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ABUSO DO PODER ECONÔMICO

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo fazer uma abordagem sobre o abuso do poder econômico, tema de

grande relevância, principalmente no âmbito do Direito Econômico e da Concorrência, e cujas condutas são

reprimidas, inclusive, pela Constituição Federal e legislação infraconstitucional.

CONCLUSÃO

Segundo Leonardo Vizeu Figueiredo (2010, p. 230),

podemos conceituar abuso do poder econômico

como “todo ato de agente econômico que, valendo-

se de sua condição de superioridade econômica,

atua prejudicando a concorrência, o funcionamento

do mercado ou, ainda, aumentando arbitrariamente

seus lucros.

Figura 1: Abuso do poder econômico
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Diante do exposto, percebe-se que a prevenção e

repressão ao abuso do poder econômico ganhou

extrema importância nos últimos anos, sendo

disciplinado inclusive pela Constituição de 1988.

Também a legislação infraconstitucional disciplina

detalhadamente tal assunto. Verifica-se que a

existência desse arcabouço normativo tem por objetivo

garantir os objetivos e princípios da ordem econômica,

evitando que práticas econômicas abusivas venham a

prejudicar a atividade econômica e,

consequentemente, prejudicar os fins sociais a que ela

se destina.

A Constituição Federal, no § 4° do art. 173,

expressa 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”. Nesse sentido, surgiram diversas

legislações disciplinando a ordem econômica e a

repressão ao abuso do poder econômico, sendo

que a mais atual é a Lei 12.529/2011, que em seu

art. 36 define o que é infração à ordem econômica,

verificando-se claramente a intenção do legislador

em proteger a liberdade de concorrência e a lisura

nas atividades econômicas. Vale destacar, também,

que essa lei altera o art. 4° da Lei 8.137/1990,

disciplinando as condutas que caracterizam crime

contra a ordem econômica. Tais dispositivos são os

maiores exemplos de aplicação prática da proteção

contra o abuso do poder econômico
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