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RESUMO

O princípio da livre concorrência, consagrado pelo artigo 170, IV da Constituição Federal de 1988, é objeto de grande discussão acadêmica. A 
escola austríaca defende a não intervenção do Estado na regulação das atividades anticompetitivas, sendo estas denominadas de antitruste, 
porque seriam oscilações naturais de mercado e isto feriria o princípio da livre iniciativa, enquanto outra corrente, sendo uma delas a escola de 
Chicago, contrapõe-se, sustentando que o Estado deve regular e combater as atividades anticompetitivas, tendo em vista a necessidade de 
oferecer melhores preços aos consumidores. Foi instituída a Lei 12.529/2011, colocando o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência em 
atividade para o combate a toda e qualquer atividade truste, ou seja, evitar a utilização de meios que limitem o caráter competitivo de mercado, 
composto pelo Conselho de Defesa Econômica (CADE), Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Justiça e Secretaria de Acompanhamento 
Econômico (Seae). A Lei 12.529/2011, que regulamenta as atividades do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, instituiu o Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica, e entre suas finalidades, este órgão possui o poder de intervir em fusões e acordos empresariais. Desta 
forma, nasce uma indagação sobre se o Estado infringe os princípios constitucionais, principalmente o da livre concorrência, ao instituir um órgão 
com o poder de evitar o curso de determinadas condutas empresariais que são consideradas “rotineiras”, tais como a fusão entre empresas ou a 
aquisição de uma empresa por outra. Analisar se a intervenção do Estado, através, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) está 
em consonância com os princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência. O trabalho utilizará o método de pesquisa de referências 
biográficas, com aferição de artigos, doutrinas e materiais já documentados, assim como haverá aferição de dados estatísticos e a utilização de 
direito comparado. Assim como as legislações que abordam o referido tema. Em desenvolvimento, o presente trabalho, destaca que a atividade 
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), tem sido importante mecanismo para manter a ordem concorrencial, porém este 
impõe determinadas decisões que violam, aparentemente, o caráter da livre iniciativa. Contudo, a Lei Antitruste fez-se necessária para coibir e 
punir as atividades que frustravam o caráter competitivo do mercado, impondo que empresas adotem determinadas posições e deixem de adotar 
outras. Com isso o Estado influi diretamente no mercado, e tais fatores devem ser amplamente analisados para entender se estas condutas estão 
respaldadas pela Constituição Federal de 1988.
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