreu severas críticas.  Nos próprios processos administrativos 

onde se consolidou o entendimento mencionado, dissentiu o conselheiro Gratuliano de 

Brito: 

“(...) no ajuste em causa a fornecedora da chopeira tem “controle contratual” sobre o 

usuário da chopeira  obrigando-o ao ato positivo de somente comprar produtos de 

sua linha de fabricação.  Há uma “agregação” contratual entre a empresa 

fornecedora de chapéus e a usuária”. 

O conselheiro Tristão da Cunha, em voto dissidente, também opinou: 

“Para que este artigo não seja letra monta no texto da lei, temos que admitir que a 

agregação a que ela se refere é dos produtores, visando a forçar o consumidor – esse 

eterno esquecido, a consumir um produto que não é de sua livre escolha”. 
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 Benjamim Schieber entende que a disposição do inciso IV não pode deixar de cobrir 

os contratos e ajustes discriminatórios, ou sob condução de “tie-in”, mesmo sem formação 

de grupo societário de coordenação ou subordinação.  A se crer em contrário, diz o autor, 

não haveria lógica no sistema legal da Lei 4.137/62 inclusive considerando as disposições 

pertinentes da Lei 1.521/51 (art. 2º, VIII).  Ter-se-ia um caso geral descrito no inciso I, “g”, 

do art. 2º da Lei do Abuso de Poder Econômico, e as figuras do inciso III meramente 

explicitariam, detalhariam tal regra genérica. 

Com ele concordava, ainda no processo administrativo nº 5, Gratuliano de Brito: 

”Não se admitisse na hipótese  formação de grupo econômico, este “ajuste de 

vinculação” seria “per se” atentória à concorrência, pois significaria um ajuste entre 

não concorrentes, que elimina parcialmente a concorrência por meio de ciração de 

dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa 

punível na forma do art. 2º, I, “g”, da lei 4.137/62”. 

Da mesma forma, Arnold Wald2, classificando o caso sob o art. 2º, I, “g”. 

“A inclusão de cláusulas em contratos de financiamento e comodato, visando 

impedir, sob pena de pagamento de pesadas multas, que (...) os vendedores possam 

atender a outras distribuidoras, constitui evidente abuso de poder econômico, que, 

no caso, teve como finalidade impedir ou dificultar a entrada no mercado de novo 

competidor (...). 

Mas a análise mais profunda da decisão da maioria do processo Administrativo nº 5 foi a de 

Fábio Konder Comparato3: 

“(...) a orientação da CADE, no processo administrativo citado, parte de uma 

interpretação muito acanhada do disposto no art. 2º, inciso IV, alínea “b”, da Lei 

4.137/62.  A norma onsidera buso de poder econômico ‘formar grupo econômico 

por agregação de empresas, em detrimento da livre deliberação dos compradores ou 

dos vendedores, por mio de subordinação de venda de qualquer bem á aquisição de 

outro bem ou a utilização de determinado serviço; ou subordinação de utilização de 

determinado serviço á compra de determinado bem’. 

(...) Ora, a expressão ‘agregação de empresas’ não parece designar nenhuma das 

formas de grupo econômico relacionadas no inciso I desse artigo pois do contrário 

constituiria uma repetição ociosa e sem sentido.  Não se trata de um grupo 

econômico de subordinação (o UnterordnungsKonzern, do Direito alemão) 

mediante controle interno; isto é, ‘aquisição de cotas, ações, títulos ou direitos’ 

(alínea “b”), ou ‘concentração de ações, títulos, cotas ou direitos em poder de uma 

ou mais empresas ou de uma ou mais pessoas físicas’ (alínea “d”).  Também não se 

trata de um grupo econômico  de coordenação (GleichordnungsKonzern) do tipo 

cartel, sob a forma de ‘ajuste ou acordo entre empresas, ou entre pessoas vinculadas 

a tais empresas ou interessadas no objeto de suas atividades’ (alínea “a”), pois o 

desequilíbrio de poder econômico entre concedente e concessionário, ou entre 

franqueador e franqueado, é patente.  Tampouco existe o fenômeno de “interlocking 
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directorate” ou ‘união pessoal’, caracterizado pelas ‘acumulações de direção, 

administração ou gerência de mais de uma empresa’ (alínea “e”).  Menos ainda, a 

unificação de várias empresas sob a égide de uma única pessoa jurídica, por meio de 

incorporação ou fusão societária (alínea “c”). 

Mas a prática dos contratos vinculados, como a das cláusulas de exclusividade, pode 

submeter concessionários ou franqueadores a um verdadeiro “controle externo” de 

concedentes e franqueadores; pode conduzir, sem dúvida, a uma “agregação de 

empresas”, sob a forma de grupo econômico de subordinação externa (Permito-me 

enviar o leitor, aos desenvolvimentos que dediquei ao assunto em “O Poder de 

Controle na sociedade Anônima, São Paulo, 1976, pág. 67 e ss).  Deparamo-nos, aí, 

como salientou um autor, com uma “estrutura jurídica de agrupamento de empresas, 

realizada por contratos enfeixados pelo concedente” (Jean Guyenot, La franchise 

commerciale – Étude comparée dês systèmes de distribution inter enterprises 

constitutifs de goupments de concessionnaires, Revue trimestrielle de droit 

commercial, 1973, 2, pág. 162).  As empresas titulares do poder econômico criam a 

sua própria rede de distribuidores, ou consumidores cativos, sem investimento 

praticamente nenhum, e sem pagar remuneração alguma sob a forma de comissões 

ou descontos”. 

 Desta maneira, a “agregação de empresas”, punível ao teor do inciso IV quando 

alcançada por um dos meios levados abrange não só o cartel (formados por concorrentes), 

de resto já punível pelo inciso I, “a”, como também os ajustes entre não concorrentes, desde 

que exista uma diferença tão sensível entre a soma de poder econômico a disposição de 

cada uma que a mais faca esteja sob controle externo efetivo da outra. 

Concorrência Desleal 

 O inciso V sofre uma impropriedade terminológica e conceitual flagrante.  Todo o 

ato predatório contra concorrentes, contrário às normas usuais do mercado, é concorrência 

desleal, podendo ser, além disto, também um abuso do poder econômico, dependendo do 

caso.  Conceitualmente, a diferença reside no grau de poder econômico que a infratora 

dispõe: é concorrência desleal a utilização, por uma pequena empresa, da elementos 

publicitários de uma macroempresa concorrente, para fazer com que o público tomasse a 

primeira pela segunda; no entanto, haveria, não uma eliminação, mas um aumento de 

concorrência no mercado. 

 De outro lado, quando o mesmo fato ocorre entre empresas de igual porte, haverá 

uma incidência no inciso I, “g” do art. 2º da lei 4.137/62.  Foi assim decidido, por exemplo, 

no caso do processo Administrativo 171.  Com mais razão ainda, ocorrerá abuso do poder 

econômico quando a autora do ato predatório é uma grande empresa, sendo sua vítima uma 

concorrente menor. 

 Em suma, o ato de concorrência desleal é também um abuso de poder econômico 

quando é, na nomenclatura do “Sherman Act” um ato de monopolização.  O simples 
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conflito entre empresas, que não resulte num acúmulo de poder econômico, em prejuízo da 

concorrência ou do desenvolvimento, não cai sob a lei 4.137/62. 

São modalidades de concorrência desleal (art. 177 do Decreto-lei 7.903, de 24.8.45): 

I. A publicação pela imprensa, ou por outro modo, de falsa afirmação, em detrimento 

do concorrente, com o fim de obter vantagem indevida; 

II. A prestação ou divulgação com intuito de lucro, acerca de concorrente, de falsa 

informação capaz de causar-lhe prejuízo; 

III. O emprego de meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, 

clientela de outrem; 

IV. A produção, importação, exportação, armazenamento, venda ou exposição, a venda 

de mercadoria com falsa indicação de procedência; 

V. O uso em artigo ou produto, em recipiente ou invólucro, em cinta, rótulo, fatura, 

circular, cartaz ou e outro meio de divulgação ou propaganda de termos 

retificativos, tais como tipo, espécie, gênero, sistema, semelhante, sucedâneo, 

idêntico, ou equivalente, não ressalvando a verdadeira procedência do artigo do 

produto; 

VI. A substituição, pelo seu próprio nome ou razão social, em mercadoria de outro 

produtor, do nome ou razão social deste, sem o seu consentimento; 

VII. A auto atribuição como meio de propaganda de indústria, comércio ou ofício de 

recompensa ou distinção que não se obteve; 

VIII. A venda ou exposição de venda, em recipiente ou invólucro de outro produtor de 

mercadoria adulterada ou falsificada, ou a utilização desta para negociar com 

mercadoria da mesma espécie, embora não adulterada ou falsificada; 

IX. A doação ou promessa de dinheiro ou de outra utilidade e empregado de 

concorrente para que, faltando ao dever do emprego, proporcione ao interessado, 

vantagem indevida ao empregado; 

X. O recebimento de dinheiro ou de outra utilidade, ou a aceitação de promessa de 

paga ou recompensa, para faltando ao dever de empregado, proporcionar a 

concorrente do empregador vantagem indevida; 

XI. A divulgação ou exploração, sem autorização, quando a serviço de outrem, de 

segredo de fábrica, que foi confiado ou de que se teve conhecimento em razão do 

serviço; 

XII. A divulgação ou utilização, sem autorização, de segredo de negócio que foi 

confiado ou de que se teve conhecimento em razão do serviço, mesmo depois de 

havê-lo deixado; 

XIII. A prática de quaisquer outros atos, tendentes a prejudicar a reputação ou os 

negócios alheiros, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais ou industriais 

ou entre os produtos e artigos postos no comércio. 

Destas  modalidades, um tanto paradoxal, que se considere “concorrência desleal” a 

exigência de exclusividade para propaganda publicitária.  Custa imaginar o propósito do 



legislador.  Certamente, como no caso do processo Administrativo 17, se constata que pode 

haver exigências de uma empresa á outra, de que esta só ostente letreiros e insígnias 

referentes a determinada linha de produto; e, se comprovada a acusação, em certos casos, 

ter-se-ia um abuso do poder econômico.   Mas disto chegar a conceber a possibilidade de a 

exclusividade exigida configurar concorrência desleal vai um abismo. 

A combinação prévia de preços em concorrências também não é, necessariamente, 

uma forma de concorrência desleal – bastando para evitá-la que todos os concorrentes 

participassem do ajuste (embora não se deva perder de vista a extensão do conceito de 

concorrência potencial ao campo da concorrência desleal). 

 A rigor do preceito, nos casos em que o maior dono à economia se configura, não 

haveria apelação.  Deve-se entender, assim, que esta regra é destinada a reforçar, no campo 

administrativo, o disposto no art. 355 do Código Penal, que proíbe a fraude à concorrência 

pública, tornando-se a expressão “concorrência desleal” num sentido pouco técnico.  

Também a Lei 1.521/51, art. 3º, III cobre a área, abrangendo também as concorrências 

públicas não realizadas pelo Estado. 

Cancelamento de Patentes  

A disposição do art. 4º da Lei 4.137/62 afetaria especialmente o comércio de 

tecnologia e o controle do capital estrangeiro, ao deferi ao CADE a competência de 

declarar a nulidade das patentes brasileiras que tivessem sido concedidas e caducadas em 

nações que mantenham acordo sobre a matéria com o Brasil, na proporção em que a 

manutenção de tal patente em vigor estivesse criando dificuldades ao crescimento 

harmônico da economia nacional.  O artigo foi objeto de veto presidencial, sendo mantido 

pelo Congresso; e o veto tinha a melhor das razões. 

Com efeito, a convenção de Paris, em seu art. 4 bis, preceitua a independência das 

patentes concedidas nos vários países, chegando a prever: 

“A disposição acima deverá ser interpretada em sua acepção mais absoluta, em 

particular, no sentido de que as patentes solicitadas durante o período de prioridade 

são independentes, tanto no que concerne aos fundamentos de nulidade e 

caducidade, quanto no que atinge a sua duração norma”. 

 Tal compromisso, assumido pelo Brasil desde 1884, importa em que, mesmo se um 

país fizer caducar uma patente, tendo objeto idêntico à concedida em outro, este último não 

se poderá valer do primeiro procedimento estrangeiro para declarar a nulidade, cancelar ou 

caducar a patente em questão.  Logicamente, poderá, e mesmo deverá iniciar procedimento 

autônomo para apurar a validade do privilégio no seu território; se for o caso, a nulidade 

será declarada, ou a caducidade constatada, sem violação ao preceito convencional. 

 A prevalência do texto convencional sobre a lei interna – coisa de resto não pacífica 

– não pareceu preocupar o Congresso Nacional, pois não chegou a solicitar denúncia da 

Convenção de Paris na época.  A se concluir do violento ataque que o Itamarati desferia no 

mesmo ano contra a Convenção, na assembléia Geral da ONU, é de se concluir que tal 

iniciativa teria alguma oportunidade, àquela altura. 

 A incompatibilidade também não impediu o CADE de instaura o processo 

20.672/65 para efeitos de apurar a caducidade da patente 37.929, cujo titular era Rohm & 



Han, e de iniciar averiguações preliminares, após arquivadas, contra as patentes 68.098 e 

69.154 (B. Braun).  Neste último procedimento, o conselheiro Gratuliano de Brito lembrou 

que, com a edição do Novo Código de Propriedade Industrial de 1967 (Dec.Lei 254/67), a 

disposição do art. 4º da Lei 4.137/62 ficara revogada, embora fosse, na oportunidade, voto 

vencido. 

 A revogação e a incompatibilidade, no entanto, não retira do CADE a competência 

de reprimir os abusos do poder econômico resultantes do emprego dos privilégios legal ou 

ilegalmente concedidos, inclusive o não uso da tecnologia patenteada no Brasil, na hipótese 

de um mercado que justificasse economicamente a fabricação total no país e os cartéis 

(patents pools).   Tal se faria em paralelo com a aplicação das sanções típicas do Direito de 

Propriedade Industrial, tais como a caducidade e a licença compulsória. 

Condições Monopolísticas  

 O art. 5º define o que se entende por “condições monopolísticas”.  É a situação na 

qual uma empresa ou grupo de empresas controla em tal grau a produção, distribuição, 

prestação ou venda de determinado bem ou serviço, que passa a exercer influência 

preponderante sobre os respectivos preços.  O artigo se propõe a reprimir a retenção de 

produção par provocar a alta dos preços ou a paralisação das indústrias dependentes, mas 

também serve para interpretar oi inciso III do art. 2º onde se proíbe o acesso ás conduções 

monopolísticas por uma série de meios ilícitos. 

 Mas a definição é do uso muito mais vasto, pois se aplica diretamente ao inciso I do 

art. 2º, ao preencher parcialmente a noção de “domínio dos mercados nacionais”.  Com 

efeito, quando uma empresa se valer de seu controle sobre a disponibilidade de um bem, a 

ponto de exercer influência decisiva sobre os respectivos preços, haverá “domínio de 

mercados nacionais”.  Não discrepa tal conceito, aliás, do que elaboramos na primeira parte 

deste trabalhos, com base com Commons e na jurisprudência americana; não difere 

sensivelmente da elaboração da jurisprudência européia, relativa “ao Tratado de Roma, do 

que se referee ao conceito posição dominante”. 

 Mas, para a correta aplicação do conceito, no que se refere aos contratos de “know 

how”, não se pode deixar de dar uma interpretação mais analítica à noção de “influência 

predominante sobre preços”.  Numa negociação tecnológica, os componentes do “pretium” 

não se restringem apenas à contraprestação monetária; é parte do ajuste as restrições à 

atividade empresarial do receptor de “know how”, que são o valor implícito1 da transação.  

Neste sentido, a situação de domínio compreende não só o controle sobre preços mas 

também controle sobre a atividade de concorrentes. 

 Cabe, aqui, uma reflexão sumária sobre a natureza da negociação do “know how”.  

Tal como configuramos anteriormente, o “know how” é uma forma de aviar a empresa, 

uma forma de avisar a empresa, uma determinada maneira de estruturar a produção.  O 

contrato de “know how” é, assim, um ajuste entre concorrentes, efetivos ou potencial, pois 

o que se transfere é algo que só para um competidor teria utilidade.  É claro, pela própria 

natureza  do bem em questão, que cada uma das empresas detentoras do “know how” detém 

um considerável poder econômico sobre o mercado de tal “mercadoria”. 

                                                 

1 Antônio Luis Figueira Barbosa, op. cit. 



 Por uma razão, o “know how” não é (salvo no caso de “franchising”) um bem 

destinado à venda ou à locação, não recaindo desta maneira na definição de “mercadoria” 

que decorre do art. 191 do Código Comercial, mesmo se, sob o ângulo da ciência 

econômica, possa o ser2.  Dentro da ótica do Direito Antitruste, o fornecedor do “know 

how” não é um “common carrier, e não está sujeito ás disposições do parágrafo único do 

art. 5º da Lei 4.137/62.  Mas, por esta mesma razão, por não existir uma oferta habitual do 

bem no mercado, as “condições monopolísticas” tendem a ocorrer sempre. 

 É preciso, desta maneira, distinguir o abuso de poder econômico incidindo sobre o 

“know how”, de qual o fornecedor sempre tem o domínio do mercado (quando existe um 

mercado), dos efeitos do contrato de “know how”, sobre os bens e serviços a serem 

produzidos com base nos conhecimentos locados ou vendidos.  Como o “know how” é um 

bem instrumental, o controle sobre um leva, tendencialmente, a um controle sobre os bens 

finais.  Como vimos, o abuso do monopólio de fato de detentor do “know how” pode 

implicar na aplicação d inciso II do art. 2º da lei 4.137/62. 

 O objetivo do “preço implícito do “know how” é, assim, reservar ao fornecedor 

algum controle sobre mercado de bens finais, mesmo se cedendo o controle sobre o “know 

how” (o que, aliás, raramente chega de fato a ocorrer).  Nenhuma análise da questão poderá 

esquecer este duplo aspecto restritivo das cláusulas que constituem o objeto deste trabalho. 

Legitimação de Acordos em Restrição à concorrência  

 O art. 74 da Lei 4.137/62 (art. 96 do regulamento) introduz o processo de validação 

dos contratos cujo resultado é a restrição da concorrência.  Os ajustes contemplados na lista 

seriam “per se” irrazoáveis, sob a “Sherman Act”, embora sejam objeto de análise e 

possível validação no sistema inglês e sob o Tratado de Roma.  Mesmo no direito 

americano, o Federal Trade Commission pode, e por vezes tem validado pactos em 

restrição á concorrência que seriam rejeitados pela divisão Antitruste do Ministério da 

Justiça americana, órgão encarregado de aplicar o  “Sherman Act”. 

 A pena de nulidade, prevista para os contratos que tiverem um dos efeitos 

relacionados no art. 74, porém, não incentivou ao registro no órgão de praticamente 

nenhum contrato.  Tal se deu porque, através do regulamento da Lei 4.137/62, 

“independem de registro os ajustes previstos neste artigo quando visem realizar operações 

normais aos usos e praxes comerciais para contratos da mesma natureza”.  Tal disposição 

esvaziou completamente o sentido da lei: 

“Ainda que o contrato vise operações comerciais para contratos da mesma natureza, 

estas operações podem ser lesivas á comunidade”1. 

 Melhor seria se, visando reduzir a carga de trabalho do CADE, o autor do 

regulamento previsse que padrões de contratos de adesão contendo tais cláusulas (e os 

contratos de adesão são os responsáveis pela maior parte delas) fossem registrados, 

cobrindo o ato todos os demais ajustes semelhantes, tal como o sugere Carlos Francisco de 

                                                 

2 Vide Toledo Ferraz: El concepto de Tecnologia Omo mercancia, Revista de Direito Mercantil, 35. 

1 Schieber, op. cit. pág. 116. 



Magalhães2.  Mas tal não se quis o que confirma o juízo de que uma prática antitruste 

efetiva é conflitante com o sistema econômico político nacional. 

 De qualquer forma, é interessante notar que, sob o item “b” do art. 74, é possível 

legitimar qualquer acordo em restrição da concorrência, pois a “regulação do mercado” 

cobre toda e qualquer modalidade  de tais ajustes.  Só estão excluídos os acordos cuja 

finalidade é o boicote de uma concorrente, e aqueles cujos efeitos no mercado é apenas 

indireto, como, por exemplo, a compra de acerco de um concorrente. 

 Curiosamente, o CADE, além de não fazer uso deste artigo, ainda se nega  

responder a consultas sobre a legitimidade de determinados acordos (proc. 20.708 e 

20.863/68).  Note-se que a própria Divisão Antitruste americana, que não é dotada de 

permissivo legal que a legitime a tento, vem oferecendo consulta aos que têm dúvidas, 

quanto aos acordos em que pretendem entrar, garantindo aos ajustes aprovados imunidade 

quanto á ação criminal (embora reservando-se a ação civil). 

 A existência do art. 74 na nossa Lê Antitruste levou Schieber a concluir que, no 

Direito Brasileiro, praticamente não existe pacto, em restrição à concorrência condenável 

automaticamente.  É bem verdade que os pactos listados em tal artigo só terão validade se o 

CADE conceder o registro, ou se, apresentando o pedido, o Conselho retardar a decisão, 

por mais de 60 dias – e, neste caso, até a decisão do órgão.  Irrazoável, “per se”, é apenas o 

acordo cuja finalidade explícita seja prejudicar o concorrente, como o boicote coletivo, e 

outros que tenham efeito similar. 

 Quais serão os padrões a serem utilizados pelo CADE para proceder a legitimação 

de tais acordos?  Ao avaliar a conveniência dos ajustes em restrição á concorrência, em 

primeiro lugar, ter-se-á em conta a legitimidade os pactos e cláusulas acessórias, que são 

aceitáveis perante o direito comum (vide abaixo); em seguida, serão aplicáveis os 

parâmetros derivados da regra da razão, em sua modalidade brasileira. 

 Como visto ao tratarmos da figura do inciso I do art. 2º da Lei 4.137/62, a regra da 

razão, sob os princípios constitucionais brasileiros não é aplicada sob a ótica exclusiva da 

proteção á concorrência.  Sem dúvida, a concorrência, como ferramenta valiosa para o 

desenvolvimento das empresas habilitadas a disputar um mercado, será, será, de uma forma 

ou de outra, central nas preocupações do conselho; mas os interesses do desenvolvimento 

deverão prevalecer em suas considerações. 

 Shieber3 propugna que se adote, como indicador do Conselho os padrões ingleses e 

do Mercado Comum.  Segundo o sistema inglês serão aceitáveis os acordos que, num 

balanço geral, não sejam nocivas às pessoas que nele não participam, considerando: 

1. as restrições que são impostas com o objetivo de proteger o público contra os danos 

decorrentes do produto a que se aplica (por exemplo, a imposição que a conservação 

de uma máquina seja feita pelo fabricante, quando não há terceiros habilitados); 

2. as restrições que conferem ao público vantagens e benefícios; 

                                                 

2 Uma contribuição ao aperfeiçoamento da sistemática de repressão ao abuso do poder econômico no Direito Brasileiro, In 
Revista Forense, 257/45. 

3 Op. cit. pág. 126. 



3. as restrições que são necessárias para prevenir ações de terceiros, quando estas 

forem danosas à concorrência; 

4. as restrições necessárias para contrabalançar acúmulo de poder econômico de 

comprador ou fornecedor; 

5. as restrições necessárias para conservar o nível de emprego; 

6. as restrições necessárias para incrementar as exportações; 

7. as restrições necessárias para efetivar uma das seis restrições acima. 

Os padrões do Mercado Comum prevêem a legitimidade do acordo que: 

a) contribuir para o aperfeiçoamento da produção e da distribuição, ou para o 

desenvolvimento tecnológico ou econômico; 

b) destinar aos consumidores uma parte justa de tais benefícios; 

c) ]não impuser às partes do acordo qualquer restrição estranha aos propósitos 

mencionados na letra “a” acima; 

d) não propiciar a eliminação total da concorrência em relação a uma parte 

substancial dos bens envolvidos. 

Tais padrões, ou uma conjugação deles – como o quer Schieber – seriam o roteiro 

para a aplicação do art. 74, na medida em que tal aplicação se for fazendo necessária.  É 

interessante notar que, no caso das conferências de fretes, acordos de cartel citados até em 

lei (DL 666/69 e DL 1.143/70), jamais houve preocupação do órgão em solicitar o registro 

dos respectivos contratos e atos constitutivos. 

A  Lei Delegada nº 4 

 Poucos dias após a promulgação da Lei 4.137/62, foi editada a lei delegada nº 4, de 

26 de setembro de 1962, com uma série de dispositivos que visavam, intervindo no 

domínio econômico, assegurar a livres distribuição de mercadorias e serviços essenciais ao 

consumo e uso do povo, além do suprimento dos bens, necessários às atividades 

agropecuárias, de pesca e industriais. 

 Tal lei preceitua, em seu art. 11, constituir infração administrativa, punível por 

multa de 1/3 a 60 valores de referência, as seguintes figuras: 

         (...) 

d)  favorecer ou preferir comprador ou freguês, em detrimento de outros, 

ressalvados os sistemas de entrega ao consumo por intermédio de 

distribuidores ou revendedores; 

          (...) 

g)       efetuar  vendas  ou  ofertas de vendas  que  indicam, sob qualquer forma, uma 

prestação oculta; 

         (...) 



i)       subordinar a venda de um produto à compra simultânea de outro produto ou à 

compra de uma quantidade imposta. 

 A imposição das multas fica a cargo da autoridade administrativa federal (SUNAB) 

ou estadual incumbida de dar efeito à intervenção estatal no domínio econômico, nos 

termos da lei delegada. 

 Muito embora tal lei não seja aplicável, diretamente, aos contratos de “know how”, 

é interessante relacionar as figuras que nela são consideradas como ilícito administrativo, 

no que reforçam à lei de Abuso do Poder Econômico e a lei de Economia Popular.  Em 

particular, é interessante notar a isenção, repetida da lei 1.521/51, das cláusulas de 

exclusividade em contratos de distribuição ou de revendedores, das punições previstas em 

geral pra este tipo de ajuste. 

 De outro lado, a figura prevista na letra “i” reitera a lei do Abuso do Poder 

Econômico, em seu ar. 2º, I, “b”, sem o embaraçoso requisito de punibilidade, que é a 

exigência de “formar grupo econômico por agregação de empresas”. 

Competência do INPI  

 Cabe ao CADE, segundo o art. 8º da lê 4.137/62, a “incumbência de apurar e 

reprimir os abusos do poder econômico”.  No entanto, ao lado da meia dúzia, se tanto, de 

contratos submetidos ao órgão, de uma forma ou de outra, estão os milhões, ou dezenas de 

milhões de contratos analisados pelo INPI desde sua criação, numa tarefa que é, em sua 

maior parte, de controle ao poder econômico no que este abuso se constitua também num 

abuso do sistema de propriedade industrial ou das condições do comércio de tecnologia. 

 É certo que não falta ao INPI competência específica para tal atuação.  O próprio 

Código de Propriedade Industrial confere ao órgão a análise dos contratos (arts. 29, 30, 90 e 

126) e estipula determinadas práticas restritivas como proibidas.  O art. 2º da lei 5.648/70, 

de outro lado, manda que o órgão zele pela função econômica, social, jurídica e técnica da 

Propriedade Industrial; que, com vistas ao desenvolvimento econômico do país, acelere o 

regule a transferência de tecnologia; e que assegure melhores condições para a negociação 

e utilização de patentes. 

 Impõem-se, assim, as questões: o INPI tem competência legal para validade ou 

exigir a exclusão de cláusulas restritivas em contratos de sua área?  Pode o CADE contestar 

a decisão do INPI?  Está impedido o CADE de apreciar restrições relacionadas com 

contratos de “know how”, marcas ou patentes?  

 A competência do INPI pode ser concebida de duas formas.  De início, como 

qualquer órgão da administração Pública, cabe-lhe zelar pelo cumprimento das leis, 

principalmente no que toca à sua área estrita de atuação.  Assim, olha pelo cumprimento da 

legislação trabalhista, previdenciárias, fiscal (por expressa imposição legal) e de moeda de 

pagamento. Oficiando ao órgão próprio quando entender ser a correção estrangeira a seu 

escopo.  Neste sentido, poderia recusar-se  averbar contratos até que a liberação do CADE, 

nos termos do art. 74 da lei. 4.137/62; e poderia averbar quando, a seu juízo, descabesse 

pronunciamento do CADE. 



 De outro lado, o disposto na lei de criação e no Código de propriedade Industrial lhe 

faculta uma apreciação direta, em nome próprio, de tais cláusulas.  Neste sentido, o CADE 

sempre entendeu que a competência especializada sobrepuja a sua: 

“Averiguações 28:  fiscalização das empresas de consumo não compete ao CADE e 

sim aos órgãos específicos do Governo Federal. 

 Averiguações 41:   O CADE não concorre com o Poder Judiciário. 

 Averiguações 43:   Falece competência ao CADE para conhecer de atos e contratos 

emanados do Poder Público. 

 Averiguações 2/63: Arquivamento da representação por não ser da competência do  

ADE a decisão sobre a matéria cujo conhecimento pertence a 

outro órgão da administração Pública. 

Averiguações 20.937/65: Matérias de natureza fiscal e penas escapam à jurisdição 

do  ADE, uma vez que há órgãos específicos para processá-las 

e julgá-las”. 

 Nos processos 18 e 620/68, o Conselho entendeu que a autorização pela 

administração pública seria o suficiente para eximir de reprovação estipulação que poderia 

ser proscrita pela lei 4.137/62.  Possuem outras circunstâncias.  No Processo 23, de outro 

lado, a apuração de um crime de economia popular (recusa de venda) foi oficiado ao 

ministério público, embora  sua existência, no caso, impostasse em violação do art. 2º, I, 

“g”, da lei 4.137/62, nada foi feito quanto a isto. 

 Nas Averiguações Preliminares 97, em decisão recente, o CADE entendeu que 

sonegação fiscal “delito que, se praticado de modo isolado teria a sua apuração a cargo 

exclusivo das repartições fiscais”, Omo havia também “nos predatórios destinados a obstar 

a livre competição”, evidenciava “um procedimento ilícito complexo, o que impõe a 

atuação do CADE”.  Neste sentido, foi alterado o atendimento do processo 20.937/65. 

Tais decisões, e em particular a das Averiguações 2/63, levaram Alberto Venâncio Filho6 a 

concluir que: 

“Esta decisão representa subsídio doutrinário muito importante, uma vez que parece 

acolher o sistema da jurisdição primária, como definido na lei alemã e entendido na 

jurisprudência americana, isto é, uma vez que a matéria em exame pelo órgão 

incumbido de reprimir o abuso do poder econômico é da atribuição direta de outro 

órgão da Administração Pública, cabe a este último o assunto”. 

 Por último, como a avaliação da razoabilidade de uma restrição depende 

estritamente do conhecimento do mercado, nacional e internacional, inclusive da tecnologia 

disponível, nenhum órgão da Administração Pública estará mais habilitado a julgar da 

conveniência e oportunidade de uma condição contratual neste sentido do que o INPI, 

contando com um dos maiores Bancos de Informação Tecnológica do mundo e com 

equipes de especialistas em análise deste contratos.  Note-se, ademais, que a posição 

negocial do Instituto depende de avaliar o impacto das restrições no total do acordo e que a 

                                                 

6 Op. cit. pág. 303 



desconcentração do processo negociador resultaria em prejuízo não sé da economia 

nacional como dos interesses dos empresários. 

 Assim, é de se responder que o INPI tem competência legal pra validade ou exigir a 

exclusão de cláusulas restritivas em contratos de sua área; a atuação do CADE, segundo sua 

própria jurisprudência, não conflitará com a competência do INPI, o que não exclui a 

possibilidade de o contrato, validade pelo Instituto, servir de base ou integrar práticas 

abusivas mais complexas, que serão, então, objeto de atenção do conselho.  

 Caberá também ao CADE  repressão ao abuso extracontratual do sistema de 

propriedade industrial e da tecnologia não patenteada, concorrentemente com o INPI< ou, 

conforme o caso, de forma autônoma. 

 Recentemente, o Conselho (Averiguações 101) admitiu iniciar processo 

administrativo contra o uso abusivo do direito de registrar nome comercial conflitando com 

marca registrada, sob o amparo do art. 2º, I “g”, da sua lei de criação.  O voto do relator 

opinando pela abertura do inquérito ressalvou a iniciativa do representante no campo civil e 

penal.  Igualmente nas Averiguações 102, foi admitido o início de processo para punir a 

contrafação de marcas. 

 


