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RESUMO 

 

FRANCA, Bárbara Gomes Navas da. A tutela civil do concorrente: a responsabilidade civil 

e suas consequências. 184 p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

A dissertação analisa a concorrência desleal e outras formas de concorrência ilícita, como a 

concorrência sobre bases ilícitas, a concorrência ilícita stricto sensu e o antitruste, enfocando 

a responsabilidade civil decorrente desses ilícitos, com a análise dos requisitos de nexo 

causal, culpa (e sua dispensa no caso de abuso de direito) e dano. No que se refere ao dano, 

a dissertação analisa tanto o dano moral decorrente da concorrência ilícita, suas formas de 

reparação e critérios para quantificação da indenização, quanto o dano material, em especial, 

os lucros cessantes, verificando, nesse ponto, se há necessidade de efetiva comprovação ou 

se é possível presumir sua ocorrência, bem como quais são os parâmetros para cálculo da 

indenização devida. Por fim, a dissertação tratará do enriquecimento injustificado como 

forma de reação ao ilícito lucrativo, de forma conjugada com a responsabilidade civil. 

Palavras-chave: responsabilidade civil, concorrência desleal, dano, indenização. 

 

  



 
 

  



 
 

ABSTRACT 

 

FRANCA, Bárbara Gomes Navas da. The civil protection of the competitor: civil liability 

and its consequences. 184 p. Thesis (Master) – Faculty of Law, University of São Paulo, São 

Paulo, 2018. 

The thesis analyzes unfair competition and other forms of illicit competition, such as 

competition on illicit basis, unfair competition stricto sensu and antitrust, focusing on civil 

liability arising from these illicit acts, with the analysis of the requirements of causal link, 

fault (and its exemption in case of abuse of right) and damage. With regard to damage, the 

thesis analyzes the moral damage resulting from unlawful competition, its forms of 

reparation and criteria for quantification of compensation, and material damage, in 

particular, loss of profits, verifying at that point if there is a need of effective proof or if it is 

possible to presume its occurrence, as well as what are the parameters for calculating the 

indemnity due. Finally, the thesis will deal with unjustified enrichment as a form of reaction 

to the profitable wrong, in conjunction with civil liability. 

 
Keywords: civil liability, unfair competition, damages, indemnification. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 Presente na ordem constitucional brasileira desde 1934, a livre 

iniciativa, segundo dispõe o artigo 170 da Constituição Federal de 1988, é um dos pilares da 

ordem econômica, orientada pelo princípio da livre concorrência. 

 Quer isso dizer que, no Brasil, os agentes econômicos operam, em 

regra, em regime de liberdade1, sendo-lhes reconhecido o direito de, através do emprego de 

meios legítimos, ingressar em certo mercado, nele disputar a preferência dos consumidores, 

competir “livremente por oportunidades de troca”2, trazendo para si a clientela alheia. 

 O dano concorrencial emerge, assim, como algo em si lícito e até 

mesmo desejável. Em prol do consumidor e de uma progressiva melhora do patamar de bem-

estar da sociedade, estimula-se a acirrada disputa entre os concorrentes, partindo da ideia de 

que a existência de concorrência – e de uma concorrência forte – impulsiona os empresários 

a, cada vez mais, aumentar sua eficiência e fornecer bens e serviços melhores, pelo menor 

preço3, sendo desejável que a conquista da clientela seja “sempre feita à custa dos 

concorrentes mais fracos e menos hábeis”4. 

 Por outro lado, justamente para privilegiar a eficiência5 e estimular 

os agentes a vencer a disputa concorrencial com base na melhora de sua prestação, 

promovendo os ganhos sociais daí decorrentes, surge a necessidade de se resguardar que o 

jogo concorrencial siga os padrões de fair play, ou seja, que a conquista da preferência dos 

consumidores e a prevalência no mercado6 ocorra mediante o emprego de meios legítimos, 

leais7. 

                                                 
1 Liberdade consistente em poder o agente econômico “escolher seus próprios caminhos profissionais ou suas 
próprias atividades econômicas, com ausência de coação ou interferência do Estado” (ALMEIDA, Marcus 
Elidius Michelli de. Abuso do direito e concorrência desleal. São Paulo: Quartier Latin, 2004. P. 94).  
2 FORGIONI, Paula Andrea. A evolução do direito comercial brasileiro: da mercancia ao mercado. São Paulo: 
RT, 2009. P. 200. 
3 Daí porque se costuma qualificar a concorrência como uma externalidade positiva  (FORGIONI, Paula 
Andrea. A evolução do direito comercial brasileiro: da mercancia ao mercado.São Paulo: RT, 2009. P. 209). 
4 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. V. II. Tomo II. Rio de Janeiro: Lumen 
Iuris, 2010. P. 278. 
5 BAPTISTA, Luiz Olavo. Origens do direito da concorrência. Revista da Faculdade de Direito, Universidade 
de São Paulo, [S.l.], v. 91, p. 3-26, jan. 1996. ISSN 2318-8235. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67325/69935>. Acesso em: 12 de junho de 2016. DOI: 
http://dx.doi.org/10.11606/issn.2318-8235.v91i0p3-26. P. 6.  
6 Mercado que, como anota FORGIONI, se desenvolve “nos espaços deixados pelas regras jurídicas”, como um 
“reflexo dos princípios constitucionais que o delineiam” (FORGIONI, Paula Andrea. Op. cit. P. 204). 
7 Conforme explica JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, “a ideia motriz da concorrência é a de que as prestações dos 
vários operadores económicos se devem defrontar no mercado com o mínimo de constrangimentos, para que 
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 É que, da tutela constitucional à livre concorrência decorre uma 

“garantia da disputa”8 concorrencial que abrange não apenas a possibilidade de “disputar 

trocas com os outros agentes econômicos”9, como também que esses agentes “não terão suas 

oportunidades de troca indevidamente subtraídas por terceiros”10.  

 Nesse contexto surge a repressão à concorrência desleal, conceituada 

pelo artigo 10 bis da Convenção da União de Paris como “ato de concorrência contrário aos 

usos honestos em matéria industrial ou comercial”, reprimível, em nosso Direito, através de 

normas penais que constituem, transportadas para o plano civil, atos de concorrência desleal 

específica11 e por meio de tutela estritamente civil que, além dos atos de concorrência desleal 

específica, opera através da acima enunciada cláusula geral, denominada concorrência 

desleal genérica, consistente em atos “tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios 

alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de 

serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio”.  

 Esses atos, nos termos do artigo 209 da Lei de Propriedade Industrial 

(Lei nº 9.279/1996), ensejam ao prejudicado o direito de haver o ressarcimento das perdas e 

danos, bem como de pleitear a cessação da prática lesiva (a “sustação da violação ou de ato 

que a enseje”, nos termos do §1º do referido artigo). 

 À exceção do artigo 210 da Lei de Propriedade Industrial, que 

estabelece os critérios para reparação de um dos possíveis (e mais frequentes) danos 

causados pelo ato de concorrência desleal – os lucros cessantes decorrentes do desvio de 

clientela desonestamente obtido –, toda a responsabilidade civil por concorrência desleal se 

assenta sobre as normas gerais da responsabilidade civil aquiliana12. 

 O fato de a base do ilícito se assentar em uma cláusula geral torna 

muito mais complexa a tarefa de qualificar um ato de concorrência como ilícito. Afinal, 

                                                 
vença o melhor. [...] Se a vitória for devida a outros factores, que não a superioridade da própria oferta, 
contributo ou prestação (particularmente através do binómio qualidade/preço) a concorrência é falseada.” 
(ASCENSÃO, José de Oliveira. O princípio da prestação: um novo fundamento para a concorrência desleal? 
In: ASCENSÃO, José de Oliveira, et. al. Concorrência Desleal. Coimbra: Almedina, 1997. Pp. 7-40. P. 9).  
8 FORGIONI, Paula Andrea. A evolução do direito comercial brasileiro: da mercancia ao mercado.São Paulo: 
RT, 2009. P. 208. 
9 FORGIONI, Paula Andrea. Op. cit. P. cit. 
10 FORGIONI, Paula Andrea. Op. cit. P. cit. 
11 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. V. II. Tomo II. Rio de Janeiro: Lumen 
Iuris, 2010. P. 280. 
12 BITTAR, Carlos Alberto. Teoria e prática da concorrência desleal. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2005. P. 51; CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. V. II. Tomo II. Rio de Janeiro: 
Lumen Iuris, 2010. P. 290. 
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algum grau de agressividade, de ousadia, é encontrável, esperado e até mesmo aceito nos 

mercados e o dano gerado não é, em si, ilícito, recaindo a ilicitude sobre os meios 

empregados para seu atingimento. A questão reside, portanto, em saber qual o grau tolerável 

de agressividade dos agentes econômicos e quando ele extrapola os limites impostos pelo 

padrão de usos honestos.  

 Essa questão, então, nos levará à primeira parte dessa dissertação, 

voltada à análise do ilícito de concorrência desleal e à busca dos critérios que devem nortear 

o aplicador do Direito na concretização da cláusula geral de repressão à concorrência desleal. 

Para tanto, serão analisados não apenas o tratamento dado à concorrência desleal pela 

Convenção da União de Paris e pela Lei de Propriedade Industrial, mas também como o tema 

é regulado no Direito estrangeiro, em especial, na União Europeia (Espanha, Portugal, Itália, 

França e Alemanha), analisando-se, ainda, em que medida outros atos ilícitos (penais, 

ambientais, trabalhistas, tributários, etc.) e o parasitismo podem caracterizar ato de 

concorrência genericamente referida como ilícita. 

 Com isso, busca-se delimitar o campo de atuação da repressão à 

concorrência desleal e elencar, para cada subtipo de ato de concorrência ilícita, os requisitos 

necessários para a tutela do concorrente que, lesado, busque a cessação da prática ilícita e a 

reparação dos prejuízos que houver suportado. 

 As peculiaridades da concorrência ilícita não se limitam, no entanto, 

à complexidade do ato ilícito (e suas distintas manifestações). Também nesse âmbito de 

aplicação da responsabilidade civil – pouco estudado sob enfoque civilista – se observa uma 

tendência de imprimir à indenização novas funções, mormente a prevenção e a punição, de 

transmutar a responsabilidade civil de um direito dos danos para um direito das condutas 

lesivas, que, no entanto, não corresponde à atual conformação que a lei confere à 

responsabilidade civil, merecendo análise atenta.  

 Primeiro, porque tais novos paradigmas ainda se assentam sobre 

terreno de areia movediça: nossa legislação, como adiantado, ainda tem por parâmetro o 

dano, não mais do que o dano, não menos do que o dano (o conhecido princípio da reparação 

integral13), sendo vedado, pela Constituição, a imposição de pena sem prévia cominação 

                                                 
13 A esse respeito, segundo explica PAULO DE TARSO VIEIRA SANSEVERINO, “a indenização deve guardar 
equivalência com a totalidade do dano causado, mas não pode ultrapassá-lo para que também não sirva de 
causa para o seu enriquecimento injustificado, constituindo os prejuízos efetivamente sofridos pelo lesado o 
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legal. Paralelamente a isso, a jurisprudência tampouco já se estabilizou no sentido de 

oferecer critérios objetivos e seguros para a quantificação de uma indenização de cunho 

preventivo ou punitivo, sendo frequente identificar algo de aleatório na fixação das 

indenizações, o que pode comprometer a segurança jurídica.  

 Segundo, porque parte dos problemas que os chamados novos 

paradigmas procuram resolver – como o do ilícito lucrativo – podem ser resolvidos através 

de mecanismos já existentes na legislação geral e relegados a segundo plano, como a 

restituição por enriquecimento sem causa, bem como, na concorrência desleal, por meio dos 

específicos critérios de fixação da indenização estabelecidos no artigo 210 da Lei nº 

9.279/1996. 

 Nesse ponto, há que se considerar, ainda, certa imprecisão da 

legislação brasileira ao tratar da quantificação dos assim chamados lucros cessantes 

provocados por ato de concorrência desleal. Ao dispor que os lucros cessantes serão 

mensurados pelo critério mais favorável ao lesado, dentre os quais (i) os benefícios que o 

prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou (ii) os benefícios que foram 

auferidos pelo autor da violação do direito; ou (iii) a remuneração que o autor da violação 

teria pagado ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse 

legalmente explorar o bem, está o artigo 210 da Lei nº 9.279/1996 ou tratando no âmbito da 

responsabilidade civil questão atinente à restituição por enriquecimento sem causa (a 

diferença entre dano e enriquecimento que se denomina “lucro da intervenção”14) ou 

flexibilizando a avaliação do nexo de causalidade de modo a considerar que toda a receita 

auferida pelo lesante necessariamente decorreu de clientela desviada do concorrente, o que 

nem sempre corresponderá à verdade. 

 Por outro lado, quanto à dificuldade de prova do dano, não se pode 

perder de vista a existência de mecanismos processuais de facilitação da defesa, como o 

                                                 
parâmetro para avaliação concreta da indenização” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Princípio da 
Reparação Integral: indenização no Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2010. P. 57). 
14 Conceituado como “lucro obtido por aquele que, sem autorização, interfere nos direitos ou bens jurídicos de 
outra pessoa e que decorre justamente desta intervenção” (SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil e 
enriquecimento sem causa: o lucro da intervenção. São Paulo: Atlas, 2012. P. 7) 
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pedido de exibição de documentos, a utilização das presunções judiciais e a distribuição 

dinâmica do ônus probatório15. 

 Ainda nesse contexto, emergem questões como o abrandamento do 

nexo causal e a presunção do dano, discutíveis tanto no que se refere ao dano material, quanto 

ao dano moral. A culpa, por sua vez, pode, em alguns tipos de ato de concorrência desleal, 

se considerar até mesmo dispensada, diante da possibilidade de enquadramento conceitual 

do ilícito como abuso de direito (outro ponto de debate). 

 Cada um dos requisitos da responsabilidade civil aquiliana é, pois, 

em matéria de concorrência ilícita, tratado pela doutrina e pela jurisprudência com 

peculiaridades, que serão analisadas nessa dissertação com a finalidade de perquirir se, de 

fato, as aventadas notas distintivas se justificam e se são conformes ao nosso Direito. 

 Por outro lado, a própria finalidade do ato de concorrência ilícita – o 

desvio de clientela – traz ínsita a noção de um ilícito lucrativo. Sob essa perspectiva, não se 

pode ignorar a relevância da figura do enriquecimento sem causa para uma análise completa 

do fenômeno, que, sob pena de se estimular as práticas ilícitas, deve ser coibido a contento. 

Assim, a terceira parte do estudo será direcionada ao enriquecimento sem causa e como o 

instituto pode contribuir para dar resposta ao lucro indevidamente obtido pelo concorrente. 

 Como se percebe, os aspectos que envolvem a responsabilidade civil 

por concorrência ilícita estão longe de ser simples e mereciam tratamento mais completo 

pela legislação e mais aprofundado estudo doutrinário16, independentemente do caráter 

subsidiário que a concorrência desleal tenha em relação aos direitos de propriedade 

intelectual no que diz respeito à tutela dos agentes econômicos, já que tal seara é fundamento 

frequente nas demandas travadas entre empresas atuantes no mesmo segmento de mercado, 

cumpre papel que lhe permite cobrir vasta gama de situações de abuso no exercício da livre 

                                                 
15 Atualmente, a teoria da carga dinâmica do ônus da prova encontra-se positivada pelo Código de Processo 
Civil de 2015, mas, mesmo na vigência do código anterior, a jurisprudência e a doutrina já a admitiam nas 
ações de responsabilidade civil. Por meio de tal teoria, pode o juiz atribuir o ônus probatório à parte que maior 
facilidade tiver para demonstrar determinados fatos discutidos na causa. (THEODORO JUNIOR, Humberto. 
Curso de Direito Processual Civil. V. I. 56ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 885).  
16 Como ressaltou GAMA CERQUEIRA já há bastante tempo, mas cujas observações ainda hoje se aplicam, “Não 
possuímos, a bem dizer, uma noção legal ou doutrinária do que se convencionou denominar concorrência 
desleal, como não se acham também fixados os princípios gerais de sua repressão. A doutrina ainda não 
investigou convenientemente esse recanto quase ignorado do nosso direito e a jurisprudência, por seu turno, 
escassa e bastante casuística, parcos subsídios oferece para fixar o conceito dessa forma anômala da 
concorrência, os seus elementos essenciais e o próprio fundamento de sua repressão” (CERQUEIRA, João da 
Gama. Tratado da Propriedade Industrial. V. II. Tomo II. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2010. P. 276).  
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concorrência e é capaz de se tornar um mecanismo privado para proporcionar maior 

efetividade a diversos valores da nossa ordem jurídica, tais como o meio ambiente saudável 

e o valor social do trabalho. 

 Daí ser oportuna a análise, com enfoque civil, da concorrência ilícita, 

com o estudo de seus aspectos de responsabilidade civil e da possibilidade de atuação 

subsidiária da restituição por enriquecimento sem causa como forma de promover a mais 

completa possível remoção das consequências do ilícito sem para tanto distorcer as 

conformações da responsabilidade civil. 
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2. CONCORRÊNCIA DESLEAL: CONTEÚDO E FUNDAMENTO 
 

2.1.O objetivo da repressão à concorrência desleal 

 

 Ao contrário do Direito Antitruste, que é ramo do Direito Econômico 

caracterizado como “técnica de que lança mão o Estado contemporâneo para implementação 

de políticas públicas, mediante a repressão ao abuso do poder econômico e a tutela da livre 

concorrência”17, tendo, à evidência, escopo publicista, a repressão à concorrência desleal, 

no Brasil, ainda guarda feição privatista, sendo estruturada, eminentemente, para a proteção 

do concorrente individualmente considerado. 

 Embora seja este o objetivo imediato da repressão à concorrência 

desleal, há que se perquirir, ainda, seus objetivos mediatos. Vale dizer: por que razões, além 

do interesse econômico individual do concorrente, a ordem jurídica deve coibir 

comportamentos dos agentes econômicos que desbordem do padrão ético esperado de um 

empresário de determinado ramo em determinada época? Por que tutelar o concorrente? 

 Duas dessas razões, comuns ao Direito Antitruste, são, como aponta 

CALIXTO SALOMÃO FILHO,  

“garantir que o sucesso relativo das empresas no mercado dependa exclusivamente 
de suas virtudes, e não de sua ‘esperteza negocial’, isto é, de sua capacidade de 
desviar consumidores de seus concorrentes sem que isso decorra de comparações 
baseadas exclusivamente em dados do mercado. O segundo objetivo advém 
exatamente dessa tentativa de preservar o mercado como agente de transmissão 
das informações. O controle da lealdade da concorrência também serve, então, 
para garantir o fluxo de informações para o consumidor [...] O bem jurídico 
protegido, aí, através da garantia de lealdade da concorrência, é a informação do 
consumidor”18. 

 Seria, como refere o mencionado autor, uma forma de garantir que a 

concorrência se desenvolva baseada unicamente na eficiência19, estimulando os agentes 

econômicos a, cada vez mais, inovarem e oferecerem produtos e serviços com a maior 

qualidade pelo menor preço, com isso se obtendo progressivamente melhora no bem-estar 

da sociedade. 

                                                 
17 FORGIONI, Paula Andrea. Os Fundamentos do Antitruste.4ªed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2010. P. 
87. 
18 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial. São Paulo: Malheiros, 2013. P. 67. 
19 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial. São Paulo: Malheiros, 2013. P. 68. 
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 A proteção do consumidor20 emerge, assim, como objetivo 

mediato21 da tutela à livre concorrência de tal relevância que, para COMPARATO, “a proteção 

dos interesses subjetivos passou a fazer-se apenas em função de interesses da 

coletividade”22.  

2.2. O interesse tutelado do concorrente 

 Admitindo que o escopo imediato das normas de repressão à 

concorrência desleal é a tutela individual do concorrente, tem-se outra questão, bastante 

controversa, que diz respeito à natureza do interesse do concorrente sob tutela. 

 Para BITTAR, o bem jurídico tutelado teria a natureza de direito de 

personalidade, na medida em que “o leitmotiv do direito em questão se encontra na proteção 

devida a criações intelectuais humanas, (...) embora os reflexos patrimoniais lhe confiram 

conotações especiais.”23. 

 Para outros, como VIVANTE24 e, na doutrina nacional mais recente, 

RICARDO NEGRÃO25, o bem jurídico protegido seria a própria clientela, ideia fortemente 

criticada, uma vez que, em um regime de livre concorrência, a clientela não é suscetível de 

apropriação26, não sendo, assim, objeto de um direito do concorrente. Sustenta-se, assim, em 

                                                 
20 GROVE HAINES anota que, no common law, as legislações relativas à concorrência desleal tinham objetivo 
duplo: “first, to protect business men from competitive practices harmful to them; second, to protect the public 
from dishonest of fraudulent practices” (HAINES, Charles Grove. Efforts to define unfair competition. In: Yale 
Law Journal, v. XXIX, nov.-1919, nº 1. Reedição de Bibliolife, p. 10). 
21 Alguns, como TAVARES PAES conferem um caráter mais central à proteção do consumidor pela repressão à 
concorrência desleal. Segundo o referido autor, “A lei proíbe a concorrência desleal para evitar que o 
consumidor seja levado a erro ou confusão” (PAES, P. R. Tavares. Propriedade industrial. 2ª ed. rev. e ampl. 
São Paulo: Saraiva, 1987. P. 58). Entendemos, no entanto, que a coibição dos atos confusórios e das falsas 
alegações consiste apenas um dos flancos de atuação da disciplina, que, vista em sua amplitude, tem como 
objetivo principal, direto, imediato, a proteção da lealdade da concorrência e a oferta de um remédio ao 
concorrente lesado em sua expectativa legítima de lucratividade.  
22 COMPARATO, Fabio Konder. Concorrência desleal. In: Revista dos Tribunais, n. 374, p. 29-35, jan. 1967. 
P. 31. 
23 BITTAR, Carlos Alberto. Teoria e prática da concorrência desleal. Atualizado por Carlos Alberto Bittar 
Filho. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. P. 53. 
24 Referindo-se a proteção do nome, afirma VIVANTE que “Se nella vita commerciale questa tutela è invocata 
più spesso che nella vita civile, si è perchè da essa dipende non solo l’onore, ma l’interesse patrimoniale del 
comerciante; perchè dalla difesa del nome dipende la difesa del credito e della clientela che si raccoglie 
progressivamente intorno a quel nome.” (Tratatto di Diritto Commerciale. Milano: Casa editrice Dottor 
Francesco Vallardi, 1934. Vol. I. P. 179. P. 163. Destacou-se) 
25 Para RICARDO NEGRÃO, a repressão à concorrência desleal representaria uma tutela jurídica da clientela, tal 
qual o direito à renovação do contrato de locação para fins comerciais. (Manual de Direito Comercial e de 
Empresa: Teoria geral da empresa e direito societário. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011. P. 112.) 
26 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. V. II. Tomo II. Rio de Janeiro: Lumen 
Iuris, 2010. P. 288. 
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contraposição, que o bem jurídico protegido pela reprimenda aos atos contrários aos usos 

honestos em matéria industrial ou comercial seria o estabelecimento ou um de seus 

elementos, o aviamento27. Nesse sentido, REQUIÃO, a partir da observação de que não existe 

um “direito à clientela” uma vez serem postulados da ordem econômica a livre iniciativa e 

livre concorrência, sustenta ser escopo da repressão à concorrência desleal a “propriedade 

do fundo de comércio”28, posição parcialmente refutada por DUVAL, para quem o “interesse 

juridicamente protegido (...) do agredido seria o aviamento, a clientela ou o fundo de 

comércio”29. 

 Também aí residem inconsistências. Como dizer que a repressão à 

concorrência desleal representaria a tutela do estabelecimento se essa compreende uma série 

de atos que não atingem diretamente o complexo de bens materiais e imateriais organizado 

pelo concorrente lesado para o exercício de sua atividade? 

 Parece claro, assim, que a repressão à concorrência desleal não tem 

por objeto a tutela de um direito subjetivo do concorrente30. Afinal, como visto, a 

deslealdade se manifesta no âmbito do exercício de liberdades – livre iniciativa e livre 

concorrência – e ocorre não em função do resultado atingido – sempre querido e, de resto, 

lícito31 –, que é o desvio de clientela, inexistindo, a priori, um direito do concorrente à 

manutenção de consumidores cativos. 

 ASCARELLI, diferentemente, identifica o interesse tutelado pela 

repressão à concorrência desleal como a lealdade da concorrência, relacionada com a 

probabilidade de lucro que correspondente ao exercício leal da liberdade de concorrer32. Isso 

porque, para ele, “um direito que tivesse por objeto, diretamente, a clientela, contrastaria 

                                                 
27 TAVARES PAES, por exemplo, aponta que em determinados atos de concorrência desleal (como o 
denegrimento) é afetado o aviamento subjetivo. (PAES, P. R. Tavares. Propriedade industrial. 2ª ed. rev. e 
ampl. São Paulo: Saraiva, 1987. P. 61) 
28 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 1º vol. 28ª ed. rev. e atual. Por Rubens Edmundo Requião. 
São Paulo: Saraiva, 2009. P. 367. 
29 DUVAL, Hermano. Concorrência Desleal. São Paulo: Saraiva, 1976. P.128. 
30 OLAVO, Carlos. Concorrência Desleal e Direito Industrial. In: ASCENSÃO, José de Oliveira; et. al. 
Concorrência desleal. Coimbra: Almedina, 1997. Pp. 67-68. 
31 Como explica FORGIONI, “Nada há de ilícito na eliminação de um concorrente, desde que a expulsão do 
mercado, ou mesmo um prejuízo a ele infligido, derivem de uma vantagem competitiva, i. e., da superioridade 
de um dos agentes econômicos em relação aos outros.” (FORGIONI, Paula Andrea; GRAU, Eros Roberto. O 
Estado, a empresa e o contrato. São Paulo: Malheiros, 2005. P. 194). 
32 “el interés tutelado es precisamente el de la lealtad de la concurrencia en relación com la probabilidad de 
aquella ganancia que corresponde [...] al ejercicio de la actividad frente a terceros en régimen de (leal) 
concurrencia.” (ASCARELLI, Tullio. Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales. Trad. de E. 
Verdera e L. Suárez-Llanos. Barcelona: Bosch Casa Editoral, 1970. P. 172) 
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afinal, com a própria liberdade de concorrência”33, de modo que “o que pode ser disciplinado 

é o direito, e até um direito absoluto, sôbre determinados meios que servem para atrair e 

conservar a clientela”34. 

 Na síntese de ASCARELLI,  

na realidade, a clientela é apenas um elemento de fato: o que o direito pode fazer 
é tão só disciplinar os meios tendentes a atraí-la e conservá-la, afigurando-se-me 
absurdo cogitar de uma disciplina que sujeitasse diretamente a clientela.35 

 No mesmo sentido, refutando a ideia de que a disciplina da 

concorrência desleal tenha a clientela como bem jurídico tutelado, ou vise a sancionar 

qualquer desvio de clientela, JACQUELINE AMIEL-DONAT ressalta que  

A clientela não passa de um valor volátil em um patrimônio, é a riqueza no estado 
dinâmico e não no estado estático. A clientela pertence a quem saiba a conquistar 
e a manter, e não pode haver ação tendente a garantir uma clientela. Tudo quanto 
é verdadeiro é que, na disputa econômica, há certos meios que são considerados 
desleais e censuráveis, mas isso bem demonstra de se ataca aqui principalmente 
aos meios e não ao fim visado.36 

 Tendo em vista que a concorrência é não só permitida, como também 

estimulada pela ordem jurídica, gerando diminuição dos preços e a busca pelo aumento de 

qualidade dos produtos e pela inovação, o desvio de clientela e o dano que um concorrente 

gera ao outro ao ganhar a disputa na conquista dos consumidores, como já adiantado, não é, 

em si, juridicamente relevante.  

 Em outras palavras, a concorrência normal, embora tenha 

potencialidade danosa inerente, é lícita e constitucionalmente assegurada (art. 1º, IV e 170, 

caput e inciso IV da Constituição Federal), só adquirindo relevância jurídica quando o 

concorrente se vale de meios ilegítimos na captação da clientela. E o desvio de clientela, é 

preciso reforçar, não é, em si, um dano indenizável, já que decorre não só da livre 

                                                 
33 ASCARELLI, Tullio. Panorama do Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 1947. Pp. 190-191. 
34Op. cit. P. 191. 
35 ASCARELLI, Tullio. Panorama do Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 1947. P. 207. 
36 Tradução livre de: “La clientèle n'est qu'une valeur fugitive dans un patrimoine, c'est de la fortune â l'état 
dynamique et non à l'état statique. La clientèle est a qui sait la conquérir et la prendre, et il ne peut y avoir 
d'action tendant à garantir une clientèle. Tout ce qui est vrai, c'est que, dans la lutte économique, il y a certains 
moyens qui ont été considérés comment déloyaux et blâmables; mais ceci nous montre bien que l'on s'attaque 
ici principalement aux moyens et non au but.” (AMIEL-DONAT, Jacqueline. Concurrence déloyale: 
inefficacité d'une contractualisation et nécessité de prouver le caractère déloyal des moyens utilisés. In: Revue 
Judiciaire de l'Ouest, 1986-1. pp. 25-46. DOI: 10.3406/juro.1986.1365. Disponível em 
<http://www.persee.fr/doc/juro_0243-9069_1986_num_10_1_1365>. Acesso em 15/09/2015. P. 35) 
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concorrência, como da “liberdade jurídica do consumidor”37. Ou seja, só há dano injusto 

quando os meios empregados no ato que o causou forem desonestos e contrários aos bons 

usos em matéria industrial ou comercial. Fora desta hipótese, o dano concorrencial é 

juridicamente irrelevante, devendo ser suportado pela vítima. 

 Como explica ADELAIDE MENEZES LEITÃO, 

O dano concorrencial é lícito quando não violar padrões de conduta determinados, 
portanto, não é dano em sentido jurídico para a concorrência desleal, é mero 
prejuízo económico que não permite imputação. Logo, concorrência económica 
não é sinónimo de concorrência juridicamente relevante. O prejuízo económico é 
conatural à actividade concorrencial, não podendo o acto de concorrência que lhe 
está na origem ser qualificado de desleal. Enquanto prejuízo lícito não representa 
a supressão de uma vantagem tutelada pelo direito, pelo que não origina qualquer 
ilicitude ou qualquer responsabilidade.38 

 Contra essa ideia, opõe CARLOS OLAVO que “nem o empresário tem 

a garantia de obter qualquer resultado económico, nem a concorrência desleal tutela 

semelhante resultado, limitando-se a proibir a terceiros determinadas actuações consideradas 

ilegítimas”39. Por essa razão, para o referido autor, o suposto direito de um concorrente à 

lealdade de concorrência careceria de conteúdo positivo, cingindo-se a uma “mera pretensão 

à abstenção de terceiros”40. O fundamento da repressão à concorrência desleal seria, então, 

segundo propõe CARLOS OLAVO, “proteger o interesse do público em geral”, tutelar “o 

regular funcionamento do mercado – e não propriamente os interesses particulares de cada 

empresário”41. 

 Todavia, ao menos entre nós, é forçoso reconhecer que, na 

perspectiva do concorrente lesado – sem excluir os objetivos mediatos da coibição da 

concorrência desleal –, o objeto de tutela, na ordem jurídica brasileira, é a expectativa 

legítima referida por ASCARELLI. Isso porque, ao sancionar a prática de concorrência desleal 

mediante a imposição do dever de indenizar que, dentre outras possibilidades, pode consistir 

na reparação de lucros cessantes, assim considerado o resultado econômico que o agente 

econômico razoavelmente deixou de auferir (artigos 210, I da Lei nº 9.279/1996 e 402 do 

                                                 
37 ASCARELLI, Tullio. Op. cit. P. 206. 
38 LEITÃO, Adelaide Menezes. Estudo de Direito Privado sobre a Cláusula Geral de Concorrência Desleal. 
Coimbra: Almedina, 2000. P. 49. 
39 OLAVO, Carlos. Concorrência Desleal e Direito Industrial. In: ASCENSÃO, José de Oliveira; et. al. 
Concorrência desleal. Coimbra: Almedina, 1997. P. 69. 
40 OLAVO, Carlos. Concorrência Desleal e Direito Industrial. In: ASCENSÃO, José de Oliveira; et. al. 
Concorrência desleal. Coimbra: Almedina, 1997. P. 69. 
41 OLAVO, Carlos. Concorrência Desleal e Direito Industrial. In: ASCENSÃO, José de Oliveira; et. al. 
Concorrência desleal. Coimbra: Almedina, 1997. P. 70. 
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Código Civil), a lei implicitamente alberga a tutela da legítima expectativa de lucro que o 

concorrente lesado teria através da clientela que lhe foi desviada por métodos espúrios. 

 Com isso não se está a negar que a disciplina tenha outros objetivos. 

Todavia, no que se refere ao interesse público e à tutela do consumidor e do mercado, eles 

devem ser encarados como objetivos mediatos da repressão à concorrência desleal, não como 

seu escopo imediato, nem mesmo como seu objeto, por ao menos três razões. 

 A primeira é que, fosse o regular funcionamento do mercado o objeto 

de tutela, seria, no mínimo, questionável que sua defesa ocorresse exclusivamente mediante 

iniciativa individual do concorrente vitimado (e, mesmo a tutela penal contra concorrência 

desleal ocorre por meio de ações de iniciativa privada, conforme dispõe o artigo 199 da Lei 

nº 9.279/1996. 

 A segunda razão consiste no fato de que, em grande parte dos ilícitos 

de concorrência desleal, a estrutura de mercado não chega a ser afetada, entre outros fatores 

porque o concorrente desleal não reúne poder econômico suficiente para influenciar o 

mecanismo de formação de preços42. E quando o é, incidem, além das normas que tutelam 

a expectativa frustrada de lucro do concorrente, as normas do Direito Antitruste, com as 

regras e mecanismos que lhe são peculiares43. 

 A terceira razão para se refutar a ideia de que o objeto imediato de 

tutela da repressão à concorrência desleal seria o regular funcionamento do mercado ou o 

interesse público, no Direito Brasileiro, está no artigo 209 da Lei 9.279/1996, que 

                                                 
42 Como explica LUIZ CARLOS BUCHAIN, o “poder de mercado e de monopólios está afeto ao conceito de 
manipulação de preços de mercadorias ou serviços e à exclusão do concorrente do mercado, não se confundindo 
com a situação econômica de seu ‘único produtor’ [...] Da análise do poder de mercado através da aplicação 
da teoria econômica resulta sua definição como a capacidade do agente dominante de elevar os preços através 
da diminuição da produção, num determinado mercado relevante, sem que haja perda significativa no nível de 
vendas” (BUCHAIN, Luiz Carlos. O poder econômico e a responsabilidade civil concorrencial. Porto Alegre: 
Nova Prova, 2006. P. 59) 
43 Nesse ponto, vale ressaltar que, diversamente do Brasil, em que o Antitruste e a Concorrência Desleal são 
tratados em âmbitos distintos – distinção que entre nós não é puramente teórica e pedagógica, mas sim 
justificada pela existência de lógica e princípios próprios –, há países, como a Espanha, em que não só 
determinados atos de concorrência desleal são tratados na Lei Antitruste (como “falsear de manera sensible la 
libre competencia, en todo o en parte del mercado nacional, afectan al interés público” – artigo 7º da Lei de 
Defesa da Concorrência de 1989), como a Lei de Concorrência Desleal (Lei nº 3/1991) referia na redação 
original de seu artigo 1º (alterado em 2009) que “La presente Ley tiene por objeto la protección de la 
competencia en interés de todos los que participan en el mercado, y a tal fin establece la prohibición de los 
actos de competencia desleal.”, deixando claro que o norte da proteção é o interesse público, não apenas o 
interesse individual dos concorrentes. 
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expressamente refere o concorrente como “prejudicado” em sua reputação ou em seus 

negócios ou cujos produtos, serviços ou estabelecimento sejam alvo de confusão. 

 Isso, contudo, não impede que, através da tutela individual de um 

concorrente, se procure também conferir tutela mais efetiva a outros valores, como a 

estrutura competitiva do mercado, o meio ambiente saudável, a probidade e o trabalho, como 

teremos a ocasião de expor.   

 Sob tal perspectiva, a repressão à concorrência desleal seria mais um 

instrumento de direito privado que, ao buscar atingir seus objetivos imediatos próprios e 

peculiares, geraria reflexos positivos ao interesse público. 

 Aqui, vale recordar, à guisa de conclusão do capítulo, a alegoria de 

JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO: 

“Na natureza, não há crueldade nem compaixão. 
Na selva, toda a gazela termina os seus dias nos dentes do leão. Nenhuma morre 
de morte natural. Mas tudo acontece sem que o leão seja cruel, e sem que tenha 
também piedade. Os sentimentos são alheios à vida da selva. Na concorrência não 
há crueldade nem compaixão. Tudo se passa de modo muito semelhante ao da 
selva. Mata-se e morre-se com inocência. Em relação à vida da selva aperfeiçoou-
se espantosamente o engenho, mas há uma neutralidade em relação a camadas 
superiores da vida do espírito. Os sentimentos humanos estão tão longe da vida 
dos negócios como estão da vida da selva. 
A concorrência desleal traz um elemento humano à vida dos negócios. Assenta 
numa valoração que supõe valores espirituais – desde logo a lealdade. Representa 
assim uma clareira na selva das relações humanas.  
A concorrência desleal deve pois ser acolhida com entusiasmo e amparada, para 
que se humanize quanto possível a luta selvagem da concorrência.”44 

 

                                                 
44 ASCENSÃO, 2002, 7, apud JABUR, Wilson Pinheiro. Pressupostos do ato de concorrência desleal. In: 
JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel J. Pereira dos (Coord.). Propriedade intelectual: criações 
industriais, segredos de negócio e concorrência desleal. São Paulo: Saraiva, 2007. P. 344. 
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3. A CONCORRÊNCIA DESLEAL NA CONVENÇÃO DA UNIÃO DE 

PARIS 

 Sem ter o objetivo de uniformizar leis ou de condicionar o 

tratamento nacional à reciprocidade, mas apenas exigindo “paridade de tratamento e 

benefícios para os nacionais e estrangeiros”45, a Convenção da União de Paris foi publicada 

em 1883, tendo passado por diversas revisões, sendo a última a aprovada em Estocolmo no 

ano de 1967, ratificada pelo Brasil em 1992. 

 Especificamente no que se refere à concorrência desleal, a 

Convenção, que, em sua redação original (de 1883) não versava especificamente o tema46, 

atualmente estabelece sua repressão como forma de proteção à propriedade industrial, noção 

que, como se verá, norteou o legislador brasileiro na elaboração da Lei de Propriedade 

Industrial aprovada quatro anos após a ratificação da Convenção, em 1996. 

 Dispondo, em seu artigo 10 bis, que os países integrantes da União 

se obrigam a assegurar aos seus nacionais proteção efetiva contra a concorrência desleal, a 

Convenção a conceitua, no texto da revisão de Estocolmo, como “qualquer ato de 

concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial”, conceito 

indeterminado que há de ser “interpretado por cada Estado-membro de acordo com seus 

próprios parâmetros”47. 

 Na sequência, a Convenção proíbe especialmente (i) os atos 

confusórios (“Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o 

estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente”); (ii) 

as falsas alegações (“falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar 

o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente”); 

(iii) os atos de induzimento do público consumidor em erro (“As indicações ou alegações 

                                                 
45 BULZICO, Bettina Augusta Amorim. Evolução da regulamentação internacional da propriedade intelectual 
e os novos rumos para harmonizar a legislação. In: Revista Direitos Fundamentais & Democracia, v.1, n.1 
(jan./jun. 2007), Curitiba: UniBrasil, 2007. Online: 
http://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/article/view/93/92; acesso em 12 de junho de 
2016.  P. 7. 
46 JABUR, Wilson Pinheiro. Pressupostos do ato de concorrência desleal. In: SANTOS, Manoel Pereira dos; 
JABUR, Wilson Pinheiro (Coord). Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal. São 
Paulo: Saraiva, 2007. P. 349. 
47 JABUR, Wilson Pinheiro. Pressupostos do ato de concorrência desleal. In: SANTOS, Manoel Pereira dos; 
JABUR, Wilson Pinheiro (Coord). Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal. São 
Paulo: Saraiva, 2007. P. 351. 
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cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre 

a natureza, modo de fabricação, características, possibilidades de utilização ou quantidade 

das mercadorias.”). 

 Embora a Convenção da União de Paris atribua aos países 

signatários o dever de oferecer “proteção efetiva contra a concorrência desleal”, reconhece-

se a autoexecutoriedade das próprias normas da Convenção, de modo que a norma genérica 

de coibição aos atos contrários aos usos honestos e as hipóteses específicas de deslealdade 

no exercício da livre concorrência têm aplicabilidade imediata48.  

 Determina o artigo 10 ter, por sua vez, que as legislações nacionais 

confiram legitimidade aos sindicatos e associações de industriais, produtores ou 

comerciantes para promover a repressão dos atos de concorrência desleal. 

   

  

  

                                                 
48 JABUR, Wilson Pinheiro. Pressupostos do ato de concorrência desleal. In: JABUR, Wilson Pinheiro; 
SANTOS, Manoel J. Pereira (Coord.).  Propriedade intelectual: criações industriais, segredos de negócio e 
concorrência desleal. São Paulo: Saraiva, 2007. P. 350. 
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4. CONCORRÊNCIA DESLEAL NO DIREITO ESTRANGEIRO 
 

4.1. O Direito Comunitário Europeu 

 No âmbito da União Europeia, não há norma especialmente dirigida 

à tutela dos agentes econômicos contra concorrência desleal. Apesar disso, a Diretiva 

2005/29/CE, editada com o escopo direto de promover a tutela dos consumidores e 

solucionar a disparidade de regimes jurídicos vista como obstáculo à livre circulação de 

produtos e serviços49, coloca sob proteção indireta50 também “os interesses legítimos das 

empresas face aos concorrentes que não respeitam as regras da presente directiva e garante 

assim a concorrência leal no domínio por ela coordenado”, tendo em vista que “there are 

certain competition law constellations in which competitor and consumer protection cannot 

be separated”51. 

 Referida Diretiva enuncia, por meio de uma cláusula geral, que se 

considera desleal a prática comercial que (i) contraria a diligência profissional, ou seja, “o 

padrão de competência especializada e de cuidado que se pode razoavelmente esperar de um 

profissional em relação aos consumidores, avaliado de acordo com a prática de mercado 

honesta e/ou o princípio geral da boa fé no âmbito da actividade do profissional” (artigo 2º, 

“h”); e (ii) efetivamente distorce ou seja hábil a distorcer o comportamento econômico do 

consumidor médio em relação a um produto52, abandonando, assim, o “vago conceito legal 

de ‘práticas honestas’”53. 

                                                 
49 VINCELLES, Carole Aubert de. Le code de la consommation à l’épreuve de nouvelles notions: l’exemple 
des pratiques commerciales déloyales. In: VINCELLES, Carole Aubert de; SAUPHANOR-BROUILLAUD, 
Natacha (Coord.). Les 20 ans du code de la consommation: Nouveaux enjeux. Cerjy-Pontoise: LEJEP, 2013. 
P. 19. 
50 “Recital 6 lays down that the Directive does not cover the national rules with respect to unfair commercial 
practices ‘which harm only competitors’ economic interest or which relate to a transaction between traders” 
(SCHUHMACHER, Wolfang. The unfair commercial practices directive. In: HILTY, Reto M.; HENNING-
BODEWIG, Frauke. Law against unfair competition: towards a new paradigm in Europe? Berlim: Springer, 
2007. P. 131).  
51 SCHUHMACHER, Wolfang. The unfair commercial practices directive. In: HILTY, Reto M.; HENNING-
BODEWIG, Frauke. Law against unfair competition: towards a new paradigm in Europe? Berlim: Springer, 
2007. P. 132. 
52 SCHUHMACHER, Wolfang. The unfair commercial practices directive. In: HILTY, Reto M.; HENNING-
BODEWIG, Frauke. Law against unfair competition: towards a new paradigm in Europe? Berlim: Springer, 
2007. P. 129. 
53 Tradução livre de “Thus in its scope of application, the Directive replaces the vague legal concept of ‘honest 
practices’” (SCHUHMACHER, Wolfang. The unfair commercial practices directive. In: HILTY, Reto M.; 
HENNING-BODEWIG, Frauke. Law against unfair competition: towards a new paradigm in Europe? Berlim: 
Springer, 2007. P. 129). 
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 A partir do conceito bastante amplo de “qualquer acção, omissão, 

conduta ou afirmação e as comunicações comerciais, incluindo a publicidade e o marketing, 

por parte de um profissional, em relação directa com a promoção, a venda ou o fornecimento 

de um produto aos consumidores” (artigo 2º, “d”), a Diretiva divide as práticas comerciais 

desleais em comissivas e omissivas, categorizando-as entre ações enganosas e ações 

agressivas. E, considerando existirem “outras práticas comerciais que, embora não 

prejudiquem os consumidores, podem prejudicar os concorrentes e clientes das empresas”, 

a Diretiva destaca a necessidade de “fazer uma proposta legislativa para cobrir esses outros 

aspectos da concorrência desleal”. 

 Também digna de nota é a Diretiva 2004/48/CE, que, embora 

enfoque os direitos de propriedade intelectual, permite que os Estados-Membros alarguem, 

“devido a necessidades internas, as disposições da presente directiva a actos de concorrência 

desleal, incluindo cópias parasitas, ou a actividades similares”54. 

 Norteada pela preocupação de que “apesar das disposições do 

Acordo TRIPS, ainda existem, nos Estados-Membros, disparidades importantes em relação 

aos meios para fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual”, tais como normas 

voltadas a “preservar os elementos de prova, o cálculo das indemnizações por perdas e danos, 

ou ainda as normas de aplicação das acções inibitórias da violação de direitos de propriedade 

intelectual”55, a Diretiva 2004/48/CE procura aproximar as legislações dos Estados-

membros em prol do “correto funcionamento do mercado interno”. 

 No tocante à prova, a Diretiva 2004/48/CE colocou em relevo os  

direitos de defesa e à proteção de informações confidenciais (artigo 6º, 2), expressamente 

permitindo, no entanto, que, em prol do direito do ofendido de “apresentar, obter e proteger 

as provas”, “os tribunais possam ordenar o acesso, sempre que tal se justifique, aos 

documentos bancários, financeiros ou comerciais sob o controlo do alegado infractor”56 

(“considerando” 20 e artigo 6º, 2). 

                                                 
54 Disponível em <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:195:0016:0025:PT:PDF>. Acesso em 01/10/2016. 
55 Disponível em <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:195:0016:0025:PT:PDF>. Acesso em 01/10/2016. 
56 Disponível em <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:195:0016:0025:PT:PDF>. Acesso em 01/10/2016. 
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 Nesse ponto, destaca-se a norma constante do artigo 6º, 1, segundo 

a qual quando o lesado houver “apresentado provas razoavelmente disponíveis e suficientes 

para fundamentar as suas alegações e especificado as provas susceptíveis de as apoiar que 

se encontram sob o controlo da parte contrária”, os tribunais podem determinar sua 

apresentação pela parte contrária, admitindo-se, ainda, a adoção de medidas de proteção da 

prova, se necessário, sem prévia oitiva da parte adversa (artigo 7º, 1). 

 Outra preocupação consiste na concessão de medidas provisórias 

para imediata cessação da prática lesiva, caso configurado periculum in mora, mas 

observando-se, por outro lado, a proporcionalidade da medida com o dano que se procura 

evitar ou estancar, bem como “acautelando as garantias necessárias para cobrir os danos e 

perdas causados ao requerido por uma pretensão injustificada” (“considerando 22). 

 Quanto à reparação civil, a Diretiva 2004/48/CE exige, na formação 

do nexo de imputação, que o ofensor soubesse ou tivesse “motivos razoáveis” para saber que 

sua atividade violaria direito, o que revela preocupação em abrandar, quanto ao requisito de 

culpa, o ônus probatório que recai sobre o lesado57. 

 E, no tocante ao cômputo da indenização, de modo muito semelhante 

ao que dispõe o artigo 210 de nossa Lei de Propriedade Industrial, a diretiva, atenta à 

frequente dificuldade de estimar de modo preciso o prejuízo suportado pelo lesado, dispõe 

que se devem levar em conta “todos os aspectos adequados, como os lucros cessantes para 

o titular, ou os lucros indevidamente obtidos pelo infractor, bem como, se for caso disso, os 

eventuais danos morais causados ao titular”, ressaltando que “o montante dos danos poderá 

ser determinado a partir de elementos como as remunerações ou direitos que teriam sido 

auferidos se o infractor tivesse solicitado autorização para utilizar o direito de propriedade 

intelectual”, expressamente refutando que, a partir desses critérios, se esteja introduzindo 

uma obrigação do legislador dos Estados-membros de prever indenização de cunho punitivo 

(“considerando” 26). 

                                                 
57 Discordamos, neste ponto, de LÉA HELENA PESSÔA DOS SANTOS SARMENTO, para quem dessa norma se 
extrairia uma presunção de dano (A tutela dos direitos de propriedade industrial pela responsabilidade civil. 
In: Revista do Instituto do Direito Brasileiro da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, v. 8, 6113-
6182, 2014. Disponível em < http://cidp.pt/publicacoes/revistas/ridb/2014/08/2014_08_06113_06182.pdf>. 
Acesso em 02/04/2016. P. 6137), já que os “motivos razoáveis para saber” que a conduta seria violadora de 
direito se referem ao juízo de culpa. 
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 Por fim, também indiretamente proporcionando, na União Europeia, 

tutela contra atos de concorrência desleal, está a Diretiva 84/450/CEE, que regulamenta a 

publicidade enganosa e comparativa de modo a estabelecer um patamar mínimo de proteção. 

4.2. Direito espanhol 

 Desde 1º de fevereiro de 1991, a concorrência desleal na Espanha 

passou a ser regulada por lei específica (Lei nº 3 de 10 de janeiro de 199158), cujo objetivo, 

declarado em sua exposição de motivos, era o de constituir uma “Ley general, capaz de 

satisfacer la heterogénea demanda social que registra el sector desde la perspectiva unitaria 

del fenómeno concorrencial”, formando “un ordenamiento primariamente dirigido a resolver 

los conflictos entre los competidores para convertirse en un instrumento de ordenación y 

control de las conductas en el mercado”. 

 Sem deixar de tratar especificamente dos atos de engano (artigo 5), 

de confusão (artigo 6), de omissões enganosas (artigo 7), práticas agressivas (artigo 8), atos 

de denigração (artigo 9), atos de comparação (artigo 10), atos de imitação (artigo 11), atos 

de exploração da reputação alheia (artigo 12), violação de segredos (artigo 13), indução a 

infração contratual (artigo 14), violação de normas de regulação da atividade concorrencial 

(artigo 15), discriminação e dependência econômica (artigo 16), venda a preço vil (artigo 

17) e publicidade ilícita (artigo 18), a lei espanhola também opera por meio de uma cláusula 

geral, enunciada no artigo 4º, que considera desleal “todo comportamiento que resulte 

objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe”, assim entendido o ato 

contrario a la diligencia profesional, entendida ésta como el nivel de competencia 
y cuidados especiales que cabe esperar de un empresario conforme a las prácticas 
honestas del mercado, que distorsione o pueda distorsionar de manera significativa 
el comportamiento económico del consumidor medio o del miembro medio del 
grupo destinatario de la práctica, si se trata de una práctica comercial dirigida a un 
grupo concreto de consumidores. 

 Da forma como redigida a cláusula geral, tendo como critério 

primordial a boa-fé e deixando para segundo plano a diligência profissional e o padrão de 

honestidade do mercado – e não meramente os usos honestos em matéria industrial ou 

                                                 
58 Disponível em <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1991-628>. Acesso em 09/04/2016. 
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comercial –, a lei espanhola procurou se distanciar de um perfil corporativista no tratamento 

da matéria59. 

 Isso se deve à preocupação em, com o tratamento da concorrência 

desleal, ordenar a própria conduta dos agentes no mercado e tutelar o interesse público 

envolvido no comportamento dos agentes econômicos, o que explica a inclusão, na lei de 

concorrência desleal, de atos ilícitos que não dizem diretamente respeito a comportamentos 

que tenham por objetivo angariar, por meios desonestos, a clientela alheia, como é o caso do 

ilícito previsto no artigo 15.3, introduzido em 2003, pelo qual “se considera desleal la 

contratación de extranjeros sin autorización para trabajar obtenida de conformidad con lo 

previsto en la legislación sobre extranjería”, e do sancionamento da resilição unilateral de 

um contrato comercial sem notificação com seis meses de antecedência. 

 Como se percebe, mais do que o objetivo de tutelar um concorrente 

contra os excessos do outro no exercício da livre concorrência, a legislação espanhola de 

fato pretende estabelecer qual o padrão aceitável de conduta no mercado, dispondo sobre os 

limites da atuação dos agentes econômicos não somente entre si, mas em relação à sociedade 

como um todo.  

 Daí ser válida, ao menos no que se refere à situação da concorrência 

desleal na Espanha, a observação de CARLOS OLAVO no sentido de que  

A concorrência desleal é, pois, uma disciplina de comportamentos, comandada por 
uma preocupação de interesse geral, que não incide primacialmente sobre os 
interesses econômicos dos concorrentes, mas sobre a concorrência em si 
considerada, como quadro fundamental da vida coletiva.60  

 Tal preocupação com o interesse público revela-se marcante, ainda, 

no que se refere à legitimidade para as ações declaratória de deslealdade, de cessação ou 

proibição de reiteração da conduta desleal, de remoção dos efeitos da prática ou de 

retificação das informações enganosas, incorretas ou falsas, atribuída não só ao concorrente 

lesado, como também associações e corporações profissionais ou representativas de 

                                                 
59 Conforme constou da Exposição de Motivos da lei, “El aspecto tal vez más significativo de la cláusula 
general radica en los criterios seleccionados para evaluar la deslealtad del acto. Se ha optado por establecer un 
criterio de obrar, como es la «buena fe», de alcance general, con lo cual, implícitamente, se han rechazado los 
más tradicionales («corrección profesional», «usos honestos en materia comercial e industrial», etc.), todos 
ellos sectoriales y de inequívoco sabor corporativo.” 
60 OLAVO, Carlos. Concorrência Desleal e Direito Industrial. In: ASCENSÃO, José de Oliveira; et. al. 
Concorrência desleal. Coimbra: Almedina, 1997. P. 71. 
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interesses econômicos afetados, aos consumidores, e, em determinados casos, até mesmo o 

Ministério Público (artigo 33). 

 Recentemente, em janeiro de 2010, entrou em vigor a Lei nº 

29/2009, que, “para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios" – e embora 

esteja em vigor na Espanha desde 2007 uma Lei Geral para a Defesa dos Consumidores – 

introduziu diversas modificações na lei de concorrência desleal espanhola. 

 Assim, na Espanha se tem, de um lado, uma disciplina legal geral de 

tutela dos consumidores, que apenas tangencia a repressão às práticas comerciais abusivas, 

e uma disciplina específica voltada às práticas desleais, abrangendo não só os interesses de 

concorrentes ou agentes econômicos em geral, mas também da classe de consumidores. 

 Daí que, nesse país, a caracterização de um ato como de concorrência 

desleal prescinde da existência de uma efetiva relação de concorrência, que, como visto e 

como será detidamente exposto adiante, entre nós é exigida. Basta, nesse ponto, que os atos 

reputados desleais “se realicen en el mercado y con fines concurrenciales” (artigo 2), pouco 

importando que entre o sujeito afetado e o sujeito desleal haja disputa potencial ou efetiva 

pela preferência dos consumidores, ou seja, um liame concorrencial (artigo 3.261). Fica, 

assim, contemplada no bojo da repressão à concorrência desleal também a coibição ao 

aproveitamento parasitário62. 

 Outra peculiaridade da lei espanhola em relação à ordem jurídica 

brasileira diz respeito às medidas de reação quanto à concorrência desleal. 

 Entre nós, como já exposto, a prática de concorrência desleal 

autoriza o concorrente prejudicado a pleitear indenização por lucros cessantes, aferível, 

dentre outros critérios, pelos “benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do 

direito”, o que, como teremos a ocasião de mais adiante expor, parece refletir a possibilidade 

de subsidiariamente utilizar a actio in rem verso para a restituição das partes ao estado 

anterior ao ilícito, removendo o enriquecimento injustificado experimentado pelo lesante, 

                                                 
61 “La aplicación de la Ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto 
activo y el sujeto pasivo del acto de competencia desleal.” 
62 “Artículo 12 Explotación de la reputación ajena  
Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación 
industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.” 
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mas revela atecnia da legislação brasileira, que coloca sob o pálio da responsabilidade civil 

mecanismo diverso. 

 Na lei espanhola, diversamente, dentre os remédios contra o 

comportamento desleal – ao lado da reparação civil do concorrente lesado, regida pelas 

normas do Direito Civil (artigo 34.2), está expressamente a “Acción de enriquecimiento 

injusto, que sólo procederá cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica 

amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico”. 

 Outro ponto relevante – e distintivo em relação ao Direito Brasileiro 

– é que a lei de concorrência desleal espanhola contém exclusivamente disciplina civil do 

ilícito, não enquadrando as condutas desleais como crime, diferentemente do que aqui 

ocorre. Tampouco no Código Penal espanhol há a inserção das condutas de concorrência 

desleal como tipos penais, salvo a violação de segredos de negócios, sendo tipificados apenas 

os atos de violação de propriedade industrial ou intelectual e a divulgação de informações 

enganosas sobre valores ou instrumentos financeiros. 

4.3. Direito português 

 Ao contrário de nossa Lei de Propriedade Industrial, que insere a 

repressão à concorrência desleal como meio de proteção dos direitos de propriedade 

industrial (artigo 2º, inciso V da Lei nº 9.279/1996), o Código de Propriedade Industrial 

português, aprovado em 2003 e reformado em 2008 para se adequar à Diretiva 2004/48/UE, 

enuncia, já no artigo 1º, que “a propriedade industrial desempenha a função de garantir a 

lealdade da concorrência”. 

 No artigo 317, o referido Código reprime a concorrência desleal por 

meio de cláusula geral que tem como conceito-chave a contrariedade “às normas e usos 

honestos de qualquer ramo de atividade económica”, seguida, no próprio artigo, de 

enumeração de atos que representam tal contrariedade, agrupáveis em atos confusórios (“a) 

Os actos susceptíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou 

os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue”; “c) As invocações ou 

referências não autorizadas feitas com o fim de beneficiar do crédito ou da reputação de um 

nome, estabelecimento ou marca alheios;”); falsas afirmações (“b) As falsas afirmações 

feitas no exercício de uma actividade económica, com o fim de desacreditar os concorrentes; 

d) As falsas indicações de crédito ou reputação próprios, respeitantes ao capital ou situação 
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financeira da empresa ou estabelecimento, à natureza ou âmbito das suas atividades e 

negócios e à qualidade ou quantidade da clientela; e) As falsas descrições ou indicações 

sobre a natureza, qualidade ou utilidade dos produtos ou serviços, bem como as falsas 

indicações de proveniência, de localidade, região ou território, de fábrica, oficina, 

propriedade ou estabelecimento, seja qual for o modo adoptado; f)A supressão, ocultação ou 

alteração, por parte do vendedor ou de qualquer intermediário, da denominação de origem 

ou indicação geográfica dos produtos ou da marca registada do produtor ou fabricante, em 

produtos destinados à venda e que não tenham sofrido modificação no seu 

acondicionamento.”); e a divulgação de segredos, vedada pelo artigo 318. 

 No que se refere aos segredos, a legislação portuguesa apresenta, 

como requisitos para a repressão de sua divulgação que as informações não sejam 

“geralmente conhecidas ou facilmente acessíveis”, tenham valor comercial por serem 

sigilosas, tenha havido, por parte da pessoa que detinha legalmente o controle das 

informações, diligência considerável para a preservação do sigilo. 

 Além da repressão civil, os atos de concorrência desleal são, pelo 

Código português da Propriedade Industrial, qualificados como contravenção punível com 

multa, cujo valor varia conforme tenha o ato sido praticado por pessoa física ou jurídica.  

 Com a reforma do Código da Propriedade Industrial implementada 

pela Lei nº 16/2008, editada para a implementação da Diretiva 2004/48/CE, a 

responsabilidade civil por concorrência desleal “passou a ser regulada pelo Código Civil 

apenas subsidiariamente”63, tendo o legislador português se preocupado em pormenorizar, 

no Código da Propriedade Industrial, uma série de dispositivos de natureza processual 

destinados a salvaguardar os direitos de propriedade industrial, como a possibilidade de o 

lesado requerer “a apresentação de documentos bancários, financeiros, contabilísticos ou 

comerciais que se encontrem na posse, dependência ou sob controlo da parte contrária ou de 

terceiro” (artigo 338-C, 2) e a produção antecipada de prova, inclusive com a possibilidade 

de busca e apreensão (artigo 338-D), podendo a medida, em caso de “risco sério de 

destruição ou ocultação da prova”, ser deferida inaudita altera parte (artigo 338-E). Pode o 

                                                 
63 SARMENTO, Léa Helena Pessôa dos Santos. A tutela dos direitos de propriedade industrial pela 
responsabilidade civil. In: Revista do Instituto do Direito Brasileiro da Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa, v. 8, 6113-6182, 2014. Disponível em < 
http://cidp.pt/publicacoes/revistas/ridb/2014/08/2014_08_06113_06182.pdf>. Acesso em 02/04/2016. P. 
6126. 
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interessado, ainda, requerer medidas cautelares destinadas a “inibir qualquer violação 

iminente” ou “proibir a continuação da violação” (artigo 338-I), podendo o tribunal fixar de 

ofício ou a requerimento da parte sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento 

das obrigações. 

 Na subseção destinada a regular a indenização por perdas e danos 

(Artigo 338-L), estabelece o Código português que o dever de reparar se funda em 

comportamento doloso ou meramente culposo, não tendo a lei portuguesa, neste ponto, 

reproduzido o parâmetro de imputação de responsabilidade da Diretiva 2004/48/CE 

(...“sabendo-o ou tendo motivos razoáveis para o saber, tenha desenvolvido uma actividade 

ilícita”) que se destina a facilitar prova pelo lesado64. 

 Prevendo a possibilidade de se indenizar tanto danos materiais 

quanto extrapatrimoniais, o Código prevê, quanto ao dano material, que o cálculo da 

indenização inclua “os encargos suportados com a protecção, a investigação e a cessação da 

conduta lesiva” e seja fixada com base na “importância da receita resultante da conduta ilícita 

do infractor”. 

 Não sendo possível determinar, a partir desse critério, o “montante 

do prejuízo efetivamente sofrido pela parte lesada”, prevê o artigo 338-L, 5, que, não 

havendo oposição por parte da vítima, o tribunal arbitre equitativamente quantia fixa, tendo 

como parâmetro “as remunerações que teriam sido auferidas pela parte lesada caso o 

infractor tivesse autorização para utilizar os direitos de propriedade industrial [...] bem como 

com a investigação e cessação da conduta lesiva”, dispositivo que, pelo seu teor, logo se 

percebe se amoldar mais às infrações à propriedade industrial do que à violação geral do 

padrão de lealdade do mercado. 

 Especificamente para o caso de conduta reiterada ou “especialmente 

gravosa”, o artigo 338-L, 6, autoriza o tribunal a cumular as indenizações previstas nos itens 

anteriores (ou seja, cumular a indenização calculada com base na receita resultante da 

conduta ilícita com a quantia fixa arbitrada equitativamente). Essa inovação da Lei 

portuguesa – no que ela foi além do padrão mínimo recomendado pela Diretiva 2004/48/CE 

– introduz, no sistema lusitano, uma indenização de caráter punitivo65. 

                                                 
64 SARMENTO, Léa Helena Pessôa dos Santos. Op. cit. P. 6137. 
65 SARMENTO, Léa Helena Pessôa dos Santos. Op. cit. P. 6162. 
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 A Lei portuguesa traz, ainda, uma série de medidas inibitórias que 

incluem até mesmo a interdição temporária das atividades e o encerramento temporário ou 

definitivo do estabelecimento (artigo 338-N), autorizando, ainda, a publicação da decisão 

final no Boletim da Propriedade Industrial ou “em qualquer meio de comunicação que se 

considere adequado”. 

 Como se percebe, a legislação portuguesa, recentemente aprovada e 

ainda mais recentemente reformada para incluir minucioso regramento processual, enfoca, 

na quantificação da indenização devida ao concorrente lesado, a remoção dos lucros obtidos 

pelo lesante e consagra de modo explícito o propósito punitivo, justificando o aumento da 

indenização para incluir quantia fixada mediante apreciação equitativa pela existência de 

conduta gravosa ou em caso de reiteração da conduta ilícita, tudo com vistas a “proporcionar 

uma indenização adequada ao dano”, garantindo “ao lesado seja indenizado de forma 

razoável, ao mesmo tempo em que desencoraje a continuidade das infrações”66.  

4.4. Direito italiano 

 Em suas origens, o regime de tutela contra a concorrência desleal na 

Itália foi estruturado principalmente pela jurisprudência, com base na cláusula geral de 

responsabilidade civil contida nos artigos 1151 e 1865 do Código Civil67, atualmente 

encontrando-se a matéria regulada nos artigos 2598 a 2601 do Código Civil. 

 No artigo 2598 do Código Civil, dispõe o legislador italiano que 

comete ato de concorrência desleal aquele que utiliza nomes ou sinais distintivos de modo a 

produzir confusão; divulga notícias e declarações sobre os produtos e a atividade do 

concorrente que sejam idôneos a acarretar seu descrédito, ou se apropria dos méritos dos 

produtos ou da empresa do concorrente; ou adote qualquer outro meio que não cumpra os 

princípios da correção profissional (correttezza professionale) e seja idôneo a prejudicar a 

empresa alheia68. 

                                                 
66 SARMENTO, Léa Helena Pessôa dos Santos. A tutela dos direitos de propriedade industrial pela 
responsabilidade civil. In: Revista do Instituto do Direito Brasileiro da Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa, v. 8, 6113-6182, 2014. Disponível em < 
http://cidp.pt/publicacoes/revistas/ridb/2014/08/2014_08_06113_06182.pdf>. Acesso em 02/04/2016. P. 
6178. 
67 GRAUSO, Maria P. La concorrenza sleale: profili di tutela giurisdizionale e preso le Autority. Milano: 
Griuffré Editore, 2007. P. 11. 
68 No original: “Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi [2563, 2568, 2569] e dei 
diritti di brevetto [2584, 2592, 2593], compie atti di concorrenza sleale chiunque: 

http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-viii/capo-ii/art2563.html
http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-viii/capo-ii/art2568.html
http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-viii/capo-iii/art2569.html
http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-ix/capo-ii/art2584.html
http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-ix/capo-iii/art2592.html
http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-ix/capo-iii/art2593.html
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 Com essa cláusula geral, pretende a lei italiana impor aos agentes 

econômicos atuação conforme à “ética das relações comerciais” (Cass. n. 4739/2012). 

 MARIA GRAUSO, a esse respeito, anota que: 

Alcuni autori ritengono che la fonte delle regole di correttezza cui fa riferimento 
il legislatore siano i principi etici (i principi della morale sociale ed i principi della 
morale professionale (cfr. Auletta-Mangini 1977, 170. Pur cun alcune 
precisazioni, si veda Vanzetti-Di Cataldo 1996, 32; Casanova, 1974, 683). 
Secondo autri autori la clausola di cui sopra rinvierebbe agli usi del mondo 
imprenditoriale, intesi in senso proprio e tecnico, oppure andrebbero desunti dalla 
prassi (cfr. Franceschelli 1954, 113; Ghidini 1964, 616). 
Mentre, secondo la giurisprudenza i principi di correttezza professionale sono 
costituiti dalle consuetunini generalemente afermate e storicamente variabili, quali 
quelle del buon costume commerciale.69 

 É exigida pela jurisprudência, para a caracterização de um ato de 

concorrência desleal, a existência de relação atual ou potencial de concorrência, aferida pelo 

exercício contemporâneo de uma mesma atividade industrial ou comercial, disputando 

clientela semelhante, verificada a partir da necessidade que se visa a satisfazer com o produto 

(Corte de Cassação, sentenças nº 17144/2009 e 1617/2000, dentre outras). Ausente esse 

requisito, entende-se que a ressarcibilidade dos prejuízos reclamados deve ocorrer com 

fundamento na norma geral de responsabilidade civil aquiliana70. 

 Reconhecido o caráter desleal do ato de concorrência, prevê o artigo 

2599 do Código Civil, como consequência, a imposição de medidas tendentes à cessação da 

conduta ilícita (tutela inibitória, de escopo marcadamente preventivo) e as apropriadas à 

eliminação de seus efeitos. Compreensível, portanto, que, para a caracterização do ilícito, se 

dispense a ocorrência de um prejuízo patrimonial efetivo, contentando-se a jurisprudência 

com um perigo de dano manifestado pela idoneidade da conduta para a produção do 

resultado danoso (Corte de Cassação, sentenças nº 12103/1995 e 2669/1980). 

                                                 
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione [2564] con i nomi o i segni distintivi legittimamente 
usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a 
creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; 
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il 
discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente (2); 
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza 
professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda [1175, 2599, 2600].” 
69 GRAUSO, Maria P. La concorrenza sleale: profili di tutela giurisdizionale e preso le Autority. Milano: 
Griuffré Editore, 2007. P. 70. 
70 No caso, o artigo 2043 do Código Civil italiano, segundo o qual “Qualunque fatto doloso o colposo, che 
cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.” 

http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-viii/capo-ii/art2564.html
http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-x/capo-i/sezione-ii/art2598.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art_succ_dispositivo#nota_5756
http://www.brocardi.it/dizionario/3052.html
http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-i/capo-i/art1175.html
http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-x/capo-i/sezione-ii/art2599.html
http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-x/capo-i/sezione-ii/art2600.html
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 A reparação dos danos causados pelo ato de concorrência desleal, 

por sua vez, é objeto do artigo 2600 do Código Civil, o qual exige, para a caracterização do 

dever de reparar, que o concorrente desleal haja procedido com culpa, esta sendo legalmente 

presumida.  

 Referida norma também autoriza a publicação da sentença, medida 

que, dado o contexto em que inserida, assume o caráter de mecanismo de reparação natural 

do dano. Considera a jurisprudência que a publicação da sentença é uma sanção autônoma 

em relação à indenização dos prejuízos e a forma de sua execução é estabelecida pelo juiz 

com discricionariedade (Corte de Cassação, sentença nº 5722/2014). 

 Por fim, encerrando a seção destinada a disciplinar a concorrência 

desleal, o artigo 2601 do Código Civil confere às associações profissionais legitimidade para 

as ações voltadas à repressão da concorrência desleal quando o ato afeta os interesses da 

categoria. 

4.5. Direito francês 

 Salvo o artigo 10 bis da Convenção da União de Paris, não há, no 

Direito francês, norma destinada especificamente à repressão da concorrência desleal, sendo 

a responsabilidade civil decorrente deste ilícito fundada nas normas gerais dos artigos 1382 

e 1383 do Code Napoléon, segundo os quais “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à 

autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer” e “Chacun est 

responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa 

négligence ou par son imprudence”. 

 É a partir da jurisprudência que se desenvolveu o direito da 

concorrência desleal na França, definindo-se seus pressupostos e especificando-se os tipos 

de atos que são reputados desleais e, por consequência, ilícitos, em contraposição aos atos 

considerados leais e, portanto, lícitos71. Apesar disso, considerando que, na França, não há 

distinção marcante entre concorrência ilícita e desleal, atos que afrontem direitos de 

propriedade industrial (cuja proteção está prevista em lei específica) e o direito antitruste 

                                                 
71 TUNC, André. Unfair Competition: French and European Approaches. In: Monash University Law Review, 
nº 34, 1974-1975, Australia, P. 35. 
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(também objeto de legislação especial), são também reputados como concorrência desleal72, 

sob a perspectiva do concorrente individualmente afetado. 

 A repressão penal dos atos de concorrência desleal, por sua vez, fica 

relegada ao tipo de “abuso de confiança”, quando aplicável73. 

 Com a edição da Diretiva 2005/29/CE, a disciplina das práticas 

comerciais desleais, antes desconhecida do Direito francês74, foi incluída, com mínimas 

modificações75, no Code de la Consommation e hoje, como aponta CAROLE ALBERT DE 

VINCELLES, a maioria das ações na França tendo por objeto práticas comerciais desleais são 

propostas não por consumidores – os destinatários diretos da norma em questão –, mas sim 

pelos concorrentes, em relação aos quais a proteção por ela oferecida é indireta76, 

reconhecendo a jurisprudência a legitimidade, ainda, das associações comerciais77. 

 E o rol legal de práticas comerciais desleais, conquanto não esgote 

as possibilidades dos atos de concorrência desleal, é integralmente suscetível de configurar 

tal modalidade de ilícito78.  

 A inclusão da disciplina das práticas comerciais desleais no âmbito 

da legislação de proteção do consumidor, na França, explica-se não somente pelos objetivos 

definidos na Diretiva que orientou sua elaboração, mas também e principalmente por uma 

tendência que de modo geral tem-se observado na Europa continental de colocar em foco o 

interesse público na regulação das condutas dos agentes econômicos e “consumerizar” o 

                                                 
72 TUNC, André. Unfair Competition: French and European Approaches. In: Monash University Law Review, 
nº 34, 1974-1975, Australia, P. 36. 
73 LECOURT, Arnaud. La concurrence déloyale. 2ª ed. Paris: L’Harmattan, 2004. 
74 VINCELLES, Carole Aubert de. Le code de la consommation à l’épreuve de nouvelles notions: l’exemple 
des pratiques commerciales déloyales. In: VINCELLES, Carole Aubert de; SAUPHANOR-BROUILLAUD, 
Natacha (Coord.). Les 20 ans du code de la consommation: Nouveaux enjeux. Cerjy-Pontoise: LEJEP, 2013. 
P. 21. 
75 VINCELLES, Carole Aubert de. Le code de la consommation à l’épreuve de nouvelles notions: l’exemple 
des pratiques commerciales déloyales. In: VINCELLES, Carole Aubert de; SAUPHANOR-BROUILLAUD, 
Natacha (Coord.). Les 20 ans du code de la consommation: Nouveaux enjeux. Cerjy-Pontoise: LEJEP, 2013. 
P. 20. 
76 VINCELLES, Carole Aubert de. Le code de la consommation à l’épreuve de nouvelles notions: l’exemple 
des pratiques commerciales déloyales. In: VINCELLES, Carole Aubert de; SAUPHANOR-BROUILLAUD, 
Natacha (Coord.). Les 20 ans du code de la consommation: Nouveaux enjeux. Cerjy-Pontoise: LEJEP, 2013. 
P. 23. 
77 TUNC, André. Unfair Competition: French and European Approaches. In: Monash University Law Review, 
nº 34, 1974-1975, Australia, P. 39. 
78 VINCELLES, Carole Aubert de. Le code de la consommation à l’épreuve de nouvelles notions: l’exemple 
des pratiques commerciales déloyales. In: VINCELLES, Carole Aubert de; SAUPHANOR-BROUILLAUD, 
Natacha (Coord.). Les 20 ans du code de la consommation: Nouveaux enjeux. Cerjy-Pontoise: LEJEP, 2013. 
P. 34. 
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direito da concorrência, tendência que se reputa compreensível quando se considera o 

consumidor como “o alfa e o ômega da concorrência”79, no sentido de ser ele o beneficiário 

último da livre concorrência e ser sua preferência o objetivo dos concorrentes. 

 No tocante aos pressupostos do dever de indenizar, aponta ANDRÉ 

TUNC que, na matéria de concorrência desleal, os requisitos se restringem a apenas dois, 

quais sejam, (i) o ato ilícito, consistente em conduta que extrapole os limites a que o homem 

honesto estaria sujeito, com base nos padrões reconhecidos pela comunidade, variáveis 

conforme o tempo e local em análise, como, por exemplo, criar confusão com o concorrente 

ou entre seus produtos ou serviços, desorganizar a atividade do concorrente; e (ii) o dano 

resultante80.  

 Não se exige, na França, que o ato ilícito seja praticado com dolo, 

bastando, para a caracterização do dever de indenizar, a ocorrência de culpa. O dolo emerge, 

no entanto, como justificador da concessão de indenizações mais elevadas, em razão do 

caráter disciplinador que ANDRÉ TUNC refere haver na ação de concorrência desleal81. 

 Quanto à prova do dano e sua efetiva ocorrência, admite-se certa 

flexibilização, em primeiro lugar, porque a variação dos resultados da empresa pode decorrer 

de diversos fatores que não apenas a conduta do concorrente desleal, não podendo ser eles, 

por consequência, o único parâmetro de aferição do dano. Em segundo lugar, a 

jurisprudência tende a aceitar a mera potencialidade de dano também porque, embora 

normalmente as ações fundadas em concorrência desleal contenham pleito indenizatório, em 

grande parte das vezes o escopo principal é a cessação do ilícito, hipótese em que seria 

satisfatória a condenação ao pagamento do franc symbolique82 ou indenização por danos 

morais83, que assumem, nessa hipótese, viés nitidamente punitivo. 

                                                 
79 LEYSSAC, Claude Lucas de; PARLEANI, Gilbert. Apud: VINCELLES, Carole Aubert de. Le code de la 
consommation à l’épreuve de nouvelles notions: l’exemple des pratiques commerciales déloyales. In: 
VINCELLES, Carole Aubert de; SAUPHANOR-BROUILLAUD, Natacha (Coord.). Les 20 ans du code de la 
consommation: Nouveaux enjeux. Cerjy-Pontoise: LEJEP, 2013. P. 24. 
80 TUNC, André. Unfair Competition: French and European Approaches. In: Monash University Law Review, 
nº 34, 1974-1975, Australia, P. 37. 
81 TUNC, André. Unfair Competition: French and European Approaches. In: Monash University Law Review, 
nº 34, 1974-1975, Australia, P. 39. 
82 TUNC, André. Unfair Competition: French and European Approaches. In: Monash University Law Review, 
nº 34, 1974-1975, Australia, P. 39. 
83 SERRA, Yves. L’obligation de non concurrence. Paris: Sirey, 1970. P. 186. 
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 De grande relevância, ainda, a imposição da obrigação de publicar 

informações corretas, quando o ato de concorrência desleal é praticado através a divulgação 

de informações falsas, inexatas ou desonrosas em relação ao concorrente ou aos seus 

produtos e serviços, cumulada ou não com a obrigação de indenizar. Segundo explica 

GENEVIÈVE VINEY a esse respeito, frequentemente a medida de publicação é a única sanção 

ao ilícito e, diversamente da indenização, que visaria a reparar o dano já produzido, a 

publicação visaria a fazer cessar a ocorrência dos danos84. 

4.6. Direito chileno 

 No Chile, a Lei nº 20.169/2007 tem por “objeto proteger a 

competidores, consumidores y, en general, a cualquier persona afectada en sus intereses 

legítimos por un acto de competencia desleal”.  

 Como desde logo se percebe, tal como na Espanha, tem-se um viés 

mais publicista, não se restringindo a tutela ao interesse privado do concorrente e, como 

consequência, ficando a legitimidade para o exercício das medidas de cessação da prática 

ilícita, de remoção de seus efeitos e de reparação de danos estendida também para todo 

aquele que seja direta e pessoalmente ameaçado ou prejudicado em seus interesses legítimos 

pela conduta, sendo expressamente autorizado às associações profissionais pleitear a 

cessação da prática e a remoção dos efeitos (artigo 6). 

 Tal viés publicista é ainda mais marcante quando a lei dispõe, no 

artigo 10, que a sentença que reconhecer o ato de concorrência desleal deverá ser enviada à 

Fiscalía Nacional Económica, agência estatal responsável pela tutela da livre concorrência, 

a qual terá a faculdade de requerer ao Tribunal de Defesa da Livre Concorrência a imposição 

de multa, tendo em conta a gravidade da infração ou a extensão do prejuízo. 

 Também utilizando como técnica a enunciação de uma cláusula 

geral, seguida de rol exemplificativo de condutas ilícitas, a lei chilena enuncia constituir 

“acto de competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres 

que, por medio ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado”. 

                                                 
84 VINEY, Geneviève. Traité de Droit Civil: Les obligations – la responsabilité: effets. Paris: LGDJ, 1988. Pp. 
36-37. 



48 
 
 As condutas que, exemplificativamente, constituem ato de 

concorrência desleal, por sua vez, consistem em (i) aproveitamento indevido da reputação 

alheia; (ii) afirmações incorretas ou falsas ou que desacreditem os bens, serviços, atividade 

ou relações comerciais de um terceiro; (iii) manifestações acerca da ideologia, crenças, 

nacionalidade ou vida privada de um terceiro, sem relação direta com seus produtos ou 

serviços; (iv) toda comparação com bens ou serviços de um terceiro que não tenham 

fundamento veraz e demonstrável ou que de outra forma infrinja a lei; (v) condutas que 

tenham por objeto induzir fornecedores, clientes ou outros contratantes a infringir os deveres 

contratuais com seu concorrente; e (vi) o exercício manifestamente abusivo de processos 

judiciais com o fim de turbar a operação de um agente no mercado (artigo 4º). 

 A apuração da responsabilidade civil e, consequentemente, a fixação 

da indenização, por expressa disposição da lei de concorrência desleal (artigo 5º, “d”), 

sujeitam-se às disposições do Código Civil. 

 Como, no caso da concorrência desleal, não há, entre os 

concorrentes, vínculo que imponha quer dever de cuidado geral, quer especial, e o dano 

causado – desvio de clientela – seria tolerável pela ordem jurídica, não fossem os meios 

empregados para o atingir85, explica CRISTIÁN BANFI DEL RÍO que “el régimen 

indemnizatorio aplicable a los competidores no está ni puede quedar supeditado a la culpa 

ordinaria y menos podría desencadenar una responsabilidad estricta”86, exigindo-se, para a 

configuração da responsabilidade civil, dolo, “extrema imprudencia" ou “negligencia 

grosera”87.  

4.7. Direito alemão 

 A legislação alemã contra concorrência desleal de 7 de junho de 

1909 (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb ou UWG de 1909), que foi modelo para 

diversos países europeus88, possuía, de um lado, uma cláusula geral que considerava desleais 

                                                 
85 Como explica CRISTIÁN BANFI DEL RÍO, “La competencia es una actividad peculiar porque los oponentes, 
inexorablemente, se dañan unos a otros sin tener obligación alguna de abstenerse de continuar haciéndolo, 
incluso en forma imprudente.” (Acerca de la imputación de responsabilidad civil por ilícitos anticompetitivos 
entre rivales en Chile. Revista Chilena de Derecho, v. 41, n. 1, pp. 37-58, 2014. P. 42). 
86 DEL RÍO, Cristián Banfi. Acerca de la imputación de responsabilidad civil por ilícitos anticompetitivos 
entre rivales en Chile. Revista Chilena de Derecho, v. 41, n. 1, pp. 37-58, 2014. P. 41. 
87 DEL RÍO, Cristián Banfi. Acerca de la imputación de responsabilidad civil por ilícitos anticompetitivos entre 
rivales en Chile. Revista Chilena de Derecho, v. 41, n. 1, pp. 37-58, 2014. P. 41. 
88 TUNC, André. Unfair Competition: French and European Approaches. In: Monash University Law Review, 
nº 34, 1974-1975, Australia, P. 42. 
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os atos que contrariassem os usos honestos, e, de outro lado, uma enumeração de condutas 

consideradas desleais, tais como a publicidade depreciativa, falsas declarações acerca do 

produto ou serviço, sua origem, natureza, preço ou dimensão do estoque, realização de 

vendas em esquema de pirâmide (snowball sales system), cooptação de empregados ou 

agentes comerciais (oferecendo-lhes vantagens ou prêmios para que deslealmente 

preferissem o agente, em detrimento do concorrente), prevendo sanções penais para tais 

ilícitos. 

 A UWG de 1909 regulamentava, ainda, as hipóteses em que seria 

lícita a realização de liquidações do estoque, impondo a declaração de uma causa que 

motivasse a liquidação, como danos causados por fogo, água, tempestade ou ocorrência 

similar não imputável ao agente econômico ou antes da realização de um projeto de 

reconstrução. 

 Colocava a referida lei sob a proteção contra concorrência desleal 

não apenas agentes econômicos dos setores industrial e comercial, mas também agrícola, e, 

em sua seção 13, a lei regulamentava as ações voltadas à cessação da prática ilícita e à 

reparação do dano causado (cujo pressuposto principal era a violação intencional ou culposa 

dos preceitos referidos). 

 Nessa seção, inseria como legitimados tanto os concorrentes – assim 

considerados os empresários que distribuíssem bens ou serviços do mesmo tipo e no mesmo 

mercado (leia-se, que travassem relação de concorrência) – quanto associações voltadas à 

promoção de interesses comerciais e associações com a finalidade de tutelar o direito dos 

consumidores. Ressalvava a lei, no entanto, que a legitimação das associações se restringia 

aos interesses por ela tutelados. Assim, as associações comerciais somente estariam 

legitimadas para pedir a cessação do ilícito e a remoção dos danos caso o mercado restasse 

abalado e as associações de defesa dos consumidores apenas teriam legitimidade se afetados 

interesses essenciais da classe. 

 Em 7 de julho de 2004, aprovou-se na Alemanha nova lei contra 

concorrência desleal (ora referida como UWG 2004). Apesar de anterior à Diretiva 29 da 

União Europeia, editada em 2005, a UWG 2004 nela se baseou, estruturando o sistema de 

repressão à concorrência desleal, no entanto, de forma totalmente independente do Direito 
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do Consumidor, que, nesse país, se limita a derrogar as normas de direito civil comum na 

matéria contratual89. 

 Segundo explica CAROLE AUBERT DE VINCELLES, a nova UWG é 

uma lei do direito da concorrência, enfocando as condutas de concorrência desleal, pouco 

importando se as vítimas de tais práticas são empresários ou consumidores90.  

  

  

                                                 
89 VINCELLES, Carole Aubert de. Le code de la consommation à l’épreuve de nouvelles notions: l’exemple 
des pratiques commerciales déloyales. In: VINCELLES, Carole Aubert de; SAUPHANOR-BROUILLAUD, 
Natacha (Coord.). Les 20 ans du code de la consommation: Nouveaux enjeux. Cerjy-Pontoise: LEJEP, 2013. 
P. 35. 
90 VINCELLES, Carole Aubert de. Le code de la consommation à l’épreuve de nouvelles notions: l’exemple 
des pratiques commerciales déloyales. In: VINCELLES, Carole Aubert de; SAUPHANOR-BROUILLAUD, 
Natacha (Coord.). Les 20 ans du code de la consommation: Nouveaux enjeux. Cerjy-Pontoise: LEJEP, 2013. 
P. 36. 
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5. REGIME LEGAL BRASILEIRO 
 

 A concorrência desleal no Direito Brasileiro, além de pautada pela 

Convenção da União de Paris, objeto do capítulo anterior e cuja revisão de Estocolmo foi 

incorporada ao direito interno pelo Decreto nº 1.263/1994, é disciplinada na Lei nº 

9.279/1996, que, em seu artigo 195, elenca um rol de condutas tipificadas como crime de 

concorrência desleal91 – enumeração que, sob o prisma penal, é, como não poderia deixar de 

ser, taxativa, mas serve à repressão civil da concorrência desleal de forma meramente 

exemplificativa92.  

 Além da tríade de atos de concorrência desleal previstos na 

Convenção de Paris (atos confusórios, falsas alegações para descrédito do concorrente e 

indução do público em erro quanto aos atributos da mercadoria), alguns dos atos de 

concorrência desleal específica tipificados no artigo 195 pertencem a outras categorias, 

como a violação de segredos (incisos XI e XII) e a desorganização dos negócios do 

concorrente (incisos IX e X). 

 No artigo 209, por sua vez, a Lei de Propriedade Industrial enuncia 

cláusula geral por meio da qual o concorrente lesado pode pleitear a cessação do ato e a 

reparação dos danos sofridos, assim redigida:  

“Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em 
ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de 
propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, 
tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre 
estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os 
produtos e serviços postos no comércio.” 

 Prevendo, ainda, a possibilidade de deferimento liminar de medidas 

destinadas à cessação da prática ilícita no §1º do referido artigo 209 (a “sustação da violação 

ou de ato que a enseje”), a Lei de Propriedade Industrial estabelece, no artigo 210, os critérios 

para quantificação dos lucros cessantes decorrentes do ato de concorrência desleal, dispondo 

que eles devem ser apurados pelo critério mais favorável ao lesado, dentre os quais (i) “os 

                                                 
91 A opção do legislador de priorizar a tutela penal é veementemente criticada por Gama Cerqueira, para quem 
“A lei, a nosso ver, começou por onde deveria terminar: antes de cristalizada a teoria da concorrência desleal 
na doutrina e na jurisprudência, em consonância com os usos comerciais, seria prematuro cogitar-se de 
repressão penal, que representa o estágio mais adiantado da luta contra a concorrência desleal” (CERQUEIRA, 
João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. V. II. Tomo II. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2010. P. 276). 
92 LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V. A Lei da Propriedade Industrial Comentada. São Paulo: LEJUS, 
1999. P. 338. 
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benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido”; ou (ii)  os 

benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou (iii) a remuneração que 

o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença 

que lhe permitisse legalmente explorar o bem, sendo esta última hipótese mais adequada aos 

casos de uso indevido de criações protegidas por direitos exclusivos, como marcas e 

patentes. 

 Como se percebe, o direito da concorrência desleal, no Brasil, vem 

estruturado de modo residual na legislação voltada à proteção dos direitos de propriedade 

intelectual (marcas, patentes de invenção e modelo de utilidade, desenhos industriais e 

indicações geográficas), sendo a repressão à concorrência desleal reputada pela lei como 

meio de proteção desses direitos relativos à propriedade industrial (artigo 2º da Lei 

9.279/199693), o que, embora reproduza a lógica da Convenção da União de Paris, se afigura, 

ao menos, impreciso, já que, como visto no capítulo 2, o bem jurídico tutelado pela repressão 

à concorrência desleal transcende a tutela de direitos de exclusividade. 

 Além de imprecisa, a inserção da repressão à concorrência desleal 

como forma de tutela dos direitos de propriedade industrial não se mostra, dentro do próprio 

contexto da lei, como correta.  

 Isso porque, como adiantado, a vedação à concorrência desleal atua, 

dentro do contexto da exigência de lealdade94 nas relações de concorrência95, de forma 

residual aos mecanismos de tutela dos direitos de propriedade industrial. Vale dizer que, 

havendo a infringência a um direito exclusivo (uma patente, uma marca), incidem os 

mecanismos próprios de resposta ao ilícito, que, no caso, será um ilícito stricto sensu, 

                                                 
93 “Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o 
desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:  
I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; 
II - concessão de registro de desenho industrial; 
III - concessão de registro de marca; 
IV - repressão às falsas indicações geográficas; e 
V - repressão à concorrência desleal.” 
94 Invocando-se, ainda, as noções de “honestidade, bons costumes, boa-fé e outras semelhantes” 
(CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. V. II. Tomo II. Rio de Janeiro: Lumen 
Iuris, 2010. P. 279) 
95 BITTAR, Carlos Alberto. Teoria e prática da concorrência desleal. Atualizado por Carlos Alberto Bittar 
Filho. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. P. 41. 
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decorrente da violação de uma norma proibitiva. Nessa hipótese, será despiciendo averiguar 

se o ato extrapola ou não os usos honestos em matéria comercial ou industrial96. 

 Por outro lado, não sendo o concorrente titular de direito exclusivo, 

não havendo violação de direito exclusivo de propriedade industrial, poderá o agente 

econômico lesado se proteger e ser indenizado quando seu rival adotar, na disputa pela 

clientela, meios que exorbitem o padrão ético do mercado, extrapolando os limites impostos 

pelos usos honestos daquele ramo de atividade. 

 Ou seja: a concorrência desleal não é, ao contrário do que enuncia a 

Lei 9.279/1996 um meio de tutela dos direitos de propriedade industrial97. É um meio de 

tutela de algo mais amplo: o padrão de lealdade do mercado. Sob tal perspectiva, a repressão 

à concorrência desleal – embora, dada sua fluidez e característica de ilícito de abuso, seja 

subsidiária às normas de tutela dos direitos de propriedade industrial – se dá paralelamente 

à proteção daqueles direitos, que também estão a serviço da garantia do padrão de lealdade 

exigido dos agentes econômicos e da necessidade de diferenciação entre produtos e serviços 

que possibilita aos consumidores exercer seu direito de escolha98. 

 Na síntese de NUNO PIRES DE CARVALHO, tanto a tutela dos direitos 

exclusivos, quanto a repressão à concorrência desleal servem a um mesmo propósito – que 

unifica a disciplina –, que é a diferenciação, já que “a propriedade intelectual, em todas as 

                                                 
96 JABUR, Wilson Pinheiro. Pressupostos do ato de concorrência desleal. In: JABUR, Wilson Pinheiro; 
SANTOS, Manoel J. Pereira (Coord.).  Propriedade intelectual: criações industriais, segredos de negócio e 
concorrência desleal. São Paulo: Saraiva, 2007. P. 346. 
97 Essa parece ser, além da visão legislativa, a perspectiva de BITTAR, para quem a “teoria da concorrência 
desleal [...] constitui capítulo próprio dentro do direito industrial, no qual se concretiza a proteção jurídica de 
criações que, pela ausência de formalidades, não se encartem no respectivo contexto.” (BITTAR, Carlos 
Alberto. Teoria e prática da concorrência desleal. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. P. 16). Essa 
visão parece-nos reducionista, retirando o papel mais amplo que tem a concorrência desleal na tutela do padrão 
de lealdade dos agentes econômicos no exercício da livre concorrência. 
98 NEWTON SILVEIRA considera que “o fundamento da proteção às criações industriais é o estímulo a novas 
criações, através da concessão pelo Estado de um monopólio temporário. O fundamento da proteção aos sinais 
distintivos é diverso: tem por fim evitar a concorrência desleal” (SILVEIRA, Newton. Estudos e pareceres de 
propriedade intelectual. IBPI, 2017. P. 298). Todavia, conforme explica NUNO PIRES DE CARVALHO, “a ligação 
da propriedade intelectual com a criatividade e a inventividade reflete uma visão reducionista”, sendo o 
elemento caracterizador da propriedade intelectual algo mais amplo, qual seja, “a capacidade diferenciadora 
dos ativos intangíveis que são objeto dos direitos", de modo que o autor conceitua a propriedade intelectual 
(nela inserindo a repressão à concorrência desleal) como “o conjunto de princípios e regras jurídicos que 
regulam a aquisição, o exercício e a perda de direitos e de interesses sobre os ativos jurídicos diferenciadores 
suscetíveis de serem utilizados no comércio”. (CARVALHO, Nuno Pires de.  A propriedade intelectual como 
fator de diferenciação e o papel fundamental que desempenha para assegurar a livre concorrência. In: Revista 
dos Tribunais, v. 968/2016, pp. 255-287, jun./2016. Pp. 1-7). 
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suas modalidades, permite que as empresas capturem os seus ativos intangíveis que servem 

para distingui-las dos concorrentes”99. 

 Além disso, tanto alguns direitos de propriedade industrial, quanto a 

repressão à concorrência desleal têm um fim comum, o de incentivar a inovação100, sendo 

esse, pois, um objetivo para o qual ambos (propriedade industrial e repressão à concorrência 

desleal) servem de meio. 

 Sobre a relação entre a propriedade industrial e a concorrência 

desleal, explica GAMA CERQUEIRA que haveria recíproca influência, consistindo a “repressão 

da concorrência desleal [...] o princípio básico da propriedade industrial, ao mesmo tempo 

em que esta constitui a concretização daquele princípio, na legislação positiva”101. Bem se 

vê, pois, que a repressão aos atos de concorrência desleal está longe de ser um mero meio de 

proteção da propriedade industrial. 

 A par disso, o Código de Defesa do Consumidor enuncia, como um 

dos princípios da Política Nacional das Relações de Consumo, “coibição e repressão 

eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência 

desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes 

comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores” (artigo 4º, 

VI). 

 A partir de tal enunciação, há, ainda, aqueles que defendem a 

possibilidade de enquadrar um concorrente no conceito de consumidor equiparado previsto 

no artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor, inserido no capítulo V da Lei (“Das 

Práticas Comerciais”), segundo o qual “Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-

se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele 

previstas”. Sob tal fundamento, sustenta-se que “um comerciante poderia exigir, por 

exemplo, a abstenção de outro comerciante que está veiculando uma propaganda enganosa 

no mercado (art. 37, §1º) ou a nulidade de uma cláusula presente nas suas condições gerais 

                                                 
99 CARVALHO, Nuno Pires de.  A propriedade intelectual como fator de diferenciação e o papel fundamental 
que desempenha para assegurar a livre concorrência. In: Revista dos Tribunais, v. 968/2016, pp. 255-287, 
jun./2016. 
100 CARVALHO, Nuno Pires de.  A propriedade intelectual como fator de diferenciação e o papel fundamental 
que desempenha para assegurar a livre concorrência. In: Revista dos Tribunais, v. 968/2016, pp. 255-287, 
jun./2016. 
101 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Forense, 1946. P. 38. 
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de venda”102. Tal enquadramento se justificaria, segundo os defensores de tal inusitada ideia, 

como FERNANDO BÜSCHER VON TESCHENHAUSEN EBERLIN, porque 

O cotejo do CDC com as normas que regulam a concorrência revela que tais 
ordenamentos possuem finalidades comuns (ou ao menos análogas), o que não só 
permite, mas em certos casos impõe, a aplicação conjunta dos preceitos 
consumeristas e concorrenciais. O diálogo entre estas fontes permite interpretar o 
art. 29 do CDC de acordo com preceito do art. 4.º, VI, do mesmo Código, 
tornando-o um instrumento de proteção não só dos consumidores como também 
do mercado.103 

 A vantagem de estender o artigo 29 do Código de Defesa do 

Consumidor para os concorrentes seria, no entender do referido autor, possibilitar que o 

concorrente, melhor aparelhado e mais forte, pudesse, ao identificar práticas abusivas 

praticadas por seu rival, pleitear sua cessação.  

 Admite o autor, todavia, que tal posicionamento não prevalece na 

doutrina e na jurisprudência, para as quais todo e qualquer conceito de consumidor constante 

do Código de Defesa do Consumidor depende da satisfação do requisito de vulnerabilidade, 

ausente quando se trata de um concorrente do fornecedor. A forma por ele encontrada de 

contornar tal requisito é, no entanto, encarar que a tutela, nesses casos, não seria feita apenas 

em benefício do concorrente, mas também em prol dos consumidores, cuja vulnerabilidade 

é manifesta104. 

 Sinalizando no mesmo sentido, CLAUDIA LIMA MARQUES pontua, ao 

tratar do conceito de consumidor equiparado do artigo 29 do Código de Defesa do 

Consumidor, que tal norma, “para reprimir eficazmente os abusos do poder econômico”, 

teria colocado “um poderoso instrumento nas mãos daquelas pessoas (mesmos agentes 

econômicos) expostas às práticas abusivas”105. 

 Não podemos concordar, no entanto, que o concorrente poderia se 

valer do Código de Defesa do Consumidor para pleitear a cessação de uma prática comercial 

abusiva e a reparação dos danos dela decorrentes. Isso porque, em primeiro lugar, de fato 

não se pode apartar o conceito de consumidor equiparado da noção de vulnerabilidade e das 

                                                 
102 EBERLIN, Fernando Büscher Von Teschenhausen. O concorrente como consumidor equiparado. In: 
Revista de Direito do Consumidor, v. 66, abr-jun/2008, pp. 9-35. P. 7. 
103 EBERLIN, Fernando Büscher Von Teschenhausen. O concorrente como consumidor equiparado. In: 
Revista de Direito do Consumidor, v. 66, abr-jun/2008, pp. 9-35. P. 7. 
104 EBERLIN, Fernando Büscher Von Teschenhausen. O concorrente como consumidor equiparado. In: 
Revista de Direito do Consumidor, v. 66, abr-jun/2008, pp. 9-35. P. 12. 
105 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações 
contratuais. 8ª ed. rev., atual., e ampl. São Paulo: RT, 2016. P. 396. 
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origens do conceito. Ao dispor que também se considera consumidor aquele que esteja 

exposto às práticas comerciais, tem o Código de Defesa do Consumidor o escopo de abarcar 

não todos aqueles que intervêm no mercado – aí incluído o concorrente –, mas sim de incluir 

sob sua proteção os consumidores potenciais, ou seja, aqueles a quem são dirigidas as ofertas 

e a publicidade, mas que ainda não entabularam relação contratual. 

 Em segundo lugar, o argumento de que, com base no artigo 29 do 

Código de Defesa do Consumidor, o concorrente estaria agindo em prol dos interesses dos 

consumidores e não de seu próprio interesse, além de ignorar o egoísmo que naturalmente 

cerca a atuação dos agentes econômicos, cuja racionalidade se volta à maximização de sua 

própria eficiência, encontra óbice no artigo 82 da mesma lei, que restringe o rol de 

legitimados para a defesa dos interesses dos consumidores e vítimas, conferindo tal 

legitimidade apenas ao Ministério Público, a União, Estados e Distrito Federal, as entidades 

da Administração Pública direta ou indireta e as associações que tenham por objeto a defesa 

dos interesses e direitos do consumidor. 

 Há que se admitir, por outro lado, a possibilidade de utilizar certas 

normas do Código de Defesa do Consumidor – em especial, a regulação da publicidade 

enganosa e abusiva106 – para auxiliar na concretização da cláusula geral contida no artigo 

209 da Lei de Propriedade Industrial, parametrizando os aspectos que, no caso concreto, 

autorizariam qualificar uma determinada prática como desleal. 

 Afinal, a despeito da relevância que a proteção do consumidor tem 

assumido, ao longo do tempo, na justificação da coibição dos atos de concorrência desleal107, 

o consumidor é, de certa forma, objeto da concorrência e sua preferência – que pressupõe a 

liberdade de escolha – é o alvo da atuação dos agentes no mercado. Assim, uma conduta 

que manipular ou falsear essa liberdade de escolha fatalmente configurará ato de 

                                                 
106 Assim, por exemplo, a norma do artigo 37, §1º do Código de Defesa do Consumidor, que define a 
publicidade enganosa como sendo “qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter 
publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir 
em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, 
preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços”, conceito amoldável a uma prática de concorrência 
desleal na medida em que veicula afirmações falsas ou hábeis a gerar confusão, ensejando engano que 
porventura acarrete ilegítimo desvio de clientela. 
107 Citando FÁBIO KONDER COMPARATO, WILSON PINHEIRO JABUR, após ressaltar que a “proteção à liberdade 
subjetiva dos concorrentes” seria um “primeiro fundamento da disciplina” da concorrência desleal, aponta uma 
redução do enfoque dessa proteção ao concorrente, que “passou a fazer-se apenas em função de interesses da 
coletividade” (JABUR, Wilson Pinheiro. Pressupostos do ato de concorrência desleal. In: JABUR, Wilson 
Pinheiro; SANTOS, Manoel J. Pereira dos (Coord.). Propriedade Intelectual: criações industriais, segredos 
de negócio e concorrência desleal. São Paulo: Saraiva, 2007 (Série GVLaw). Pp. 340-341) 
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concorrência desleal e sua reprimenda poderá ter lugar com fundamento na Lei de 

Propriedade Industrial. 

 Ademais, como ressalta ASCENSÃO, “os actos contra o consumidor 

não são por si actos de concorrência desleal”, caracterizando-se como tais apenas “os actos 

lesivos dos consumidores que ponham em causa a genuinidade da escolha, por parte 

destes”108, de modo que aos concorrentes apenas seria dado deduzir pretensão com base em 

práticas comerciais tidas como abusivas pelas normas de defesa do consumidor quando, por 

falsearem a livre escolha do consumidor, essas práticas tiverem também o condão de desviar 

de modo ilegítimo a clientela. 

 Acrescente-se, por fim, que, para o concorrente, dada a amplitude da 

cláusula geral enunciada no artigo 209 da Lei de Propriedade Industrial, é desnecessário – à 

exceção da ressalva feita no acima – o recurso ao Código de Defesa do Consumidor para a 

repressão de práticas comerciais desleais, podendo ser a tutela dos interesses do consumidor 

exercida de forma mediata e indireta109 a partir da Lei de Propriedade Industrial, pela qual o 

concorrente busca, direta e imediatamente, satisfazer seus próprios interesses.  

 Ainda que insuficiente fosse a cláusula geral, como teremos a 

ocasião de examinar, o ilícito de concorrência desleal está fundado na noção de abuso de 

direito, podendo encontrar reprimenda, ainda, com fundamento no artigo 187 do Código 

Civil, segundo o qual “Também 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” e no artigo 186 do Código Civil, que, complementado pelo artigo 

927 do mesmo Código, impõe o dever de reparar o dano causado a todo aquele que tenha 

dolosa ou culposamente violado direito. 

 Tais normas, como se verá, permitem conferir à concorrência desleal 

amplitude suficiente para que sua repressão vá além dos tradicionalmente invocados atos 

enganosos, confusórios e as falsas alegações, para abarcar também a reparação dos danos 

individuais causados por ilícitos antitruste e, igualmente, a repercussão individual, em 

termos de desvio de clientela, gerado por ilícitos que tenham por finalidade a redução do 

                                                 
108 ASCENSÃO, José Oliveira. O princípio da prestação: um novo fundamento para a concorrência desleal? 
In: ASCENSÃO, José Oliveira, et. al. Concorrência desleal. Coimbra: Almedina, 1997. P. 29. 
109 Podemos emprestar, aqui, a ideia de PFEIFFER a respeito da tutela do consumidor pelo Direito Antitruste. 
Segundo o referido autor, a tutela do consumidor pelo Direito Concorrencial é apenas mediata, tutelando-se 
não diretamente os direitos do consumidor, mas o bem-estar do consumidor. (PFEIFFER, Roberto Augusto 
Castellanos. Defesa da concorrência e bem-estar do consumidor. São Paulo: RT, 2015. Pp. 142-143). 
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custo de produção ou a obtenção de contratos, como a infringência sistemática de normas 

trabalhistas, sanitárias e ambientais e o cometimento do crime de corrupção, com isso 

atuando como uma forma de prover de efetividade as normas a que estão sujeitos os agentes 

econômicos no exercício de sua atividade, de modo a que a liberdade de concorrência se 

desenvolva em conformidade com as balizas da ordem jurídica – e os valores por ela eleitos 

– e consoante dos parâmetros de lealdade. 

  

5.1. Concorrência desleal e infrações à ordem econômica – distinção e intersecções 

Convém, ainda, esclarecer a distinção entre a concorrência desleal e 

os ilícitos relativos ao direito concorrencial, ou antitruste, o qual consiste em instrumento de 

direito econômico que se destina a implementar políticas públicas e exercer uma tutela 

coletiva na coibição de comportamentos de dominação de mercados e de abuso de posição 

dominante, visando, conforme anota FORGIONI, a (i) “a determinação de regras para o 

comportamento dos agentes econômicos no mercado (...) eliminando distorções tópicas”110; 

(ii) a proteção “do mercado contra seus efeitos autodestrutíveis”111; e (iii) a “implementação 

de uma política pública (...) visando não apenas à manutenção, mas também à condução do 

sistema”112.  

A repressão da ilicitude que lesa o concorrente, embora nem sempre 

ocasione distorções ou efeitos nocivos ao mercado, insere-se na concorrência desleal, 

caracterizada como uma tutela individual do concorrente contra uma conduta violadora do 

padrão de fair play daquele mercado, visando à “proteção à liberdade subjetiva dos 

concorrentes, ou seja, a proteção à defesa dos interesses dos comerciantes.”113 

DUVAL assim sintetiza a distinção entre a repressão da concorrência 

desleal e o direito antitruste: 

A repressão do ato de CD [concorrência desleal], primitivamente destinada a 
favorecer um concorrente individual, cedeu lugar a uma ação coletiva contra o 
“abuso do poder econômico” (...) para restabelecer o equilíbrio de toda uma 

                                                 
110 FORGIONI, Paula Andrea. Fundamentos do Antitruste. 4ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2010. P. 
39. 
111 Op. cit. P. cit. 
112 Op. cit. P. cit. 
113 JABUR, Wilson Pinheiro. Pressupostos do ato de concorrência desleal. In: JABUR, Wilson Pinheiro; 
SANTOS, Manoel J. Pereira (Coord.).  Propriedade intelectual: criações industriais, segredos de negócio e 
concorrência desleal. São Paulo: Saraiva, 2007. P. 340. 
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estrutura de mercado, de proporções muito mais amplas do que uma simples 
azienda ou um “fundo de comércio” individuais.114 

 A distinção acima apontada se dá, principalmente, em razão do plano 

em que analisado o ato ilícito – macro, no antitruste, e micro, na concorrência desleal ou 

ilícita – e do escopo das sanções. No primeiro, visa-se à proteção do mercado (e, 

mediatamente, do bem-estar dos consumidores115), enquanto o sancionamento da 

concorrência desleal tem em vista a proteção dos agentes econômicos individualmente 

considerados.  

 Como sintetiza LUIZ OLAVO BAPTISTA, a concorrência desleal  

visa o fenômeno da deslealdade sob o prisma individual, aquele [o antitruste] sob 
a óptica social. Uma refere-se ao dano que a conduta ilícita acarreta diretamente à 
vítima, a outra endereça-se - em geral sem ignorar a sorte do concorrente atingido 
- às práticas que tendem ou alcançam a idéia de concorrência mesma e a estrutura 
do mercado.116 

 Embora sejam distintas a tutela da concorrência e a proteção do 

concorrente, a primeira constituindo objeto do direito antitruste e a segunda da repressão à 

concorrência desleal, há pontos de intersecção, nos quais ambos os planos de tutela podem 

– e devem – atuar. Seria, por exemplo, o caso do dumping, prática em que um agente 

econômico dotado de poder econômico (market power) vale-se de um maior poder de 

barganha e grande capital de giro para, praticando preços irrisórios, forçar a quebra dos 

concorrentes – que não conseguem competir com os preços por ele praticados – dominando 

o mercado. A par de constituir infração à ordem econômica (art. 36, §3º, XV da Lei nº 

12.529/2011), acarretando a imposição de multa e sanções restritivas de direitos117, 

                                                 
114 DUVAL, Hermano. Concorrência Desleal. São Paulo: Saraiva, 1976. P. 7. 
115 PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos. Defesa da concorrência e bem-estar do consumidor. São Paulo: 
RT, 2015. Pp. 142-143.  
116 BAPTISTA, Luiz Olavo. Origens do direito da concorrência. Revista da Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, [S.l.], v. 91, p. 3-26, jan. 1996. ISSN 2318-8235. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67325/69935>. Acesso em: 12 de junho de 2016. DOI: 
http://dx.doi.org/10.11606/issn.2318-8235.v91i0p3-26. P. 6. 
117 Previstas no art. 38 da Lei nº 12.529/2011:  
Art. 38.  Sem prejuízo das penas cominadas no art. 37 desta Lei, quando assim exigir a gravidade dos fatos ou 
o interesse público geral, poderão ser impostas as seguintes penas, isolada ou cumulativamente:  
I - a publicação, em meia página e a expensas do infrator, em jornal indicado na decisão, de extrato da decisão 
condenatória, por 2 (dois) dias seguidos, de 1 (uma) a 3 (três) semanas consecutivas;  
II - a proibição de contratar com instituições financeiras oficiais e participar de licitação tendo por objeto 
aquisições, alienações, realização de obras e serviços, concessão de serviços públicos, na administração pública 
federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, bem como em entidades da administração indireta, por prazo 
não inferior a 5 (cinco) anos;  
III - a inscrição do infrator no Cadastro Nacional de Defesa do Consumidor;  
IV - a recomendação aos órgãos públicos competentes para que:  
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semelhante ato configuraria concorrência desleal, por ser contrário aos usos honestos e 

implicar desvio de clientela, ensejando a reparação dos danos sofridos pelos concorrentes 

lesados118. 

 A própria lei antitruste brasileira (Lei nº 12.529/2011) assegura, em 

seu artigo 47, que 

Os prejudicados, por si ou pelos legitimados referidos no art. 82 da Lei no 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, poderão ingressar em juízo para, em defesa de seus 
interesses individuais ou individuais homogêneos, obter a cessação de práticas que 
constituam infração da ordem econômica, bem como o recebimento de 
indenização por perdas e danos sofridos, independentemente do inquérito ou 
processo administrativo, que não será suspenso em virtude do ajuizamento de 
ação. 

 Tal norma consagra o chamado private enforcement do Direito 

Antitruste, consistente em demandas indenizatórias propostas pelos concorrentes lesados 

pelas infrações à ordem econômica que, a par de remover o dano causado aos concorrentes 

pelo abuso do poder econômico, também gera um “efeito social positivo e construtivo na 

medida em que passe a contribuir para a efetividade do direito da concorrência”119. 

                                                 
a) seja concedida licença compulsória de direito de propriedade intelectual de titularidade do infrator, quando 
a infração estiver relacionada ao uso desse direito;  
b) não seja concedido ao infrator parcelamento de tributos federais por ele devidos ou para que sejam 
cancelados, no todo ou em parte, incentivos fiscais ou subsídios públicos;  
V - a cisão de sociedade, transferência de controle societário, venda de ativos ou cessação parcial de atividade;   
VI - a proibição de exercer o comércio em nome próprio ou como representante de pessoa jurídica, pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos; e  
VII - qualquer outro ato ou providência necessários para a eliminação dos efeitos nocivos à ordem 
econômica.”   
118 Um caso notório de infração à ordem econômica que também configura concorrência desleal é o da rede de 
supermercados Wal-Mart, cuja estratégia mercadológica contempla a prática de dumping. Instalado o 
hipermercado, com diversos departamentos, pratica-se preços abaixo do custo, arrebanhando os consumidores 
e levando os pequenos empresários à falência. Recentemente, a Associação dos Minimercados de Porto Alegre 
se insurgiu contra esta prática, sustentando ser desleal a concorrência realizada pela rede americana e 
requerendo a revogação de benefícios fiscais a ela concedidos (<http://al-
rs.jusbrasil.com.br/noticias/1565470/minimercados-denunciam-concorrencia-desleal-da-wal-mart>, acessado 
em 18/10/2013). É o que também aponta o documentário “Wal-Mart: The high cost of low prices” (em tradução 
livre: “Wal-Mart: O alto custo dos preços baixos”), Estados Unidos, 2005, cor, 95 min, produzido por Robert 
Greenwald. 
119 BUCHAIN, Luiz Carlos. O poder econômico e a responsabilidade civil concorrencial. Porto Alegre: Nova 
Prova, 2006. P. 143. 
No mesmo sentido, AUGUSTO JAEGER JUNIOR e DANIELA COPETTI CRAVO, para quem as demandas 
indenizatórias dos concorrentes lesados pelas infrações antitruste são uma forma de superar os “déficits de 
implementação das leis de concorrência” (JAEGER JUNIOR, Augusto; CRAVO, Daniela Copetti. A 
consagração dos litígios privados na União Europeia: difundindo o direito da concorrência e reparando as 
vítimas consumeristas. In: Revista de Direito do Consumidor, v. 96, nov./2014, p. 1) 
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 Mais adiante, serão abordados os pressupostos dessa 

responsabilidade civil concorrencial, como um subtipo da responsabilidade civil individual 

do concorrente. 

5.2. Concorrência desleal e concorrência ilícita stricto sensu 

 Outra distinção relevante se dá entre concorrência desleal e 

concorrência ilícita. Embora a concorrência desleal caracterize um ato ilícito, com a 

concorrência ilícita stricto sensu ela não se confunde. Enquanto, conforme já exposto, a 

concorrência desleal se traduz pela adoção de meios ilegítimos sob o prisma dos usos 

honestos do mercado para a disputa por clientela (como será desenvolvido adiante, 

exercendo de forma manifestamente contrária aos ditames da boa-fé a liberdade de 

iniciativa), a concorrência ilícita consiste no exercício de concorrência proibida, seja por se 

estar diante de um mercado monopolizado por lei, seja em razão de negócio jurídico que a 

vede (como, por exemplo, a cláusula de não-restabelecimento120, usual nos contratos de 

trespasse). 

 Como ressalta REQUIÃO, 

concorrência ilícita (...) induz à compreensão de concorrência vedada pela lei. (...) 
Nem toda concorrência ilícita é, ao mesmo tempo, concorrência desleal. A 
deslealdade se determina pelo meio empregado na concorrência. Quando falta esse 
meio qualificador da ilicitude, não haverá concorrência desleal, senão 
concorrência proibida por lei ou por contrato.121 

  Não obstante tal distinção, que segundo parte da doutrina não 

possuiria grande utilidade prática122, há aqueles que, como BITTAR123 e GAMA 

CERQUEIRA124, relacionam o descumprimento de cláusula de não-restabelecimento (e, para 

GAMA CERQUEIRA, o descumprimento de contratos em geral) como hipótese de concorrência 

                                                 
120 É o exemplo dado por Hermano Duval (Concorrência Desleal. São Paulo: Saraiva, 1976. P. 125) 
121 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 1º vol. 28ª ed. rev. e atual. Por Rubens Edmundo Requião. 
São Paulo: Saraiva, 2009. P. 369. 
122 GENEVIÈVE VINEY cita a concorrência desleal como exemplo de hipótese em que há considerável 
semelhança de tratamento entre responsabilidade contratual e aquiliana, explicando que “une autre hypothèse 
où la ressemblance entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle paraît tout aussi evidente est 
celle de la concurrence déloyale. De même que la fermeture d’um établissement ouvert au mépris d’une clause 
de non-concurrence licite peut apparaître comme réalisant l’éxecution de l’óbrigation prévue à la clause, la 
cessation des actes de concurrence déloyale ordonée par le juge saisi sur le fondement de l’article 1382 est 
également le moyen de tarir la source du dommage invoque par la victime, et, par là même, de revenir à la 
légalité.”  (Traité de Droit Civil: Les obligations – La responsabilité: effects. Paris: LGDJ, 1988. P. 71.) 
123 BITTAR, Carlos Alberto. Teoria e prática da concorrência desleal. Atualizado por Carlos Alberto Bittar 
Filho. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. 
124 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2010. P. 
288. 
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desleal. Isso é compreensível não só por ser questionada a distinção, mas também porque, 

se a referida cláusula é frequente em contratos de trespasse e decorre hoje da lei (art. 1.147 

do Código Civil) – caracterizando o seu descumprimento hipótese de concorrência ilícita –, 

o instituto, antes do advento do Código Civil de 2002 e de sua previsão expressa, configurava 

abuso e seu descumprimento significava uma desnaturação da finalidade do negócio jurídico 

de trespasse. 

5.3. Concorrência parasitária e aproveitamento parasitário 

 Cogita-se, ainda, da figura de concorrência parasitária, na qual o 

concorrente não adota propriamente um comportamento imoral ou ilegítimo, mas 

simplesmente aproveita-se, sistematicamente, das inovações do concorrente. É a conhecida 

atitude de free rider.  

 Na concorrência parasitária, o agente parasita deve sistematicamente 

imitar a conduta de seu concorrente, por ser este um ato complexo, que só se configura 

mediante a reiteração no tempo. Não é inaceitável, portanto, colocar em circulação no 

mercado um produto com função idêntica à inovação do concorrente, até porque não há, de 

modo generalizado, a vedação à imitação125. 

 Contudo, caso essa conduta seja reiterada – a cada novo produto do 

concorrente, para o qual ele envidou grandes esforços e recursos em pesquisa, estudos de 

marketing¸ desenvolvimento e publicidade, o concorrente parasita lança um similar para se 

aproveitar, sem custo de transação, da demanda criada pelo outro agente econômico – ela 

assumirá caráter ilícito, na modalidade de “desvio de clientela”, porque subtrai do 

concorrente que se esforçou para a abertura do mercado a esperada recuperação dos 

investimentos realizados, frustrando sua legítima expectativa de lucro. 

 Aqui, também vale lembrar que duas das funções da repressão à 

concorrência desleal é a de promover a inovação e possibilitar a diferenciação dos produtos 

                                                 
125 Lembra ASCENSÃO que “a imitação, como grande fundamento do progresso social, é livre, salvo se alguma 
razão especial lhe tolher essa liberdade.” (ASCENSÃO, José Oliveira. O princípio da prestação: um novo 
fundamento para a concorrência desleal? In: ASCENSÃO, José Oliveira, et. al. Concorrência desleal. 
Coimbra: Almedina, 1997. P. 23). Também a esse respeito, PIRES DE CARVALHO ressalta que “No caso da 
repressão da concorrência desleal, o que se reprime é a imitação feita de modo desonesto, mas não o parasitismo 
em si mesmo” (CARVALHO, Nuno Pires de.  A propriedade intelectual como fator de diferenciação e o papel 
fundamental que desempenha para assegurar a livre concorrência. In: Revista dos Tribunais, v. 968/2016, pp. 
255-287, jun./2016. P. 34 da versão online). 
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e serviços dos diferentes agentes econômicos126. Sendo assim, o agente que, de modo 

reiterado, segue as linhas traçadas pelo seu concorrente não apenas deixa de inovar127, como 

também sacrifica o poder de escolha do consumidor, diante da redução da diferenciação. 

 A concorrência parasitária, aqui considerada modalidade de 

concorrência desleal por desvio de clientela, diferencia-se, por sua vez, do aproveitamento, 

conduta ou comportamento parasitário, pois, enquanto aquela se configura num mesmo 

mercado relevante, num mesmo palco de concorrência, neste o free rider se aproveita do 

sucesso de um agente econômico de mercado distinto, como um agente que utiliza sem 

autorização do titular um sinal distintivo notório, para produtos de funções e natureza 

diversas.  

 Considerando que a competição entre os agentes econômicos pela 

preferência dos consumidores (ou seja, atuação no mesmo mercado relevante, com disputa 

de clientela) é, no Brasil, pressuposto da concorrência desleal, como será adiante 

demonstrado, o aproveitamento parasitário não se insere nesse âmbito, embora possa 

configurar um ilícito autônomo, em que se apresentaria útil a figura do lucro da intervenção, 

âmbito de aplicação da restituição por enriquecimento sem causa.  

 É que, como no aproveitamento parasitário não há relação de 

competição entre o parasita e o parasitado, este não sofre desvio de clientela, dano típico da 

concorrência desleal, mas pode sofrer lucros cessantes, consubstanciados no que se deixou 

de auferir pela licença de uso do nome, marca ou sinal, ou pode fazer jus ao que o parasita 

deixou de despender por ter aproveitado a inventividade, pesquisa e esforços alheios. 

5.4. Concorrência sobre bases ilícitas 

 Outra modalidade que se pode considerar como infringência ao 

padrão de “usos honestos em matéria comercial ou industrial” – mas que não está 

expressamente prevista na legislação brasileira (quer na Lei de Propriedade Industrial, quer 

                                                 
126 CARVALHO, Nuno Pires de.  A propriedade intelectual como fator de diferenciação e o papel fundamental 
que desempenha para assegurar a livre concorrência. In: Revista dos Tribunais, v. 968/2016, pp. 255-287, 
jun./2016. 
127 Para ASCENSÃO, então, “a concorrência parasitária só surge quando a empresa não dá a sua própria 
contribuição, porque se limita a copiar a prática empresarial alheia” (ASCENSÃO, José Oliveira. O princípio 
da prestação: um novo fundamento para a concorrência desleal? In: ASCENSÃO, José Oliveira, et. al. 
Concorrência desleal. Coimbra: Almedina, 1997. P. 23). 
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noutra) – que pode (e deve) autorizar o concorrente prejudicado a pleitear tutelas inibitórias 

e reparatórias é o que propomos seja denominada concorrência sobre bases ilícitas. 

 Com essa expressão, procuramos designar a conduta do concorrente 

que descumpre de forma sistemática e como parte de uma estratégia empresarial de redução 

de custos normas  das mais diversas ordens, como ambientais, trabalhistas, tributárias, de 

propriedade intelectual, direito autoral, etc., com isso obtendo vantagens concorrenciais que 

não decorrem de sua eficiência e, por isso falseiam a livre concorrência. 

 Segundo ASCENSÃO, esse tipo de ilicitude não se enquadraria como 

concorrência desleal, mas como atos ilícitos. Conforme explica o autor,  

do facto de um acto contrariar uma regra injuntiva que tutela interesses gerais, não 
se segue que esse acto seja necessariamente de concorrência desleal. [...] 
Suponhamos que um concorrente pratica evasão fiscal, ou se furta ao pagamento 
de licenças. Consegue assim uma posição favorecida em relação aos concorrentes. 
Já não estão todos em igualdade de condições. Haverá concorrência desleal? 
Respondem afirmativamente Hubmann e a generalidade da doutrina germânica. 
Mas desde logo nos parece que não devemos qualificar estes actos como actos de 
concorrência. Estão fora da luta concorrencial. Representam ainda actos 
emergentes da gestão empresarial, mas não são actos no mercado. Embora sejam 
actos ilícitos, não vemos que no nosso direito alguém os qualificasse como 
desleais. Isto significa que os actos que violam proibições gerais não podem, desde 
logo, ser qualificados como actos de concorrência desleal.128 

 Ainda que pudéssemos concordar com a integralidade deste 

raciocínio, o fato de um ato como este – que, por atos ilícitos cometidos na gestão 

empresarial, implicam na obtenção de posição mais favorecida em relação aos concorrentes 

– não se possa chamar de concorrência desleal (esta verificada pela adoção de 

comportamento contrário aos usos honestos em atos no mercado, como propõe ASCENSÃO) 

condutas como essa, isso não significa negar ao concorrente lesado o direito de reagir contra 

o ilícito, pleiteando sua cessação e a reparação dos prejuízos que houver experimentado. 

 Pelo contrário, como reconhece ASCENSÃO, condutas desse tipo 

implicam em um falseamento da livre concorrência, na medida em que, valendo-se de meios 

espúrios – o cometimento de ilícitos na gestão empresarial ou no processo produtivo – o 

                                                 
128 ASCENSÃO, José Oliveira. O princípio da prestação: um novo fundamento para a concorrência desleal? 
In: ASCENSÃO, José Oliveira, et. al. Concorrência desleal. Coimbra: Almedina, 1997. P. 31. 
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agente econômico adquire posição concorrencial privilegiada, prejudicando os concorrentes 

que, cumprindo as normas, são injustamente ultrapassados na corrida concorrencial129. 

 Embora a ideia de se conferir ao concorrente legitimidade para reagir 

a ilícitos praticados no curso do processo produtivo possa parecer inusitada, ela não é inédita, 

já se verificando, nos Estados Unidos, a utilização da legislação de concorrência desleal, a 

título de exemplo, quando descumpridas as normas de tutela aos direitos dos animais.  

 Conforme explica DONNA MO130, a legislação americana de proteção 

aos animais, que veda seja infligido aos animais de abate sofrimento desnecessário, com 

emprego de crueldade desnecessária, coloca nas mãos do Estado a fiscalização do 

cumprimento da lei e a punição dos agentes que a violarem. Dada, contudo, a pressão 

exercida pelo setor pecuário junto aos agentes do Estado, há pouquíssima efetividade dessa 

proibição. 

 Os grupos de proteção dos direitos dos animais, então, encontraram 

como saída para esse problema de efetividade as normas de concorrência desleal (no caso 

da Califórnia, sobre o qual se debruça DONNA MO, o California Business and Professions 

Code section 17200). 

 Segundo explica a autora, inicialmente, a lei de concorrência desleal 

da Califórnia, que proíbe “unlawful, unfair or fraudulent business act[s] or practice[s]”131, 

                                                 
129 Reconhecemos que a ordem jurídica não tutela a igualdade dos concorrentes e admite que empresas tenham 
poder dominante (o que se reprime é o abuso). Nem poderia ser assim, já que há de ser estimulada a eficiência. 
Assim, de fato, como anota ASCENSÃO, “a empresa mais poderosa tem muito maiores possibilidades de sair 
vitoriosa do confronto. Não há pois identidade de armas” (ASCENSÃO, José Oliveira. O princípio da 
prestação: um novo fundamento para a concorrência desleal? In: ASCENSÃO, José Oliveira, et. al. 
Concorrência desleal. Coimbra: Almedina, 1997. P. 12). Todavia, embora não haja identidade de armas, todos 
devem se sujeitar às mesmas regras do jogo. Quando isso não ocorre, pode-se dizer que a concorrência está 
sendo exercida por um dos agentes de forma ilícita, sobre bases ilícitas (preferimos dizer “sobre bases ilícitas” 
justamente para ressaltar que a ilicitude reside nos atos que integram gestão da atividade e a produção, não nos 
atos praticados no mercado) e, na disparidade entre o cumprimento das regras do jogo poderá ser considerada 
uma iniquidade. Vale lembrar, nesse ponto, a lição de NICOLAS DORANDEU, para quem “os conceitos de 
lealdade, de igualdade ou de equilíbrio se encontram dentre as numerosas prescrições legais ou jurisprudenciais 
cuja finalidade é de promover a efetividade da concorrência no nível microeconômico” (DORANDEU, 
Nicolas. Le dommage concurrentiel. Nouvelle édition [en ligne]. Perpignan : Presses universitaires de 
Perpignan, 2000 (généré le 28 octobre 2015). Disponible sur Internet : 
<http://books.openedition.org/pupvd/1946>. ISBN : 9782354121990. Posição 165. No original: “Les concepts 
de loyauté, d’égalité ou d’équilibre se retrouvent dans de nombreuses prescriptions légales ou jurisprudentielles 
dont la finalité est de promouvoir l’effectivité de la concurrence au niveau microéconomique”). 
130 MO, Donna. Unhappy cows and unfair competition: using unfair competition laws to fight farm animal 
abuse. In: 52 UCLA Law Review, 2004-2005. Pp. 1313-1357. 
131 MO, Donna. Unhappy cows and unfair competition: using unfair competition laws to fight farm animal 
abuse. In: 52 UCLA Law Review, 2004-2005. P. 1316. 
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conferia legitimação a organizações sem fins lucrativos a ajuizar ações baseadas no 

descumprimento da lei, não exigindo, pois, a existência de um dano concorrencial ou uma 

relação de concorrência entre o legitimado ativo e o autor do ilícito. Uma reforma ocorrida 

em 2004, no entanto, passou a exigir que o reclamante tenha sofrido lesão consistente em 

perda financeira como resultado do ato de concorrência desleal132, o que restringiu 

sobremaneira a atuação das associações de defesa dos animais em juízo133. 

 Ainda assim, aponta DONNA MO, as normas de coibição às práticas 

comerciais desleais ou ilícitas servem ao objetivo de tutela dos animais, uma vez que 

matadouros ou fazendas que tratam adequadamente os animais podem arguir judicialmente 

que perdem market share para os concorrentes que empregam meios cruéis no processo 

produtivo da carne e que, agindo desse modo, conseguem praticar preços inferiores134.   

 O mesmo raciocínio pode ser aplicado em outros âmbitos, que não 

apenas a proteção dos animais.  

 A tutela do meio ambiente como um todo, o adequado cumprimento 

das normas tributárias, a observância dos direitos trabalhistas, o respeito ao consumidor, 

tudo isso significa um custo – um alto custo – no processo produtivo. Na medida em que 

determinada empresa decide, como uma estratégia para rebaixar o custo de seus produtos, 

ignorar tais normas jurídicas, ela adquire, no mercado, uma vantagem competitiva que não 

                                                 
132 MO, Donna. Unhappy cows and unfair competition: using unfair competition laws to fight farm animal 
abuse. In: 52 UCLA Law Review, 2004-2005. P. 1317. 
133 Dada a exigência de um prejuízo financeiro, explica DONNA MO que as associações de defesa dos animais 
tiveram sua legitimidade restringida para os casos em que as empresas cometedoras de ilícitos no trato dos 
animais divulgam informações falsas a respeito disso, pois, nessa hipótese, as associações, a fim de esclarecer 
a sociedade e desfazer a compreensão equivocada gerada pela propaganda falsa, são forçadas a investir mais 
recursos para disseminar a verdade (MO, Donna. Unhappy cows and unfair competition: using unfair 
competition laws to fight farm animal abuse. In: 52 UCLA Law Review, 2004-2005. P. 1324). 
134 É que “giving the animals so much space is very costly. Paying ranchers to calm the animais prior to 
slaughter is yet another expanse. Thus, the humane slaughtering of animals slows down production rates and 
is costly, and higher costs to producers mean higher prices for consumers” e “it costs money to euthanize 
animals, give them adequate space, and transport them humanely. Humane competitors (farms or 
slaughterhouses) that obey these laws suffer competitive harm because they have to incur higher costs; thus, 
they can sue inhumane farms […] Companies that sell meat substitutes similarly suffer competitive, financial 
harm when inhumane farms or slaughterhouses mistreat their animals. They lose market share because they 
charge relatively higher prices. Their prices are relatively higher because the inhumane farms or 
slaughterhouses can charge lower prices by cutting costs by mistreating their animais. This results in less 
demand for meat substitutes. They are also qualified to sue” (MO, Donna. Unhappy cows and unfair 
competition: using unfair competition laws to fight farm animal abuse. In: 52 UCLA Law Review, 2004-2005. 
Pp. 1317, 1326, 1340 e 1340). 
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está atrelada a uma maior eficiência e que, calcada na violação de normas de ordem pública, 

não é socialmente desejável. 

 Noutros termos, ao traçar tal estratégia de desconsiderar as normas 

jurídicas para adquirir vantagem comercial, a empresa está arrebanhando clientela que, não 

fosse a indevida redução de custo, seria disputada em condições de igualdade pelos 

concorrentes cumpridores da lei, os quais, com a prática ilícita do concorrente, passam a 

suportar um dano injusto e, como tal, passível de indenização. 

 O reconhecimento dessa modalidade específica de concorrência 

ilícita permite, de um lado, tornar indenes os concorrentes lesados e, de outro lado, reforçar 

a tutela estatal conferida às normas jurídicas desrespeitadas (ambientais, trabalhistas, 

consumeristas, tributárias, etc.), sendo mais uma forma de garantir maior efetividade os 

valores perseguidos pela ordem jurídica, suprindo-se, através de um incentivo aos 

particulares, a ineficiência do Estado na fiscalização dos agentes econômicos. 

 A diferença entre o que escolhemos denominar concorrência sobre 

bases ilícitas e a concorrência desleal stricto sensu (explicitamente tratada na Lei de 

Propriedade Industrial) reside no fato de que, na concorrência sobre bases ilícitas, mais do 

que uma fluida e indeterminada contrariedade aos usos honestos135, tem-se a sistemática 

violação de normas jurídicas (ambientais, trabalhistas, consumeristas, de propriedade 

intelectual, tributárias), com o fito de reduzir custos ou obter outras vantagens 

concorrenciais. Seria o equivalente às práticas unlawful136 da lei californiana citada por 

DONNA MO, que ela define como “any practices forbidden by law, be it civil or criminal, 

federal, state or municipal, statutory, regulatory, or court-made”137, ainda que a norma 

jurídica em questão não confira legitimidade para particulares. 

                                                 
135 Nesse âmbito, aliás, os “usos” do comércio não são capazes de ilidir a ilicitude da conduta do concorrente, 
como ressalta Donna Mo, no tocante aos maus tratos de animais: “it has indeed become industry custom to 
subject farm animals to inhumane and filthy living conditions. It is even industry custom to kill them 
maliciously. However, industry custom is not a defense to any of the underlying anticruelty statures, nor is it a 
defense to a section 17200 claim”, esta, relativa à reclamação do concorrente que cumpre as normas (MO, 
Donna. Unhappy cows and unfair competition: using unfair competition laws to fight farm animal abuse. In: 
52 UCLA Law Review, 2004-2005. P. 1345). 
136 A citada lei, além de coibir essas práticas ilícitas, coíbe também as desleais (unfair) e fraudulentas, ou seja, 
que podem levar ao engano dos consumidores (MO, Donna. Unhappy cows and unfair competition: using 
unfair competition laws to fight farm animal abuse. In: 52 UCLA Law Review, 2004-2005. P. 1329). 
137 MO, Donna. Unhappy cows and unfair competition: using unfair competition laws to fight farm animal 
abuse. In: 52 UCLA Law Review, 2004-2005. Pp. 1329. 
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 É o caso da empresa que utiliza trabalho escravo (ou subcontrata 

empresas que o fazem, disso sabendo ou devendo saber); que deixa de se preocupar com as 

normas de segurança do trabalho; que adota como padrão de conduta não pagar as verbas 

trabalhistas devidas aos seus empregados; que tem uma estrutura voltada à sonegação de 

tributos; que não adota as mínimas precauções para evitar contaminação ambiental; etc. 

 O estrito cumprimento de tais normas, como é cediço, envolve 

custos, elevados custos que acabam por encarecer o produto final. Assim, por óbvio, a 

supressão dessas cautelas permite que a empresa pratique preços inferiores aos dos 

concorrentes que seguem padrões rígidos de compliance, com isso desviando a clientela 

destes em proveito próprio. 

 E, no caso específico da corrupção, ilícito criminal cujo sujeito 

passivo é a administração pública, o concorrente pode, no âmbito cível, igualmente ser 

considerado uma vítima da infração, já que, com o pagamento indevido realizado pelo 

concorrente corruptor, perdem a oportunidade de disputar efetivamente a contratação com o 

ente corrompido. Como ressaltam BONELL e MEYER, “market survival depends on at least 

occasional success in acquiring contracts, as otherwise one quickly loses a position on the 

market”138.  

 Por isso, a corrupção praticada por um agente do mercado coloca os 

demais da desconfortável posição de decidir entre deixar de entrar na disputa ou competir 

pela propina mais elevada139. Evidentemente, não podendo qualquer sujeito se beneficiar da 

própria torpeza, a opção pela segunda alternativa torna defeso ao concorrente buscar a 

reparação dos danos causados pela corrupção do outro (já que desse ato também tomou 

parte), mas, se a opção for pela primeira atitude (abster-se da disputa, por não ter condições 

de concorrer com o agente que oferece propina em troca de obter a contratação), o 

concorrente lesado poderia, alegando a prática de concorrência sobre bases ilícitas, pleitear 

a reparação de lucros cessantes ou mesmo da perda da chance de disputar o certame em 

condições paritárias. 

                                                 
138 BONELL, Michael Joachim; MEYER, Olaf (Coord.). The impact of corruption on international commercial 
contracts. Londres: Springer, 2015. P. 8. 
139 BONELL, Michael Joachim; MEYER, Olaf (Coord.). The impact of corruption on international commercial 
contracts. Londres: Springer, 2015. P. 8. 
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 Daí a necessidade de, paralelamente às outras tutelas cabíveis em 

cada ilícito, se permitir que o concorrente prejudicado seja indenizado das perdas que 

suportar em razão do descumprimento, por um dos agentes de seu mercado relevante, de 

normas de ordem pública de diversos âmbitos. 

 Lembre-se, nesse ponto, que o mercado, encarado sob seu perfil 

político, é moldado pelo Direito e, em prol de valores constitucionalmente eleitos, por ele 

limitado. Dessa forma, aos agentes econômicos é dado atuar apenas nos espaços deixados 

pelas normas cogentes que regem o sistema, como explica FORGIONI: 

à praxe de mercado serão contrapostas “imprescindíveis exigências de salvaguarda 
dos valores fundamentais reconhecidos e promovidos em cada ordenamento. As 
disposições cogentes desenham um “espaço de soberania” moldado conforme os 
valores fundamentais que presidem o sistema. “Portanto, não podem ser afastadas 
no exercício da autonomia privada.140 

 Assim, nos casos em que a atividade econômica for exercida de 

forma contrária às normas de ordem pública que balizam a atividade (sejam normas 

ambientais, trabalhistas, consumeristas, etc.), influindo nos mecanismos de formação de 

preço ou de conquista da clientela, forçoso será reconhecer ter havido exercício irregular da 

liberdade de concorrência, o que, na hipótese de ser a conduta idônea à produção de dano ao 

concorrente, o autorizará a pleitear a cessação da conduta ilícita e, caso, além da idoneidade 

para produção de dano, haja um dano efetivo, o autorizará, ainda, a pleitear a reparação desse 

dano. 

 Embora não haja previsão legal expressa dessa modalidade de 

concorrência ilícita, tendo em vista que a tutela civil do concorrente – paralelamente às 

normas especiais da Lei de Propriedade Industrial – está assentada nas regras gerais de 

responsabilidade civil aquiliana, é plenamente possível deferir-se ao concorrente que 

demonstre ter sido lesado o direito à indenização com fundamento na concorrência sobre 

bases ilícitas, não sendo a figura estranha ao nosso Direito, nem com ele incompatível. 

 Na seara trabalhista, já tem sido frequente, na jurisprudência 

brasileira, a referência ao que se denomina dumping social e à distorção que a prática 

provoca na livre concorrência. 

                                                 
140 FORGIONI, Paula Andrea. A evolução do direito comercial brasileiro: da mercancia ao mercado.São 
Paulo: RT, 2009. P. 213. 
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 Tal prática, consistente na “obtenção de vantagens econômicas de 

forma desleal pelas empresas, à custa da prática reiterada de violações aos direitos sociais e 

do desrespeito aos direitos trabalhistas”141, é tida como fonte de dano social, já que provoca 

um rebaixamento das expectativas da sociedade em geral142, afetando não apenas a classe de 

trabalhadores, como também os concorrentes que, ao observar as normas e arcar com os 

encargos trabalhistas, suportam o respectivo custo, acabam por experimentar menor margem 

de lucro ou praticar preços mais elevados, com isso perdendo espaço na luta concorrencial. 

 Não é, todavia, qualquer descumprimento isolado da legislação 

trabalhista que é considerado dumping social. Este somente se considera presente quando o 

desrespeito das normas laborais ocorre “de forma consciente, deliberada e reiterada [...] com 

o objetivo de conseguir vantagens econômicas e financeiras”143 que não apenas menoscaba 

a classe de trabalhadores, mas também, conforme reconhece o Enunciado nº 4 da 1ª Jornada 

de Direito Material e Processual na Justiça do Trabalho, de novembro de 2007, implica a 

“obtenção de vantagem indevida perante a concorrência”144. 

 Os casos de condenação de empresas dos mais diversos setores da 

economia ao pagamento de indenização por dano social ou dano moral coletivo por dumping 

social são numerosos e têm sido amplamente divulgados pela mídia. Vejam-se os seguintes 

exemplos: 

 Uma das maiores varejistas de móveis e eletrodomésticos foi 

condenada ao pagamento de indenização de R$1,5 milhão porque, tendo sido autuada 87 

vezes pelo Ministério Público do Trabalho por impor aos empregados jornada de trabalho 

excessiva e não observar os intervalos de repouso, alimentação e o descanso semanal, mesmo 

                                                 
141 FERREIRA, Vanessa Rocha; RODRIGUES, Leonardo Nascimento. Dumping social trabalhista: a 
concorrência desleal e a violação aos direitos dos trabalhadores. In: Cadernos de Direito, Piracicaba, v. 14, jul-
dez/2014, pp. 217-230, DOI http://dx.doi.org/10.15600/2238-1228/cd.v14n27p217-230, p. 219. 
142 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Novos estudos e pareceres de direito privado. São Paulo: Saraiva, 2009. 
P. 382. 
143 FERREIRA, Vanessa Rocha; RODRIGUES, Leonardo Nascimento. Op. cit. P. 220. 
144 Na íntegra, dispõe o Enunciado nº 4: “Dumping social. Dano à sociedade. Indenização suplementar. As 
agressões reincidentes e inescusáveis aos direitos trabalhistas geram um dano à sociedade, pois com tal prática 
desconsidera-se, propositalmente, a estrutura do Estado social e do próprio modelo capitalista com a obtenção 
de vantagem indevida perante a concorrência. A prática, portanto, reflete o conhecido ‘dumping social’, 
motivando a necessária reação do Judiciário trabalhista para corrigi-la. O dano à sociedade configura ato ilícito, 
por exercício abusivo do direito, já que extrapola limites econômicos e sociais, nos exatos termos dos arts. 186, 
187 e 927 do Código Civil. Encontra-se no art. 404, parágrafo único do Código Civil, o fundamento de ordem 
positiva para impingir ao agressor contumaz uma indenização suplementar, com, aliás, já previam os arts. 652, 
d, e 832, §1º, da CLT.” (FROTA, Paulo Mont’Alverne. O dumping social e a atuação do juiz do trabalho no 
combate à concorrência empresarial desleal. In: Revista LTr, v. 78, nº 2, fev./2014). 
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após a celebração de termo de ajustamento de conduta. Do voto do Relator da apelação, que 

manteve a sentença condenatória, constou que “a ré obteve redução dos custos com mão de 

obra de forma ilícita, com prejuízo às demais concorrentes que cumprem com as suas 

obrigações trabalhistas”145. 

 Uma grande construtora foi condenada a pagr R$2 milhões por dano 

moral coletivo por, de forma recorrente, deixar de fiscalizar o cumprimento das obrigações 

trabalhistas por empresas terceirizadas cujos empregados laboravam em suas obras146.   

 Um dos gigantes do fast-food foi demandado por grupos de 

sindicatos em ação civil pública fundada em dumping social decorrente da reiterada prática 

de “acúmulo e desvio de funções; fraude nos controles de ponto; não recolhimento do FGTS 

e prática de ‘jornada móvel de trabalho’”147. 

 Uma célebre grife de roupas foi processada pelo Ministério Público 

do Trabalho porque subcontratava oficinas de costura cuja mão-de-obra (em sua maioria, 

imigrantes ilegais) cumpria jornadas de trabalho superior a 14 horas diárias sob condições 

degradantes, como, por exemplo, vivendo “com suas famílias no mesmo local de trabalho, 

costurando em máquinas próximas à fiação exposta, botijões de gás e pilhas de roupas”148 e 

auferindo remuneração de R$3,00 a R$6,00 por peça de vestuário produzida. Pediu o 

Ministério Público do Trabalho, nesse caso, a condenação da grife ao pagamento de 

indenização de R$10 milhões, sendo R$7 milhões por danos morais coletivos e R$3 milhões 

por dumping social. 

 Recentemente, uma rede de lojas de vestuário foi condenada em 1º 

grau ao pagamento de indenização por dano social em ação individual em que uma 

vendedora, dentre outros fundamentos, reivindicava o pagamento de horas extras, tendo sido 

                                                 
145 Magazine Luiza tem condenação por dumping social mantida, jornal O Estado de São Paulo, 04.11.2013.   
Disponível em <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,magazine-luiza-tem-condenacao-por-dumping-
social-mantida,169269e>. Acesso em 06.10.2017.  
146 Brookfield é condenada a pagar R$ 2 milhões por desrespeito a leis trabalhistas, Jornal O Estado de São 
Paulo, 14.07.2015. Disponível em <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brookfield-e-condenada-a-
pagar-r-2-milhoes-por-desrespeito-a-leis-trabalhistas,1725076>. Acesso em 06.10.2017. 
147 Sindicatos se unem contra o McDonald’s. Jornal o Estado de São Paulo, 24.02.2015. Disponível em < 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,sindicatos-se-unem-contra-o-mcdonalds-imp-,1638624>. 
Acesso em 06.10.2017. 
148 M.Officer é processada em R$ 10 milhões por trabalho escravo, Jornal o Estado de São Paulo, 23.07.2014. 
Disponível em <http://emais.estadao.com.br/noticias/moda-e-beleza,mofficer-e-processada-em-r-10-milhoes-
por-trabalho-escravo,1532945>. Acesso em 06.10.2017. 
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constatado no processo que a empregadora forjava os registros de ponto e não observava os 

intervalos intra e interjornadas. Nesse caso, o magistrado sentenciante consignou que:  

A ré, renomada loja presente em diversos shopping center espalhados pelo país, 
sob o nome comercial “FARM”, obviamente conhece os termos legais, mas 
“preferiu”, como se a preferência realmente existisse, ignorá-los e tentar formatar 
a fraude orquestrada por intermédio dos irreais cartões de ponto. Aproveitou-se a 
ré que a fiscalização estatal não é suficiente aos inúmeros ilícitos praticados, em 
razão da falta de agentes em comparação com a quantidade de ilícitos, 
notadamente num país que premia infratores. Premia, pois o cumpridor da lei tem 
que arcar com os custos disso, ao passo que o descumpridor deliberado apenas a 
cumpre quando descoberto, sem qualquer punição. A lógica, pois, estimula o 
descumprimento, o que não se deve admitir. Por esse motivo, a ré, sonega horas 
extras sem qualquer pudor, como no presente caso. A prática reiterada de ilícitos 
trabalhistas e previdenciários, mesmo conhecendo a Lei, demonstra que isoladas 
punições não são suficientes a “motivar” o infrator a cessar a conduta antijurídica. 
E, com isso, a prática deliberada de ilícitos continua, sem qualquer prazo para 
acabar, o que, por certo, afronta o Poder Judiciário e a ordem jurídica. Ora, se a ré 
sabe que o ato é ilegal, por qual motivo continua a praticá-lo? Por menoscabo à 
ordem jurídica trabalhista e previdenciária, ao Poder Judiciário, aos direitos 
dos trabalhadores e descaso com os concorrentes, pois estes, que têm de 
cumprir rigorosamente as leis, não conseguem ofertar o mesmo preço do 
concorrente que descumpre a lei e sonega direitos. Tais atos afrontam o 
sistema capitalista e a livre concorrência.149 

 Como se percebe, em todos esses casos, há a percepção de que o 

agente econômico despreza as normas trabalhistas, sistematicamente as descumprindo, 

impelido pelo propósito de artificiosamente rebaixar seus custos e, com isso, adquirir 

vantagens sobre seus concorrentes.  

 Embora seja evidente que semelhante atuação acaba por produzir um 

dano concorrencial injusto ao competidor que segue as normas trabalhistas, implementando 

a função social da liberdade de concorrência, a resposta que a ordem jurídica costuma dar a 

tais ilícitos lucrativos tem se restringido a condenações, no âmbito da Justiça do Trabalho, 

por dano social150 ou dano moral coletivo, para tanto se contando com a iniciativa do 

                                                 
149 Ação trabalhista nº 1001470-53.2016.5.02.0472, 2ª Vara do Trabalho de São Caetano do Sul, Tribunal 
Regional do Trabalho da 2ª Região, sentença proferida em 17.7.2017. Disponível em 
<https://pje.trtsp.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=170629100021900000
00072282497> , informando-se o número do documento 17062910002190000000072282497. Acesso em 
02.08.2017. Destacou-se. 
150 Segundo ANTÔNIO JUNQUEIRA DE AZEVEDO, “Os danos sociais [...] são lesões à sociedade, no seu nível de 
vida, tanto por rebaixamento de seu patrimônio moral – principalmente a respeito da segurança – quanto por 
diminuição de sua qualidade de vida. Os danos sociais são causa, pois, de indenização punitiva por dolo ou 
culpa grave, especialmente, repetimos, se atos que reduzem as condições coletivas de segurança, e de 
indenização dissuasória, se atos em geral de pessoa jurídica, que trazem uma diminuição do índice de qualidade 
de vida da população.” (AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Novos estudos e pareceres de direito privado. São 
Paulo: Saraiva, 2009. P. 382). 
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Ministério Público do Trabalho e de sindicatos em ações coletivas ou mesmo com criticável 

ativismo judicial em ações individuais151. 

 Como reconhece a doutrina trabalhista, cuida-se de 

prática de gestão empresarial antijurídica, moldada pela concorrência desleal e 
ausência de boa-fé objetiva, que busca primacialmente a conquista de fatias de 
mercado para produtos e serviços, seja no mercado nacional ou internacional, 
provocando prejuízos não apenas aos trabalhadores hipossuficientes contratados 
em condições irregulares, com a sonegação de direitos trabalhistas e 
previdenciários, bem como às demais empresas do setor152 

pelo que se justifica ampliar as ordens de sanção a esse tipo de ilícito para autorizar também 

os concorrentes a pleitear a cessação da conduta e, mediante a demonstração de dano, a 

reparação do prejuízo causado, o que poderá conferir maior efetividade a tais normas, já que 

serão legitimados entes menos vulneráveis e mais aparelhados a batalhar por seu 

cumprimento. Assim, ter-se-á mais uma ferramenta destinada a garantir que o mercado se 

desenvolva “dentro de seu perfil social, constitucionalmente assegurado”153. 

 O mesmo sucede em caso de corrupção. Como ressalta RASHNA 

BHOJWANI,   

Corruption crushes the potential benefits of free market forces. The honest 
business person goes broke, the rules of a healthy economic system become 
twisted, and companies addicted to paying bribes become rotten… Prospects for 
economic progress, so vital to social development, are ruined.154 

 Em todos esses casos, no entanto, a tutela do concorrente lesado 

dependerá não apenas da demonstração do descumprimento da norma pelo concorrente-

ofensor, como também da correção da conduta do concorrente-vítima. Ou seja, o concorrente 

que pretender pleitear o ajustamento da conduta do rival e/ou a reparação do dano 

                                                 
151 Não são poucos os que entendem que a reparação do dano causado pelo dumping social somente pode ser 
pleiteada “por meio de um dos legitimados ope legis, ou seja, por meio dos autores ideológicos, que defendem 
em nome próprio direitos alheios”, tais como o Ministério Público do Trabalho e os sindicatos, refutando a 
legitimidade o trabalhador individual. (SANTOS, Enoque Ribeiro dos. O dumping social nas relações de 
trabalho: formas de combate. In: Revista do Tribunal Reguonal do Trabalho da 15ª Região, nº 48, jan.-
jul./2016, pp. 73-89. Pp. 76-77). 
152 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. O dumping social nas relações de trabalho: formas de combate. In: Revista 
do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nº 48, jan.-jul./2016, pp. 73-89. 
153 FORGIONI, Paula Andrea. A evolução do direito comercial brasileiro: da mercancia ao mercado.São 
Paulo: RT, 2009. P. 226. 
154 BHOJWANI, Rashna. Deterring global bribery: where public and private enforcement collide. In: Columbia 
Law Review, v. 112:66, 2012. P. 66. 
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concorrencial causado terá que provar que ele próprio segue à risca todas as normas que 

reputa terem sido descumpridas.  

 Isso porque somente quando o agente econômico rival que se diz 

lesado tiver arcado com o custo da observância das normas é que o outro, por sua conduta 

ilícita, terá obtido vantagem concorrencial consistente no artifical rebaixamento do custo de 

produção. Do contrário – se ambos forem violadores das normas que implicam a majoração 

do custo –, um não terá, em relação ao outro, obtido uma vantagem competitiva 

juridicamente inadmissível. 

 Desse requisito da concorrência sobre bases ilícitas emerge outra 

vantagem na aplicação do instituto, em termos de efetividade das normas: ao mesmo tempo 

em que um concorrente – agente mais eficiente e aparelhado do que o Estado – se torna fiscal 

da conduta do outro, ele próprio é incentivado a cumprir as normas, pois, do contrário, não 

poderá se insurgir contra a prática ilícita do rival. E, adicionalmente, todos são incentivados 

a seguir as normas, diante do receio de o concorrente pleitear a remoção do lucro obtido com 

a infração. 

 Remanesce, por outro lado, a seguinte questão: o sistema jurídico 

brasileiro vigente permite a tutela do concorrente com fundamento no que aqui propomos 

denominar concorrência sobre bases ilícitas?  

 A resposta é, como adiantamos, afirmativa, por duas razões.  

 A primeira é que a concorrência sobre bases ilícitas se amolda ao 

conceito de ato ilícito enunciado no artigo 186 do Código Civil (“aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito”), cuja consequência jurídica é o dever de 

reparar os danos causados, nos termos do artigo 927 do mesmo Código. 

 A segunda razão reside na amplitude do conceito de concorrência 

desleal no artigo 10, bis da Convenção da União de Paris, incorporada à ordem jurídica 

nacional, segundo o qual “constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência 

contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial”. 

 Evidentemente, a prática de corrupção ou a violação sistemática, 

reiterada, da legislação trabalhista, ambiental e consumerista com o escopo de rebaixar 
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artificialmente o custo de produção e, com isso, aumentar as margens de lucro e/ou obter 

vantagem em relação aos concorrentes, contraria o padrão de usos honestos do mercado. 

  

5.5. Unidade dos subtipos e utilidade da classificação entre as formas de 

concorrência ilícita lato sensu 

 Todas as modalidades de práticas ilícitas no exercício da 

concorrência tratadas nos itens acima, embora distintas, têm em comum – como nota 

unificadora – os interesses tutelados, qual seja, a lealdade e licitude da concorrência e a 

expectativa de lucro do concorrente afetado por essas práticas. 

 Todavia, se há uma nota unificadora, qual a razão da diferenciação e 

classificação que se fez acima?  

 Partindo da ideia de GENARO CARRIÓ de que  

las classificaciones no son ni verdaderas ni falsas, son serviciales o inútiles; sus 
ventajas o desventajas están supeditadas al interés que guía a quien las formula, y 
a su fecundidad para presentar un campo de conocimiento de una manera más 
fácilmente comprensible o más rica en consecuencias prácticas deseables155 

resta justificar a pertinência das distinções acima expostas entre concorrência desleal stricto 

sensu, concorrência ilícita stricto sensu, ilícitos antitruste e seu private enforcement, 

concorrência e aproveitamento parasitário e concorrência sobre bases ilícitas. 

 A utilidade dessa classificação – que está longe de ser meramente 

cerebrina – reside nos pressupostos para caracterização da responsabilidade civil, objeto 

principal deste estudo. Tratando-se de uma ou de outra categoria, os elementos de 

configuração do ilícito, a existência ou não do requisito culpa, os critérios para aferição do 

nexo causal ou mesmo para a quantificação do dano serão distintos, conforme será 

detidamente demonstrado nos capítulos 6 e 8 desta dissertação. 

 

                                                 
155 CARRIÓ,  Genaro R. Notas sobre derecho y lenguaje. 3ª ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1986. P. 99. 



76 
 
  



77 
 
6. PRESSUPOSTOS DE CARACTERIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ILÍCITA  
 

6.1. O ilícito de concorrência desleal  
 

 Sendo as práticas desleais um campo em que os agentes econômicos 

se esmeram em criatividade e esperteza, não seria adequado que sua repressão se desse, no 

plano civil, por meio de regras rígidas, por um sistema fechado que restringisse as condutas 

tidas como reprováveis. 

 Como refere WILSON PINHEIRO JABUR,  

Edward  S. Rogers, um dos maiores tratadistas norte-americanos da matéria, certa 
vez, indagou a um aluno o que seria ela [a concorrência desleal], recebendo a 
resposta de que eram os truques sujos – dirty tricks – que os juízes procuravam 
impedir. Dando a solução por acertada, Rogers comentou que seria possível gastar 
semanas na leitura de doutrinas e decisões, sem conseguir definição mais 
satisfatória do que essa.156 

 De fato, a disciplina da concorrência desleal não pode ter a pretensão 

de exaurir o rol de condutas reprováveis. Se assim fosse, haveria constantemente a 

necessidade de atualizar esse rol, que rapidamente se mostraria ultrapassado pela 

criatividade dos agentes econômicos ou mesmo pelas mudanças na dinâmica negocial e na 

regulação do mercado157. 

 Assim, para que possa operar158 a contento, a disciplina da repressão 

à concorrência desleal deve empregar, na conformação do ilícito, conceitos suficientemente 

elásticos para abarcar a gama de ataques ao fair play que ela pode consubstanciar. Dito de 

outro modo, é imprescindível que o ilícito de concorrência desleal seja disciplinado pelo 

                                                 
156 JABUR, Wilson Pinheiro. Pressupostos do ato de concorrência desleal. In: JABUR, Wilson Pinheiro; 
SANTOS, Manoel J. Pereira (Coord.).  Propriedade intelectual: criações industriais, segredos de negócio e 
concorrência desleal. São Paulo: Saraiva, 2007. P. 348. 
157 Nesse sentido, JACQUELINE AMIEL-DONAT, segundo a qual “en s’agissant de concurrence déloyale, il est 
impossible d'établir une liste exhaustive des comportements déloyaux auxquels ne doivent pas avoir recours 
des concurrents entre eux... "Il est évident, en effet, qu'on risquerait â tout moment d'être dépassé par les 
modifications intervenues dans les moeurs ou dans le régime économique (...) Il ne semble donc pas possible 
qu'on puisse avoir la prétention de prévoir d'avance tous les cas possibles de concurrence déloyale” (AMIEL-
DONAT, Jacqueline. Concurrence déloyale: inefficacité d'une contractualisation et nécessité de prouver le 
caractère déloyal des moyens utilisés. In: Revue Judiciaire de l'Ouest, 1986-1. pp. 25-46. DOI: 
10.3406/juro.1986.1365. Disponível em <http://www.persee.fr/doc/juro_0243-
9069_1986_num_10_1_1365>. Acesso em 15/09/2015. P. 36) 
158 Como, retomando as lições de JHERING, ressalta MIGUEL REALE a respeito do princípio da operabilidade, 
norteador não apenas do Direito Civil pós 2002, mas do Direito como um todo, “é da essência do Direito a sua 
realizabilidade: o Direito é feito para ser executado; Direito que não se executa – já dizia Jhering na sua 
imaginação criadora – é como chama que não aquece, luz que não ilumina, o Direito é feito para ser realizado; 
é para ser operado. [...] Isto posto, o princípio da operabilidade leva, também, a redigir certas normas jurídicas, 
que são normas abertas, e não normas cerradas, para que a atividade social mesma, na sua evolução, venha a 
alterar-lhe o conteúdo através daquilo que denomino ‘estrutura hermenêutica’” (REALE, Miguel. O Projeto 
do Novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 1999. Pp. 10-11) 
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Direito – como ocorre nas ordens jurídicas analisadas – sob a forma de uma cláusula geral: 

na Convenção da União de Paris, qualquer ato “contrário aos usos honestos”. Na Lei de 

Propriedade Industrial, o emprego de “meios fraudulentos” para desviar clientela e atos 

“tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre 

estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e 

serviços postos no comércio”. Na lei espanhola, “todo comportamiento que resulte 

objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe”. Em Portugal, novamente a noção 

de contrariedade “às normas e usos honestos”, mas, de forma mais ampla, “de qualquer ramo 

de atividade económica”. No direito italiano, o ato contrário à “correttezza professionale”. 

 Passamos agora a verificar qual o seu conteúdo. 

6.1.1. O conteúdo da cláusula geral 

 Conforme aponta GAMA CERQUEIRA, as “noções de lealdade, 

honestidade, bons costumes e boa-fé”, com base nas quais é a concorrência desleal definida, 

“são bastante vagas e imprecisas, variando conforme o grau de moralidade e sensibilidade 

de cada pessoa”159. 

 Mais do que variar segundo o grau de moralidade e sensibilidade 

individuais, o padrão de lealdade e honestidade varia conforme o tempo e lugar e conforme 

o tipo de mercado. 

 Como ressalta MILTON HANDLER,  

There is probably no term in law or economics which is more difficult to define 
than ‘unfair competition’. The phrase is obviously more of an epithet than a word 
of art. Its legal usage embodies a conclusion rather than the means of determining 
the legality of business behavior. Definition by illustration merely exhibits a 
multiplicity of usage rather than any identity of meaning. Temporal and personal 
factors are also significant. What was fair yesterday may be unfair today. What is 
deemed unfair by one group of business men may be regarded as eminently proper 
by another. What is offensive to a commission may be palatable to the courts. 
There are other variables. Practices that are economically justifiable in one 
industry may be reprehensible in others. What is harmless to competitors may be 
harmful to consumers and vice versa.160 

                                                 
159 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. V. II. Tomo II. Rio de Janeiro: Lumen 
Iuris, 2010. P. 279. 
160  HANDLER, Milton. Unfair competition. In: Iowa Law Review, v. XXI, jan.-1936, n. 2, pp. 175-262. P. 
176. 
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 É preciso, todavia, aferir a regularidade do comportamento dos 

agentes econômicos a partir de avaliações mais objetivas do que seja leal e honesto. Assim, 

tanto em prol da segurança jurídica, quanto para evitar que se  deixe demasiadamente aberto 

o conceito, é preciso delimitar os padrões de lealdade, honestidade161, bons costumes e boa-

fé que serão utilizados para qualificar um ato como desleal e, por consequência, ilícito.  

 Não se pode perder de vista que, na relação concorrencial, deve-se 

admitir o dolus bonus, entendido como “práticas usuais ou normais do comércio, de que são 

exemplos os exageros utilizados na publicidade comercial [...] considerado de somenos 

importância e, assim, tolerado”162. 

 Igualmente não se pode deixar de considerar que a ética do agente 

econômico não coincide com o padrão ético dos membros em geral da sociedade (ou do 

padrão que destes se espera). 

 Do contrário, se os Tribunais se sensibilizarem com pouco na 

acirrada luta concorrencial, estar-se-á, na maior parte das vezes, tutelando um agente 

econômico ineficiente, em detrimento do concorrente mais arrojado que busque tomar o seu 

lugar. Como o dano (desvio de clientela) nesse âmbito é natural, aceito e até mesmo 

desejado, e os meios empregados para o atingir são, por vezes, ousados, é preciso cautela ao  

avaliar se, de fato, o meio ofende o padrão de honestidade e em que medida o resultado 

alcançado (ou o prejuízo causado ao concorrente) decorre dessa violação ou de uma conduta 

aceitável.  

 Uma interpretação por demais punitiva, nesse caso, implicaria tolher 

a livre concorrência e tutelar o comodismo de empresas consolidadas, desincentivando a 

inovação, com prejuízo à sociedade como um todo no longo prazo. 

 Por outro lado, a percepção de que a repressão à concorrência desleal 

pode prover maior efetividade às normas que regulam a atuação dos agentes econômicos no 

mercado conduz a uma interpretação um pouco mais elástica dos usos honestos, de modo 

                                                 
161 Como explica BITTAR, “domina o mundo negocial o princípio da honestidade, pressuposto necessário ao 
regime da livre concorrência, ao qual se associa o da lealdade (ou correção profissional)” (BITTAR, Carlos 
Alberto. Teoria e prática da concorrência desleal. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. P. 41). 
162 AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 6ª ed. rev., atual. e aum. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. P. 
498. 



80 
 
que estes operem como mais uma forma de regular o comportamento das empresas em prol 

dos valores socialmente desejados. 

 Essa interpretação mais ampla não é estranha ao nosso Direito, 

embora a Convenção da União de Paris, incorporada ao direito interno, utilize a expressão 

“usos honestos”. O ato de concorrência desleal é uma modalidade de abuso de direito163, na 

medida em que o agente econômico se excede no exercício da liberdade de concorrência. 

 Aliás, como ressalta SCHREIBER, a respeito da relação entre abuso de 

direito e o exercício da liberdade de concorrência: 

o abuso de direito, por sua longa influência no direito pátrio, serviu de base a uma 
série de construções específicas voltadas a reprimir os excessos de liberalismo em 
setores determinados da atividade econômica. Tal importância histórica do abuso 
de direito na experiência brasileira, como instrumento pioneiro no combate aos 
excessos do liberal-individualismo, garantirá sua continuada aplicação ao menos 
em figuras específicas que colhem no ato abusivo sua inspiração, justificativa e 
até nomenclatura. As referências ao abuso de autoridade, às cláusulas abusivas, ao 
abuso de poder econômico, à publicidade abusiva, ao abuso da personalidade 
jurídica e tantas outras figuras específicas consagradas pela praxe ou pela lei 
continuarão a frequentar a jurisprudência, conservando a força subjacente do 
abuso do direito como fonte de institutos específicos.164 

 Assim, o ato de concorrência será reputado desleal também quando, 

ao exercer a liberdade de concorrência, a empresa exceder manifestamente os limites 

impostos à referida liberdade pelo (1) seu fim econômico ou social; (2) pela boa-fé; ou (3) 

pelos bons costumes, sendo dispensável perquirir uma intenção de prejudicar, dada a adoção, 

pelo nosso Código Civil, de concepção objetivista do abuso de direito165. 

 A cláusula geral de concorrência desleal no direito brasileiro, 

portanto, vai além dos usos honestos em matéria comercial ou industrial, para abranger 

também as condutas que, em uma relação concorrencial, desbordem manifestamente dos 

limites impostos pelo fim econômico e social, pela boa-fé e pelos bons costumes (artigo 187 

do Código Civil). 

                                                 
163 MICHELLI DE ALMEIDA é categórico ao referir que “a concorrência desleal vem a ser o abuso do direito de 
livre concorrência” (ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de. Abuso do direito e concorrência desleal. São 
Paulo: Quartier Latin, 2004. P. 189). Também é o que afirma BITTAR: “a ação é, no âmbito civil, do gênero da 
responsabilidade, pois configuram abuso de direito as práticas desleais, dispensada a prova de prejuízo e de 
intenção, o que lhe confere, pois, conotação própria” (BITTAR, Carlos Alberto. Teoria e prática da 
concorrência desleal. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. P. 77). 
164 SCHREIBER, Anderson. Direito civil e Constituição. São Paulo: Atlas, 2013. P. 60. 
165 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. P. 121. 
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 No tocante ao fim econômico e social, é a Constituição Federal que 

auxilia a conceber quais seriam os limites à liberdade de concorrência. Dispõe o artigo 170, 

que inaugura o Capítulo I (“Dos princípios gerais da atividade econômica”) do Título VII 

(“Da Ordem Econômica e Financeira”), que: 

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

 Ora, se, ao lado da livre concorrência, são princípios da ordem 

econômica a defesa do consumidor e do meio ambiente, e a ordem econômica, fundada na 

livre iniciativa, visa a assegurar a justiça social, o exercício da liberdade de concorrência que 

deixe, de modo “nítido, manifesto, clamoroso”166, de observar esses princípios, que com ela 

convergem na promoção da ordem econômica desejada pelo constituinte, considerar-se-á 

ilícito. 

 Como explica MICHELLI DE ALMEIDA, “o princípio da livre iniciativa 

encontrado no dispositivo acima mencionado [artigo 170 da Constituição Federal] deve ser 

usado em harmonia com os demais princípios, até porque são todos regras que indicam um 

ideal a ser buscado”167. 

 Igualmente ilícito será o ato que, no exercício da liberdade de 

concorrência, desbordar dos limites impostos pela boa-fé objetiva, entendida em sua função 

corretora168 e os bons costumes. 

                                                 
166 BOULOS, Daniel M. Abuso do direito no novo Código Civil. São Paulo: Método, 2006. P. 163. 
167 ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de. Abuso do direito e concorrência desleal. São Paulo: Quartier Latin, 
2004. P. 107. 
168 A respeito da função corretora exercida pela da boa-fé objetiva na norma que coíbe o abuso de direito, 
JUDITH MARTINS-COSTA ensina que “o art. 187 prevê, portanto, uma ilicitude no modo de exercício de posições 
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 Vista a questão sob essa perspectiva, observa-se que, também no 

Brasil, a repressão à concorrência desleal assume, na atualidade, escopos que transcendem a 

tutela patrimonial do concorrente.  

 Não se quer com isso refutar o que se expôs acima, no que se refere 

aos objetivos imediatos e mediatos da tutela em questão. Reforçamos que o objetivo 

imediato da repressão à concorrência desleal é a proteção da lealdade da concorrência e da 

expectativa de lucro nutrida pelos concorrentes tendo como pressuposto que a luta 

concorrencial se dará em bases leais.  

 Não obstante isso, é possível verificar que a tutela do concorrente 

pode gerar efeitos colaterais altamente benéficos, funcionando como um mecanismo privado 

de regulação dos comportamentos e de imposição, aos agentes econômicos, do padrão de 

comportamento desejado pelo direito e que se coaduna com os valores da sociedade.  

 Assim, se, em um primeiro momento, possa parecer que o viés do 

direito brasileiro em matéria de concorrência desleal se distancia do direito espanhol – que, 

como visto, centraliza a análise da conduta do competidor na boa-fé, e traz dentre o rol de 

ilícitos práticas como a contratação de imigrantes ilegais (vide item 4.2) – basta 

contextualizar a Lei nº 9.279/1996 com os valores fundantes da ordem econômica na 

Constituição Federal e completar as normas da Convenção da União de Paris e da Lei de 

Propriedade Industrial com a norma geral do artigo 187 do Código Civil para perceber que, 

também entre nós, a disciplina da concorrência desleal pode – rectius, deve – funcionar como 

uma disciplina das condutas dos agentes econômicos no mercado, atuante, no âmbito civil, 

por meio das tutelas inibitória e ressarcitória. 

                                                 
jurídico-subjetivas – não apenas direitos subjetivos, em sentido técnico, porém, por extensão, também poderes, 
liberdades, pretensões e faculdades. Por esta razão, delineia uma ilicitude que só se pode apreender em 
concreto, isto é, como resultado de uma ponderação entre os elementos circunstanciais fáticos e normativos 
envolventes, precisamente, deste modo de exercício. Sendo o direito subjetivo substancialmente funcional, os 
poderes que carrega são instrumentais. São os elementos fático-contextuais que permitem descobrir, por detrás 
de uma atuação formalmente adequada, a ilicitude, no exercício, vale dizer: um modo de se exercerem direitos, 
poderes ou faculdades contrário aos vetores axiológicos fundamentais do sistema jurídico. É justamente por 
conta dessas características que ilicitude no modo de exercício não é detectável a priori, inexistindo um 
conteúdo pré-definido pelo legislador do que seja o exercício regular e funcionalmente adequado. São as 
circunstâncias presentes no momento do exercício do direito, liberdade, poder ou faculdade que vão configurar, 
ou não, a sua admissibilidade, isto é, a sua conformidade com o respectivo fim econômico ou social, a boa-fé 
ou os bons costumes.” (MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: critérios para a sua aplicação. 
São Paulo: Marcial Pons, 2015. Pp. 612-613). 
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 Esse influxo da repressão à concorrência desleal de um direito 

voltado ao resguardo de interesses individuais, para um propósito de tutela da lealdade de 

concorrência, atuando como um mecanismo de regulação privada do comportamento dos 

agentes econômicos no mercado é, aliás, observada não apenas no Brasil, não apenas na 

Espanha, mas também na França. A esse respeito, ressalta NICOLAS DORANDEU que: 

Historicamente a ação de concorrência desleal se apresentava como uma ação 
visando à proteção de interesses individuais dos titulares de uma posição 
concorrencial contra o exercício de uma concorrência decorrente de meios 
desleais. Essa finalidade restrititva conheceu uma evolução. Atualmente a ação de 
concorrência desleal não mais pode ser identificada apenas sob a perspectiva de 
uma finalidade exclusivamente protetiva de interesses individuais dos 
concorrentes. A ação de concorrência desleal é também utilizada, na falta de regras 
particulares, como instrumento de garantia da lealdade do processo concorrencial. 
Essa evolução conduziu a uma verdadeira continuidade dos conceitos em matéria 
concorrencial.169  

6.1.2. Princípios auxiliares na concretização da cláusula geral 

 Boa-fé objetiva, fim econômico e social, usos honestos, correção 

profissional, lealdade, todos os parâmetros para aferir a legitimidade do exercício da 

liberdade de concorrência são conceitos fluidos, de certo modo vagos e de difícil transplante 

para os casos concretos.  

 Ciente das dificuldades disso decorrentes, ASCENSÃO, partindo do 

pressuposto de que a concorrência está baseada em dois pilares, quais sejam “a 

objectividade, ou autenticidade, da oferta” e “a liberdade, ou genuinidade, da escolha”170 e 

de que “toda a concorrência deveria ser uma concorrência pela prestação”171, propõe que 

“toda a concorrência desleal implica violação do princípio da prestação”172, este consistindo 

                                                 
169 Tradução livre de “Historiquement l’action en concurrence déloyale est présentée comme une action visant 
à la sauvegarde des intérêts individuels des titulaires d’une position concurrentielle contre l’exercice d’une 
concurrence suivant des moyens déloyaux. Cette finalité restrictive a connu une évolution. Aujourd’hui l’action 
en concurrence déloyale ne peut plus être identifiée à cette seule perspective d’une finalité exclusivement 
protectrice des intérêts individuels des concurrents. L’action en concurrence déloyale est aussi utilisée, à défaut 
de règles particulières, comme un instrument de sauvegarde de la loyauté du processus concurrentiel. Cette 
évolution conduit à une véritable continuité des concepts en matière concurrentielle.” (DORANDEU, 
Nicolas. Le dommage concurrentiel. Nouvelle édition [online]. Perpignan: Presses universitaires de Perpignan, 
2000 (généré le 28 octobre 2015). Disponível em <http://books.openedition.org/pupvd/1946>. ISBN: 
9782354121990. Posição 234). 
170 ASCENSÃO, José Oliveira. O princípio da prestação: um novo fundamento para a concorrência desleal? 
In: ASCENSÃO, José Oliveira, et. al. Concorrência desleal. Coimbra: Almedina, 1997. P. 9. 
171 ASCENSÃO, José Oliveira. O princípio da prestação: um novo fundamento para a concorrência desleal? 
In: ASCENSÃO, José Oliveira, et. al. Concorrência desleal. Coimbra: Almedina, 1997. P. 9. 
172 ASCENSÃO, José Oliveira. O princípio da prestação: um novo fundamento para a concorrência desleal? 
In: ASCENSÃO, José Oliveira, et. al. Concorrência desleal. Coimbra: Almedina, 1997. P. 38. O autor faz essa 
afirmação após distinguir entre concorrência ilícita, enquanto ato de concorrência que viole proibição 
específica, e concorrência desleal, somente a esta aplicando o princípio da prestação. 
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um princípio hermenêutico útil para estabelecer o “conteúdo material  da cláusula geral de 

contrariedade às normas e usos honestos”173. 

 Conforme SPRING STEVENS, “in an economic sense fair competition 

signifies a competition of economic or productive efficiency”174, de modo que “the essence 

of fair competition is the preservation of the efficient and the destruction of the 

inefficient”175.  

 No mesmo sentido, CALIXTO SALOMÃO FILHO explica que “o ganho 

de mercado só é admissível quando decorrer de melhor desempenho econômico, e não de 

uma conduta ilícita”176 e a eficiência deve ser encarada, na atualidade, não apenas como 

“maximização da riqueza global da sociedade”, sendo imprescindível que “garantir que os 

ganhos líquidos de escala sejam repassados aos consumidores”177. 

 Na legislação antitruste, a eficiência é, inclusive, uma excludente de 

ilicitude quanto à infração de dominação de mercado relevante de bens ou serviços, assim 

enunciada no §1º do artigo 36 da Lei 12.529/2011: “A conquista de mercado resultante de 

processo natural fundado na maior eficiência de agente econômico em relação a seus 

competidores não caracteriza o ilícito previsto no inciso II do caput deste artigo”.  

 Embora a eficiência não seja o único valor perseguido, tanto assim 

que cede lugar a outros valores quando em colidência178, esse princípio é um bom norteador 

para aferição da lealdade do agente econômico, permitindo avaliar quando a vantagem 

competitiva é adquirida por uma maior habilidade e gera um ganho de bem-estar179 ou, 

                                                 
173 ASCENSÃO, José Oliveira. O princípio da prestação: um novo fundamento para a concorrência desleal? 
In: ASCENSÃO, José Oliveira, et. al. Concorrência desleal. Coimbra: Almedina, 1997. P. 40. 
174 STEVENS, William Harrison Spring. Unfair competition: a study of certain practices. Chicago: The 
University of Chicago Press. P. 5. 
175 STEVENS, William Harrison Spring. Unfair competition: a study of certain practices. Chicago: The 
University of Chicago Press. P. 7. 
176 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial. São Paulo: Malheiros, 2013. P. 445. 
177 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial. São Paulo: Malheiros, 2013. P. 446. 
178 Traçando a evolução histórica do papel da eficiência no Direito Antitruste, CALIXTO SALOMÃO FILHO aponta 
que “ao refluxo das ideias liberais chicagoanas corresponde exatamente a concepção de que a eficiência não 
pode e não deve ser entendida como o único e nem o principal dos objetivos do direito concorrencial” 
(SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial. São Paulo: Malheiros, 2013. P. 446) 
179 Nesse ponto, vale recordar a discussão que gravitou em torno dos aplicativos de transporte remunerado 
individual de passageiros antes que se iniciasse sua regulamentação. Poder-se-ia cogitar que a concorrência 
feita por esses aplicativos em relação aos táxis seria ilícita, porquanto os táxis operam em mercado regulado, 
sujeitos a regras estabelecidas em prol da segurança dos passageiros. Um argumento frequente a favor dos 
aplicativos era justamente o da eficiência: um serviço mais barato e com mais comodidades ao passageiro e 
que, com a entrada de novos players no mercado e a concorrência disso decorrente, faria com que os preços e 
o conforto do consumidor fossem cada vez mais atrativos. Em diversos países, como Itália 
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diversamente, quando a posição no mercado é conquistada por meios espúrios e que devem 

ser combatidos. 

 A eficiência em sua feição redistributiva180 é uma forma de avaliar 

se, no caso concreto, o fim econômico e social da livre concorrência e da livre iniciativa 

estão sendo atingidos. Se o forem, menos chances há de se considerar como desleal o ato de 

concorrência, dado que a expectativa do concorrente ao lucro também deve ser encarada sob 

o viés funcional. 

                                                 
(<http://link.estadao.com.br/noticias/empresas,justica-da-italia-bloqueia-uber-por-concorrencia-
desleal,70001731090>, acesso em 20.10.2016) e Espanha 
(<http://www.valor.com.br/internacional/3809780/espanha-bane-aplicativo-de-transporte-uber-por-
concorrencia-desleal>, acesso em 20.10.2016), os aplicativos foram proibidos de operar pela Justiça, 
justamente sob o argumento de que, fugindo à regulamentação do transporte privado, os aplicativos concorriam 
desleal ou injustamente com os taxistas. No Brasil, foi aberto inquérito administrativo no Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (CADE), a pedido da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara 
dos Deputados contra Uber do Brasil Tecnologia Ltda., para apuração de prática de concorrência desleal. Em 
nota técnica exarada neste inquérito, a Secretaria Geral do CADE consignou que: “para todos os efeitos e até 
que uma decisão pública definitiva sedimente a questão, as ERTs são, atualmente, agentes de mercado 
atendendo pessoas consumidoras e atuando em um ambiente de concorrência.Além disso, cumpre destacar que 
esta SG/Cade reconhece que os efeitos microeconômicos alcançáveis por uma empresa de transporte por 
aplicativo não eram possíveis antes do surgimento de smartphones, de modo que, ao se apoiar nesse tipo de 
tecnologia para prestar serviço de transporte, tais empresas trazem consigo um fenômeno novo. Isso pode, em 
tese, modificar a organização desse mercado e obrigar uma revisão da regulação específica em cada localidade. 
A discussão, portanto, não pode ser sumariamente reduzida a uma lógica binária de ‘transporte pirata’ vs. 
‘transporte legalizado’. Trata-se, antes, de um debate inédito a ser feito junto à sociedade sobre como deverá 
ser pensado e regulado o transporte urbano no futuro, frente às possibilidades e desafios de um novo estilo de 
vida coletivo caracterizado pela conectividade digital constante. Com efeito, citam-se novamente os exemplos 
do Governo do Distrito Federal e da Prefeitura de São Paulo que já sinalizaram haver espaço para a 
reformulação das políticas de transporte individual considerando essa nova realidade, regulamentando, 
inclusive, as ERTs.Assim, a Uber e as demais ERTs devem ser, hoje, consideradas como agentes do mercado 
plenamente legítimos à luz do direito antitruste até que haja uma posição mais clara dos Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário” (disponível em < 
http://sei.cade.gov.br/sei/institucional/pesquisa/documento_consulta_externa.php?hMriKdMVrblSiT6F7EcLf
RwH5BYHT7ZG1-NWxnNiQECCOxpdjv_LDzLAWE1sSkxBd6WeHJdTKzEts6ZkUqT7FA,>, acesso em 
20.10.2016). Após consignar que a aferição de concorrência desleal foge de sua alçada, a referida nota técnica 
refere, ainda, que, considerado o papel do CADE, “seria um contrassenso esta autarquia se posicionar no 
sentido de barrar a entrada de novos agentes, como a Uber e outras ERTs, que parecem trazer mais concorrência 
ao setor de transporte individual nos grandes centros urbanos [...] a entrada da Uber é potencialmente pró-
competitiva [...] Portanto, visto que as estruturas da livre concorrência são aprimoradas (e não comprometidas) 
com a entrada desses novos agentes, não há de se falar em infração da ordem econômica em relação unicamente 
à sua entrada no mercado”. A questão, como amplamente divulgado, passou, então, a ser objeto de discussão 
no legislativo, voltando-se a discussão das formas de regulamentação do serviço. Até o momento em que essa 
Dissertação é finalizada, não se pôs um ponto final na questão, ainda estando em tramitação o Projeto de Lei 
da Câmara (PLC) nº 28/2017. Fato é que, independentemente da regulamentação, os serviços de táxi e de 
transporte remunerado individual de passageiros têm convivido e a presença dessa alternativa provocou 
melhora na prestação do serviço de táxi (a título de exemplo, lembramos, no município de São Paulo, a 
introdução da obrigatoriedade de os taxistas oferecerem como forma de pagamento o cartão). Com isso, 
percebe-se que a chegada desses novos agentes no mercado de transporte aumentou (ao menos 
momentaneamente) o bem-estar do destinatário do serviço, gerando um ganho de eficiência, ingrediente que 
deve ser agregado na aferição da licitude da atuação dos “uberistas”.   
180 “ou seja, o ganho repartido com o consumidor” (SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial. São 
Paulo: Malheiros, 2013. P. 446). 
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 Além do princípio da prestação e da eficiência, também a função 

diferenciadora que norteia todos os institutos da propriedade intelectual181 serve para aferir 

a licitude do comportamento do agente econômico, considerando-se ilícito o ato que suprimir 

a possibilidade de livre escolha pelo consumidor. 

 PIRES DE CARVALHO explica que:  

a propriedade intelectual, de modo mais ou menos formal, existe sempre que uma 
sociedade permita que seus produtores e comerciantes concorram entre si para 
atrair ou manter clientes. A razão da ligação essencial entre a propriedade 
intelectual e a economia de mercado está em que ela protege todos os elementos 
intangíveis que contribuem para diferenciar os produtores e os comerciantes, bem 
como os respectivos produtos e serviços. É, afinal, a propriedade intelectual (em 
todas as suas modalidades) que permite que os consumidores façam escolhas. [...] 
A propriedade intelectual, em todas as suas facetas, garante que essas diferenças 
não serão eliminadas pelos free riders, ou caroneiros gratuitos, sempre dispostos a 
capturar de maneira fácil uma fatia do bolo da diferenciação de produtos. [...] é 
também expressão da função diferenciadora da propriedade intelectual a repressão 
de práticas que constituem ou causam confusão, imitação, plágio, engano ou 
prejuízo à reputação dos concorrentes.182 

Assim, de modo geral, todo ato que induza o consumidor em erro 

sobre as características ou qualidades de um produto ou serviço (seja próprio, seja do rival), 

poderá ser reputado desleal. 

Essa, aliás, é apontada como origem do ilícito de concorrência 

desleal na common law, pela figura do passing-off, baseada na noção de que “nobody has 

any right to represent his goods as the goods of somebody else”183, à qual progressivamente 

se acrescentaram as falsas afirmações (misrepresentation) e os atos fraudulentos184. 

 

 

                                                 
181 Entendida como “conjunto de princípios e de regras jurídicos que regulam a aquisição, o exercício e a perda 
de direitos e de interesses sobre os ativos jurídicos diferenciadores suscetíveis de serem utilizados no comércio” 
(CARVALHO, Nuno Pires de. A propriedade intelectual como fator de diferenciação e o papel fundamental 
que desempenha para assegurar a livre concorrência. In: Revista dos Tribunais, v. 968/2016, pp. 255-287, 
jun./2016. P. 22 da versão online) 
182  CARVALHO, Nuno Pires de. A propriedade intelectual como fator de diferenciação e o papel fundamental 
que desempenha para assegurar a livre concorrência. In: Revista dos Tribunais, v. 968/2016, pp. 255-287, 
jun./2016. Pp. 13 e 31-32 da versão online. 
183 HAINES, Charles Grove. Efforts to define unfair competition. In: Yale Law Journal, v. XXIX, nov.-1919, 
nº 1. Reedição de Bibliolife, p. 2. 
184 STEVENS, William Harrison Spring. Unfair competition: a study of certain practices. Chicago: The 
University of Chicago Press. P. 3. 
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6.1.3. Elementos do ato de concorrência desleal 

 Analisados os princípios que integram a cláusula geral de repressão 

à concorrência desleal e os princípios que auxiliam o intérprete e aplicador em sua 

concretização, passaremos a analisar quais os requisitos necessários para qualificar 

juridicamente um ato como de concorrência desleal. 

 Partindo o conceito de concorrência desleal do art. 10 bis da 

Convenção de Paris (“constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência 

contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial”) e da norma do artigo 209 

da Lei nº 9.279/1996 (“Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em 

ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade 

industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a 

reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, 

industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.”), 

bem como o acréscimo de parâmetros que a essa norma confere o artigo 187 do Código Civil 

– pode-se elencar como pressupostos para a caracterização de um ato como concorrência 

desleal os seguintes: 

6.1.3.1.Relação de concorrência 

 Em primeiro lugar, para que se cogite de “concorrência desleal” ou 

qualquer outra figura assemelhada que estamos tratando no presente trabalho (portanto, 

também a concorrência ilícita em sentido estrito, a concorrência sobre bases ilícitas e a 

repercussão privada do ilícito antitruste), é preciso que haja, entre o pretenso lesante e o 

concorrente que se julga vitimado uma relação de concorrência ou de “campos colidentes 

de interesses”185, consistente, segundo MICHELLI DE ALMEIDA, na “possibilidade de 

competitividade entre os fornecedores de um mesmo bem ou serviço, com o objetivo de 

trazer para si o maior número de consumidores (clientes)”186, de modo que “a diversidade 

de negócios ou de bases de atuação elide a configuração”187. 

                                                 
185 BITTAR, Carlos Alberto. Teoria e prática da concorrência desleal. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2005. P. 48. 
186 ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de. Abuso do Direito e Concorrência Desleal. São Paulo: Quartier 
Latin, 2004. P. 139. 
187 BITTAR, Carlos Alberto. Teoria e prática da concorrência desleal. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2005. P. 48. 
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 É fundamental, aqui, emprestar do Direito Antitruste a noção de 

mercado relevante, enquanto ambiente “em que se travam as relações de concorrência ou 

atua o agente econômico cujo comportamento está sendo analisado”188. É o âmbito material 

(quanto ao produto) e territorial (quanto à área) de disputa entre os agentes econômicos pela 

preferência dos consumidores. 

 A definição do mercado relevante se assenta na noção de 

substitutibilidade dos produtos e serviços entre si no mesmo âmbito territorial (mercado 

relevante geográfico), abrangendo quer produtos idênticos, quer produtos que satisfaçam a 

mesma necessidade (produtos similares)189.  

 Para a delimitação do mercado relevante, é necessário analisar, pois, 

suas duas facetas: a de produto e a geográfica. 

 No que se refere ao mercado relevante geográfico, importa perquirir 

“o custo de transporte, a natureza do produto e a existência de barreiras legais, como 

regulamentos ou barreiras tarifárias ou não tarifárias naquele mercado”190 e, ainda, os hábitos 

dos consumidores191, já que tais fatores influirão na possibilidade de um consumidor buscar 

ou não em outra área o produto que busca para satisfazer suas necessidades. Evidentemente, 

se o custo de transporte for muito alto, não será viável o deslocamento. Do mesmo modo, 

caso se trate de um produto altamente perecível ou de difícil locomoção, o tempo ou modo 

de deslocamento inviabilizam que o consumidor adquira os produtos e serviços em área 

situada a partir de certa distância. Em síntese, cuida-se de perquirir “quais produtos em quais 

áreas geográficas são substituíveis entre si”192. 

 Já no que tange ao mercado relevante de produto (ou mercado 

relevante material193), tem-se como critério de aferição da substitutibilidade a teoria da 

demanda da elasticidade cruzada. Trata-se de verificar se “dois ou mais produtos são 

                                                 
188 FORGIONI, Paula Andrea. Fundamentos do Antitruste. 4ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2010. P. 
210. 
189 BUCHAIN, Luiz Carlos. O poder econômico e a responsabilidade civil concorrencial. Porto Alegre: Nova 
Prova, 2006. P. 47. 
190 BUCHAIN, Luiz Carlos. O poder econômico e a responsabilidade civil concorrencial. Porto Alegre: Nova 
Prova, 2006. P. 47. 
191 FORGIONI, Paula Andrea. Fundamentos do Antitruste. 4ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2010. P. 
217. 
192 BUCHAIN, Luiz Carlos. O poder econômico e a responsabilidade civil concorrencial. Porto Alegre: Nova 
Prova, 2006. P. 49. 
193 FORGIONI, Paula Andrea. Fundamentos do Antitruste. 4ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2010. P. 
213. 



89 
 
intercambiáveis (ou fungíveis) quando o aumento no preço de um deles conduz ao aumento 

da procura do(s) outro(s)”194. 

 A razão para se exigir uma relação de concorrência como 

pressuposto de caracterização de um ato de concorrência desleal é que somente se poderá 

cogitar do dano-evento desvio de clientela (atual ou potencialmente) quando ambos os 

agentes econômicos atuarem em um mesmo segmento, disputando a mesma clientela. 

 Não havendo relação de concorrência, mas tendo o agente 

econômico praticado, em relação a outro agente, conduta que exceda manifestamente os 

limites impostos pela boa-fé objetiva, pelos usos honestos em matéria industrial e comercial, 

ou mesmo viole culposamente direito, causando prejuízo, terá lugar a incidência dos artigos 

186 ou 187 e 927 do Código Civil (tal como ocorre no direito italiano, como visto, quando, 

na inexistência de relação de concorrência, o Código Civil remete o lesado às normas gerais 

de responsabilidade aquiliana195). 

 E, para além de servir para a qualificação jurídica do ato ilícito, a 

definição do mercado relevante importará, ainda, como veremos, para a quantificação dos 

lucros cessantes decorrentes da prática. Isso porque, como teremos a ocasião de expor mais 

detidamente no capítulo destinado à análise do dano, sua prova e quantificação, a 

“indenização”196 a ser conferida ao concorrente lesado somente poderá abranger o lucro 

havido pelo lesante (artigo 210, II da Lei nº 9.279/1996) ou o lucro que o lesado 

razoavelmente deixou de perceber (artigo 210, I da Lei nº 9.279/1996) provenientes do 

mercado relevante compartilhado por ambos os agentes econômicos. 

 Assim, se, a título de exemplo, um produtor que atua em todo o país 

divulga, na rede mundial de computadores, falsas afirmações capazes de desacreditar um 

produtor que atua apenas na região Sudeste e, no curso da demanda, o critério do artigo 210, 

II da Lei nº 9.279/1996 se revelar mais favorável ao lesado (“os benefícios que foram 

auferidos pelo autor da violação do direito”), o lucro a ser restituído à vítima do ilícito não 

poderá corresponder àquele obtido em escala nacional, mas apenas no mercado 

                                                 
194 FORGIONI, Paula Andrea. Fundamentos do Antitruste. 4ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2010. P. 
219. 
195 Na Espanha, como visto, a relação de concorrência não é exigida, o que se pode atribuir ao declarado escopo 
publicista da lei de concorrência desleal daquele país. 
196 Adiante, demonstraremos a impropriedade de usar a palavra “indenização” nesse contexto, já que o critério 
do artigo 210, II da Lei nº 9.279/1996 não tem cunho indenizatório, mas sim restitutório. 
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compartilhado, ou seja, na região Sudeste, uma vez que, apenas nesta o ato de concorrência 

desleal terá desviado clientela que, não fosse a falsa afirmação, acorreria ao concorrente 

prejudicado. 

 Vale observar, ainda, que a relação de concorrência exigida pode ser 

atual ou potencial, de sorte que o ato se destine a impedir ou dificultar o ingresso, na arena 

de trocas, do agente econômico que tencionava disputar aquele mercado. 

6.1.3.2. Existência de clientela atual ou potencial e idoneidade para seu desvio 

 Consectário da exigência de uma relação de concorrência é a 

necessidade de haver clientela atual ou potencial197, passível de ser desviada. Isso porque, 

partindo do enunciado no artigo 209 da Lei nº 9.279/1996 (atos “tendentes a prejudicar a 

reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, 

industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio”), 

pode-se conceber que “todo o direcionamento das ações, nesse campo, se volta para a 

clientela. É a disputa por sua captação que qualifica o ato, pois, como de concorrência 

desleal, quando buscada por meios abusivos”198. 

 Daí que, se clientela (atual ou potencial) não houver, o ato desleal 

não será “tendente” a desviar clientela (porque inexistente esta), não configurando o ilícito 

de concorrência desleal. 

 A par disso, a doutrina aponta, como requisito para que se repute o 

ato como um ilícito de concorrência desleal, que haja potencialidade danosa, ou seja, que o 

“ato resultante da violação de normas e de usos honestos” “seja suscetível de repreensão e 

que venha ou possa vir a causar prejuízo”199.  

 Como lembra BITTAR, para a configuração do ilícito, “não se exige 

a concretização de dano: basta a possibilidade ou o perigo de sua superveniência”200, já que 

                                                 
197 ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de. Abuso do direito e concorrência desleal. São Paulo: Quartier Latin, 
2004. P. 140. 
198 BITTAR, Carlos Alberto. Teoria e prática da concorrência desleal. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2005. P 48. 
199 ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de. Abuso do direito e concorrência desleal. São Paulo: Quartier Latin, 
2004. P. 141. 
200 BITTAR, Carlos Alberto. Teoria e prática da concorrência desleal. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2005. P. 48. 
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“a ação de concorrência objetiva principalmente a cessação dos atos definidos como 

repreensíveis, reparando-se os prejuízos consequentes”201. 

 Essa potencialidade danosa tem de ser encarada de modo amplo, 

abrangendo não apenas o desvio de clientela, como também as lesões à reputação do 

concorrente, de modo que também o perigo de dano extrapatrimonial justifique qualificar o 

ato como ilícito e, consequentemente, propiciar a adoção de medidas de caráter inibitório, 

destinadas à cessação da prática. 

 Aqui, cabe advertir que, como exporemos detalhadamente no tópico 

destinado ao dano, no capítulo 8.2.3, a potencialidade danosa (entendida de modo abrangente 

como a idoneidade do ato para desviar clientela ou abalar a reputação do concorrente) é 

necessária e suficiente para qualificar o ato como desleal e fazer atuar a tutela preventiva, 

consubstanciada na adoção de medidas inibitórias, mas a mera potencialidade lesiva, embora 

necessária, é insuficiente para que entre em ação a responsabilidade civil, com a adoção da 

medida que lhe é típica (a imposição do dever de indenizar), dependente que esta é da efetiva 

caracterização de um dano. 

6.1.3.3. Deslealdade 

 Por fim, a concorrência desleal pressupõe a deslealdade do meio 

adotado pelo agente econômico para atingir o fim típico de qualquer ato concorrencial (lícito 

ou ilícito), que é o desvio de clientela. 

 Neste item, remetemos o leitor às observações já tecidas quando se 

tratou da cláusula geral de concorrência desleal (item 6.1) e do regime jurídico brasileiro 

(capítulo 5).  

 Às noções ali já postas, acrescenta-se que usualmente são os atos 

desleais agrupados, a partir do rol de crimes do artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial, 

os atos que, em geral, causam confusão, empregam meios fraudulentos ou envolvem 

falsidade, aliciamento de empregados e divulgação de segredos e informações inverídicas 

danosas à reputação. 

                                                 
201 BITTAR, Carlos Alberto. Teoria e prática da concorrência desleal. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2005. P. 48. 
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 GAMA CERQUEIRA202 propõe enquadrar esses comportamentos em 5 

grandes espécies: (i) meios tendentes a causar confusão entre estabelecimentos ou produtos; 

(ii) denigração, ou seja, atos destinados a prejudicar a imagem e reputação do concorrente 

(honra objetiva); (iii) suborno e aliciamento de prepostos; (iv) divulgação ou utilização de 

segredos industriais ou de negócio; e (v) inadimplemento contratual. 

 Já VAN RYN203 classifica os atos contrários aos usos honestos na 

tríade (i) atos ensejadores de confusão, consubstanciados, por exemplo, no emprego de sinais 

distintivos semelhantes ou idênticos204, semelhança na fachada do estabelecimento; (ii) 

desvio de clientela, nos quais estariam inseridos os atos de denigração; e (iii) atos contrários 

à moral, dos quais seria exemplo o aliciamento de empregados do concorrente205. 

 Convém agrupar determinados atos, como boicote, violação de 

segredos, assédio aos clientes e o aliciamento ilícito dos empregados, na categoria de “atos 

de desorganização da atividade do concorrente”, como sugere TUNC206, acrescentando-se, 

ainda, os atos de desorganização do mercado. 

 A esses grupos de atos, convém acrescer a figura de concorrência 

parasitária, na qual, como visto, o concorrente não adota propriamente um comportamento 

imoral ou ilegítimo, mas se aproveita, de modo sistemático, das inovações do concorrente, 

agindo como free rider.  

6.2.  Outras modalidades de concorrência ilícita e seus requisitos 

 Considerando o que já se expôs no capítulo 5 acerca das demais 

modalidades de ilicitude no exercício da livre concorrência na perspectiva do concorrente 

lesado, elencaremos abaixo, de modo sintético, os requisitos de caracterização, 

respectivamente, da concorrência ilícita stricto sensu, da concorrência sobre bases ilícitas e 

                                                 
202 Apud ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de. Abuso do Direito e Concorrência Desleal. São Paulo: 
Quartier Latin, 2004. P. 144. 
203 Apud ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de. Abuso do Direito e Concorrência Desleal. São Paulo: 
Quartier Latin, 2004. P. 153. 
204 Lembrando que, caso se trate de marca registrada, há proteção específica, não recaindo, portanto, no âmbito 
subsidiário da concorrência desleal. 
205 O aliciamento, no entanto, só é reputado ilegal, como observa ANDRÉ TUNC, quando praticado em larga 
escala, ou com o propósito de se beneficiar de conhecimento especial adquirido pelo empregado, ou se a ele é 
oferecido salário ou benefícios que extrapolem o razoável (TUNC, André. Unfair Competition: French and 
European Approaches. In: Monash University Law Review, nº 34, 1974-1975, Australia, p. 38). 
206 TUNC, André. Unfair Competition: French and European Approaches. In: Monash University Law Review, 
nº 34, 1974-1975, Australia, P. 38. 
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das infrações à ordem econômica, sem a pretensão de exaurir a análise de cada uma dessas 

modalidades, aos quais se somarão a necessidade de relação de concorrência. 

6.2.1. Concorrência ilícita stricto sensu 

 Acerca da distinção entre concorrência ilícita stricto sensu e a 

concorrência desleal, explica JACQUELINE AMIEL-DONAT que: 

Uma distinção fundamental na matéria, ainda que frequentemente omitida, é 
aquela entre a concorrência desleal e a concorrência proibida ou não autorizada. 
A concorrência proibida ou não autorizada é aquela que tem por objeto restrições 
formais, resultantes da lei ou de contrato: por exemplo, as condições impostas ao 
exercício de uma profissão pelas leis ou regulamentos que constituem obstáculos 
à liberdade de concorrência. Ao contrário, no caso de concorrência desleal, se está 
diante de um certo número de procedimentos considerados criticáveis na luta 
econômica e na busca por clientela [...]. A diferença é importante: na concorrência 
proibida, aquele que comete um ato de concorrência age sem direito; na 
concorrência desleal, ele faz apenas um uso excessivo de sua liberdade207 

 Como decorre da explicação acima, a concorrência ilícita consistirá 

no exercício da concorrência nas hipóteses em que, por disposição legal ou contratual, ela 

não puder ser exercida por aquele agente. 

 No âmbito contratual, pode-se recordar da cláusula de não-

concorrência frequente em trespasses de estabelecimento. Após longa evolução 

jurisprudencial, essa cláusula, que, “no mercado, assume função típica, objetiva, reconhecida 

por todos os agentes”208, pode-se considerar implícita em qualquer contrato de trespasse, 

ante o disposto no artigo 1.147 do Código Civil, segundo o qual “Não havendo autorização 

expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente, nos 

cinco anos subsequentes à transferência”.  

                                                 
207 Tradução livre de: “Une distinction tout â fait fondamentale dans la matière, bien que souvent omise, est 
celle de la concurrence déloyale et de la concurrence interdite ou non autorisée. La concurrence interdite ou 
non autorisée est celle qui fait l'objet de restrictions formelles, résultant de la loi ou d'un contrat : pour en 
donner un exemple, les conditions fixées â l'exercice d'une profession par des lois ou des règlements 
constituent autant d'obstacles â la liberté de la concurrence. Au contraire, dans le cas de concurrence déloyale, 
on est en présence d'un certain nombre de procédés considérés comme critiquables dans la lutte économique 
et dans la recherche de la clientèle (..). La différence est importante : dans la concurrence interdite, celui qui 
fait acte de concurrent agit sans droit ; dans la concurrence déloyale, il fait seulement un usage excessif de sa 
liberté” (AMIEL-DONAT, Jacqueline. Concurrence déloyale: inefficacité d'une contractualisation et 
nécessité de prouver le caractère déloyal des moyens utilisés. In: Revue Judiciaire de l'Ouest, 1986-1. pp. 25-
46. DOI: 10.3406/juro.1986.1365. Disponível em <http://www.persee.fr/doc/juro_0243-
9069_1986_num_10_1_1365>. Acesso em 15/09/2015. P. 32) 
208 GRAU, Eros Roberto; FORGIONI, Paula Andrea. O Estado, a empresa e o contrato. São Paulo: Malheiros, 
2005. P. 274. 
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 Como observa FORTES BARBOSA, a norma em questão tem caráter 

dispositivo, podendo as partes, mediante previsão expressa no contrato, limitá-la ou ampliar 

sua incidência209, desde que, como anota FORGIONI, fique a restrição limitada no “tempo de 

sua duração e/ou a área geográfica no âmbito da qual a concorrência ficará obstada”210, 

divergindo a autora de FORTES BARBOSA quanto à possibilidade de ampliação dos cinco anos 

fixados no Código Civil211.  

 Também aqui se inserem outros tipos de cláusula de não 

concorrência que não apenas a cláusula de não restabelecimento, tais como pactos de não 

concorrência inseridos em contratos e estatutos sociais, todos esses tipos de cláusula devendo 

ter interpretação restritiva212. 

 Além disso, caracteriza concorrência ilícita o exercício de 

determinada atividade por um agente que não detém a autorização ou licença exigidos para 

aquela atividade213 ou o exercício de concorrência contra um monopólio legal. 

 O que todos esses casos têm em comum é que a disputa por 

oportunidades de troca é exercida quando era vedado ao agente fazê-lo.  

 Como fica evidente, aqui, não se está na seara do abuso de direito, 

mas da pura e simples contrariedade a direito. Ato ilícito em sentido estrito, portanto, 

bastando, para sua configuração, a violação da norma proibitiva do exercício da atividade, 

devendo-se considerar, na aferição de culpa, que se exige do empresário alto grau de 

diligência no tocante ao conhecimento e cumprimento das normas referentes à sua atividade, 

de modo que parece possível presumir a culpa. 

                                                 
209 BARBOSA FILHO, Marcelo Fortes. In: PELUSO, Cezar (Coord.). Código Civil comentado: doutrina e 
jurisprudência. 10ª ed. rev. e atual. Barueri: Manole, 2016. P. 1047. 
210 GRAU, Eros Roberto; FORGIONI, Paula Andrea. O Estado, a empresa e o contrato. São Paulo: Malheiros, 
2005. P. 280. 
211 Para FORGIONI, “embora existam algumas manifestações esparsas admitindo que o prazo da restrição possa 
ser outro, a regra geral é a de que as cláusulas de não-restabelecimento são aceitas desde que limitem a 
concorrência pelo prazo máximo de cinco anos.” (GRAU, Eros Roberto; FORGIONI, Paula Andrea. O Estado, 
a empresa e o contrato. São Paulo: Malheiros, 2005. P. 282). 
212 GRAU, Eros Roberto; FORGIONI, Paula Andrea. O Estado, a empresa e o contrato. São Paulo: Malheiros, 
2005. P. 291. 
213 Imagine-se, a título de exemplo, uma empresa que passa a produzir e comercializar um produto 
domissanitário sem o prévio registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou uma empresa de courrier 
que passasse a entregar cartas, infringindo o monopólio da ECT para a entrega desse tipo de correspondência 
reconhecido no julgamento da ADPF nº 46 pelo Supremo Tribunal Federal. 
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6.2.2. Concorrência sobre bases ilícitas 

 A concorrência sobre bases ilícitas, consoante explicado no capítulo 

5.4, consiste na infração de normas de diversas ordens pelo agente econômico, com o fito de 

rebaixar os custos de produção e, com isso, obter vantagem sobre a concorrência. 

 Para que a violação dessas normas que implicam custo no processo 

produtivo e na gestão empresarial de fato acarrete impacto sobre os concorrentes, é preciso 

que o descumprimento seja sistemático, reiterado, já que violações isoladas (i) não 

caracterizam a existência de uma estratégia empresarial de redução artificiosa dos custos de 

produção; e (ii) não impactam o referido custo. 

 A par disso, como adiantado, o concorrente que imputar ao outro a 

prática de concorrência sobre bases ilícitas terá de demonstrar que ele próprio cumpre todas 

as normas desprezadas pelo suposto lesante para estar legitimado a, com base nessa série de 

atos, pleitear indenização. Isso porque somente nesse caso estará o reclamante sendo 

prejudicado. Se também ele descumprir as normas que encarecem o processo produtivo e, 

consequentemente, o produto final, não há disparidade injusta entre os dois que configure o 

desvio de clientela por meio fraudulento. 

 Nesse âmbito, pode-se incluir o cumprimento de todas as normas 

jurídicas que acarretam elevação do custo de produção, tais como (i) o recolhimento de 

tributos; (ii) o pagamento dos encargos trabalhistas e sociais; (iii) a instalação de 

equipamentos de redução de emissões, o descarte apropriado de resíduos, etc. 

6.2.3. Infrações à ordem econômica 

 No início deste trabalho, apartamos a concorrência desleal dos 

ilícitos antitruste, demonstrando que a repressão a cada um desses ilícitos serve a objetivos 

distintos. Salientamos que, enquanto o antitruste tem por escopo tutelar a concorrência, a 

repressão à concorrência desleal visa a proteger o direito individual do concorrente. 

 As infrações à ordem econômica caracterizam-se pela idoneidade 

para produzir os seguintes efeitos, arrolados no artigo 36 da Lei nº 12.529/2011: (i) limitar, 

falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa;  (ii) 

dominar mercado relevante de bens ou serviços; (iii) aumentar arbitrariamente os lucros; 

e (iv) exercer de forma abusiva posição dominante, a qual consiste na “capacidade do agente 
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dominante de elevar os preços através da diminuição da produção, num determinado 

mercado relevante, sem que haja perda significativa no nível de vendas”214, constatada pela 

participação do agente no mercado “(market share) ou na combinação dessa parcela de 

mercado com a disponibilidade de conhecimento tecnológico, matéria-prima ou mesmo 

capital disponível”215.  

 Como excludente de ilicitude aplicável especificamente à hipótese 

de dominação do mercado relevante, o mesmo artigo, no parágrafo 1º, está a eficiência.  

 Quando produzam os efeitos acima elencados, são consideradas 

infrações à ordem econômica as seguintes condutas, elencadas no §3º do mesmo artigo:  

(i) acordar, combinar, manipular ou ajustar com concorrente os preços de bens ou 

serviços; a produção ou a comercialização de uma quantidade restrita ou limitada de bens ou 

a prestação de um número, volume ou frequência restrita ou limitada de serviços; a divisão 

de partes ou segmentos de um mercado atual ou potencial de bens ou serviços, mediante, 

dentre outros, a distribuição de clientes, fornecedores, regiões ou períodos; preços, 

condições, vantagens ou abstenção em licitação pública;  

(ii) promover, obter ou influenciar a adoção de conduta comercial uniforme ou concertada 

entre concorrentes;  

(iii) limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado; 

(iv) criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa 

concorrente ou de fornecedor, adquirente ou financiador de bens ou serviços;  

(v) impedir o acesso de concorrente às fontes de insumo, matérias-primas, equipamentos 

ou tecnologia, bem como aos canais de distribuição;  

(vi) exigir ou conceder exclusividade para divulgação de publicidade nos meios de 

comunicação de massa;   

(vii) utilizar meios enganosos para provocar a oscilação de preços de terceiros;  

                                                 
214 BUCHAIN, Luiz Carlos. O poder econômico e a responsabilidade civil concorrencial. Porto Alegre: Nova 
Prova, 2006. P. 60. 
215 BUCHAIN, Luiz Carlos. O poder econômico e a responsabilidade civil concorrencial. Porto Alegre: Nova 
Prova, 2006. P. 61. 
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(viii) regular mercados de bens ou serviços, estabelecendo acordos para limitar ou controlar 

a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, a produção de bens ou prestação de serviços, 

ou para dificultar investimentos destinados à produção de bens ou serviços ou à sua 

distribuição;  

(ix) impor, no comércio de bens ou serviços, a distribuidores, varejistas e representantes 

preços de revenda, descontos, condições de pagamento, quantidades mínimas ou máximas, 

margem de lucro ou quaisquer outras condições de comercialização relativos a negócios 

destes com terceiros;  

(x)  discriminar adquirentes ou fornecedores de bens ou serviços por meio da fixação 

diferenciada de preços, ou de condições operacionais de venda ou prestação de serviços;  

(xi) recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, dentro das condições de pagamento 

normais aos usos e costumes comerciais;  

(xii) dificultar ou romper a continuidade ou desenvolvimento de relações comerciais de 

prazo indeterminado em razão de recusa da outra parte em submeter-se a cláusulas e 

condições comerciais injustificáveis ou anticoncorrenciais;  

(xiii) destruir, inutilizar ou açambarcar matérias-primas, produtos intermediários ou 

acabados, assim como destruir, inutilizar ou dificultar a operação de equipamentos 

destinados a produzi-los, distribuí-los ou transportá-los;  

(xiv) açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual 

ou de tecnologia;  

(xv) vender mercadoria ou prestar serviços injustificadamente abaixo do preço de custo;  

(xvi) reter bens de produção ou de consumo, exceto para garantir a cobertura dos custos de 

produção;  

(xvii) cessar parcial ou totalmente as atividades da empresa sem justa causa comprovada; 

(xviii) subordinar a venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um serviço, ou 

subordinar a prestação de um serviço à utilização de outro ou à aquisição de um bem; e  
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(xix) exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, 

tecnologia ou marca.  

 O fato de as condutas acima terem o objetivo de impedir as restrições 

à livre concorrência não significa que as normas antitruste não protejam o concorrente lesado 

por infrações à ordem econômica. O artigo 47 da Lei nº 12.529/2011 assegura ao concorrente 

prejudicado o direito de pleitear “a cessação de práticas que constituam infração da ordem 

econômica, bem como o recebimento de indenização por perdas e danos sofridos, 

independentemente do inquérito ou processo administrativo, que não será suspenso em 

virtude do ajuizamento de ação”. 

 Com isso, sempre que houver “uma relação jurídica concorrencial 

entabulada entre agentes econômicos, num determinado mercado concorrencial”216, o agente 

econômico prejudicado pela infração à ordem econômica terá legitimidade para, com base 

nisso, requerer a cessação da conduta e a indenização dos prejuízos que demonstrar ter 

sofrido. 

 Não é necessário, para tanto, que o Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica (CADE) já tenha julgado a conduta e pronunciado sua ilicitude. Assim, 

mesmo não tendo havido processo administrativo prévio ou tendo o CADE deixado de 

condenar o pretenso infrator217, poderá o concorrente que se sente prejudicado vir a juízo 

invocando, como causa de pedir, a ocorrência de uma infração à ordem econômica. 

 A razão disso é que, conforme explica BUCHAIN,  

 O sistema jurídico brasileiro não afasta do âmbito do Poder Judiciário o exame 
dessa matéria, seja porque as autoridades públicas nem sempre conseguem 
reprimir a violação da ordem econômica de maneira efetiva, seja porque a lei 
atribui ao particular o direito e a legitimidade processual necessários para intentar 
ação judicial visando a cessação de prática ilícita e a indenização respectiva contra 
o ofensor da ordem econômica218  

 Pelo mesmo motivo, na hipótese de haver condenação do CADE, 

pronunciando a ilicitude da conduta, a decisão administrativa não afasta, na ação 

                                                 
216 BUCHAIN, Luiz Carlos. O poder econômico e a responsabilidade civil concorrencial. Porto Alegre: Nova 
Prova, 2006. P. 117. 
217 BUCHAIN, Luiz Carlos. O poder econômico e a responsabilidade civil concorrencial. Porto Alegre: Nova 
Prova, 2006. P. 124. 
218 BUCHAIN, Luiz Carlos. O poder econômico e a responsabilidade civil concorrencial. Porto Alegre: Nova 
Prova, 2006. P. 115. 
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indenizatória movida pelo concorrente, a possibilidade de o juiz entender, na indenizatória, 

não estar configurado o ilícito. 

 Todavia, o reconhecimento da infração pelo órgão administrativo é, 

em juízo, forte elemento de prova do fato constitutivo do direito do concorrente lesado e é 

pouco provável que o juízo entenda diversamente219, podendo ser tomado, como propõe 

CASELTA, como “presunção relativa com relação à existência do cartel, a qual poderia ser 

afastada por outras provas a serem produzidas pelo réu”220, solução que tem a vantagem de 

facilitar a prova do ilícito, ao mesmo tempo que reguarda a aplicação do princípio da 

inafastabilidade da jurisdição. 

 Acrescente-se, ainda, que a responsabilidade decorrente das 

infrações à ordem econômica é objetiva221, por disposição expressa do artigo 36 da Lei nº 

12.529/2011, que dispensa a culpa. 

  

                                                 
219 Mesmo nos casos em que as decisões do CADE são objeto de questionamento em juízo, “em relação ao 
produto entregue pelo Judiciário, sob uma perspectiva quantitativa, verifica-se ser elevado o grau de 
confirmação de decisões” (MARANHÃO, Juliano Souza de Albuquerque; AZEVEDO, Paulo Furquim; 
FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio (Coord.). Direito regulatório e concorrencial no Poder Judiciário. São 
Paulo: Singular, 2014. P. 17). 
220 CASELTA, Daniel Costa. Responsabilidade civil por danos decorrentes da prática de cartel. São Paulo: 
Singular, 2016. P. 212. 
221 BUCHAIN, Luiz Carlos. O poder econômico e a responsabilidade civil concorrencial. Porto Alegre: Nova 
Prova, 2006. P.137. 
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7. AS ORDENS DE TUTELA CONTRA A CONCORRÊNCIA ILÍCITA 

 Delineados os contornos do ato ilícito que nos interessa – a 

concorrência ilícita lato sensu, compreendendo a concorrência desleal em sentido estrito, a 

concorrência sobre bases ilícitas, os ilícitos concorrenciais (ou antitruste) e os atos de 

parasitismo – importa agora mencionar (ainda que brevemente, dado o enfoque dado neste 

trabalho à tutela civil) as possíveis reações da ordem jurídica contra esse ato ilícito, cada 

qual, com suas próprias características, procurando reafirmar o teor das normas jurídicas e 

evitar que o ilícito seja (novamente ou de forma inédita) praticado222. 

 Conforme leciona BITTAR, “o ordenamento jurídico confere vários 

mecanismos de prevenção, de preservação e de ressarcimento ao titular dos direitos, quando 

violados por concorrentes, a fim de garantir [...] o sancionamento próprio às violações 

ocorridas”223, reagindo ao ilícito através de “medidas punitivas e ressarcitivas, que se 

espraiam pelos campos administrativo, civil e penal”224. 

 No tocante à tutela penal, de viés marcadamente punitivo, a Lei nº 

9.279/1996 contém, em seu artigo 195, um rol de condutas tipificadas como crimes de 

concorrência desleal, apenadas com detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa 

(delitos de menor potencial ofensivo, portanto), cuja ação penal é privada (artigo 199 da 

referida Lei) que constituem crimes de perigo, dispensando, pois lesão efetiva ao bem 

jurídico tutelado para sua caracterização. 

  No caso específico dos ilícitos antitruste, há, ainda, uma poderosa 

forma de reação ao ilícito consistente na atuação do CADE, que, diante de infrações à ordem 

econômica, pode aplicar multas cujo valor, em se tratando de empresa, varia entre 0,1% (um 

décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto do exercício anterior à 

instauração do processo administrativo, no ramo de atividade em que cometido o ilícito, 

                                                 
222 É nesse sentido que CÂMARA CARRÁ refere que “o Direito sempre almeja a prevenção, ou seja, sempre 
procura evitar que ocorra o descumprimento de um dever jurídico. Se isto ocorre, entretanto, utiliza-se da 
sanção para punir, represtinar, reeducar ou até mesmo premiar. Em qualquer dos casos, funcione a sanção como 
um incentivo ao cumprimento ou exemplo a ser temido, destina-se ela fundamentalmente a reafirmar o valor 
contemplado pelo ordenamento jurídico, cuja transgressão em última análise procura-se evitar.” (CARRÁ, 
Bruno Leonardo Câmara. Responsabilidade civil sem dano: uma análise crítica: limites epistêmicos  a uma 
responsabilidade civil preventiva ou por simples conduta. São Paulo: Atlas, 2015. P. 67). 
223 BITTAR, Carlos Alberto. Teoria e prática da concorrência desleal. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2005. P. 24. 
224 BITTAR, Carlos Alberto. Teoria e prática da concorrência desleal. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2005. P. 36. 



102 
 
nunca sendo inferior à vantagem auferida, quando possível estimá-la (artigo 37, I da Lei nº 

12.529/2011). 

 Além da multa, que, em caso de reincidência, é dobrada (artigo 37, 

§1º da Lei nº 12.529/2011), pode o CADE impor, de forma isolada ou cumulada, e tendo em 

conta os parâmetros do artigo 45 da referida lei225, outras severas sanções, tais como a 

publicação da decisão condenatória na imprensa, a proibição de contratar com instituições 

financeiras oficiais e participar de licitações públicas, a inscrição no Cadastro Nacional de 

Defesa do Consumidor e a recomendação para concessão de licença compulsória de direito 

de propriedade intelectual ou para que o infrator fique impedido de obter incentivos fiscais 

ou aderir a programas de parcelamento de tributos, cisão da sociedade, transferência de 

controle societário, venda de ativos, a cessação parcial de atividade, a proibição de exercer 

o comércio por até cinco anos, bem como outras medidas consideradas necessárias para 

eliminar a perturbação à ordem econômica (artigo 38 da Lei nº 12.529/2011). 

 Já no plano civil, que incide concomitantemente às tutelas penal e 

administrativa nos casos por elas cobertos e se aplica a todos os casos de concorrência ilícita 

lato sensu objeto do presente estudo, a tutela se desdobra em três frentes: (i) a 

responsabilidade civil, objeto do próximo capítulo, que ensejará a imposição de sanção 

consistente no dever de indenizar os prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes 

do ilícito, voltando-se, pois, à remoção do dano; (ii) a restituição por enriquecimento sem 

causa, que o objetiva remover o lucro ilicitamente obtido pelo ofensor; e (iii) a tutela 

inibitória, atuante mediante a imposição de medidas destinadas a impedir a violação ou a 

fazer cessar sua prática. 

 A respeito da tutela inibitória, ensina MARINONI que “se o dano não 

é elemento constitutivo do ilícito, podendo este último existir independentemente do 

                                                 
225 “Art. 45.  Na aplicação das penas estabelecidas nesta Lei, levar-se-á em consideração:  
I - a gravidade da infração;  
II - a boa-fé do infrator;  
III - a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator;  
IV - a consumação ou não da infração;  
V - o grau de lesão, ou perigo de lesão, à livre concorrência, à economia nacional, aos consumidores, ou a 
terceiros;  
VI - os efeitos econômicos negativos produzidos no mercado;  
VII - a situação econômica do infrator; e  
VIII - a reincidência.” 
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primeiro, não há razão para não se admitir uma tutela que leve em consideração apenas o 

ilícito, deixando de lado o dano”226.  

 Assim, a tutela inibitória, independente da concretização de qualquer 

dano e atuante ainda quando o próprio ilícito ainda esteja em potência, havendo apenas 

“perigo da prática”227, poderá entrar em ação com o fim de “inibir a prática, a reiteração ou 

a continuação de um ilícito”228,  prescindindo, para tanto, de dano, culpa ou dolo229. 

 De fato, segundo aponta CÂMARA CARRÁ, “o que carateriza o ilícito 

vem a ser exatamente o perigo de dano, a potencialidade danosa, representando seu combate 

uma tutela contra a probabilidade do dano e não contra o dano em si mesmo”230  

 É nesse sentido a disposição do artigo 497, parágrafo único do 

Código de Processo Civil: 

Art. 497.  Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o 
juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará 
providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático 
equivalente. 
Parágrafo único.  Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, 
a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a 
demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. 

 Estruturada dessa forma, a tutela inibitória se revela um autêntico 

meio de realizar a prevenção dos danos231, mediante a imposição de obrigações de fazer e 

não fazer cuja coercibilidade é assegurada através de medidas como multa cominatória, 

                                                 
226 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela contra o ilícito: inibitória e de remoção – art. 497, parágrafo único, 
CPC/15. São Paulo: RT, 2015. P. 25. 
227 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela contra o ilícito: inibitória e de remoção – art. 497, parágrafo único, 
CPC/15. São Paulo: RT, 2015. P. 26. 
228 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela contra o ilícito: inibitória e de remoção – art. 497, parágrafo único, 
CPC/15. São Paulo: RT, 2015. P. 26. 
229 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela contra o ilícito: inibitória e de remoção – art. 497, parágrafo único, 
CPC/15. São Paulo: RT, 2015. P. 29. 
230 CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. Responsabilidade civil sem dano: uma análise crítica: limites 
epistêmicos  a uma responsabilidade civil preventiva ou por simples conduta. São Paulo: Atlas, 2015. P. 179. 
231 Conforme explica MARINONI, “a inibitória não é admitida em razão da natureza do direito, mas sim em 
virtude da necessidade de prevenção, derivada, sobretudo, da inadequação da tutela do tipo repressivo para 
algumas situações de direito material” (MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela contra o ilícito: inibitória e de 
remoção – art. 497, parágrafo único, CPC/15. São Paulo: RT, 2015. P. 53). No mesmo sentido, salienta 
CÂMARA CARRÁ que “Pelo princípio da prevenção autoriza-se a tomada de medidas antecipatórias com 
fundamento em fatos cujo acontecimento pode ser estimado com alto grau de certeza. Essas são as duas 
elementares fundamentais para sua compreensão: (1) a expectativa de lesão; (2) um grau alto de probabilidade 
de que ela possa ocorrer em consonância com dados que sejam aceitos como válidos pela comunidade científica 
(given science)” (CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. Responsabilidade civil sem dano: uma análise crítica: 
limites epistêmicos  a uma responsabilidade civil preventiva ou por simples conduta. São Paulo: Atlas, 2015. 
P. 46). 
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busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento 

de atividade nociva (artigo 536, §1º do Código de Processo Civil). 

 No caso da concorrência desleal, também a Lei nº 9.279/1996 

contém previsão destinada a cessação da prática lesiva, com o escopo de evitar a ocorrência 

de dano:  

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em 
ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de 
propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, 
tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre 
estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os 
produtos e serviços postos no comércio. 
§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de 
difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a 
enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em 
dinheiro ou garantia fidejussória. 

 Ao lado da inibitória, a tutela de remoção – como a busca e 

apreensão de produtos que causem confusão – também assume relevância. Esta, igualmente 

atuante pela imposição de obrigações de fazer e não fazer, tem o objetivo de “remover ou 

eliminar a causa do eventual dano”, pressupondo “apenas a transgressão de um comando 

jurídico, pouco importando se o interesse privado tutelado pela norma foi efetivamente 

lesado ou se ocorreu o dano”232. 

 A respeito da importância das tutelas inibitória e de remoção, 

esclarece NICOLAS DORANDEU que: 

Essa supressão do ilícito constitui a sanção idônea à violação ao processo 
concorrencial. Ao agir, o demandante, prevenindo o desenvolvimento de seu 
prejuízo, se constitui, no interesse geral, em um auxiliar da regulação do 
mecanismo concorrencial em seu mercado ao suprimir na sua origem o dano ao 
processo concorrencial.233 

                                                 
232 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela contra o ilícito: inibitória e de remoção – art. 497, parágrafo único, 
CPC/15. São Paulo: RT, 2015. Pp. 27-28. 
233 Tradução livre de “Cette suppression de l’illicite constitue la sanction idoine de l’atteinte au processus 
concurrentiel. En agissant, le demandeur, tout en prévenant le développement de son préjudice, se constitue, 
dans l’intérêt général, en un auxiliaire de la régulation du mécanisme concurrentiel sur son marché en 
supprimant à sa source le dommage au processus concurrentiel” (DORANDEU, Nicolas. Le dommage 
concurrentiel. Nouvelle édition [online]. Perpignan : Presses universitaires de Perpignan, 2000 (généré le 28 
octobre 2015). Disponível em <http://books.openedition.org/pupvd/1946>. ISBN: 9782354121990. Posição 
358) 
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 Acrescenta, ainda, o referido autor que a ação de cessação é uma 

forma de reparação in natura, já que consiste em medida que visa à supressão do ilícito, 

objetivando, essencialmente, ao restabelecimento do funcionamento normal do mercado234. 

 Há quem sustente que as tutelas inibitória e de remoção seriam 

medidas de cunho processual e não material. Conquanto as medidas pelas quais elas se 

efetivam estejam regulamentadas na lei processual, isso não nos parece verdadeiro. 

 Isso porque, para que seja procedente a ação em sentido processual, 

deve haver uma ação em sentido material que assegura a pretensão derivada da violação do 

Direito235.  

 Em alguns casos, o caráter material da tutela inibitória e de remoção 

é evidente. Enuncia o artigo 12 do Código Civil, no tocante a violações aos direitos da 

personalidade que “Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, 

e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei”.  

 A esse respeito e tratando do abuso de direito, JUDITH MARTINS-

COSTA explica que: 

Para além de proporcionar a renovação da noção de ilicitude civil (distinguindo 
entre as duas espécies, a subjetiva e a objetiva) o art. 187 propicia compreender 
que a ilicitude objetiva pode ser vista de modo autônomo em relação à existência 
do dano, fonte do dever de indenizar. Há hipóteses de ilicitude civil sem dano 
efetivo, como a ameaça a direito de personalidade, ou a bem jurídico ambiental, 
ou, ainda, em tema de bioética, com o que a noção de prevenção (e de um possível 
dever preventivo e de um direito à prevenção, fundados na boa-fé) ingressa no 
Direito Civil. Como perceberam os processualistas antes dos civilistas, no 
movimento de revisão da categoria do ilícito está, em primeiro lugar, a distinção 
entre ato ilícito e fato danoso e, em segundo lugar, as novas necessidades de tutela 
processual de direitos não adequadamente tutelados pela via ressarcitória: anota 
com razão Marinoni – fundado nas descobertas dogmáticas da civilística italiana 
– que a identificação entre ilícito e dano “deixou no escuro outras possíveis formas 
de sanção civil do ilícito”. É justamente essa zona escura que o art. 187, aliado, no 
plano processual, às novas formas de tutela, visa iluminar.236 

                                                 
234 DORANDEU, Nicolas. Le dommage concurrentiel. Nouvelle édition [online]. Perpignan : Presses 
universitaires de Perpignan, 2000 (généré le 28 octobre 2015). Disponível em 
<http://books.openedition.org/pupvd/1946>. ISBN: 9782354121990. Posição 361. 
235 Nesse sentido, o artigo 189 do Código Civil, segundo o qual “violado o direito, nasce para o titular a 
pretensão...”. 
236 MARTINS-COSTA, Judith. Os campos normativos da boa-fé objetiva: as três perspectivas do direito 
privado brasileiro. In: AZEVEDO, Antônio Junqueira de; TÔRRES, Heleno Taveira; CARBONE, Paolo 
(Coord.). Princípios do novo Código Civil brasileiro e outros temas: homenagem a Tullio Ascarelli. 2ª ed. São 
Paulo: Quartier Latin, 2010. Pp. 394-427. Pp. 417-418. 
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 É também nesse sentido o enunciado nº 539 da IV Jornada de Direito 

Civil do CJF, segundo o qual “O abuso de direito é uma categoria jurídica autônoma em 

relação à responsabilidade civil. Por isso, o exercício abusivo de posições jurídicas desafia 

controle independentemente de dano”, editado com a seguinte justificativa: 

A indesejável vinculação do abuso de direito a responsabilidade civil, 
consequência de uma opção legislativa equívoca, que o define no capítulo relativo 
ao ato ilícito (art. 187) e o refere especificamente na obrigação de indenizar (art. 
927 do CC), lamentavelmente tem subtraído bastante as potencialidades dessa 
categoria jurídica e comprometido a sua principal função (de controle), 
modificando-lhe indevidamente a estrutura. Não resta dúvida sobre a possibilidade 
de a responsabilidade civil surgir por danos decorrentes do exercício abusivo de 
uma posição jurídica. Por outro lado, não é menos possível o exercício abusivo 
dispensar qualquer espécie de dano, embora, ainda assim, mereça ser duramente 
coibido com respostas jurisdicionais eficazes. Pode haver abuso sem dano e, 
portanto, sem responsabilidade civil. Será rara, inclusive, a aplicação do abuso 
como fundamento para o dever de indenizar, sendo mais útil admiti-lo como base 
para frear o exercício. E isso torna a aplicação da categoria bastante cerimoniosa 
pela jurisprudência, mesmo após uma década de vigência do código. O abuso de 
direito também deve ser utilizado para o controle preventivo e repressivo. No 
primeiro caso, em demandas inibitórias, buscando a abstenção de condutas antes 
mesmo de elas ocorrerem irregularmente, não para reparar, mas para prevenir a 
ocorrência do dano. No segundo caso, para fazer cessar (exercício inadmissível) 
um ato ou para impor um agir (não exercício inadmissível). Pouco importa se 
haverá ou não cumulação com a pretensão de reparação civil. 

 Tendo em mente essa separação entre ilícito e dano e a necessidade 

de conferir àquele que se expõe aos possíveis efeitos do ato ilícito tanto uma tutela 

preventiva, destinada a impedir a concretização ou o aumento do dano, quanto de uma tutela 

reparatória, voltada à restituição das partes ao estado antecedente à prática ilícita, 

PASCOALOTO VENTURI  propõe o enquadramento da tutela inibitória na responsabilidade 

civil. 

 Segundo a autora, 

Restando evidente a dissociação entre ilicitude e sua eventual consequência 
(dano), torna-se mais fácil admitir que a responsabilidade civil não apenas pode 
como deve reger-se tanto pela perspectiva repressiva (combatendo os danos já 
produzidos) como, igualmente, pela perspectiva preventiva (combatendo a ameaça 
de dano por via da tutela inibitória, que se volta contra a ilicitude).237 

 Não vemos razão, no entanto, para acolher, no seio da 

responsabilidade civil, a tutela inibitória.  

                                                 
237 VENTURI, Thaís Goveia Pascoaloto. Responsabilidade civil preventiva: a proteção contra a violação dos 
direitos e a tutela inibitória material. São Paulo: Malheiros, 2014. P. 211. 
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 Primeiro, porque a responsabilidade civil não cuida, genericamente, 

da ilicitude, mas sim da atribuição de uma das possíveis sanções civis ao ilícito, que é a 

indenizativa238.  

 Contra esse argumento, ROSENVALD sustenta que: 

Provavelmente, para muitos é impossível cogitar do emprego da expressão 
responsabilidade civil fora do contexto do ressarcimento de danos. De tudo se 
cogitaria: de uma responsabilidade sem ilícito; sem culpa; ou mesmo, em casos 
excepcionais de risco integral, sem o nexo causal. Porém, jamais divorciada do 
dano, já que sem ele nada há a ser reparado. Este raciocínio é fundado em 
premissas equivocadas. Somos por demais condicionados a dogmas, quando em 
verdade deveríamos nos moldar ao elemento cultural. Já tivemos a oportunidade 
de comentar que o termo ilícito nem sempre remete à responsabilidade civil; o 
vocábulo sanção é polissêmico, não conduz somente a uma pena. A definição do 
que seja responsabilidade no direito privado também é cambiante. Na realidade, 
definições só se constroem em um contexto histórico. O setor da responsabilidade 
civil está em permanente evolução e seus confins são instáveis. [...] Repensar hoje 
a responsabilidade civil significa compreender as exigências econômicas e sociais 
de um determinado ambiente. Responsabilizar já significou punir, reprimir, culpar; 
com o advento da teoria do risco, “responsabilizar” se converteu em reparação de 
danos. Agora, some-se à finalidade compensatória a ideia de responsabilidade 
como prevenção de ilícitos 239 

 Correndo o risco de receber a “pecha” de dogmáticos, não nos parece 

que a necessária evolução do Direito em prol de uma tutela mais efetiva e que se volte à 

prevenção da ocorrência de danos tenha que se dar mediante o agigantamento da 

responsabilidade civil. Embora seja certo que o atual estágio da disciplina é resultado de uma 

metamorfose que se opera desde os seus primórdios, igualmente inegável é que a marcha de 

evolução apontada pelo autor conduziu à atribuição de uma centralidade do ressarcimento 

do dano na matéria.  

 Quer nos casos de responsabilidade objetiva, quer no de risco 

integral, sua evolução caminhou no sentido de abrandar ou dispensar os requisitos da 

tradicional feição da responsabilidade aquiliana de modo a tornar possível a reparação de 

danos em casos nos quais a rigidez de seus pressupostos tornava a remoção das 

consequências do ilícito inviável, fazendo letra morta o princípio do neminem laedere. 

                                                 
238 Como explica BERNARDES DE MELLO, “Diz-se indenizativo o ato ilícito quando seu efeito consiste na 
geração do dever de indenizar os danos causados” (MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: 
plano da existência. 14ª ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2007. P. 250). Além do ilícito indenizativo, há o ilícito 
caducificante, que tem como eficácia a perda de um direito, e o invalidante, cuja consequência é a invalidade 
do ato. 
239 ROSENVALD, Nelson. As funções da responsabilidade civil: a reparação e a pena civil. São Paulo: Atlas, 
2012. P. 91. 
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 Se, em sua contínua evolução, a sociedade passou a demandar do 

Direito novas soluções, novas respostas destinadas a – não apenas reparar – mas evitar a 

ocorrência de danos (em especial, porque muitos deles não serão passíveis de reparação), 

talvez fosse o caso de refletir se (i) os institutos jurídicos existentes já oferecem uma solução 

possível (como veremos, é o caso do enriquecimento sem causa como mecanismo eficiente 

para a remoção do lucro ilícito obtido pelo ofensor, quando ele exceda o prejuízo causado à 

vítima); e (ii) se há a necessidade de conceber novos institutos voltados, especificamente 

para reagir a esses novos imperativos sociais. 

 O que não parece ser a primeira alternativa a ser buscada é o 

contorcionismo da responsabilidade civil que se pretende, como se fosse ela panaceia, 

solução para todos os males da humanidade e única via que o Direito Civil tem a oferecer 

para a tutela dos direitos. 

 A segunda razão pela qual não parece adequado dilatar a 

responsabilidade civil para que ela acolha a tutela inibitória é que esta prescinde de vários 

requisitos essenciais à caracterização do que hoje são as conformações da responsabilidade 

civil (como culpa, dano e, como consequência da dispensa do dano, nexo causal, consistente 

na relação de causa e efeito entre o ilícito e o dano), contentando-se com a ilicitude pura e 

simples e uma potencialidade danosa. 

 Dessa forma, a tentativa de embutir na responsabilidade civil a tutela 

inibitória dependeria de uma cisão entre o que seria uma responsabilidade por mera conduta 

e uma responsabilidade por danos que não parece útil, embora a expressão “responsabilidade 

por danos” 240 ou “direito dos danos”241 já seja utilizada em doutrina e cada vez mais se 

reivindique papel de maior protagonismo para a prevenção enquanto paradigma da 

responsabilidade civil242. 

                                                 
240 REIS, Iuri. Danos patrimoniais. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2017. P. 5. 
241 Segundo propõe DANIEL DE ANDRADE LEVY, a responsabilidade civil mereceria uma cisão entre “Direito 
das Condutas Lesivas” e “Direito dos Danos”, este consistente na “disciplina que reuniria todas as regras 
atinentes ao processo de indenização da vítima e cujo fundamento metodológico seria a sua tutela prioritária”, 
relegando-se a um momento subsequente perquirir o responsável pela produção do dano. (LEVY, Daniel de 
Andrade. Responsabilidade civil: de um direito dos danos a um direito das condutas lesivas. São Paulo: Atlas, 
2012. P. 224)  
242 A responsabilidade civil, atuante mediante a imposição de sanção indenizativa (e, pois, calcada no 
paradigma reparatório), sempre exerceu, em paralelo e por consequência da previsão e imposição da sanção 
indenizativa, também efeitos preventivos. Conforme explica FLAVIA PORTELLA PÜSCHEL, “A responsabilidade 
civil pode ter dois tipos de efeitos preventivos. Um efeito preventivo específico, decorrente da ameaça da 
sanção de reparação. E um efeito preventivo geral, consistente na eliminação de certas atividades perigosas 
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 Daí porque concordamos com CÂMARA CARRÁ quando, refutando a 

proposta de PASCOALOTO VENTURI, afirma que “independentemente de se classificá-las 

como materiais ou processuais, as formas de inibição situam-se fora da Responsabilidade 

Civil”243, o que não traz prejuízo algum ao reconhecimento da relevância das tutelas 

inibitória e de remoção como sanções civis ao ato ilícito, já que 

a ilicitude e o dano formam círculos secantes. Somente na área onde ambos se 
tocam – e é verdade que ela cada vez é mais ampla, mas ainda não de todo idêntica 
– é que seria possível falar de Responsabilidade Civil. Nas demais áreas, a 
antijuridicidade que possui uma dimensão própria, prescreve formas diferentes de 
sanção.244 

 Feitas essas considerações, passaremos, no capítulo que se segue, ao 

exame do mecanismo de tutela do concorrente lesado que mais nos interessa: a 

responsabilidade civil. 

                                                 
como conseqüência da imposição de responsabilidade em uma economia de mercado” (PÜSCHEL, Flavia 
Portella. Funções e princípios justificadores da responsabilidade civil e o artigo 927, § único do Código Civil. 
In: Revista Direito GV, v. 1, n. 1, pp. 91-107, mai-2005. P. 94). 
243 CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. Responsabilidade civil sem dano: uma análise crítica: limites 
epistêmicos  a uma responsabilidade civil preventiva ou por simples conduta. São Paulo: Atlas, 2015. P. 103. 
244 CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. Responsabilidade civil sem dano: uma análise crítica: limites 
epistêmicos  a uma responsabilidade civil preventiva ou por simples conduta. São Paulo: Atlas, 2015. P. 166. 
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8. O DEVER DE REPARAR FUNDADO NO ATO DE 

CONCORRÊNCIA ILÍCITA 
 

8.1. Responsabilidade civil: conceitos e paradigmas 

 Antes de adentrar no exame dos pressupostos para incidência da 

responsabilidade civil, convém traçar as linhas gerais do âmbito de tutela civil de que se está 

diante. 

 A responsabilidade civil é conceituada por ÁLVARO VILLAÇA 

AZEVEDO como a “situação de indenizar o dano moral ou patrimonial, decorrente de 

inadimplemento culposo, de obrigação legal ou contratual, ou imposta por lei, ou, ainda, 

decorrente do risco para os direitos de outrem”245. No mesmo sentido, SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO a define como “dever jurídico sucessivo que surge para recompor o dano decorrente 

da violação de um dever jurídico originário”246. 

 Talvez um dos ramos do Direito Civil que por mais profundas 

transformações passou nos últimos tempos, a responsabilidade civil, em seu estágio mais 

embrionário, fundava-se na punição247. Essa noção foi progressivamente substituída com o 

advento da Lex Aquilia, apontada como origem da culpa como elemento justificador e de 

imputação do dever de indenizar, o que se generalizou no Código Napoleão, que traçou “os 

contornos atuais da responsabilidade civil”248, de caráter subjetivo, cujo propósito passou a 

ser eminentemente reparatório. 

 Esse sistema é a regra geral ainda hoje em nossa ordem jurídica, 

enunciada nos artigos 186 e 927 do Código Civil, segundo os quais, respectivamente, 

                                                 
245 AZEVEDO, Álvaro Villaça de. Teoria Geral das Obrigações e Responsabilidade Civil. 12ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2011. P. 244. 
246 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 
2010. P. 2. 
247 Conforme aponta OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR, embora o Direito Romano não tenha conhecido um 
conceito de responsabilidade civil como categoria geral, os delitos privados (em contraposição ao crimen, 
delitos públicos), que lesavam bens jurídicos relacionados a interesses individuais, acarretavam a imposição 
de penas privadas de caráter pecuniário e função expiatória, com o escopo de “remir o ‘antigo direito de 
vingança, primeiro voluntária e depois imposta pelo Estado” (RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. 
Responsabilidade civil no Direito Romano. In: RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz; MAMEDE, Gladston; 
ROCHA, Maria Vital da (Coord.). Resposabilidade civil contemporânea: em homenagem a Silvio de Salvo 
Venosa. São Paulo: Atlas, 2011. P. 8). 
248 SCAFF, Fernando Campos; LEMOS, Patricia Faga Iglesias. Da culpa ao risco na responsabilidade civil. In: 
RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz; MAMEDE, Gladston; ROCHA, Maria Vital da (Coord.). 
Resposabilidade civil contemporânea: em homenagem a Silvio de Salvo Venosa. São Paulo: Atlas, 2011. P. 
76. 
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“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” e “Aquele que, 

por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

 Seguem-se daí os requisitos para configuração do dever de indenizar 

fundado na responsabilidade civil subjetiva: “a ação ou omissão do agente, o dano causado 

à vítima, o vínculo ou nexo entre tal ação, omissão e o dano e, igualmente, a conduta culposa 

que caracteriza a atitude do dito agente”249. 

 Não tardou, no entanto, para que se percebesse que a necessidade de 

o lesado demonstrar, em determinados tipos de casos, a presença de todos esses requisitos 

comprometia a efetividade da responsabilidade civil e sua missão de reparar integralmente 

os danos injustos, consagrando o princípio geral de direito neminem laedere.  

 Quanto a vários desses requisitos – culpa, dano e nexo causal – 

encontra-se na doutrina a referência à probatio diabolica250, uma dificuldade tão grande de 

demonstração desses elementos em juízo que uma análise demasiadamente rígida deixaria 

sem indenização diversas vítimas – e sem sanção vários atos ilícitos. 

 O problema da probatio diabolica dos filtros da reparação civil já 

vinha sendo contornado por meio de presunções (como as presunção legal de culpa do artigo 

936 do Código Civil de 1916), que, ao acarretarem a inversão do ônus probatório, facilitavam 

a tutela do direito à reparação pelo lesado, mas não impediam o suposto lesante de 

demonstrar que não adotou conduta imprudente, negligente ou imperita. 

 Com a produção em massa inaugurada pela Revolução Industrial e 

o agravamento dos riscos, conceberam-se novas formas de responsabilidade civil, 

prescindindo totalmente do requisito culpa para a imposição do dever de indenizar. É o que 

hoje vigora no tocante aos danos decorrentes de atividades de risco (artigo 927, parágrafo 

único do Código Civil) e de defeito do produto ou serviço, no âmbito de uma relação de 

consumo (artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor) e no tocante às situações em 

                                                 
249 SCAFF, Fernando Campos; LEMOS, Patricia Faga Iglesias. Da culpa ao risco na responsabilidade civil. In: 
RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz; MAMEDE, Gladston; ROCHA, Maria Vital da (Coord.). 
Responsabilidade civil contemporânea: em homenagem a Silvio de Salvo Venosa. São Paulo: Atlas, 2011. P. 
77. 
250 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação 
à diluição dos danos. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. P. 17. 
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relação às quais antes militavam as presunções legais de culpa (assim, mais do que 

presumida, a culpa passou a ser dispensada) 251 

 A complexidade dos danos e de sua reparação não parou de 

aumentar. Assim, passou-se a cogitar de novas modalidades de dano (individuais ou 

transindividuais), consagrando-se de forma generalizada o dano extrapatrimonial, o dano 

estético, a perda de uma chance e o dano social, tudo isso no firme propósito de “que 

deixemos hoje, mais do que ontem, um número cada vez mais reduzido de vítimas 

irressarcidas.”252 

 Além disso, considerando a necessidade de prover as normas 

constitucionais de efetividade, em especial, no que se refere à dignidade da pessoa humana, 

respeitáveis doutrina e jurisprudência cada vez mais frequentemente passaram a sustentar a 

insuficiência do paradigma reparatório. 

 Assim, muito embora a responsabilidade civil seja definida como 

pela imposição do dever de reparar um dano injusto provocado por conduta antijurídica, de 

modo que “só se cogita [...] de responsabilidade civil onde houve violação de um dever 

jurídico e dano”253 –, na atualidade, tem-se sustentado, a partir da ideia de que a 

responsabilidade civil estaria a atravessar mais uma crise sistêmica, que tal ramo – 

tradicionalmente orientado pelo paradigma reparatório –, passaria a se orientar por “novos 

paradigmas”, acrescendo-se às tradicionais funções reparatória e compensatória254 as 

funções preventivas e punitivas, de modo que essa área do Direito Civil entrasse em ação 

não apenas ex post, na tentativa de remover as consequências de um ilícito, mas também ex 

                                                 
251 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação 
à diluição dos danos. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. P. 32. 
252 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Responsabilidade civil pressuposta: evolução de 
fundamentos e de paradigmas da responsabilidade civil na contemporaneidade. In: RODRIGUES JUNIOR, 
Otavio Luiz; MAMEDE, Gladston; ROCHA, Maria Vital da (Coord.). Resposabilidade civil contemporânea: 
em homenagem a Silvio de Salvo Venosa. São Paulo: Atlas, 2011. P. 41. 
253 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 
2010. P. 2. 
254 Segundo explica THAÍS GOVEIA PASCOALOTO VENTURI, enquanto a função reparatória tem por fundamento 
a restitutio in integrum, a “função compensatória busca o reequilíbrio social não pela reposição do bem violado 
ao seu estado anterior; mas, sim, por alguma satisfação que possa contrabalançar o mal causado, muito embora 
este não possa ser apagado” (VENTURI, Thaís Goveia Pascoaloto. Responsabilidade civil preventiva: a 
proteção contra a violação dos direitos e a tutela inibitória material. São Paulo: Malheiros, 2014. P. 71). 
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ante255, no intuito de evitar que o ilícito e suas nefastas (e muitas vezes irreparáveis) 

consequências se produzam.  

 Partindo desses novos paradigmas, não é raro encontrar tanto na 

doutrina, quanto na jurisprudência, a ideia de que a responsabilidade civil não mais 

dependeria tanto do requisito dano, como se uma nova etapa na evolução histórica da 

disciplina estivesse se construindo – após o ocaso da culpa como centro da imputação – na 

erosão do dano como um dos filtros da reparação256. 

 Assentam-se essas teorias em admitir, em prol das funções punitivas 

e preventivas da responsabilidade civil, que o dever de indenizar seja imposto ao praticante 

de um ato ilícito independentemente da concreta verificação do dano e sem a necessidade de 

uma correlação exata entre a dimensão do dano e o valor arbitrado a título de reparação. Ou 

seja, uma responsabilidade decorrente apenas do ilícito ou que resulte na imposição de uma 

indenização superior ao dano-prejuízo suportado. 

 Na síntese de CÂMARA CARRÁ,  

firme na concepção de que o modelo tradicional de Responsabilidade Civil 
encontra-se esgotado, parte de seus entusiastas sugerem a divisão desse ramo 
jurídico em dois outros, designativos da antiga e da novel responsabilidade. A 
responsabilidade de natureza repressiva passaria a ser constituída pelo que por eles 
é designado de Direito dos Danos, logo, baseada no dano ocorrido; a outra 
destinada a evitar que o próprio dano aconteça, talhada sob a nova dinâmica 
preventiva é que deveria corresponder, agora, à denominação Responsabilidade 
Civil.257 

 Tais teorias são tão recorrentes, quanto criticáveis, embora não se 

possa deixar de reputar louvável o esforço258 em dotar de maior efetividade a coibição dos 

                                                 
255 VENTURI, Thaís Goveia Pascoaloto. Responsabilidade civil preventiva: a proteção contra a violação dos 
direitos e a tutela inibitória material. São Paulo: Malheiros, 2014. P. 87. 
256 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação 
à diluição dos danos. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. 
257 CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. Responsabilidade civil sem dano: uma análise crítica: limites 
epistêmicos  a uma responsabilidade civil preventiva ou por simples conduta. São Paulo: Atlas, 2015. P. 12. 
258 Exatamente por isso, CÂMARA CARRÁ ressalta que “Esse discurso gera, de modo quase inato, um desejo de 
abraçá-lo, visto que ninguém seria insensível à ideia de que os danos devem ser prevenidos e não somente 
separados. Mas isso só não basta. É necessário indagar das conveniências epistêmicas, ontológicas e 
sistemáticas de uma mudança de paradigma tão severa.” (CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. Responsabilidade 
civil sem dano: uma análise crítica: limites epistêmicos a uma responsabilidade civil preventiva ou por simples 
conduta. São Paulo: Atlas, 2015. P. 63). 
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atos de intervenção não autorizada na esfera jurídica alheia, mormente nos casos de danos 

irreparáveis259. 

 Quanto às propostas de imputação da responsabilidade civil 

independentemente de dano, conforme observa CÂMARA CARRÁ, “não existe qualquer forma 

de Responsabilidade Civil que não seja precedida por um evento danoso”, já que “a ‘mera’ 

ilicitude conduz a sanções próprias da seara de outros ramos do Direito”260, de sorte que 

Talvez, muito do que se chama de Responsabilidade Civil sem danos esteja já há 
muito presente no ordenamento jurídico, amalgamado a outros ramos do Direito 
e, por isso, seja mais recomendável falar não de uma Responsabilidade Civil sem 
danos, mas de uma gestão conglobante deles por meio desses vários ramos do 
Direito. Assim, a referência dos princípios da precaução e da prevenção não chega 
ao ponto de transformar a essência da Responsabilidade Civil, que continua 
tributária a um dano concretamente existente.261 

 Ainda mais incisivo, AGUIAR DIAS explica que “resultando a 

responsabilidade civil em obrigação de ressarcir, logicamente não pode concretizar-se onde 

nada há que reparar”262.   

 Do mesmo modo, ANTÔNIO JUNQUEIRA DE AZEVEDO, para quem 

“não há [...] responsabilidade civil sem dano [...] não basta [...] que o autor mostre que o fato 

de que se queixa na ação seja capaz de produzir dano, seja de natureza prejudicial. É preciso 

que prove o dano concreto, assim entendida a realidade do dano que experimentou”263. 

 Não pretendemos, com os apontamentos acima e os que já se teceu 

quando da análise da tutela inibitória, exaurir a discussão existente quanto às propostas de 

modificação dos paradigmas da responsabilidade civil (tradicionalmente, em essência 

reparatório). Entendemos oportuno ressaltar, como uma das premissas do raciocínio que 

adiante será desenvolvido no tocante aos pressupostos do dever de indenizar fundado em um 

                                                 
259 Lembra TERESA ANCONA LOPEZ que “em muitas situações, não há como reparar o mal já acontecido. 
Somente a função preventiva da responsabilidade civil poderá ser eficaz. Nas lesões à honra, à vida privada, à 
integridade física, à saúde, ao meio ambiente, não há reparação propriamente dita. Somente medidas 
preventivas serão capazes de estancar os futuros danos.” (LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução e 
evolução da responsabilidade civil. São Paulo: Quartier Latin, 2010. P. 70). 
260 CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. Responsabilidade civil sem dano: uma análise crítica: limites 
epistêmicos  a uma responsabilidade civil preventiva ou por simples conduta. São Paulo: Atlas, 2015. P. 3.  
261 CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. Responsabilidade civil sem dano: uma análise crítica: limites 
epistêmicos  a uma responsabilidade civil preventiva ou por simples conduta. São Paulo: Atlas, 2015. P. 64. 
262 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1983. P. 753. 
263 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. O direito como sistema complexo e de segunda ordem; sua autonomia. 
Ato nulo e ato ilícito. Diferença de espírito entre responsabilidade civil e penal. Necessidade de prejuízo para 
haver direito de indenização na responsabilidade civil. In: Civilistica.com. Rio de Janeiro, a. 2, n. 3, jul.-
set./2013. Disponível em: http://civilistica.com/o-direito-como-sistema-complexo-e-de-segunda-ordem/. Data 
de acesso: 11/11/2016. 
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ato de concorrência ilícita, que – sendo ou não adequadas e desde logo aplicáveis – essas 

sucessivas transformações da responsabilidade civil não geram uma superação do modelo 

antecedente.  

 De fato, o surgimento das hipóteses de responsabilidade objetiva não 

teve o condão de substituir o modelo de responsabilidade subjetiva, com ele coexistindo na 

forma de  

círculos concêntricos, como círculos na água que se expandem sem excluir seus 
precedentes, onde cada esfera aumenta a sua anterior sem, contudo, eliminá-la. Ao 
centro, coloca o fundamento da culpa [...] logo após o fundamento do risco [...] e, 
por fim, um novo fundamento que possa englobar tudo, até a esfera planetária, 
mundial, usando a lógica da responsabilização, baseada nos outros e nas vítimas 
atuais e futuras, voltada para os danos passados e os futuros e prováveis264. 

 A coexistência de múltiplos subsistemas de responsabilidade civil 

parece tornar inconveniente, assim, que o trato da disciplina se dê de modo generalizante. 

Se a prescindibilidade de certos requisitos da imputação da obrigação de indenizar deriva de 

peculiaridades de certos danos ou de certas modalidades de ilícito, parece ser mais 

recomendável a análise das situações de responsabilidade individualmente consideradas. 

 Tendo isso em mente, o recorte desse trabalho é vertical: procura-se, 

nos tópicos que seguem, tratar de cada um dos requisitos da responsabilidade civil na 

concorrência ilícita.   

8.2. A responsabilidade civil do concorrente 

Ao apenas assegurar a reparação dos danos decorrentes de um ato de 

concorrência desleal, particularizando a forma de fixação da indenização por lucros 

cessantes, a Lei nº 9.279/1996 não estrutura um sistema próprio de responsabilidade civil, 

de modo que à responsabilidade civil decorrente dos atos de concorrência desleal se aplicam 

as normas gerais dos arts. 186, 187 e 927 do CC, no caso de responsabilidade aquiliana e 

402 e 403 caso se esteja diante de responsabilidade contratual265.  

                                                 
264 CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. Responsabilidade civil sem dano: uma análise crítica: limites 
epistêmicos  a uma responsabilidade civil preventiva ou por simples conduta. São Paulo: Atlas, 2015. P. 77. 
265 Além do descumprimento da cláusula de não-restabelecimento, podem ser lembradas, como hipótese de 
concorrência ilícita ensejadora de responsabilidade contratual, a título de exemplo, contratos de licenciamento 
de tecnologia, cujo descumprimento flagrantemente desonesto pode configurar ato de concorrência desleal e 
ensejar reparação civil com fundamento em responsabilidade contratual. 
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Nesse sentido, BITTAR, comentando o artigo 209 da Lei nº 

9.279/1996: 

Ressalva-se ao prejudicado o direito de ressarcimento por prejuízos causados em 
virtude de atos não capitulados, mas que caracterizem concorrência desleal e que 
firam a reputação ou os negócios alheios, ou criem confusão entre 
estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre 
produtos e serviços postos no comércio (CPI, art. 209, caput), obedecendo a 
respectiva dedução aos postulados básicos da teoria do ato ilícito (CC, art. 186).266  

Idêntica a solução do direito português, consoante explica ADELAIDE 

MENEZES LEITÃO: 
No sistema nacional de concorrência desleal não existe um regime específico e 
autónomo de responsabilidade por actos de concorrência desleal. O problema do 
enquadramento da ilicitude e da responsabilidade civil por concorrência desleal 
impõe por isso a articulação de duas normas: o art.° 260.º do CPI e o art.° 483.° 
do CC.267 
 

 Diante disso, tem-se, para a responsabilidade civil aquiliana (mais 

frequente) por ato de concorrência ilícita lato sensu, os pressupostos ordinários dos arts. 186, 

187 e 927 do CC: ilícito, cujos contornos e conteúdo já foram examinados no capítulo 6, 

dano, nexo causal e culpa, requisitos que serão adiante analisados. 

8.2.1. Responsabilidade subjetiva ou responsabilidade objetiva? 

 A distinção entre os ilícitos praticados por um concorrente contra o 

outro tendo como objetivo o desvio de clientela feita no capítulo 5, como dito, tem utilidade 

para a aferição dos requisitos para imposição do dever de indenizar. 

 A primeira utilidade residirá em saber se o ato de concorrência 

referida de forma ampla como ilícita caracterizará hipótese de responsabilidade subjetiva ou 

objetiva. 

 Nos casos de concorrência dita ilícita stricto sensu – assim chamada, 

como visto, a concorrência exercida em desrespeito a norma contratual ou legal que proíba 

a concorrência (por exemplo, em desrespeito a um monopólio legal ou em inadimplemento 

de cláusula de não concorrência implícita ou expressa) – há que se considerar o ato ilícito 

como o incumprimento de uma obrigação de não fazer, uma obrigação de abstenção.  

                                                 
266 BITTAR, Carlos Alberto. Teoria e prática da concorrência desleal. Atualizado por Carlos Alberto Bittar 
Filho. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. P. 51. 
267 LEITÃO, Adelaide Menezes. Estudo de Direito Privado sobre a Cláusula Geral de Concorrência Desleal. 
Coimbra: Almedina, 2000. P. 142. 



118 
 
 Desse modo, praticado o ato vedado pela lei ou por negócio jurídico, 

tem-se um caso de responsabilidade subjetiva. 

 O requisito de culpa, por sua vez, tradicionalmente encarada por por 

um viés psicológico268, enquanto estado de ânimo269, como “atuação contrária aos direitos, 

porque negligente, imprudente, imperita ou dolosa”270, aferida a partir da “consciência da 

lesão ao direito alheio, [...] previsibilidade do dano e [...] reprovabilidade moral da conduta 

praticada”271, deve ser verificado em sua feição normativa ou objetiva, “pautada na noção 

de ‘normalidade’, de bom-senso”, importando, para sua configuração, “a averiguação de que 

o ofensor poderia ter optado por outra forma de agir”, avaliando-se “o erro da conduta do 

responsável a partir de uma comparação com o comportamento considerado normal ou 

padrão”272, ou seja, a partir do padrão do homem médio273, o que, por si só, já implica 

facilitação significativa da demonstração desse requisito274. 

 O padrão do homem médio, neste caso, é o do empresário médio, do 

qual se espera experiência e a adoção de cautelas, no exercício de sua atividade, maiores 

daquelas exigidas de um cidadão comum. Daí que, vista a culpa sob essa perspectiva, estará 

bastante evidente esse requisito nos casos em que o agente econômico atua em um mercado 

em que não estava autorizado – ou lhe era proibido – estar. 

 Desse modo, não será necessário ao concorrente lesado demonstrar 

o estado de ânimo do infrator (prova diabólica275), bastando verificar em concreto – a partir 

do padrão de diligência que se espera do empresário – se o agente tinha consciência de que 

estava violando a norma proibitiva em questão. 

                                                 
268 VARELA, João de Matos Antunes. Das obrigações em geral. V. I. 10ª ed. Coimbra: Almedina, 2008. P 
566. 
269 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação 
à diluição dos danos. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. P. 34. 
270 VENTURI, Thaís Goveia Pascoaloto. Responsabilidade civil preventiva: a proteção contra a violação dos 
direitos e a tutela inibitória material. São Paulo: Malheiros, 2014. P. 57. 
271 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação 
à diluição dos danos. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. P. 34. 
272 VENTURI, Thaís Goveia Pascoaloto. Responsabilidade civil preventiva: a proteção contra a violação dos 
direitos e a tutela inibitória material. São Paulo: Malheiros, 2014. P. 57. 
273 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação 
à diluição dos danos. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. P. 35. 
274 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação 
à diluição dos danos. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. P. 37. 
275 VENTURI, Thaís Goveia Pascoaloto. Responsabilidade civil preventiva: a proteção contra a violação dos 
direitos e a tutela inibitória material. São Paulo: Malheiros, 2014. P. 59. 
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 É diferente quando se cuida de um ato concorrência desleal (stricto 

sensu), ou seja, de um ato genericamente contrário aos usos honestos em matéria industrial 

ou comercial.  

 Tradicionalmente se sustenta que a responsabilidade civil por 

concorrência desleal dependeria da presença do requisito culpa, afigurando-se hipótese de 

responsabilidade subjetiva, sob o argumento de que, diante da ausência de previsão 

específica da Lei de Propriedade Industrial a esse respeito e não sendo a conduta uma 

atividade de risco, aplicar-se-iam os artigos 186 e 927 do Código Civil276. E se afirma que a 

culpa “corresponde a la desconsideración e imprudencia temeraria extrema hacia los 

intereses ajenos”277.  

 Ao mesmo tempo, dentre os que qualificam a responsabilidade civil 

por concorrência desleal como hipótese de responsabilidade civil subjetiva, há aqueles que 

reputam ser a culpa presumida ou in re ipsa, como DUVAL: 

o ato de CD [concorrência desleal], em princípio, se traduz por um resultado certo 
(...) que não seria possível sem a culpa do agente, tornada, assim, elementar de sua 
conduta anti-social. Ao R., portanto, é que cabe elidir sua pretendida culpa e não 
ao A. prová-la. Trata-se aí de uma aplicação do conhecido princípio de inversão 
do ônus da prova. (...) Logo, a culpa do R. é in re ipsa, está no próprio fato 
ilícito.278 

 Todavia, no caso da concorrência desleal stricto sensu genérica, o 

ato ilícito não consiste em pura, simples e diretamente “por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem” (artigo 186 do Código 

Civil). 

 Consiste, diferentemente, em exercer um direito (a livre 

concorrência e a livre iniciativa) com manifesto excesso em relação aos limites impostos 

pelos fins econômicos e sociais dessas liberdades, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 

Cuida-se de condutas “em harmonia com a letra da lei, mas em rota de colisão com os seus 

                                                 
276 SARMENTO, Léa Helena Pessôa dos Santos. A tutela dos direitos de propriedade industrial pela 
responsabilidade civil. In: Revista do Instituto do Direito Brasileiro da Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa, v. 8, 6113-6182, 2014. Disponível em < 
http://cidp.pt/publicacoes/revistas/ridb/2014/08/2014_08_06113_06182.pdf>. Acesso em 02/04/2016. P. 
6128. 
277 DEL RÍO, Cristián Banfi. Acerca de la imputación de responsabilidad civil por ilícitos anticompetitivos 
entre rivales en Chile. Revista Chilena de Derecho, v. 41, n. 1, pp. 37-58, 2014. P. 43. 
278 DUVAL, Hermano. Concorrência Desleal. São Paulo: Saraiva, 1976. P. 455. 
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valores éticos, sociais e econômicos – enfim, em confronto com o conteúdo axiológico da 

norma geral”279. 

 Há um espaço de vazio normativo, em que é livre a ação do sujeito, 

balizada apenas pelos fluidos e disformes contornos da boa-fé e dos usos honestos, tendo em 

vista ser a livre iniciativa, da qual a livre concorrência é desdobramento, um pilar da ordem 

econômica. 

 E o dano produzido (desvio de clientela) não é decisivo para 

caracterizar o ato como ilícito. O desvio de clientela é, em si, irrelevante do ponto de vista 

jurídico, fundando-se a censura à concorrência desleal nos meios empregados para a 

obtenção do desvio de clientela. 

 Como explica MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA, 

Os atos de concorrência desleal não são reprimidos apenas em face de sua 
finalidade, quando esta tenha por objetivo a perda de sua clientela e muitas vezes 
o prejuízo do concorrente. Isso porque todo ato de concorrência leal também tenta 
atingir esse fim e não será por isso que merecerá qualquer tipo de recriminação.280 

 Por essa razão, cuida-se não de ato ilícito stricto sensu, mas, como 

detidamente já exposto, de abuso do direito de livre concorrência281 (artigo 187 do Código 

Civil), uma hipótese de responsabilidade civil objetiva, dispensando-se a prova da culpa282, 

conforme se extrai do Enunciado nº 37 da Jornada de Direito Civil, segundo o qual “A 

responsabilidade civil decorrente do abuso de direito independe de culpa, e fundamenta-se 

somente no critério objetivo-finalístico”. 

 É o que também defende SÉRGIO CAVALIERI FILHO: 

A concepção adotada em relação ao abuso de direito é a objetiva, pois não é 
necessária a consciência de se excederem, com o seu exercício, os limites impostos 
pela boa-fé, pelos bons costumes ou pelo fim social ou econômico do direito; basta 
que se excedam esses limites.283 

                                                 
279 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. P. 161. 
280 ALEMEIDA, Marcus Elidius Michelli de. Abuso do Direito e Concorrência Desleal. São Paulo: Quartier 
Latin, 2004. P. 126. 
281 ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de. Abuso do Direito e Concorrência Desleal. São Paulo: Quartier 
Latin, 2004. P. 189. 
282 CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. Responsabilidade civil sem dano: uma análise crítica: limites 
epistêmicos  a uma responsabilidade civil preventiva ou por simples conduta. São Paulo: Atlas, 2015. P. 227. 
MIRAGEM, Bruno. Abuso do direito: proteção da confiança e limite ao exercício das prerrogativas jurídicas 
no Direito Privado. Rio de Janeiro: Forense, 2009. Pp. 117-118. 
283 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. P. 161. 
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 Já na hipótese do exercício da acima denominada concorrência sobre 

bases ilícitas – que, como visto, consiste no sistemático descumprimento de normas 

trabalhistas, ambientais, penais, de propriedade intelectual, etc. com o fim de reduzir 

artificialmente os custos de produção e, assim, gerar indevida vantagem competitiva –, a 

questão é mais espinhosa. 

 Poder-se-ia entender que, como o ilícito consiste na violação direta 

de normas jurídicas, se estaria, tal como nos casos de concorrência ilícita stricto sensu, diante 

de responsabilidade subjetiva, que, como tal, demandaria a perquirição do requisito de culpa. 

 Todavia, nesse caso o ato de concorrência não é, em si ilícito. A 

concorrência é permitida e o agente está exercendo uma liberdade. Todavia, ao adotar, como 

prática de gestão empresarial uma conduta sistemática de desconsideração das normas que, 

seguidas pelos agentes econômicos, elevam o custo de produção, o agente terá obtido uma 

vantagem indevida na luta concorrencial.  

 A partir disso, pode-se considerar que o exercício da livre 

concorrência é contrário aos fins econômicos e sociais dessa liberdade (a tutela do meio 

ambiente saudável, a arrecadação de tributos como meio de o Estado promover o bem 

comum, a valorização social do trabalho, etc.) e, ao implicar na obtenção de uma vantagem 

que não se relaciona a uma maior eficiência, nem a uma melhora em sua prestação, mas sim 

à adoção de métodos espúrios, contraria a boa-fé objetiva, já que desborda do padrão de 

comportamento que se espera do empresário ativo e probo. 

 Noutras palavras, conquanto se realize através da violação do direito, 

a concorrência sobre bases ilícitas – enquanto ato de concorrência – também pode ser 

categorizada como abuso de direito. Por consequência, prescinde-se de culpa para a 

caracterização do dever de indenizar dela decorrente. 

 Igualmente objetiva é a responsabilidade civil decorrente de ilícitos 

anticompetitivos (antitruste ou private enforcement). Também nesse caso se poderia 

sustentar que o ilícito é da modalidade abuso de direito, pelo que se aplicariam as 

considerações feitas acima, já que as infrações à ordem econômica gravitam em torno da 

noção de abuso do poder de mercado. Mas nem mesmo é necessário construir semelhante 
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raciocínio, ante a dispensa expressa da aferição de culpa na caracterização das infrações à 

ordem econômica pelo artigo 36 da Lei nº 12.529/2011284 285. 

 Segundo explica LUIZ CARLOS BUCHAIN,   

a lei, ao desprezar o conceito de culpa para caracterizar a infração da ordem 
econômica, presume que a conduta abusiva praticada pelo agente dominante venha 
sempre fortalecer seu próprio interesse econômico e a garantia da supremacia de 
sua posição, em prejuízo da concorrência no mercado.286  

 Essa noção pode ser igualmente aproveitada – dada a identidade de 

fundamento – à aferição da culpa na concorrência sobre bases ilícitas, acima tratada. É que, 

em ambos os casos, é evidente que a ilicitude perpetrada pelo agente econômico tem como 

objetivo produzir uma vantagem competitiva. Daí que a consciência da ilicitude e a 

reprovabilidade de sua conduta face ao comportamento esperado do agente econômico ativo 

e probo não precisam ser demonstradas. 

8.2.2. O nexo causal 

 Em todos os casos de concorrência ilícita abordados nesta 

Dissertação, a configuração do dever de indenizar dependerá da demonstração do nexo de 

causalidade entre o ato ilícito e o prejuízo que se pretende ver indenizado, requisito que 

constitui a “relação na qual um específico fato (causa) determina a sucessão de outro 

específico fenômeno”287. 

                                                 
284 Diz o caput do referido artigo:  
“Art. 36.  Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma 
manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:  
I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa;  
II - dominar mercado relevante de bens ou serviços;  
III - aumentar arbitrariamente os lucros; e  
IV - exercer de forma abusiva posição dominante.” 
285 Ressalva DANIEL COSTA CASELTA que “essa conclusão, contudo, não se aplica no caso da responsabilidade 
dos administradores das empresas pela prática de infração à ordem econômica, hipótese em que [...] a lei 
concorrencial expressamente dispõe que somente haverá responsabilização ‘quando comprovada a sua culpa 
ou dolo’ (Lei n. 12.529/2011, art. 37, inc. III)” (CASELTA, Daniel Costa. Responsabilidade civil por danos 
decorrentes da prática de cartel. São Paulo: Singular, 2016. P. 127). O mesmo autor salienta, ainda, quanto à 
regra geral de responsabilidade objetiva no private enforcement do antitruste, que “embora a responsabilidade 
prescinda da demonstração de dolo ou culpa, nos casos envolvendo acordo expresso, uma vez provado o cartel, 
o dolo dos infratores tende a estar evidente a partir dos elementos do caso. Com relação às hipóteses acima 
discutidas de acordo tácito, contudo, a discussão sobre a exigência de dolo ou culpa tem bastante relevância 
prática.” (CASELTA, Daniel Costa. Responsabilidade civil por danos decorrentes da prática de cartel. São 
Paulo: Singular, 2016. P. 128). 
286 BUCHAIN, Luiz Carlos. O poder econômico e a responsabilidade civil concorrencial. Porto Alegre: Nova 
Prova, 2006. P. 85. 
287 CARPES, Arthur Thompsen. A prova do nexo de causalidade na responsabilidade civil. São Paulo: RT, 
2016. P. 30. 
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 Dentre as diversas teorias a respeito do nexo de causalidade288, ao 

dispor, no artigo 403, que “as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros 

cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual”, o 

Código Civil acabou por adotar a teoria do dano direto e imediato289, também denominada 

teoria da interrupção do nexo de causalidade. 

 Como explica TEPEDINO, 

O codificador pátrio consagrou, através do art. 403 (que reproduziu a redação do 
art. 1.060 do Código Civil de 1916), a teoria da interrupção do nexo de 
causalidade, também conhecida como teoria da causalidade direta e imediata. 
Embora topograficamente inseridos no âmbito da responsabilidade contratual, 
aludidos dispositivos foram estendidos pela doutrina para a responsabilidade 
extracontratual. A partir da interpretação dos mencionados artigos, apenas se 
consideram causas aquelas vinculadas ao dano direta e imediatamente, sem a 
interferência de qualquer causa sucessiva.290  

 Variante da teoria da causalidade adequada291, essa teoria recebeu 

certo refinamento, de modo a comportar certas hipóteses de dano indireto ou remoto. 

Agregou-se, para tanto, a ideia de necessariedade da causa, pela qual “o dever de reparar 

surge quando o evento é efeito necessário de certa causa”292, o que “não se traduz em fato 

empírico, mas depende da realização de juízo inferencial fundado em lei científica ou em 

máximas da experiência”293, ou seja, através da observação daquilo que ordinariamente 

acontece. 

                                                 
288 Como (i) a teoria da equivalência das condições, que entende como causa “todo fato antecedente sem o 
qual o resultado não seria verificado” (CARPES, Arthur Thompsen. A prova do nexo de causalidade na 
responsabilidade civil. São Paulo: RT, 2016. P. 37), problemática por admitir que todos os eventos precedentes 
que de algum modo levaram ao resultado seriam sua causa, em uma “infinita espiral de concausas” 
(TEPEDINO, Gustavo. Nexo de causalidade: conceito, teorias e aplicação na jurisprudência brasileira. In: 
RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz; MAMEDE, Glaston; ROCHA, Maria Vital da (Coord.). 
Responsabilidade civil contemporânea: em homenagem a Silvio de Salvo Venosa. São Paulo: Atlas, 2011), (ii) 
a teoria da causalidade alternativa, que “atribui à conduta de todos os envolvidos, em conjunto, a relação de 
causalidade do dano gerado” (SCHREIBER, Anderson. Direito civil e Constituição. São Paulo: Atlas, 2013. 
P. 160), (iii) bem como a teoria da causalidade adequada, que, dentre as possíveis causas do dano, elege como 
tal aquela que se revelar mais apta a produzir o efeito, associando-se “ao grau de probabilidade do dano” 
(TEPEDINO, Gustavo. Op. cit. P. 110); e, por fim (iv) a teoria da causalidade eficiente, fundada na ideia de 
que causa seria o antecedente dotado de “um intrínseco poder qualitativo ou quantitativo” de produzir o 
resultado (TEPEDINO, Gustavo. Op. cit. P. 110). 
289 CARPES, Arthur Thompsen. A prova do nexo de causalidade na responsabilidade civil. São Paulo: RT, 
2016. P. 42. 
290 TEPEDINO, Gustavo. Op. cit. P. 110. 
291 CARPES, Arthur Thompsen. A prova do nexo de causalidade na responsabilidade civil. São Paulo: RT, 
2016. P. 44. 
292 TEPEDINO, Gustavo. Op. cit. P. 111. 
293 CARPES, Arthur Thompsen. A prova do nexo de causalidade na responsabilidade civil. São Paulo: RT, 
2016. P. 111. 
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 Trazendo essas noções para a hipótese de concorrência ilícita, tem-

se a necessidade de correlacionar a queda na expectativa de lucro e a intervenção desonesta 

do concorrente, correlação que, feita com base nas máximas de experiência, pode ser feita 

através da avaliação da idoneidade da conduta para gerar o desvio de clientela. 

 Não se pode esquecer, contudo, que, na dinâmica das relações 

comerciais, inúmeros fatores intervêm no resultado obtido pelas empresas no 

desenvolvimento de suas atividades. 

 Nesse sentido, concomitantemente ao comportamento desleal de um 

concorrente, a diminuição de faturamento de uma empresa pode decorrer de outros fatores, 

como uma flutuação do mercado ou crises setoriais ou territoriais. Em tais hipóteses, 

demonstrada a idoneidade do ato ilícito para desviar clientela, caberá ao acusado alegar – e, 

consequentemente, demonstrar – que outro fato (impeditivo) interrompeu o nexo causal 

iniciado por sua conduta ilícita, ou que ambos concorreram para a produção do resultado 

danoso (fato modificativo)294.  

 Em diversas situações, a prova da causalidade será extremamente 

difícil. Todavia, como observa CÂMARA CARRÁ,  

Se é certo que o cenário nebuloso da pós-modernidade torna ainda mais difícil a 
pesquisa das relações de causa e efeito entre o agente provocador e o dano 
resultante, nem por isso deve o magistrado eximir-se de levar adiante todos os 
esforços necessários para sua descoberta.295  

 E, de fato, há vários instrumentos para contornar esse percalço. Uma 

delas é, como lembra CARNEIRO DA FRADA, “o estabelecimento de presunções de 

causalidade”296, as quais podem ser legais297 ou judiciais, estas, fundadas na observação 

daquilo que normalmente ocorre (as regras de experiência).  

                                                 
294 CARPES, Arthur Thompsen. A prova do nexo de causalidade na responsabilidade civil. São Paulo: RT, 
2016. P. 125. 
295 CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. Responsabilidade civil sem dano: uma análise crítica: limites 
epistêmicos  a uma responsabilidade civil preventiva ou por simples conduta. São Paulo: Atlas, 2015. P. 37. 
296 FRADA, Manuel A. Carneiro da. Direito Civil, Responsabilidade civil: o método do caso. Coimbra: 
Almedina, 2010. P. 102. 
297 THOMPSON CARPES revela preferência pela criação de presunções legais de causalidade nos casos em que a 
demonstração do nexo causal for de tal modo difícil que põe em xeque a efetividade da tutela reparatória. 
Salienta o autor que “a melhor solução para eventuais crises na tutela efetiva do direito da vítima do dano passa 
pelas mãos do legislador. Trata-se, com efeito, de problema de lege ferenda, isto é, de formulação de novas 
bases legislativas para o problema da responsabilidade civil, tendo em conta o antagonismo existente entre as 
conhecidas dificuldades da prova do nexo de causalidade e a necessidade de dar integral reparação à vítima do 
dano. Sem dúvida há de ser prestigiado o princípio da solidariedade social; isso, no entanto, não pode ser 
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 Outra alternativa consiste no abrandamento do grau de exigência 

probatória, passando-se de um juízo de probabilidade para o de verossimilhança298, como 

observa BUCHAIN: 

para autorizar o pedido de lucros cessantes, a mera suposição ou a probabilidade 
não bastarão. Por outro lado, o direito desserviria ao conceito de razoabilidade ou 
de justiça, caso exigisse da vítima a prova da certeza absoluta de que nenhum 
outro fator interviria na resultante danosa sofrida pela vítima. O melhor critério 
a ser desposado é a probabilidade objetiva resultante do desenvolvimento normal 
das atividades da vítima, agregadas às vicissitudes sociais e econômicas em cada 
caso concreto.299 

 Além desses mecanismos, o direito processual oferece a 

dinamização do ônus da prova, que tem como pressuposto uma disparidade entre as partes 

no tocante à facilidade na desincumbência do ônus probatório. Partindo-se da percepção de 

que a parte que, no caso concreto, teria o ônus de produzir a prova de determinado fato tem 

maiores dificuldades, em relação à outra parte, de o fazer, a solução dada pelo artigo 373, 

§1º do Código de Processo Civil consiste em “atribuir o ônus da prova de modo diverso”. 

 Conforme explicam CAMPOS SCAFF e IGLESIAS LEMOS, apontando a 

racionalidade da dinamização do ônus da prova, é se por reconhecer as dificuldades que 

gravitam em torno da comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, que “em 

determinadas circunstâncias vinculadas especialmente à presumida superioridade de uma 

das partes para indicar a ausência de algum desses elementos [da responsabilidade civil], é 

a ela transferido o encargo de realizar tal demonstração”300. 

 THOMPSON CARPES acrescenta mais um meio de contornar o impasse 

gerado pela exigência de prova do nexo causal em hipóteses nas quais essa prova se mostra 

                                                 
implementado ao sacrifício da segurança jurídica. As presunções legais têm o potencial para servir, nesse 
sentido, como importante ferramenta normativa. O legislador, quando as estabelece, ‘costuma levar em conta 
a grande dificuldade de provar diretamente o fato causador de uma determinada consequência jurídica’, sendo 
justamente o que, como se tem afirmado, sucede com a prova do nexo de causalidade” (CARPES, Arthur 
Thompsen. A prova do nexo de causalidade na responsabilidade civil. São Paulo: RT, 2016. P. 160). 
298 FRADA, Manuel A. Carneiro da. Direito Civil, Responsabilidade civil: o método do caso. Coimbra: 
Almedina, 2010. P. 103 
299 BUCHAIN, Luiz Carlos. O poder econômico e a responsabilidade civil concorrencial. Porto Alegre: Nova 
Prova, 2006. P. 177. Destaque nosso. 
300 SCAFF, Fernando Campos; LEMOS, Patricia Faga Iglesias. Da culpa ao risco na responsabilidade civil. In: 
RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz; MAMEDE, Gladston; ROCHA, Maria Vital da (Coord.). 
Responsabilidade civil contemporânea: em homenagem a Silvio de Salvo Venosa. São Paulo: Atlas, 2011. P. 
78. 
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diabólica. É a técnica da redução do módulo de prova, por meio da qual o juiz “outorga [...] 

maior valor às provas indiciárias”301, proferindo julgamento baseado em cognição sumária. 

8.2.3. O dano 

 Costuma-se definir dano como “lesão a um interesse juridicamente 

protegido”302, o qual se torna indenizável quando considerado injusto, assim considerado “o 

dano contrário ao Direito”303, bem como quando presentes os requisitos de atualidade e 

certeza304, de modo que não se admite a reparação de danos potenciais, hipotéticos305, ou 

de meros riscos de dano. 

 No caso do dano concorrencial, relevo ainda maior tem o emprego 

do adjetivo “injusto” ao lado do dano, pois, conforme já tivemos a ocasião de expor, é da 

essência do processo concorrencial que o agente econômico pretenda arrebanhar para si a 

clientela alheia, conquistando a preferência dos consumidores.  

 Nesse particular, NICOLAS DORANDEU, logo após questionar o 

porquê de empregar o qualificador “ilícito” ao dano, responde que essa necessidade deriva 

da liberdade de concorrência (ela própria consequência da liberdade de comércio e de 

indústria), que pressupõe a licitude do dano concorrencial, de modo que não terá o 

concorrente o dever de reparar o prejuízo ocasionado no exercício normal da atividade306. 

                                                 
301 CARPES, Arthur Thompsen. A prova do nexo de causalidade na responsabilidade civil. São Paulo: RT, 
2016. P. 163. 
302 BOULOS, Daniel M. Abuso de direito no novo Código Civil. São Paulo: Método, 2006. P. 101. 
303 CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. Responsabilidade civil sem dano: uma análise crítica: limites 
epistêmicos  a uma responsabilidade civil preventiva ou por simples conduta. São Paulo: Atlas, 2015. P. 224. 
A antijuridicidade é o que está no centro da visão “normativa” do dano proposta por CARNEIRO DA FRADA: “A 
temática do prejuízo, a par da da imputação (lato sensu), apresenta-se central na responsabilidade civil. O seu 
aprofundamento revela a necessidade de adoptar um conceito normativo de dano (normativer Schadensbegriff). 
O dano não é qualquer prejuízo sentido ou afirmado por alguém como tal. Apesar de a ordem jurídica o não 
definir em geral, ele deve justificar-se por aplicação de critérios normativos, alicerçar-se numa ponderação da 
ordem jurídica. Para o direito, releva aquele dano que outrem deva suportar segundo valorações jurídicas; as 
normas que fundamentam a responsabilidade podem restringil-a em relação a certos tipos de danos, e afirmá-
la com respeito a outros” (FRADA, Manuel A. Carneiro da. Direito Civil, Responsabilidade civil: o método 
do caso. Coimbra: Almedina, 2010. Pp. 89-90). 
304 CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. Responsabilidade civil sem dano: uma análise crítica: limites 
epistêmicos  a uma responsabilidade civil preventiva ou por simples conduta. São Paulo: Atlas, 2015. P. 229. 
305 REIS, Iuri. Danos patrimoniais: uma perspectiva pragmática. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2017. P. 89. 
306 No original: “Pourquoi employer le qualificatif illicite? Parce que la liberté de la concurrence qui dérive, 
elle même, de la liberté du commerce et de l’industrie suppose la licéité du préjudice concurrentiel. C’est-à-
dire l’absence de dette ou de créance de réparation pour le concurrent qui cause ou qui subit un préjudice 
concurrentiel dans l’exercice normal de son activité concurrentielle.” (DORANDEU, Nicolas. Le dommage 
concurrentiel. Nouvelle édition [online]. Perpignan : Presses universitaires de Perpignan, 2000 (généré le 28 
octobre 2015). Disponível em <http://books.openedition.org/pupvd/1946>. ISBN : 9782354121990.) 
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 Por outro lado, será indenizável, porquanto injusto, o dano 

concorrencial oriundo de conduta “proibida por uma prescrição de origem legal ou 

contratual, realizada por meios desleais ou desiguais [...]. Todas essas limitações à liberdade 

de concorrência vão constituir a fonte individual do prejuízo concorrencial ilícito”307. 

 De um ato de concorrência ilícita, podem se originar danos tanto no 

patrimônio do concorrente – usualmente lucros cessantes –, quanto danos à sua reputação, 

sem uma imediata correspondência patrimonial.  

 Passemos a analisar cada uma dessas espécies. 

8.2.3.1.Dano moral 

 Há muito superada a visão de que o dano moral, usualmente definido 

por exclusão308, se manifestaria por detrimentos anímicos (sofrimento, mágoa, vexame, 

                                                 
307 No original: “À l’inverse, est illicite, donc propre à faire naître une créance ou une dette d’indemnisation, 
le préjudice concurrentiel qui trouve sa source dans un acte concurrentiel soit interdit par une prescription 
d’origine légale ou contractuelle soit réalisé par des moyens déloyaux ou inégalitaires [...]. Toutes ces 
limitations à la liberté de la concurrence vont constituer la source individuelle du préjudice concurrentiel 
illicite.” (DORANDEU, Nicolas. Le dommage concurrentiel. Nouvelle édition [online]. Perpignan : Presses 
universitaires de Perpignan, 2000 (généré le 28 octobre 2015). Disponível em 
<http://books.openedition.org/pupvd/1946>. ISBN : 9782354121990.) 
No mesmo sentido, ao tratar do private enforcement do direito antitruste, salienta BUCHAIN que:  
“O regime da livre concorrência econômica admite que um determinado agente provoque a ruína econômica 
de outro, desde que regrado no princípio da maior eficiência, sem que isso represente um dano indenizável pela 
ordem jurídica. [...] não é qualquer prejuízo que admite indenização no plano da concorrência. O prejuízo 
econômico sofrido por um determinado agente no mercado será caracterizado como dano indenizável se e 
quando provocado por conduta anticoncorrencial pela outra parte, conforme os parâmetros fixados pela LDC.” 
(BUCHAIN, Luiz Carlos. O poder econômico e a responsabilidade civil concorrencial. Porto Alegre: Nova 
Prova, 2006. Pp. 175-176) 
308 Explica IURI REIS que “a doutrina segue utilizando majoritariamente a expressão dano moral, por vezes até 
mesmo dizendo que os danos morais são aqueles que estão fora do patrimônio, ou seja, são extrapatrimoniais”. 
Segundo o mesmo autor, “a expressão dano extrapatrimonial soa mais apropriada. Isso, porque ela abranda o 
fato de a definição ser negativa. Soa estranho definir algo pelo que não seja, quando o mais comum é definir 
pelo que verdadeiramente o é” (REIS, Iuri. Danos patrimoniais: uma perspectiva pragmática. Rio de Janeiro: 
Lumen Iuris, 2017. P. 57). 
Criticando a definição do dano moral por exclusão, ANDRÉ GUSTAVO CORRÊA DE ANDRADE ressalta que “esse 
modo de conceituar o dano moral nada esclarece a respeito de seu conteúdo e não permite uma precisa 
compreensão do fenômeno. Define-se essa espécie de dano com uma ideia negativa, algumas vezes 
acompanhada de uma fórmula redundante, usando expressões que fazem alusão ao aspecto moral do dano, sem 
verdadeiramente explicá-lo.” (ANDRADE, André Gustavo Corrêa de. Dano moral e indenização punitiva: os 
punitive damages na experiência do Common Law e na Perspectiva do Direito Brasileiro. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Iuris, 2009. P. 34)  
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humilhação, etc.)309, conceitua-se tal modalidade de dano como a “agressão, mínima que 

seja, a um bem integrante da sua personalidade (nome, honra, imagem, reputação, etc.)”310. 

 Embora tenha o Superior Tribunal de Justiça pacificado, na 

jurisprudência, a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral311, não se pode dizer 

que atualmente deixou de haver controvérsia quanto a essa questão. 

 Partindo da definição acima, de dano moral enquanto lesão a aspecto 

inerente à personalidade, e cotejando tal noção com a norma do artigo 52 do Código Civil, 

segundo a qual “aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da 

personalidade”, poder-se-ia concluir que, no que se refere aos direitos da personalidade 

compatíveis com a condição da pessoa jurídica (como nome, honra objetiva312, crédito e 

privacidade, esta abrangendo o “sigilo de correspondência e de particularidades da 

organização, de funcionamento e de know-how”313, no que se inclui o segredo industrial314), 

estaria caracterizado o dano moral à pessoa jurídica. 

 No entanto, há posição doutrinária contrária ao reconhecimento do 

dano moral suportado por tais entes, fundada na ideia de que  

ela não é titular de direitos da personalidade, não possui as características inerentes 
às pessoas humanas e a lesão que sofrem sua imagem-atributo, a privacidade, a 
firma ou a denominação social, o título do estabelecimento, a marca, a liberdade 

                                                 
309 Visão incompatível com o reconhecimento da reparabilidade do dano a direitos de personalidade daqueles 
que, por sua natureza ou em virtude de uma condição, não estariam sujeitos a sofrer esses detrimentos anímicos, 
como o nascituro, as pessoas em estado vegetativo ou a pessoa jurídica. Lembramos, aqui, as observações de 
ANTONIO JUNQUEIRA DE AZEVEDO: “A visão tradicional do dano somente vê aquelas duas espécies, o 
patrimonial e o moral. O dano patrimonial inclui os danos emergentes e os lucros cessantes. O dano moral, por 
sua vez, é, na verdade, o não-patrimonial; deve ser conceituado por exclusão e é todo aquele dano que ou não 
tem valor econômico ou não pode ser quantificado com precisão. Em geral, esse dano moral será um dano de 
sofrimento, daí se falar em ‘pretium doloris’, mas algumas vezes haverá também dano moral que foge a essa 
caracterização, porque se trata de dano - e basta pensar nas pessoas jurídicas, ou nas pessoas físicas que não 
têm condições de discernimento, ou ainda nos nascituros - que representa algum prejuízo não avaliável 
pecuniariamente de modo exato.” (AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Novos estudos e pareceres de direito 
privado. São Paulo: Saraiva, 2009. P. 378) 
310 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9ª ed. rev. e ampl. São Paulo, Atlas, 
2010. P. 87. 
311 Nesse sentido, a súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “A pessoa jurídica pode sofrer 
dano moral”. 
312 Conforme ressalta SÉRGIO CAVALIERI FILHO, “modernamente fala-se em honra profissional como uma 
variante da honra objetiva, entendida como valor social da pessoa perante o meio onde exerce sua atividade” 
(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9ª ed. rev. e ampl. São Paulo, Atlas, 2010. 
P. 102). 
313 ANDRADE, André Gustavo Corrêa de. Dano moral e indenização punitiva: os punitive damages na 
experiência do Common Law e na Perspectiva do Direito Brasileiro. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2009. 
P. 56. 
314 FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. Dano moral e pessoa jurídica. In: RODRIGUES JUNIOR, Otavio 
Luiz; MAMEDE, Glaston; ROCHA, Maria Vital da (Coord.). Responsabilidade civil contemporânea: em 
homenagem a Silvio de Salvo Venosa. São Paulo: Atlas, 2011. P. 555. 
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de associação, de expressão, de atuação e de imprensa que repercute 
materialmente (produção de riqueza) ou institucionalmente na atividade 
desenvolvida.315 

 Sob o argumento de que atribuir “aprioristicamente” direitos de 

personalidade às pessoas jurídicas significaria “comprometer a tábua axiológica 

constitucional”316 que teria a personalidade como emanação da dignidade da pessoa humana, 

essa posição sustenta que as lesões aos direitos das pessoas jurídicas seriam “sempre de 

índole patrimonial”317, de modo que os danos materiais advindos dos ataques à reputação e 

privacidade da pessoa jurídica poderiam ser quantificados mediante perícia318. 

 Não é assim, contudo. Há casos em que as ofensas aos direitos de 

personalidade da pessoa jurídica não repercutem diretamente em seu patrimônio, ou essa 

repercussão direta e imediata não é aferível, identificável.  

 Como lembra SCHREIBER, “exigir da pessoa jurídica que comprove 

matematicamente o efeito negativo” da lesão à sua reputação “significaria impor-lhe prova 

impossível ou de extrema dificuldade”, revelando-se “praticamente inviável demonstrar de 

modo matemático o descrédito sofrido pela companhia junto ao público consumidor ou as 

perdas derivadas dos potenciais negócios que foram perdidos em virtude do ilícito”319. 

 Daí que, nesses casos, decorresse da lesão a direito de personalidade 

(dano-evento extrapatrimonial) exclusivamente um dano material (dano-prejuízo 

patrimonial) não poderia ser ele objeto de reparação, uma vez que prejuízos indiretos, 

hipotéticos ou destituídos de comprovação não são indenizáveis320.  

                                                 
315 FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. Dano moral e pessoa jurídica. In: RODRIGUES JUNIOR, Otavio 
Luiz; MAMEDE, Glaston; ROCHA, Maria Vital da (Coord.). Responsabilidade civil contemporânea: em 
homenagem a Silvio de Salvo Venosa. São Paulo: Atlas, 2011. P. 557. 
316 FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. Dano moral e pessoa jurídica. In: RODRIGUES JUNIOR, Otavio 
Luiz; MAMEDE, Glaston; ROCHA, Maria Vital da (Coord.). Responsabilidade civil contemporânea: em 
homenagem a Silvio de Salvo Venosa. São Paulo: Atlas, 2011. P. 557. 
317 FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. Dano moral e pessoa jurídica. In: RODRIGUES JUNIOR, Otavio 
Luiz; MAMEDE, Glaston; ROCHA, Maria Vital da (Coord.). Responsabilidade civil contemporânea: em 
homenagem a Silvio de Salvo Venosa. São Paulo: Atlas, 2011. P. 557. Também assim SCHREIBER, para quem 
“uma matéria jornalística que critique injustamente as práticas comerciais de uma sociedade empresária afeta 
não a sua existencialidade, esfera privativa dos seres humanos, mas o seu patrimônio, produzindo uma 
desvalorização da marca empresarial, além da eventual queda nas vendas, nas contratações, nos negócios etc. 
Tais danos são, a toda evidência, danos patrimoniais.” (SCHREIBER, Anderson. Direito civil e Constituição. 
São Paulo: Atlas, 2013. P. 471).  
318 FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. Dano moral e pessoa jurídica. In: RODRIGUES JUNIOR, Otavio 
Luiz; MAMEDE, Glaston; ROCHA, Maria Vital da (Coord.). Responsabilidade civil contemporânea: em 
homenagem a Silvio de Salvo Venosa. São Paulo: Atlas, 2011. P. 558. 
319 SCHREIBER, Anderson. Direito civil e Constituição. São Paulo: Atlas, 2013. P. 471. 
320 A alternativa sugerida por SCHREIBER para contornar a dificuldade probatória do dano decorrente de abalo 
à reputação da pessoa jurídica (que ele considera ser estrita e exclusivamente material) seria aplicar o artigo 
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 Acrescente-se que a centralidade que a pessoa humana ocupa na 

ordem jurídica, a justificar a concepção e tutela dos direitos de personalidade, não implica 

que às pessoas jurídicas – em última análise, instrumentos de que se valem as pessoas 

naturais para alcançar certos fins – não sejam tutelados os direitos que forem compatíveis 

com sua natureza. Ora, embora a redação do artigo 52 do Código Civil possa mesmo levar a 

crer que as pessoas jurídicas não seriam titulares dos direitos de personalidade, está claro 

que a ordem jurídica lhes confere idêntica proteção, no que concerne aos direitos de 

personalidade compatíveis com sua condição, como proteção podendo-se entender o 

resguardo da incolumidade dessas posições jurídicas (mediante a imposição de medidas 

destinadas à cessação da ameaça ou lesão ou de sanção indenizativa). 

 Acrescente-se que, ainda que caracterizado esteja um dano material 

em razão do abalo à reputação do agente econômico, nada impediria o reconhecimento de 

que, nesses casos, concomitantemente, há duas ordens de danos-prejuízo (patrimonial e 

extrapatrimonial) decorrentes da mesma lesão a direito de personalidade (dano-evento). 

 ANTÔNIO JUNQUEIRA DE AZEVEDO ensina, a esse respeito, que 

é preciso distinguir [...] o dano-evento e o dano-prejuízo; o primeiro é a lesão a 
algum bem; o segundo, a consequência dessa lesão [...] O dano-evento é, pois, o 
dano imediato, enquanto que o dano-prejuízo é o dano mediato.321 

 Independentemente de qualquer prejuízo material, a pessoa jurídica 

enquanto instituição terá suportado um ataque à sua reputação, de modo que negar a 

ocorrência de dano moral quando se cuida de direitos de personalidade titularizados por 

pessoa jurídica não é adequado, nem coerente, até porque é a própria lei que, ao estender às 

pessoas jurídicas os direitos de personalidade que lhe forem ajustáveis, torna sua reputação 

um interesse por si só e independentemente de qualquer repercussão patrimonial, digno de 

tutela jurídica. 

 A própria corrente que advoga pela revisão da Súmula nº 227 do 

Superior Tribunal de Justiça não nega o prejuízo institucional de natureza extrapatrimonial 

                                                 
953, parágrafo único do Código Civil (“Art. 953. A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá 
na reparação do dano que delas resulte ao ofendido. Parágrafo único. Se o ofendido não puder provar prejuízo 
material, caberá ao juiz fixar, eqüitativamente, o valor da indenização, na conformidade das circunstâncias do 
caso.”). Para ele, o recurso à referida norma “permite manter o dano moral no campo da pessoa humana, 
solucionando os casos que envolvem a pessoa jurídica por meio do arbitramento dos danos patrimoniais de 
difícil demonstração”, podendo ser o dispositivo estendido “aos danos derivados de outras condutas que 
agridam a pessoa jurídica, como a violação de segredo industrial” (SCHREIBER, Anderson. Direito civil e 
Constituição. São Paulo: Atlas, 2013. P. 472)   
321 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Estudos e pareceres de Direito Privado. São Paulo: Saraiva, 2004. P. 
291. 
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advindo de lesões aos direitos de personalidade compatíveis com a pessoa jurídica, propondo 

chamar-lhe de “dano institucional”322. Não parece ser útil essa denominação, já que, ao que 

nos parece, não deixa de se tratar de dano moral. 

 Assim, sempre que houver ataque aos direitos de personalidade de 

que a pessoa jurídica possa ser titular, estar-se-á diante de dano moral. 

 Quanto à demonstração dessa modalidade de dano, dispõe o 

enunciado nº 189 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal que  “Na 

responsabilidade civil por dano moral à pessoa jurídica, o fato lesivo, como dano eventual, 

deve ser devidamente demonstrado”.  

 De fato, seja qual for o ato ilícito, é preciso demonstrar ao menos o 

dano-evento que gerou o abalo à reputação da pessoa jurídica, prescindindo-se apenas da 

prova do dano-prejuízo moral (este, pressuposto pelo próprio dano-evento caracterizado por 

uma lesão aos direitos de personalidade compatíveis com a pessoa jurídica). 

 Tratando-se especificamente dos atos de concorrência desleal, não 

se pode dizer que sempre, automaticamente ou in re ipsa, o ilícito produziria um abalo à 

reputação do concorrente lesado.  

 Mesmo quando a concorrência desleal se manifesta por meio de atos 

de denigração, afirmações falsas a respeito do concorrente, publicidade comparativa 

depreciativa, é preciso averiguar, no caso concreto, se a conduta é idônea a gerar o descrédito 

do concorrente e qual terá sido sua repercussão.  

 No caso de atos confusórios, em especial, aqueles descritos nos 

incisos V e VIII do artigo 195 da Lei nº 9.279/1996323, caso o produto do concorrente desleal 

possa ser considerado de qualidade inferior à do produto do concorrente lesado, disso já se 

poderá extrair a mácula à reputação do lesado, já que, ao adquirir um produto de qualidade 

                                                 
322 FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. Dano moral e pessoa jurídica. In: RODRIGUES JUNIOR, Otavio 
Luiz; MAMEDE, Glaston; ROCHA, Maria Vital da (Coord.). Responsabilidade civil contemporânea: em 
homenagem a Silvio de Salvo Venosa. São Paulo: Atlas, 2011. P. 559. 
323   “Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: [...] 
IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou 
estabelecimentos; 
V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou 
oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;[...] 
VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou 
falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou 
falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;” 



132 
 
inferior quando pensava ter adquirindo outro, o consumidor irá valorar negativamente o 

produtor que pensou ter escolhido. 

 Vale lembrar, a esse respeito, que os bens imateriais de que o agente 

econômico é titular “se apresentam como único elo de ligação entre o empresário [...] e seus 

clientes, na medida em que se tornam verdadeira garantia de origem e qualidade do 

produto/serviço albergado por aqueles vícios”324. 

 Nesse particular, a jurisprudência – normalmente inclinada a 

presumir, em casos de concorrência desleal, a concorrência de prejuízo material em razão da 

potencialidade inerente deste ilícito ao desvio de clientela, que é fonte de lucros cessantes, e 

também normalmente tendente a, nos ilícitos em geral, dispensar a prova do dano moral – 

considera que, quando se trata de concorrência desleal, o dano moral deve ser provado, uma 

vez que: 

o abalo moral das pessoas jurídicas, mesmo nos casos de concorrência desleal, 
depende de efetiva demonstração, isto é, a parte postulante deve comprovar que a 
conduta do ex adverso prejudicou a credibilidade da marca, esvaziando seu 
prestígio perante os consumidores, o que não ocorreu na hipótese concreta.325 

 Há, no entanto, entendimento diverso, para o qual  

Já é hora de evoluir na verificação do dano moral, presumindo-o quando for 
flagrante o uso do nome e da marca alheias, sob pena de desvalorização irreparável 
do investimento e do zelo dos seus titulares, raramente indenizados pela 
dificuldade da prova da lesão extrapatrimonial, em severo detrimento da força 
moral que deve ter um nome ou uma marca.326 

 Como se vê, este julgado, defensor da presunção do dano moral em 

matéria de concorrência desleal, parte da ideia de que o dano moral nesta sede também se 

verificaria in re ipsa.  

 Em relevante acórdão proferido pela mesma 1a Câmara Reservada 

de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento de embargos 

infringentes, todavia, o fundamento da presunção do dano moral residiu no objetivo de 

eliminação do lucro da intervenção, revelando que o real propósito da concessão de 

                                                 
324 FABBRI Junior, Helio. Responsabilidade civil: dano moral oriundo das relações concorrenciais. In: Revista 
da ABPI, nº 3, mai.-jun./1992, pp. 114-120, p. 114. 
325 BRASIL, Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação no 0228334-13.2007.8.26.0100, 9a Câmara de Direito 
Privado, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 06/10/2015. 
326 BRASIL, Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação no 1041312-76.2013.8.26.0100, 1a Câmara Reservada 
de Direito Empresarial, Rel. Des. Enio Zuliani, j. 30/09/2015. 
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indenização por dano moral tem sido a reprimenda do ofensor, não a recomposição do lesado 

à situação em que estaria não fosse a prática do ilícito: 

Como já decidi anteriormente, “quanto ao dano extrapatrimonial, tem-se 
entendido que, em casos de contrafação, é devida indenização a pessoas jurídicas 
que atuam no mesmo ramo de atividade explorado ilicitamente pelo contrafator, 
pois o dano moral decorre diretamente do próprio ilícito e prescinde de prova de 
efetivo abalo à reputação da empresa. Isto porque a oferta de produtos de baixa 
qualidade cuja procedência é ignorada e que ilicitamente ostentam uma marca é 
apta a causar a vulgarização do produto e compromete a imagem da empresa”. 
(Apelação nº 0023663-14.2010, Rel. Des. PEREIRA CALÇAS). Impende realçar, 
ao se cuidar do dano moral,a ótica doutrinária que vem se construindo a respeito 
da repressão do “ilícito lucrativo”. Neste ponto, vem a calhar a manifestação de 
DANIEL LEVY que, com base na doutrina de RODOLPHE MÉSA, preleciona: 
“no contexto dos comportamentos antijurídicos, a teoria do ilícito lucrativo leva o 
agente a estimar as perdas inerentes à sua condenação, confrontando-as com os 
benefícios previsíveis que a concretização da atividade ilícita pode gerar; é 
somente se a receita ilícita for maior do que o montante da sanção que o sujeito 
agirá, decidindo, em total conhecimento de causa e no âmbito de uma preocupação 
de racionalidade econômica, transgredir a regra de direito” (Responsabilidade 
Civil. De um direito dos danos a um direito das condutas lesivas. Ed. Atlas, 2012, 
fl. 108).327 

  Todavia, como se demonstrará, o fundamento mais adequado 

para a reprimenda dos ilícitos lucrativos é o enriquecimento sem causa, não a indenização 

por dano moral, cujo fundamento é diverso (a reparação dos prejuízos extrapatrimoniais 

sofridos pelo concorrente em relação à sua reputação) e cujo parâmetro de fixação não está 

atrelado aos ganhos do autor do ilícito. 

 A demonstração do dano moral, diante disso, há de ser feita em cada 

caso concreto, nada impedindo, no entanto, que sua ocorrência seja aferida a partir das regras 

de experiência comum328. 

8.2.3.1.1. Formas de reparação: a indenização e a reparação in natura 

 Um desafio que remanesce no que se refere ao dano moral é a sua 

reparação. Costuma-se dizer que, na seara do dano moral, não haveria a possibilidade de 

reparação propriamente dita, no sentido de remoção do dano, através do arbitramento de uma 

soma em dinheiro, mas apenas a possibilidade de compensação329, no sentido de atribuição 

                                                 
327 BRASIL, Tribunal de Justiça de São Paulo, Embargos infringentes no 0158873-75.2012.8.26.0100, 1a 

Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Pereira Calças, j. 06/05/2015. 
328 CIANCI, Mirna. O valor da reparação moral. São Paulo: Saraiva, 2003. P. 44. 
329 Vocábulo idêntico ao do instituto do Direito das Obrigações consistente na extinção de obrigações entre 
credor e devedor recíprocos na medida em que eles se equivalham, mas com ele inconfundível. Há que se ter 
algum cuidado, ainda, na contextualização do termo, já que ele é usado também para designar uma das funções 
da indenização, na perspectiva de reparação integral, no sentido de restauração da justiça comutativa. 
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de algo que aplaque a lesão extrapatrimonial, de dar ao lesado algo que lhe proporcione 

satisfação330, sem, contudo, eliminar a lesão sofrida. 

 Apesar de ser um tanto tímida sua aplicação, muitas vezes, pode-se 

cogitar também da reparação do dano moral in natura, mediante a imposição, ao lesante, de 

obrigações de fazer destinadas a minimizar o abalo à reputação do concorrente pela prática 

desleal. Exemplificativamente, tem-se a obrigação de contrapropaganda e a veiculação da 

sentença condenatória em jornais de grande circulação, medidas que encontram amparo legal 

no artigo 12 do Código Civil, segundo o qual “Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, 

a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções 

previstas em lei”. 

 A esse respeito, saliente GENEVIÈVE VINEY que 

La publicité donné a l’affirmation des droits de la victime peut être, dans certains 
cas, une mesure efficace pour contrecarrer les effets dommageables de l’acte 
reproché au responsable. Il en va sourtout ainsi en ce qui concerne les allégations 
mesongères ou erronnées portant atteinte à l’honneur, à la reputation, ou au crédit 
commercial d’une personne physique ou morale ou encore en présence de 
manoeuvres déloyales de nature à induire en erreur sur la qualité ou l’origine d’une 
marchandise, l’identité du fabricant, etc. En effet le meilleur moyen de conjurer 
les effets préjudiciables de la médisance, de la calomnie, ou, tout simplement, d’un 
renseignement inexact, est de faire connaître à ceux que l’information a atteints 
que celle-ci est fausse ou insuffisamment étayée. Il y a là une sorte de 
« rétablissement moral »331   

 Sem prejuízo da adoção dessas medidas de reparação in natura – 

que, embora sejam ferramenta fundamental, na maior parte dos casos, não conseguirão 

propriamente reparar332, no sentido de remover por completo o estado de fato gerado pelo 

                                                 
330 É o que explica CLAYTON REIS: “Enquanto no caso dos danos materiais a reparação tem como finalidade 
repor as coisas lesionadas ao seu statu quo ante ou possibilitar à vítima a aquisição de outro bem semelhante 
ao destruído, o mesmo não ocorre, no entanto, com relação ao dano eminentemente moral. Neste é impossível 
repor as coisas ao seu estado anterior. A reparação, em tais casos, reside no pagamento de uma soma pecuniária, 
arbitrada pelo consenso do juiz, que possibilite ao lesado uma satisfação compensatória” (REIS, Clayton. Dano 
moral. 4ª ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 1997. Pp. 4-5) 
331 VINEY, Geneviève. Traité de Droit Civil: Les obligations – la responsabilité: effets. Paris: LGDJ, 1988. 
Pp. 35-36. 
332 Esclarece SCHREIBER que os meios de reparação in natura, decorrentes de um momento de 
despatrimonialização não do dano, mas de sua reparação, “não vêm substituir ou eliminar a indenização em 
dinheiro, mas se somam a ela no sentido de reparar tanto quanto possível o dano moral sofrido pela vítima. E, 
por menos importantes que pareçam à primeira vista, os meios não pecuniários assumem muitas vezes maior 
efetividade na satisfação da vítima e na pacificação do conflito” (SCHREIBER, Anderson. Direito civil e 
Constituição. São Paulo: Atlas, 2013. P. 211) 
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ato ilícito – a caracterização de um dano moral acarretará a imposição da obrigação de 

indenizar333. 

 Outro problema, então, emerge: como fixar a indenização?  

 Embora alguns sustentem que o artigo 944 do Código Civil334 –  e, 

por consectário, o princípio da reparação integral – não se aplicaria ao dano moral335, mas 

apenas ao material, a extensão do dano – nessa hipótese caracterizada pela gravidade da 

ofensa e sua repercussão – é o principal guia para o arbitramento da indenização por danos 

morais.  

 Dissemos principal, porque insuficiente. E insuficiente, porque, ao 

contrário dos danos materiais, que possuem a mesma natureza da indenização que será 

fixada, os danos morais possuem natureza diversa. Assim, de sua extensão não decorre, de 

modo imediato, uma soma em dinheiro que lhe corresponda. A tarefa de conversão de uma 

lesão extrapatrimonial em uma soma pecuniária hábil a satisfazer o lesado pelo mal sofrido 

requer, portanto, balizas adicionais. 

 Daí ter a doutrina, ao longo do tempo, estabelecido diversos critérios 

para o arbitramento da indenização, dentre os quais (i) a gravidade da ofensa; (ii) o porte 

econômico do ofensor; (iii) o porte econômico do ofendido; (iv) o grau de culpa do ofensor; 

(v) o tempo transcorrido entre a prática do ilícito e a propositura da demanda 

                                                 
333 Discordamos, nesse ponto, de MIRNA CIANCI, para quem a cumulação entre reparação natural e indenização 
por dano moral acarretaria bis in idem (CIANCI, Mirna. O valor da reparação moral. São Paulo: Saraiva, 
2003. P. 61). É que, mesmo nos casos em que cabível uma forma de reparação in natura (como o direito de 
resposta mencionado pela referida autora), ela acaba por não remover por completo as consequências 
extrapatrimoniais do ilícito. É claro, por outro lado, que a possibilidade de aplicar – e a efetiva aplicação – de 
medidas de reparação in natura há de ser levada em consideração pelo magistrado no arbitramento da 
compensação financeira do dano moral, já que, por meio dela, o dano que se busca compensar terá sido 
mitigado.  
334 “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.” 
335 É o que defende FLAVIO DA COSTA HIGA, para quem “Quando se afirma que ‘a indenização mede-se pela 
extensão do dano’, conforme o faz o caput do art. 944 do Código Civil, acolhe-se, como antecedente lógico 
necessário à regra, que o dano é mensurável. Logo, considerando que as lesões extrapatrimoniais não o são, 
uma vez que atingem direitos personalíssimos como a honra, a reputação, a vida, a incolumidade física, a 
liberdade etc., insofismável a percepção de que a conjectura não se lhes aplica.” (HIGA, Flávio da Costa. 
Responsabilidade civil punitiva: os “punitive damages” no Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 
2016. P. 241). Por outro lado, SANSEVERINO, após expor a doutrina francesa, segundo a qual o princípio da 
reparação integral não se aplicaria aos danos morais, considera que referido princípio teria uma “incidência 
mitigada” no que se refere a essa ordem de danos, já que, não obstante as dificuldades de “mensurar 
economicamente a lesão a um bem jurídico sem conteúdo patrimonial”, tal princípio serve “como subsídio para 
quantificação da indenização dos danos extrapatrimoniais à luz do postulado da razoabilidade.” 
(SANSEVERINO, Paulo de Tarso. Princípio da reparação integral: indenização no Código Civil. São Paulo: 
Saraiva, 2010. Pp. 269-270).  
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indenizatória336; (vi) a repercussão da ofensa337, intimamente relacionada com o grau de 

constrangimento causado ao lesado, aferível pelo meio em que a ofensa ou informação falsa 

foi divulgada ou pela quantidade de publicações veiculadas338. 

 Considera-se, ainda, que “o dano exclusivamente moral há que ter 

fixação diferenciada em relação ao dano cumulado, que deve ser fixado com maior 

moderação”, partindo da ideia de que “a indenização patrimonial confere à vítima 

indisfarçável satisfação moral”339.  

 Embora não se possa concordar de forma generalizada e absoluta 

com essa afirmação, já que se trata de danos-prejuízo independentes, cada qual com sua 

natureza, extensão e peculiaridades, na hipótese em que o mesmo dano-evento tenha gerado 

um dano patrimonial e um extrapatrimonial, a dificuldade da tarefa de quantificar a 

compensação do dano moral pode ser abrandada se adotado como um parâmetro de aferição 

de sua ordem de grandeza o montante indenizatório fixado para a reparação do dano material. 

 Isso porque, embora tenhamos refutado acima a ideia de que a pessoa 

jurídica não seria passível de suportar dano extrapatrimonial, pois todos os ataques à sua 

reputação se refletiriam em menoscabos materiais, o lucro perdido em razão de uma 

afirmação falsa a respeito da empresa dá uma noção do quanto a reputação – enquanto bem 

jurídico autônomo – foi afetada. 

 Essa comparação serve, ainda, como forma de evitar o 

enriquecimento injustificado que o arbitramento de valor excessivo a título de compensação 

por danos morais poderia acarretar.  

8.2.3.2. O dano material: lucros cessantes decorrentes da concorrência ilícita 

 O dano material decorrente do ato de concorrência ilícita 

(abrangidos, pois, a concorrência ilícita stricto sensu, a concorrência desleal, a infração à 

                                                 
336 CIANCI, Mirna. O valor da reparação moral. São Paulo: Saraiva, 2003. P. 65.  
337 CIANCI, Mirna. O valor da reparação moral. São Paulo: Saraiva, 2003. P. 68. 
338 CIANCI, Mirna. O valor da reparação moral. São Paulo: Saraiva, 2003. P. 77. 
339 CIANCI, Mirna. O valor da reparação moral. São Paulo: Saraiva, 2003. Pp. 83-84. 
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ordem econômica e a concorrência sobre bases ilícitas) usualmente se manifesta na forma 

de lucros cessantes340. 

 Não se pode olvidar, contudo, a possibilidade de configuração de 

danos emergentes, consistentes naquilo que o lesado efetivamente perdeu. Segundo 

BUCHAIN,  

no direito da concorrência, o dano sofrido por um determinado agente econômico 
poderá ser representado tanto pelos lucros não obtidos na atividade produtiva 
(lucros cessantes projetados pelo decaimento ou paralisação da atividade 
econômica da empresa prejudicada, ao longo do tempo), quanto por danos 
emergentes representados pela perda imediata sofrida até o pedido 
indenizatório.341 

 Vale lembrar, nesse ponto, a divulgação de um segredo industrial ou 

a vulgarização de um sinal distintivo. Tais bens – imateriais, porque “detentores não de uma 

natureza física, mas, sim, de uma conformação meramente intelectuais”342 – possuem “valor 

patrimonial evidente e [...] se acham contidos nas unidades representadas pelos 

estabelecimentos em geral”343, de modo que sua violação acarretará ao lesado uma 

diminuição patrimonial em relação ao ativo existente, não em relação ao acréscimo 

patrimonial que razoavelmente se esperava obter. 

 Outro dano emergente de que se pode cogitar no âmbito da 

concorrência ilícita é aquele que decorre da cessação da atividade pelo lesado, em 

decorrência da prática ilícita. EDGARD NOGUEIRA JUNIOR refere essa hipótese como “perda 

do valor do negócio [...] representada pelo valor presente dos lucros futuros que o negócio 

esperava, razoavelmente, auferir”344. 

                                                 
340 Podendo, em alguns casos, assumir a feição de perda da chance. Seria o caso, por exemplo, da obtenção de 
um contrato mediante corrupção, caso em que os concorrentes que tiverem participado da licitação terão, a 
depender do fator utilizado para falsear o certame, sofrido uma perda da chance em sua expectativa 
probabilística, a qual constitui dano autônomo (CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. Responsabilidade civil sem 
dano: uma análise crítica: limites epistêmicos a uma responsabilidade civil preventiva ou por simples conduta. 
São Paulo: Atlas, 2015. Pp. 248-249). O exame das consequências civis e tutela do concorrente lesado por atos 
de corrupção pública ou privada foge, no entanto, aos limites desta dissertação, merecendo estudo específico e 
aprofundado. 
341 BUCHAIN, Luiz Carlos. O poder econômico e a responsabilidade civil concorrencial. Porto Alegre: Nova 
Prova, 2006. P. 174. 
342 SCAFF, Fernando Campos. Teoria geral do estabelecimento agrário. São Paulo: RT, 2001. P. 139. 
343 SCAFF, Fernando Campos. Teoria geral do estabelecimento agrário. São Paulo: RT, 2001. P. 141. 
344 NOGUEIRA JUNIOR, Edgard. Lucros cessantes: análise das medidas de mensuração contábil utilizadas 
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 2013. 139 f. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2013. P. 36. 
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 A forma de mensuração desse dano emergente ocorrerá mediante o 

emprego de “métodos de avaliação do valor de mercado de negócios (ou atividades), como 

o fluxo de caixa descontado”345, avaliação por múltiplos do EBITDA346, etc. Segundo 

explica BUCHAIN, 

Quando o resultado da conduta anticoncorrencial do agente implica a retirada do 
concorrente do mercado ou determina a extinção da empresa, por encerramento 
das atividades sociais ou pela sua quebra, a vítima poderá requerer compensação 
pelos lucros cessantes aos quais teria tido acesso se permanecesse no mercado, o 
que também exige a análise e projeção da futura participação da empresa no 
mercado, além da fixação de um período de tempo razoável no qual a empresa 
seria realisticamente projetada como viável no mercado. Alternativamente a 
indenização poderá dar-se pelo valor de venda da empresa no mercado, caso não 
tivesse sofrido a influência da conduta anticoncorrencial do agente econômico347 

 No tocante aos lucros cessantes, enquanto modalidade mais 

frequente de dano patrimonial no tipo de ilícito que estamos a examinar, novamente se 

retoma a útil divisão entre dano-evento e dano-prejuízo. O dano-evento típico dos atos de 

concorrência ilícita é o desvio de clientela, do qual emerge, como dano-prejuízo, o lucro 

cessante, assim considerado o que o lesado “razoavelmente deixou de lucrar” em razão do 

ilícito, ou seja, o lucro que lhe teria proporcionado a clientela que, por meio fraudulento 

empregado pelo concorrente, acorreu a este. 

 Quanto aos lucros cessantes decorrentes do desvio de clientela, é tal 

tipo de dano conceituado por IURI REIS como “o aumento, a melhora ou o acréscimo ao 

patrimônio do lesado que ocorreriam, mas foram frustrados em decorrência da conduta lesiva 

e cuja materialização implicaria (i) o aumento do ativo patrimonial ou (ii) diminuição do 

passivo”348. 

 Acerca da distinção entre danos emergentes e lucros cessantes, o 

referido autor propõe, na esteira de GISELA SAMPAIO DA CRUZ GUEDES, a adoção do critério 

funcional, referindo que: 

Enquanto os danos emergentes se prestam a tutelar o patrimônio do lesado 
constituído, os lucros cessantes cuidam das potencialidades favoráveis cujo 
desenvolvimento foi frustrado pelo dano. A diferenciação entre lucros cessantes e 
danos emergentes, por sinal, altera significativamente o rigor probatório quanto à 
demonstração do dano, pois, como os lucros cessantes dizem respeito a cenário 

                                                 
345 REIS, Iuri. Danos patrimoniais: uma perspectiva pragmática. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2017. P. 260. 
346 Sigla em inglês para o equivalente a preço/ lucro antes dos juros, impostos, amortizações e depreciações. 
347 BUCHAIN, Luiz Carlos. O poder econômico e a responsabilidade civil concorrencial. Porto Alegre: Nova 
Prova, 2006. Pp. 181-182. 
348 REIS, Iuri. Danos patrimoniais: uma perspectiva pragmática. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2017. P. 66. 
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não ocorrido no plano real, por óbvio, não poderão ser provados categoricamente, 
situação que não ocorre com os danos emergentes.349 

 Compreensível, diante disso, que o Código Civil, em seu artigo 403, 

empregue, na análise dos lucros cessantes, o critério da razoabilidade (“o que razoavelmente 

deixou de lucrar”), relacionado não à extensão do dano, mas sim à sua demonstração350. 

 A respeito do termo “razoavelmente”, elucida AGOSTINHO ALVIM 

que seu sentido reside em considerar como lucro cessante aquele que “o bom senso diz que 

lucraria”, presumindo-se que “os fatos se desenrolariam dentro do seu curso normal, tendo-

se em vista os antecedentes”351. 

 É essencial, portanto, examinar não apenas o lucro médio que o 

lesado vinha auferindo no período antecedente ao ilícito que o privou do ganho, mas também 

– e mais importante – o lucro que se esperava fosse auferido não fosse a prática do ilícito. 

 Claro está que, em diversas situações, a expectativa era de manter a 

percepção do lucro que vinha sendo obtido. Nesses casos, a apuração dos lucros cessantes 

se dará mediante o cálculo do valor médio obtido no período antecedente ao ilícito. Aqui, o 

curso normal seria a continuidade desse estado anterior. 

 Lembra IURI REIS, neste particular, que 

quando efetivamente há alguma atividade sendo desenvolvida, é possível 
examinar a lucratividade anterior, os custos e despesas envolvidos em seu 
exercício, e até mesmo realizar comparações de mercados, sendo mais fácil adotar 
parâmetros objetivos para a determinação dos lucros cessantes. [...] a experiência 
pretérita do lesado, é utilizado sempre que possível pela jurisprudência, pois é 
normalmente seguro e confiável para estabelecer qual lucro seria auferido sem o 
evento danoso.352 

 Diferente é a situação em que, por razões várias, o lesado esperava 

obter um lucro diverso (maior ou menor) do que vinha experimentando. Uma situação como 

essa demandará, de antemão, a delimitação de qual seria o curso normal dos acontecimentos. 

Imagine-se que uma empresa tenha feito investimentos consideráveis, em decorrência dos 

quais razoavelmente esperava um aumento dos lucros. Um ato de concorrência desleal 

atravessa sua trajetória, arrebatando, por meios espúrios, a clientela. Não bastará, nessa 

                                                 
349 REIS, Iuri. Danos patrimoniais: uma perspectiva pragmática. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2017. P. 69. 
350 REIS, Iuri. Danos patrimoniais: uma perspectiva pragmática. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2017. P. 70. 
351 ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências. São Paulo: Saraiva, 1972. P. 
189. 
352 REIS, Iuri. Danos patrimoniais: uma perspectiva pragmática. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2017. P. 248. 
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situação, que os lucros cessantes sejam arbitrados através do cálculo da média do lucro 

obtido anteriormente. Há que se perquirir qual era a expectativa de lucro naquele momento 

(por exemplo, através de comparações de mercado353), para então, comparar-se o cenário 

projetado com a realidade dos fatos. A diferença consistirá no lucro cessante. 

8.2.3.2.1. A necessidade de comprovação do dano 

 Acima já tivemos a ocasião de expor que, a despeito de o direito se 

contentar com a ilicitude do ato concorrencial e com mera idoneidade da conduta ilícita para 

a produção de um dano para fazer atuar a tutela inibitória, é imprescindível, para que outra 

consequência jurídica (a responsabilidade) decorra do ilícito, que se verifique concretamente 

a existência de um prejuízo a ser reparado. 

 Como observa TEPEDINO,  

tão grave quanto a ausência de reparação por um dano injusto mostra-se a 
imputação do dever de reparar sem a configuração de seus elementos essenciais, 
fazendo-se do agente uma nova vítima [...] A indenização imposta sem a 
observância dos seus pressupostos representa, a médio prazo, o colapso do 
sistema, uma violência contra a atividade econômica e um estímulo ao 
locupletamento.354 

 A observação de TEPEDINO é ainda mais oportuna quando se pensa 

na hipótese de um concorrente que, por um ato de concorrência desleal praticado pelo outro, 

mas que não chegou a produzir dano, seja agraciado com o pagamento de uma indenização. 

Nesse caso, o dever de “indenizar” imposto a um agente econômico desleal sem o 

correspectivo dano ao seu concorrente, provocaria um falseamento do livre mercado, com 

algo semelhante à concessão de um privilégio ao concorrente que recebeu a indenização. 

 Embora seja pacífico que, no Brasil, a caracterização de um ato como 

de concorrência desleal prescinde de prova da efetiva ocorrência de prejuízo, bastando sua 

idoneidade para a produção do dano-evento desvio de clientela, entre a configuração do ato 

ilícito e a incidência da consequência jurídica consistente no dever de indenizar (efeito típico 

da responsabilidade civil) há alguns passos. O primeiro deles é, como visto, o nexo causal. 

O segundo, como não poderia deixar de ser, é o dano. 

                                                 
353 REIS, Iuri. Danos patrimoniais: uma perspectiva pragmática. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2017. P. 249. 
354 TEPEDINO, Gustavo. O futuro da responsabilidade civil. In: Revista Trimestral de Direito Civil, v. 24, 
2004. Disponível online em <http://www.tepedino.adv.br/wpp/wp-
content/uploads/2012/09/RTDC.Editorial.v.024.pdf>. Acesso em 01.11.2017. 
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 Isso não obstante, tanto a doutrina quanto a jurisprudência invocam 

com frequência que a reparação dos danos decorrentes da concorrência desleal e da violação 

dos direitos de propriedade industrial não dependeria de prova efetiva do prejuízo.  

 Como fundamento dessa ideia, invoca-se o artigo 210, III da Lei nº 

9.279/1996, que assegura ao lesado o direito à indenização por lucros cessantes quantificada 

pelo valor da “remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado 

pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem”, com isso 

concluindo os aplicadores da lei que, no mínimo, teria o lesado experimentado este prejuízo.  

 A assertiva, no entanto, só é verdadeira quando o ilícito consiste na 

violação de marca ou de outro direito exclusivo, já que, evidentemente, o inciso III do artigo 

210 da Lei nº 9.279/1996 parte do pressuposto de que seriam devidos royalties se o bem 

tivesse sido licenciado, não se aplicando, pois, a qualquer ato de concorrência desleal. 

 Nesse ponto, insta ressaltar que, de modo geral e não apenas no 

Brasil, há certa confusão terminológica pela qual, frequentemente, chamam-se de 

concorrência desleal as violações aos direitos exclusivos (patentes, marcas, etc.)355. A mera 

busca de jurisprudência utilizando-se as palavras-chave “concorrência desleal” revelará a 

miscelânea: em grande parte dos casos envolvendo discussões de direito marcário, a ementa 

conterá a expressão “concorrência desleal”. 

 Com isso, em alguns casos, nos quais não se está diante de 

contrafação, em razão da grande relevância da jurisprudência como fonte secundária do 

direito e ao péssimo hábito de estudiosos e operadores do direito de apenas analisar e 

reproduzir a ementa do julgado, sem aprofundamento da análise de seu conteúdo e das 

hipóteses fáticas do aresto, passa-se a reproduzir o mesmo raciocínio adotado em casos de 

violação de marca a casos de concorrência desleal pura e simples. 

 Paralelamente a isso, tendo em conta a preocupação em remover por 

completo as consequências do ilícito e demover o ofensor à prática do ato, é frequente, tanto 

na doutrina quanto na jurisprudência a defesa da tese de que o dano de concorrência desleal 

                                                 
355 Observa GROVE HAINES que “Not infrequently, however, unfair competition was used in a general sense to 
include trade-mark infringement, passing off, and other business practices regarded illegal” (HAINES, Charles 
Grove. Efforts to define unfair competition. In: Yale Law Journal, v. XXIX, nov.-1919, nº 1. Reedição de 
Bibliolife, p. 9) 
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poderia ser presumido, autorizando-se a condenação do ofensor ao pagamento de 

indenização ainda quando a vítima não lograsse comprovar a ocorrência de dano. 

 Para tanto, doutrina356 e jurisprudência357 têm se valido do 

argumento – facilmente refutável – de que a comprovação dos prejuízos seria dispensável, 

na medida em que os artigos 208 a 210 da Lei de Propriedade Industrial não o exigem. 

Todavia, se é verdade que tais normas não exigem a prova do dano, é igualmente verdade 

que elas também não a dispensam, apenas pormenorizando os critérios de mensuração dos 

lucros cessantes, sem formar um regime próprio de responsabilidade civil358.  

 Evidentemente, como a Lei de Propriedade Industrial não regula de 

modo abrangente a responsabilidade civil por concorrência desleal, mantendo-se o 

regramento geral da responsabilidade aquiliana do Código Civil359 com particular disciplina 

do cálculo dos lucros cessantes, não se pode simplesmente entender, na ausência de norma 

expressa e especial nesse sentido, que, em matéria de concorrência desleal, a prova do dano 

estaria desde logo dispensada. 

 Além disso, tampouco é verdade que a Lei nº 9.279/1996 deixaria de 

exigir a comprovação do prejuízo, já que, no artigo 209, ressalva “ao prejudicado” o direito 

de intentar as ações civis pertinentes. Prejudicado, por óbvio, é o lesado, aquele que suportou 

prejuízo. 

                                                 
356 SARMENTO, Léa Helena Pessôa dos Santos. A tutela dos direitos de propriedade industrial pela 
responsabilidade civil. In: Revista do Instituto do Direito Brasileiro da Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa, v. 8, 6113-6182, 2014. Disponível em < 
http://cidp.pt/publicacoes/revistas/ridb/2014/08/2014_08_06113_06182.pdf>. Acesso em 02/04/2016. P. 
6139.  
357 No julgamento do Recurso Especial nº 1.676.750/SP, a Min. Nancy Andrighi afirmou, em seu voto, que a 
Lei de Propriedade Industrial, ao tratar da reparação de danos, não exige sua comprovação, salientando que 
“Ao contrário, e de modo bastante amplo, permite ao titular do direito violado intentar as ações cíveis que 
considerar cabíveis”. 
358 Conforme explica BITTAR, “ressalva-se ao prejudicado o direito de ressarcimento por prejuízos causados 
em virtude de atos não capitulados, mas que caracterizem concorrência desleal e que firam a reputação ou os 
negócios alheios, ou criem confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, 
ou entre produtos e serviços postos no comércio (CPI, art. 209, caput), obedecendo a respectiva dedução aos 
postulados básicos da teoria do ato ilícito (CC, art. 186).” (BITTAR, Carlos Alberto. Teoria e prática da 
concorrência desleal. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. P. 51) 
359 A própria LÉA HELENA PESSÔA DOS SANTOS SARMENTO ressalta que “a LPI é silente com relação aos 
pressupostos da responsabilidade civil, tendo optado por prever o modo como deve ser fixado o valor da 
indenização”, de sorte que outros requisitos da responsabilidade civil por concorrência desleal (como o nexo 
causal) seguem as normas do Código Civil (op. cit. P. 6141). Aplicando idêntico raciocínio, entende-se, nessa 
dissertação, que não deve ser diferente com o dano e a exigência de sua comprovação. 
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 Seja por que ângulo se encare a questão, portanto, não se afigura 

correto considerar que a Lei nº 9.279/1996 dispensaria a prova do efetivo prejuízo como 

condição para a caracterização do dever de indenizar decorrente de concorrência desleal360. 

 Não se pode, contudo, ignorar que a utilização de standards 

probatórios demasiadamente rígidos e intransigentes acabam por levar à ineficácia da tutela 

contra concorrência desleal. 

 A esse respeito, explica ROSENVALD que 

A não correspondência entre o valor dos lucros cessantes da vítima e o proveito 
econômico do autor do ilícito é uma constante em um sistema jurídico que apenas 
tolera o ressarcimento quando demonstrado que a violação de uma situação 
jurídica frustrou uma certeza de ganhos futuros e não meramente uma 
possibilidade. A agressão a uma marca, patente ou a direito autoral não apenas 
compromete diretamente os ganhos relativos àquela específica propriedade 
agredida, quanto ao entorno da atividade econômica da vítima, ou seja, outros bens 
imateriais que com aquele se relacionam serão reflexamente perturbados. A 
comprovação é improvável. O problema se apresenta mais evidente quando o 
contrafator viola a marca alheia utilizando-a em produto diverso, porém, afim 
daquele comercializado pelo titular. O benefício ilícito representará uma soma 
superior às perdas suscetíveis de comprovação.361 

 A posição é compreensível, porque derivada de doutrina clássica, 

anterior à introdução da norma do artigo 210 da Lei de Propriedade Industrial (datada de 

1996) em nossa ordem jurídica, e, portanto, provavelmente atenta à necessidade de se 

remover por completo as consequências do ilícito, seja para o lesado, seja para o lesante, nos 

casos em que o prejuízo comprovável pelo lesado fosse visivelmente inferior à vantagem 

obtida pelo ofensor. 

 Outra preocupação expressa nos textos doutrinários que defendem a 

desnecessidade de comprovação de dano efetivo para a caracterização do dever de indenizar 

decorrente da prática de concorrência desleal é a dificuldade probatória relacionada aos 

                                                 
360 Nesse sentido, o seguinte aresto do Tribunal de Justiça de São Paulo: “Nem se diga, de outra banda, que o 
dano material no caso concreto seria presumido ou decorrente, automaticamente, da simples constatação da 
violação da marca e do ato de concorrência desleal, como defendido nos precedentes citados nas razões 
recursais, ambos da lavra da eminente Ministra NANCY ANDRIGHI (STJ, REsp 466.761/RJ e 978.200/PR, 
3ª Turma, j. 03/04/2003 e 19/11/2009). Com efeito, a norma do artigo 209 da LPI em nenhum momento afirma 
que a reparação do dano material independe da prova do efetivo prejuízo, como constou daqueles precedentes. 
Ao contrário, referida norma legal não se afasta da regra geral, tanto que dispõe que ‘Fica ressalvado ao 
prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de 
direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei ...’ (grifei). É dizer, em 
outros termos, o direito à reparação depende da existência de prejuízo” (BRASIL, TJSP, Apelação 0012538-
66.2012.8.26.0010, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 20.03.2014). 
361 ROSENVALD, Nelson. As funções da responsabilidade civil: a reparação e a pena civil. São Paulo: Atlas, 
2013. Pp. 107-108. 
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lucros cessantes e mesmo a frequência da fraude contábil362, que prejudicaria a perícia 

destinada a aferir os lucros cessantes. 

 Expoente desse entendimento é GAMA CERQUEIRA, para quem 

provado que se trate de atos de concorrência desleal suscetíveis de causar prejuízo, 
deve a ação ser julgada procedente, com a condenação do réu ao pagamento, pelo 
menos, dos honorários do advogado do autor e das despesas judiciais e 
extrajudiciais. Não se concebe, realmente, que, provada a existência do ato ilícito, 
o réu se livre da condenação, alegando que os seus atos não causaram prejuízo, ou 
que o autor não conseguiu prová-los, ou, ainda, que o dano eventual não é 
ressarcível. Aliás, deve-se observar que, no caso, não se cogita do ressarcimento 
de danos eventuais, os quais, entretanto, constituem base suficiente para a ação. 
Por outro lado, o fundamento da responsabilidade civil por atos ilícitos não se 
encontra no dano causado, mas no dolo ou culpa do agente, tanto que a simples 
violação do direito alheio, independentemente de prejuízo, é bastante para 
acarretá-la. Se assim não fosse, poucas ações fundadas em concorrência desleal 
lograriam êxito, dada a dificuldade de se fazer prova do prejuízo causado, em 
questões dessa natureza (...) E não podendo a pessoa que sofre a concorrência 
desleal recorrer à ação do art. 189 do Cód. da Propriedade Industrial, para fazer 
cessá-la, porque esta ação só é cabível nos casos de infração penal, o seu 
desamparo seria completo. Por outro lado, pode-se sustentar que os atos de 
concorrência desleal violam o direito do concorrente de não ser molestado nas suas 
relações com a clientela pelas manobras desleais de um competidor inescrupuloso, 
dispensando-se, assim, a prova do prejuízo.363 

 Como se percebe, tal raciocínio hoje não mais se sustenta por 

completo, ante as modificações pelas quais passou o Direito.  

 Primeiramente, porque a referida “ação do art. 189 do Cód. da 

Propriedade Industrial”, substituído pela atual Lei 9.279/1996, que, segundo o autor, 

somente teria lugar quando configurado crime, é a ação inibitória a que, hoje, sob a égide do 

artigo 207 da atual Lei de Propriedade Industrial364, toda e qualquer vítima de ato que 

configure concorrência desleal tem acesso, independentemente da configuração de ilícito 

penal e da comprovação de efetivo prejuízo, bastando que demonstre que o ato em questão 

é tendente a desviar sua clientela, ou seja, que tem potencialidade365 de lhe causar um dano. 

                                                 
362 DUVAL, Hermano. Concorrência desleal. São Paulo: Saraiva, 1976. P. 458.  
363 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. V. II. Tomo II. Parte III. Rio de Janeiro: 
Lumen Iuris, 2010. Pp. 290-291. 
364 “Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar 
cabíveis na forma do Código de Processo Civil.” 
365 Segundo ASCARELLI, “se exige, pues, una probabilidad de daño y por esto no se da la represión cuando 
falte dicha probabilidad, pero no se exige la actualidad del daño; la represión del acto se coordina con el peligro 
que éste representa, independientemente de que se haya verificado un perjuicio” (ASCARELLI, Tullio. Teoría 
de la concurrencia y de los bienes inmateriales. Barcelona: Bosch, 1970. P. 163). 
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 Outro ponto em que os fundamentos para a presunção do dano 

material em matéria de responsabilidade civil por concorrência desleal não se sustentam diz 

respeito à prova. 

 Conforme adverte MENEZES LEITÃO, “discorda-se da afirmação de 

que a prova no domínio da concorrência desleal seja impossível”366. Embora muitas vezes 

difícil, é viável provar a perda ou o ganho da outra parte, mediante a análise das vendas do 

período. Além disso, no Código de Processo Civil existem mecanismos processuais 

destinados a salvaguardar a parte nas hipóteses em que a prova que ela deve produzir se 

revelar de difícil produção367. 

 Pode-se enumerar, nesse ponto, a exibição de documento ou coisa 

que já estava presente nos artigos 355 e seguintes do Código de Processo Civil de 1973, bem 

como a distribuição dinâmica do ônus da prova disciplinada no artigo 373, par. 1o do Código 

de Processo Civil de 2015368, já referida quando se tratou das dificuldades de demonstração 

do nexo de causalidade. 

 Pela técnica da distribuição dinâmica do ônus da prova, “o 

magistrado, avaliando as peculiaridades do caso concreto, com base em máximas de 

experiência (art. 335 do CPC), irá determinar quais fatos devem ser provados pelo 

demandante e pelo demandado”, a fim de que o ônus da prova incumba à parte que “está em 

melhores condições de demonstrar o fato controvertido, evitando que uma das partes se 

mantenha inerte na relação processual porque a dificuldade da prova a beneficia”369. 

                                                 
366 LEITÃO, Adelaide Menezes. Estudo de Direito Privado sobre a cláusula geral de concorrência desleal. 
Coimbra: Almedina, 2000. P. 164. 
367 Lembramos, nesse ponto, que “não é adequado supor que o direito processual desempenha função 
meramente acessória frente ao direito material. Isto porque a realização dos direitos materiais se concretiza, 
diversas vezes, por meio do processo.” (CASTRO, Marcello Soares. A trajetória jurisprudencial das técnicas 
processuais de proteção dos direitos de propriedade industrial. In: Revista de Processo, v. 217,p. 373, 
mar./2013, p. 6, online) 
368 Art. 373.  O ônus da prova incumbe: 
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 
excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 
do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 
369 CAMBI, Eduardo. A prova civil: admissibilidade e relevância. São Paulo: RT, 2006. Pp. 341-342. 
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 Além disso, pode-se empregar a técnica das presunções judiciais370 

(hominis), que consistem em “raciocínios, deduções e não propriamente meio de prova”371, 

uma “convicção formada na ordem normal das coisas”372, ou seja, “tendo em vista o que 

ordinariamente acontece”373 extremamente úteis quando a chamada prova plena é de difícil 

produção. 

 A adoção dessa técnica de presunções judiciais está na base dos 

julgados mais antigos do Superior Tribunal de Justiça que, conquanto abrandem o rigor da 

prova do dano, não o dispensam enquanto requisito de caracterização da responsabilidade 

civil: 

Para se reconhecer o direito a indenização, necessário indique a inicial em que 
consistiram os prejuízos e que do processo de conhecimento resulte que 
efetivamente se verificaram. Isso pode evidenciar-se, tendo em vista o que 
comumente acontece, daí se retirando as possíveis inferências Inviável é 
prescindir-se do dano ou proferir-se sentença condicional que determine a 
reparação de danos caso, em liquidação, se apure que ocorreram. (BRASIL. STJ, 
REsp 115.088/RJ, Rel. Ministro Eduardo Ribeiro, 3ª Turma, julgado em 
03/08/1999, DJ 07/08/2000, p. 104) 

 Como se percebe, há recursos no sistema processual para contornar 

as dificuldades probatórias sempre que elas se revelarem presentes no caso concreto, não se 

justificando um apriorístico abandono da necessidade de prova do dano, a pretexto de uma 

genérica dificuldade.  

 Valiosas, aqui, as lições de CARNEIRO DA FRADA: 

Um uso correcto das presunções de facto é imprescindível. Elas apelam para 
aquilo que ocorre (ou não) segundo o curso normal das coisas, ou seja, à luz da 
experiência usual. A base desta experiência não se reduz meramente à (subjectiva) 
do julgador, antes abrange aquela que é comum a uma comunidade. Ela pode 
portanto variar, evoluir e corrigir-se [...] O cômputo do dano deve fazer-se 
fundamentalmente em concreto, isto é, tendo em conta os prejuízos efectivamente 
sofridos pelo sujeito. A este cabe, para o efeito, o ónus da prova. Mas nem sempre 
é fácil demonstrar e quantificar o prejuízo. De todo o modo, ao lesado é consentido 
invocar aquilo que é o dano típico ou usual nas circunstâncias do caso. Quando 
assim procede, ainda se move dentro da preocupação de provar o prejuízo concreto 
sofrido: apenas recorre então a critérios e avaliações comuns do dano (v.g., àquilo 

                                                 
370 Segundo EDUARDO CAMBI, as presunções são processos mentais pelos quais se deduz “do fato provado 
(conhecido) a existência do fato relevante para o processo” a partir de uma “inferência presuntiva calcada em 
máximas de experiência”, decorrendo do id quod plerumque accidit. (CAMBI, Eduardo. A prova civil: 
admissibilidade e relevância. São Paulo: RT, 2006. Pp. 349-356).  
371 LOPES, João Batista. A prova no Direito Processual Civil.3ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2007. 
P. 66. 
372 CAMBI, Eduardo. A prova civil: admissibilidade e relevância. São Paulo: RT, 2006. Pp. 376. 
373 PACÍFICO, Luiz Eduardo Boaventura. O ônus da prova no Direito Processual Civil. São Paulo: RT, 2000. 
P. 161. 
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que naquela área de actividade comercial ou empresarial é habitual obter-se num 
certo período. Pretende, no fundo, que o prejuízo concreto que sofreu é o dano 
(concreto) típico (daquelas situações). Nesse caso, aquele a quem é imputado o 
prejuízo pode sempre objectar que, nas circunstâncias em causa, a avaliação feita 
não é correcta, devendo o dano fixar-se num montante inferior ao alegado. O 
recurso do lesado ao dano típico corresponde portanto a uma facilitação da prova 
do dano concreto por ele sofrido: não colide com a necessidade dessa 
demonstração.374 

 Por outro lado, também a jurisprudência frequentemente autoriza 

presumir o dano material, embora de forma não unânime, fazendo-o pela ideia de que “o ato 

de concorrência desleal e o consequente desvio de clientela provocam, por si sós, perda 

patrimonial, sendo desnecessária a comprovação do dano”.  

Isso porque, essa confusão na aquisição do produto e/ou serviço, tanto pode passar 
despercebida, quanto pode gerar algum tipo de insatisfação, porquanto não era, 
efetivamente, o produto esperado. Qualquer que seja a situação, porém, há 
prejuízo à vítima do ato: se despercebida a diferença, o autor (do ato de 
concorrência desleal) auferiu lucros a partir da boa reputação do produto criado 
pela vítima; se gerou insatisfação, denigre a imagem e a reputação criados e 
trabalhados pela vítima. (...) Ademais, o citado art. 209 da Lei 9.279/96, não 
apresenta nenhuma condicionante da reparação do dano material à prova do 
efetivo prejuízo. O ato de concorrência desleal, reitere-se, por si só, provoca 
substancial redução no faturamento da empresa que dele é vítima. O prejuízo, 
portanto, é presumido, autorizando-se, em conseqüência, a reparação.375 

 Uma primeira crítica que se coloca a este entendimento está, como 

já exposto, em entender o Tribunal que a ausência de menção à prova de prejuízo pelo artigo 

209 da Lei de Propriedade Industrial significaria a dispensa de tal comprovação, já que, 

como de início ressaltamos, não há um sistema próprio e autônomo de responsabilidade civil 

por concorrência desleal, sendo imperativo observar os postulados gerais da 

responsabilidade civil, dentre os quais a noção de que, não havendo dano (vale dizer, não 

sendo ele demonstrado por quem tinha tal ônus), não há dever de indenizar. 

 Mas não é só na clássica doutrina e jurisprudência brasileiras que se 

observa referência à presunção de dano em matéria de responsabilidade civil por 

concorrência desleal. Para a jurisprudência alemã, “bastará ao lesado provar que a conduta 

lesiva potenciou um desvio de clientela, ou permitiu um desvio de clientela, ou justificou 

                                                 
374 FRADA, Manuel A. Carneiro da. Direito Civil, Responsabilidade civil: o método do caso. Coimbra: 
Almedina, 2010. Pp. 93-94. 
375 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, REsp 978.200-PR, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 
19/11/2009. 
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um benefício que o lesante não obteria se não tivesse havido um acto desleal. Presume-se o 

dano”376. 

 Em Portugal, o problema da dificuldade na comprovação dos danos 

tem sido resolvido tanto através do artigo 566, parágrafo 2o do Código Civil, segundo o qual 

“Se não puder ser averiguado o valor exacto dos danos, o tribunal julgará equitativamente 

dentro dos limites que tiver por provados”, quanto através do artigo 338-L, 5 do Código da 

Propriedade Industrial, que prevê o arbitramento equitativo diante da dificuldade de prova 

da extensão dos prejuízos, desde que haja concordância da vítima. 

 A solução, como se percebe, nos casos em que concretamente for 

impossível a prova do dano, não é sua simples dispensa, mas o abrandamento da exigência 

probatória, com arbitramento de indenização equitativa377. 

 No sistema americano, por sua vez, “in most jurisdictions, it is 

necessary to prove fraudulent intent, and to give evidence that actual damage has resulted 

from unfair tactics”378. 

 Na França, onde a repressão civil à concorrência desleal é, como 

visto, direito marcadamente jurisprudencial e regido apenas pelas regras gerais da 

responsabilidade civil379, há, além de uma inclinação da jurisprudência para a presunção do 

dano380, a tendência de se fixar o valor da indenização a partir das vantagens obtidas pelo 

autor do ilícito. Na visão de LECOURT, tal entendimento extrapolaria os limites da 

responsabilidade civil, voltada à reparação integral do dano, revelando propósito punitivo 

que permite “déjouer le calcul économique des enterprises qui préfèrent violer la loi sachant 

qu’elles en retireront un plus grand bénéfice”381. Por outro lado, não se afigurando possível 

                                                 
376 LEITÃO, Adelaide Menezes. Estudo de Direito Privado sobre a cláusula geral de concorrência desleal. 
Coimbra: Almedina, 2000. P. 169. 
377 Aparentemente contrário a essa ideia, IURI REIS, para quem “não é correto afirmar que as dificuldades de 
liquidar o dano futuro permitem que a fixação seja inexata ou pouco criteriosa. O dano futuro deve observar a 
reparação integral tal qual qualquer outro dano” (REIS, Iuri. Danos patrimoniais: uma perspectiva pragmática. 
Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2017. P. 139) 
378 HAINES, Charles Grove. Efforts to define unfair competition. In: Yale Law Journal, vol. XXIX, nov-1919, 
n. 1. P. 9. 
379 LECOURT, Arnaud. Concurrence déloyale. Paris: L’Hartmattan, 2004. P. 15. 
380 FRANÇA, N° de pourvoi: 03-20080, Cour de Cassation, Chambre commercial, Président M. Tricot, j. 
12/12/2006. Disponível em 
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT0000075156
25&fastReqId=1844641971&fastPos=2>. Último acesso: 18/11/2015. 
381 Conforme explica o autor, “En effet, en vertu des principes de la responsabilité civile délictuelle, les 
dommages et intérêts doivent être déterminés au regard du seul préjudice. Or, en matière de concurrence 
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sequer aferir os ganhos do autor do ilícito, admite-se, na França que, na falta de prova de 

dano material, seja arbitrada mediante apreciação equitativa indenização por danos 

morais382, o que, além de atécnico, torna evidente servir o dano moral a um viés punitivo. 

 Como se vê, a questão ora posta quanto à possibilidade de se 

presumir o dano de concorrência desleal e a problemática atinente à remoção dos lucros 

decorrentes da prática não se confina nas fronteiras de nosso território, sendo generalizada. 

 Todavia, de todos os mecanismos existentes no direito estrangeiro 

analisado, contudo, parece que a simples presunção de dano não resolve, da maneira mais 

técnica e bem fundamentada, a preocupação de se sancionar por completo a prática ilícita. 

A melhor solução parece ser, como se verá, a adotada pela legislação espanhola, de conjugar 

a responsabilidade civil com o enriquecimento sem causa, e utilizar, quanto à dificuldade de 

prova do dano, mecanismos de inversão do ônus probatório ou de abrandamento da 

exigência da robustez da prova, não sua simples dispensa. 

 Outro dos fundamentos para se admitir o sancionamento dos atos de 

concorrência desleal por meio da responsabilidade civil sem a cabal prova do dano, com 

base em mera presunção deste, consiste na função preventiva que a doutrina aponta hoje, 

mais do que tradicionalmente, deveria ter a responsabilidade civil. 

 Nesse ponto, tratando do Direito Antitruste, mas com raciocínio 

também aqui aplicável, explica CALIXTO SALOMÃO FILHO que 

Para que seja possível uma real proteção da existência da concorrência, é preciso 
afastar-se do requisito de existência de prejuízo efetivo (ao concorrente) e 
aproximar-se da ideia de efeito potencial [...] Isso corresponde nada mais nada 
menos que a substituir a tutela repressiva (típica do direito privado) pela tutela 
preventiva383 

                                                 
déloyale et parce que les tribunaux restent fermement attachés à la fonction sanctionnatrice de la responsabilité 
civile délictuelle, ce principe n’est guère respecté. Très souvent, les juges fixent les dommages et intérêts en 
prenant en considération à la fois la perte subie et le gain manqué, mais également les avantages indus retirés 
des actes déloyaux ainsi que le montant des bénéfices illégitimes” (LECOURT, Arnaud. Concurrence déloyale. 
Paris : L’Hartmattan, 2004. P. 77). 
382 Segundo explica YVES SERRA, tratando especificamente da concorrência ilícita consistente na violação de 
obrigação de não concorrência, “A défaut d’um préjudice matériel prouvé, les Tribunaux allouent parfois au 
créancier de non concurrence des dommages-intérêts, qu’ils apprécient souverainement, em réparation du 
préjudice moral résultant de la violation de l’obligation de non concurrence par le débiteur. C’est la, 
assurément, la sanction du manquement à la parole donné.” (SERRA, Yves. L’obligation de non concurrence. 
Paris: Sirey, 1970. P. 186.)  
383 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial. São Paulo: Malheiros, 2013. P. 66. 
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 A esse respeito, BITTAR salienta que: 

Não se exige a concretização de dano: basta a possibilidade ou o perigo de sua 
superveniência (...) rompendo-se, assim, com a teoria tradicional, em que se 
demanda a existência de dano.384 

 Isso é verdadeiro para, repita-se, estar caraterizado o ilícito e 

entrarem em ação certos tipos de tutela (como a administrativa, no caso do antitruste, a penal 

e a civil inibitória), mas não a responsabilidade civil385.   

 Segundo aponta MENEZES LEITÃO, essa dispensa de comprovação 

efetiva do dano para ensejar a reparação denota “um índice sintomático da intenção de 

reprimir a mera (...) idoneidade” para a causação do resultado danoso, o que tornaria o ilícito 

de concorrência desleal um “ilícito de perigo”386. Explica a autora que isso decorreria da tese 

de que a idoneidade para causar o dano constitui, por si própria, um dano atual, que “incide 

(...) sobre a liberdade de iniciativa económica e de concorrência.”387 

 Também explica que esse alargamento do conceito de dano para 

abranger o perigo deriva da introdução de funções preventivas da responsabilidade civil.388 

 Não parece adequado, contudo, condenar o lesante sem observar a 

efetiva ocorrência do desvio de clientela (dano-evento) e da diminuição patrimonial ou 

frustração de ganho dele decorrente. 

 Isso porque a idoneidade para a causação do dano, conquanto forme 

uma presunção diante do que ordinariamente ocorre (presunção hominis), não pode, por si, 

justificar a condenação ilíquida para que, em fase de liquidação se apure o quantum devido. 

Poder-se-ia, assim, chegar ao absurdo de condenar o concorrente desleal e, no exame do 

                                                 
384 BITTAR, Carlos Alberto. Teoria e prática da concorrência desleal. Atualizado por Carlos Alberto Bittar 
Filho. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005..P. 48. 
385 BUCHAIN aponta, nesse sentido, que “Sem a prova do dano sofrido pela vítima, o ato ilícito concorrencial 
permanecerá na esfera exclusiva do interesse da Administração pública, competindo ao CADE enquanto órgão 
autárquico e judicante, investigar o ilícito e aplicar as penalidades administrativas previstas em lei, em defesa 
da ordem concorrencial pública. É a partir da prova do ato ilícito concorrencial e do efetivo prejuízo sofrido 
pela vítima, como consequência da conduta anticoncorrencial do agente econômico, que o prejudicado poderá 
requerer judicialmente a cessação de práticas anticoncorrenciais cumulativamente com as perdas e danos, 
independentemente da existência de processo administrativo no CADE” (BUCHAIN, Luiz Carlos. O poder 
econômico e a responsabilidade civil concorrencial. Porto Alegre: Nova Prova, 2006. P. 141) 
386 LEITÃO, Adelaide Menezes. Estudo de Direito Privado sobre a Cláusula Geral de Concorrência Desleal. 
Coimbra: Almedina, 2000. P. 53. 
387 LEITÃO, Adelaide Menezes. Estudo de Direito Privado sobre a Cláusula Geral de Concorrência Desleal. 
Coimbra: Almedina, 2000. P. 53. 
388 LEITÃO, Adelaide Menezes. Estudo de Direito Privado sobre a Cláusula Geral de Concorrência Desleal. 
Coimbra: Almedina, 2000. P. 160. 
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faturamento de ambos, verificar que o ato ilícito, embora fosse hábil a desviar clientela, não 

o fez, abstendo-se de repercutir negativamente no patrimônio do concorrente. Haveria, nesta 

hipótese, uma condenação a indenizar valor zero, o que não faz qualquer sentido e não 

encontra guarida em nossa ordem jurídica, sendo contrária, ainda, à duração razoável do 

processo. 

 É o que explica AGOSTINHO ALVIM: 

Presume-se haver dano, porque é isso que ordinàriamente sucede (presunção 
hominis). Todavia, sendo certo que pode haver infração do ajustado sem dano, 
como vimos supra, não é possível condenar com base sòmente nessa presunção. 
(...)O juramento estimatório e o supletório, com que argumenta Giorgi, não são 
reconhecidos pelo nosso direito. Alude, ainda, êste civilista, em face dessa 
presunção, à possibilidade de permitir-se uma condenação em gênero, devendo o 
credor fazer a prova específica. Significa isto que, provada a infração, poderá o 
juiz, pelo menos quanto se trate de dano comum e a presunção seja mais forte, 
condenar, desde logo, o devedor, fazendo o credor, ao depois, a prova específica 
do dano.Mas também isto não nos parece possível, pelo menos em face do nosso 
direito. (...)O que se convence do estudo da matéria é que a prova da existência do 
dano é indispensável e deve ser feita na ação, sob pena de ser o devedor absolvido. 
O juiz só condena se há prova do dano. Na liquidação, apura-se apenas o 
quantum.389 

 Quanto ao argumento em prol da introdução de função preventiva 

mediante a reparação do perigo de dano, ele perde força se retomada a existência de múltiplas 

ordens de tutela na repressão à concorrência ilícita. 

 Também aqui, retomamos o ensinamento de CARNEIRO DA FRADA: 

Verdade seja que a finalidade preventiva não chega por si para justificar a 
indemnização, já que o risco de perigo ou a ameaça de um direito não desencadeia 
por si essa obrigação. Daí que a dimensão preventiva da responsabilidade civil se 
subordine (para efeitos indemnizatórios) aos requisitos gerais da responsabilidade 
civil. No entanto, a autonomização dessa função geral com respeito à ressarcitória 
permite o desenvolvimento da tutela que a responsabilidade civil proporciona no 
sentido da admissibilidade genérica – muito para além das acções possessórias (ou 
de meios de tutela específicos análogos) – de pretensões destinadas a evitar um 
dano antes que ele ocorra [...] perante a simples ameaça de lesão a uma posição ou 
interesse juridicamente protegido. Teremos então acções de inibição, intimações 
de abstenção.390 

 Havendo sedes próprias para o afloramento e persecução da 

finalidade preventiva da sanção, como é o caso da tutela inibitória (aqui, salienta a finalidade 

                                                 
389 ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas conseqüências. 4ª ed. atual. São Paulo: Saraiva, 
1972. Pp. 183-184. 
390 FRADA, Manuel A. Carneiro da. Direito Civil, Responsabilidade civil: o método do caso. Coimbra: 
Almedina, 2010. P. 65. 
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reconstitutiva, reparadora, compensatória), e havendo penas de multa nas esferas penal e 

administrativa, não se justifica semelhante contorcionismo da responsabilidade civil.  

8.2.3.2.2. A fixação da indenização por lucros cessantes na Lei nº 9.279/1996 

 Como já adiantado, o artigo 210 da Lei nº 9.279/1996 confere ao 

lesado por um ato de concorrência desleal indenização que corresponder ao maior dos 

seguintes valores: “I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse 

ocorrido; ou II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito”391, 

devendo ser tais montantes apurados por perícia contábil. 

 Várias dúvidas emergem dessa norma. De início, cabe perquirir se 

esses critérios realmente se destinariam a apuração de lucros cessantes, ou se, sob essa 

vestimenta, a legislação procuraria operar através de outros institutos. E, em se tratando de 

autênticos lucros cessantes, qual seria o sentido em trazer o lucro do lesante como método 

de cálculo. 

 Trabalhando primeiramente com a hipótese de que a lei realmente 

estaria tratando apenas de lucros cessantes, a conclusão a que se chegaria, para explicar a 

utilização dos benefícios auferidos pelo lesante como critério de dimensionamento das 

perdas do lesado é no sentido de que teria se estabelecido uma presunção legal relativa de 

que, pelo ato desleal, a clientela do lesado – toda ela – migrou para o autor do ilícito.  

 É uma interpretação razoável, já que o cerne das condutas versadas 

na Lei nº 9.279/1996 é o emprego de meio fraudulento para desvio de clientela e, como anota 

FABBRI,  

O critério de aferição do desvio de clientela é pragmático, isto é, a vítima do ato 
imputado deve demonstrar, para que venha a ter a possibilidade de se ver 
indenizado, que sua receita sofreu, a partir do ato desleal, uma redução em suas 
vendas, na mais próxima possível proporção de ganho por parte do infrator.392  

 IURI REIS aponta, por sua vez, que  

                                                 
391 Reportando-nos às observações já tecidas nesta dissertação, omitidos na referência à norma o inciso III (“a 
remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que 
lhe permitisse legalmente explorar o bem”), já que esta se adequa às violações de propriedade industrial, não 
se amoldando aos atos de concorrência desleal. 
392 FABBRI Junior, Helio. Responsabilidade civil: dano moral oriundo das relações concorrenciais. In: Revista 
da ABPI, nº 3, mai.-jun./1992, pp. 114-120, p. 116. 
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muito embora o lucro do lesante não seja objeto da responsabilidade por danos, 
pode servir de parâmetro comparativo, de meio de prova, para que se determinem 
os lucros cessantes do lesado, desde que se possa vislumbrar no lucro do lesante 
idêntica diminuição no patrimônio do lesado.393 

 Nessa perspectiva, o inciso II do artigo 210 da Lei nº 9.279/1996 é 

um facilitador da prova do dano, partindo da presunção (relativa) de que os lucros cessantes 

decorreriam desse deslocamento de receita de um concorrente para o outro em virtude da 

manipulação da preferência do público-alvo. 

 O critério, assim considerado, é útil e hábil a resolver várias 

situações de concorrência desleal. Várias, mas não todas, e aí será preciso cautela do 

aplicador do Direito e dos demais operadores para fazer a distinção cabível.  

 Dentre as situações em que o inciso em exame não servirá, 

adequadamente, para o cálculo da indenização por lucros cessantes, está a hipótese de uma 

concorrência ilícita que contraria os interesses de mais de um concorrente.  

 Imagine-se, como exemplo, que o agente econômico A, interessado 

em disputar com os concorrentes B e C o mercado de um determinado produto cosmético, 

passe a produzi-lo e comercializá-lo sem registro nos órgãos públicos competentes, ou seja, 

praticando a concorrência contra norma proibitiva. Nesse caso, apenas os concorrentes B e 

C, que haviam obtido o registro de seus produtos no órgão público, podiam disputar a 

clientela daquele mercado e o faziam, B tendo 30% do market share e C os 70% 

remanescentes. Com o ingresso indevido de A no mercado daquele produto, parte dos 

consumidores de B e C deixariam de adquirir seus produtos, passando a comprar o cosmético 

de A (supondo-se que A passou a deter participação de 40, B de 20 e C de 40). Se B (que 

participava do mercado com fatia de 30%) ingressar com ação veiculando, como causa de 

pedir, a concorrência ilícita de A, e pleitear, com base nela, indenização por lucros cessantes, 

qual deveria ser a condenação? 

 Se aplicada a letra fria do artigo 210 da Lei nº 9.279/1996, os lucros 

cessantes seriam calculados pelo critério mais favorável a B. Tendo A lucrado 40 e B deixado 

de lucrar 10, B receberia indenização de 40.  

                                                 
393 REIS, Iuri. Danos patrimoniais: uma perspectiva pragmática. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2017. P. 255.  
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 Se C decidisse também entrar com ação semelhante, novamente, os 

lucros cessantes seriam, aplicando-se a literalidade do artigo 210, fixados no maior valor. C 

deixou de lucrar 30, A lucrou 40. C receberia indenização de 40. 

 A, por sua vez, pagaria, no total, 80. Mais do que lucrou com o 

ilícito, o que revela a inadequação do critério para uma aplicação irrestrita e sem maiores 

reflexões. 

 Por tais casos, nos quais é perceptível que o concorrente demandante 

não foi – ou pode não ter sido – o único prejudicado pela conduta ilícita, o único concorrente 

inocente cuja clientela tenha sido desviada, portanto, é preciso considerar como relativa a 

presunção ora cogitada de que a clientela que acorreu ao lesante em razão da prática de 

concorrência desleal seja proveniente do demandante. 

 Considerando essa presunção como relativa, de um lado, se está 

admitindo a facilitação da prova que ela proporciona, acima referida por IURI REIS. De outro 

lado, tem-se uma válvula de escape para a inadmissível situação narrada no exemplo, 

permitindo que o concorrente desleal demonstre – elidindo a presunção – que o lucro por ele 

auferido lhe chegou de forma pulverizada (não em bloco, exclusivamente do demandante). 

 A elisão da presunção não implicará, no entanto, na simples 

desconsideração do critério do inciso II do artigo 210, para se calcular a indenização apenas 

pelo critério do inciso I. Ainda se pode trabalhar com a alternativa, elegendo o critério que 

se revele mais favorável ao lesado (o que ele deixou de lucrar ou os benefícios auferidos 

pelo ofensor), desde que o segundo critério seja utilizado com um multiplicador, qual seja, 

o market share do concorrente que pleiteia a indenização. 

 Voltando ao exemplo, na quantificação da indenização devida a B, 

haveria a comparação entre o lucro que B conseguiu demonstrar ter razoavelmente deixado 

de auferir (não olvidemos a dificuldade dessa prova) (critério do inciso I) e 30% o lucro que 

A obteve (o lucro x 0,3). 

 Com essa solução, se C também ajuizar a ação e, em ambas as 

demandas, A for condenado pelo mesmo critério, A terá de pagar, no total, 40, exatamente 

o valor do lucro auferido ilicitamente. 
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 A essa ideia certamente se objetará que seria improvável que todos 

os players de um mercado demandassem contra o concorrente por uma prática ilícita que 

tenha atingido todos os concorrentes daquele segmento. O mais provável seria que apenas 

um, ou apenas uns poucos, propusessem a ação, levassem-na adiante e obtivessem êxito.  

 Em tal hipótese, o critério acima proposto, de utilização do market 

share do lesado como multiplicador do lucro obtido pelo ofensor para cálculo do valor a ser 

considerado para fins do inciso II do artigo 210 da Lei nº 9.279/1996, faria com que, ao fim 

e ao cabo, o autor do ilícito mantivesse consigo parte do lucro indevidamente auferido (a 

parte correspondente à participação de mercado dos concorrentes que não lhe demandaram). 

Com isso, o ilícito teria sido recompensador e a prática de condutas como essa não estaria 

sendo eficazmente desincentivada pelo Direito. A responsabilidade civil teria, diriam alguns, 

falhado miseravelmente em sua missão de prevenir a prática de ilícitos e a ocorrência de 

danos. 

 Um mecanismo adequado para lidar com essa situação (evitando 

quer o incentivo ao ilícito, quer uma super-reação a ele), compatibilizando de forma justa os 

interesses em jogo e os reclamos por efetividade e prevenção, seria uma espécie de fluid 

recovery (um resíduo de reparação não reivindicado pelas demais vítimas de um mesmo ato 

lesivo que é destinado a um fundo público). 

 Como se pode perceber, todos os concorrentes lesados por o ato 

desleal de outro agente do mercado são titulares de direitos individuais homogêneos, já que 

decorrem de uma origem comum (artigo 81, parágrafo único, III da Lei nº 8.078/1990), qual 

seja, o ato de concorrência ilícita. Assim, em tese, seria admissível uma tutela coletiva para 

o trato dessa questão. O complicador, aqui, pelo atual estágio da legislação brasileira na 

matéria, é a legitimidade para a propositura dessas ações coletivas, já que, para associações, 

se exige constituição prévia, sendo o requisito dispensado apenas quando houver “manifesto 

interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do 

bem jurídico a ser protegido”. 

 Assim, a adoção do mecanismo de fluid recovery dependeria de 

alterações nas conformações atuais do instituto. De lege ferenda, pode-se cogitar da 

possibilidade de que, diante de um ilícito lucrativo que provoque prejuízo a vários sujeitos, 

o juiz, na análise de uma demanda individual ou coletiva, destine a um fundo a quantia 
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necessária para a completa remoção do lucro ilícito, após o pagamento das indenizações 

devidas aos prejudicados. 

  A segunda hipótese interpretativa, de que o critério do inciso II do 

artigo 210 da Lei nº 9.279/1996 revelaria a atuação de mecanismos estranhos ao escopo 

indenizatório da responsabilidade civil, voltados não à estrita reparação do dano, mas 

também à remoção do lucro ilicitamente auferido pelo autor da prática desleal, abre ao menos 

dois caminhos possíveis. 

 A interpretação de LUIZ GUILHERME LOUREIRO a esse respeito é no 

sentido de que, 

antes de assegurar a indenização integral da vítima, procurou também o legislador, 
instituir uma sanção mais severa para desestimular os atos violadores dos direitos 
de propriedade industrial. Assim agindo, criou no nosso direito uma outra exceção 
ao princípio da indenização equivalente ao valor do prejuízo, só que em favor da 
vítima. Na verdade, adotando-se os critérios estabelecidos na Lei de Propriedade 
Industrial, a indenização será no mínimo igual ao prejuízo, podendo até mesmo 
significar um enriquecimento para o ofendido.394 

 Por essa perspectiva, sob a denominação “indenização por lucros 

cessantes”, a Lei nº 9.279/1996 teria excepcionado o princípio da reparação integral, 

instituindo uma espécie de “indenização punitiva” correspondente ao adicional existente em 

relação ao que o concorrente lesado razoavelmente deixou de lucrar, correspondente à 

diferença entre tal valor e o quantum recebido pelo concorrente lesado. 

 Ainda nesse viés, mas sem referir explicitamente um propósito 

punitivo, mas admitindo que se objetivaria “conferir ao lesante uma sanção justa, ao mesmo 

tempo que [...] prevenir que outras infrações ocorressem” (ou seja, tendo em mente as 

funções punitivo-preventivas que se pretende acrescentar à função reparatória da 

responsabilidade civil), alguns estudiosos tratam a remoção do lucro do lesante como um 

“’terceiro método’ de responsabilização”395.  

                                                 
394 LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. A Lei da Propriedade Industrial comentada. São Paulo: Lejus, 1999. 
P. 360. 
395 SARMENTO, Léa Helena Pessôa dos Santos. A tutela dos direitos de propriedade industrial pela 
responsabilidade civil. In: Revista do Instituto do Direito Brasileiro da Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa, v. 8, 6113-6182, 2014. Disponível em < 
http://cidp.pt/publicacoes/revistas/ridb/2014/08/2014_08_06113_06182.pdf>. Acesso em 02/04/2016. P. 
6145. 
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 Outra hipótese possível, que será mais minuciosamente abordada 

adiante, é a de que a legislação tenha denominado “indenização por lucros cessantes” quantia 

que, a rigor, corresponde à restituição por enriquecimento sem causa, que, acoplada à 

responsabilidade civil e a ela se somando, visaria a remover os resultados do ilícito lucrativo. 

Afinal, como observa IURI REIS, “olhar para o patrimônio da parte que obtém um benefício 

indevido é característico das hipóteses de enriquecimento sem causa, instituto sabidamente 

distinto da responsabilidade por danos”396.   

 Tanto em um caso, como no outro, o acréscimo “indenizatório” 

concedido ao concorrente lesado como forma de responder ao ilícito lucrativo, a rigor, situa-

se fora da responsabilidade civil.  

 Embora o tema seja tratado mais adiante, convém desde logo chamar 

atenção para o fato de que, tanto sob esse viés, quanto na perspectiva abordada acima, não 

se pode descurar, na análise do lucro obtido pelo ofensor como um critério de arbitramento 

da indenização devida, da relevância de, também aqui, perquirir o nexo causal. 

 Isso porque há inúmeros fatores concomitantemente interferindo nos 

resultados obtidos pelos agentes econômicos. Dentre esses fatores, pode haver – e 

normalmente há – de forma conjugada com o ato ilícito, uma série de esforços e 

investimentos lícitos do praticante da deslealdade cujo retorno financeiro haveria de ser 

preservado. Nessa hipótese, há parte do lucro do infrator que não guarda relação de 

causalidade com o ilícito, não podendo, portanto, ser entregue ao lesado, a que título for.  

 Obviamente, a ocorrência desses fatores alheios ao ilícito e que 

contribuíram para a produção do lucro deve ser demonstrada pelo lesante – maior detentor 

das informações relativas aos fatores que lhe propiciaram lucro – na liquidação da 

indenização.   

8.2.4. As propostas de tratamento do ilícito lucrativo dentro do contexto da 

responsabilidade civil 

 Como já adiantado, em nossa ordem jurídica, o dano concorrencial 

não é, em si, interesse juridicamente tutelável, dele não emergindo, a priori, qualquer 

                                                 
396  REIS, Iuri. Danos patrimoniais: uma perspectiva pragmática. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2017. P. 254. 
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consequência jurídica397, já que, asseguradas constitucionalmente a livre iniciativa e a livre 

concorrência (artigo 1o, IV e 170, caput e IV da Constituição Federal), bem como tutelado 

o direito de escolha do consumidor398, a empresa não tem direito à clientela399, mero 

elemento de fato400, possuindo tão somente o direito de se utilizar de meios legítimos para 

tentar atrair e manter a clientela e a proteção de seu estabelecimento. 

 Mas se, visando a atrair a clientela alheia e auferir o lucro dela 

advindo o agente econômico utilizar expedientes fraudulentos, abusando da liberdade de 

livre concorrência e, com isso, cometendo ato ilícito, a finalidade desse ilícito para lesante é 

a obtenção de benefício econômico enquadrável na noção de lucro da intervenção, 

conceituado por SAVI como “o lucro obtido por aquele que, sem autorização, interfere nos 

direitos ou bens jurídicos de outra pessoa e que decorre justamente desta intervenção”401. 

 Auferido o lucro ilícito pelo ofensor, pode ser que o concorrente 

lesado tenha um prejuízo decorrente do ato ilícito que seja igual, maior ou menor do que o 

lucro auferido pelo lesante.  

 Sendo o prejuízo maior ou igual ao lucro do autor do ilícito, a 

responsabilidade civil, aliada à tutela inibitória, será suficiente para eficazmente remover as 

consequências do ato, reparando a esfera jurídica do lesado e, ao mesmo tempo, impedindo 

que o ofensor se beneficie de sua torpeza. 

 Quando, no entanto, o prejuízo do ofendido for inferior ao lucro 

obtido pelo lesante, haverá uma insuficiência da responsabilidade civil para restituição das 

partes ao estado anterior ao ilícito. Afinal, orientada pelo paradigma reparatório, a 

responsabilidade civil não cuida da restituição das partes, no plural, ao estado anterior, 

preocupando-se com a restituição do lesado ao estado em que estaria não fosse o ilícito, 

limitada que está a indenização à extensão do dano. 

                                                 
397 LEITÃO, Adelaide Menezes. Estudo de Direito Privado sobre a cláusula geral de concorrência desleal. 
Coimbra: Almedina, 2000. Pp. 41-42. 
398 ASCARELLI, Tullio. Panorama do Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 1947. P. 206. 
399 ASCARELLI, Tullio. Panorama do Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 1947. Pp. 190-191. 
400 SCAFF, Fernando Campos. Teoria geral do estabelecimento agrário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2001. P. 178. 
401 SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil e enriquecimento sem causa: o lucro da intervenção. São Paulo: Atlas, 
2012. P. 7. 
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 Com isso, a atuação pura, simples e isolada da responsabilidade civil 

em casos como tais geraria um estímulo ao ilícito, na medida em que permitiria ao autor da 

prática contrária aos usos honestos em matéria industrial ou comercial manter parte do lucro 

decorrente da intervenção antijurídica. 

 É atenta a isso que parte da doutrina propõe, como forma de reação 

aos chamados ilícitos lucrativos, trazer para a responsabilidade civil mecanismos de 

prevenção de danos e do desestímulo de práticas nocivas, fundada na ideia de que 

no contexto dos comportamentos antijurídicos, a teoria do ilícito lucrativo leva o 
agente a estimar as perdas inerentes à sua condenação, confrontando-as com os 
benefícios previsíveis que a concretização da atividade ilícita pode gerar; é 
somente se a receita ilícita for maior do que o montante da sanção que o sujeito 
agirá, em total conhecimento de causa e no âmbito de uma preocupação de 
racionalidade econômica, transgredir a regra de direito.402  

 Propõe-se, diante disso, “uma revisão de conceitos”403, quer por 

meio da extensão do que hoje se entende por reparação integral, quer por meio de 

indenização punitiva, que, dispensando a prova do dano ou sobejando o dano comprovado, 

retiraria do lesante a possibilidade de ex ante dimensionar economicamente a consequência 

negativa decorrente da intervenção não autorizada na esfera jurídica alheia, e propiciaria 

completa remoção da “possível vantagem obtida pelo ofensor com a prática do ato ilícito” 

que “transforma alguns atos lesivos em um ‘bom negócio’ do ponto de vista econômico”404. 

 Nos casos de uso indevido de software, diversos julgados do 

Superior Tribunal de Justiça já adotam essa perspectiva, impondo indenizações de caráter 

punitivo com o fim de remover o lucro ilícito. Em tais casos, normalmente a condenação do 

ofensor equivale ao décuplo do valor da licença do programa, a fim de que a consequência 

do ilícito não seja a mesma que o autor do ilícito teria se tivesse agido conforme o direito 

(pagando a licença). Veja-se, nesse sentido, o julgado abaixo: 

A condenação gravada no acórdão recorrido, entretanto, limita-se a ressarcir o 
valor dos programas instalados sem licença, não se mostrando compatível com o 

                                                 
402 LEVY, Daniel de Andrade. Responsabilidade civil: de um direito dos danos a um direito das condutas 
lesivas. São Paulo: Atlas, 2012. Pp. 108-109. 
403 Segundo anota LEVY, enquanto na Common Law o princípio da restitutio in integrum é encarado sob essa 
dupla perspectiva, abrangendo compensação e restituição, “entre nós, em uma concepção tradicional, a 
restituição integral incluiria tão somente o dano efetivamente sofrido – dano emergente e o lucro cessante –, 
mas não o benefício do réu.” (LEVY, Daniel de Andrade. Responsabilidade civil: de um direito dos danos a 
um direito das condutas lesivas. São Paulo: Atlas, 2012. Pp. 109-110). 
404 ANDRADE, André Gustavo de. Dano moral e indenização punitiva: os punitive damages na experiência 
do Common Law e na perspectiva do Direito Brasileiro. 2a ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2009. P. 246. 
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dano praticado pela recorrida. A mera compensação financeira não somente é 
conivente com a conduta ilícita; antes estimula sua prática. Se assim fosse, seria 
preferível assumir o risco de utilizar os programas ilegalmente, sem o pagamento 
de sua licença devida, pois o infrator somente arcaria com o valor devido na 
relativamente remota hipótese de ser condenado judicialmente a ressarcir o 
proprietário pela instalação ilícita dos softwares (...)Assim, considerando as 
peculiaridades que se apresentam para esta hipótese, deve a recorrida ser 
condenada ao pagamento de indenização equivalente a 10 vezes o valor dos 
programas apreendidos, considerando para tanto precedentes deste Tribunal em 
casos semelhantes (REsp 740.780/RS e REsp 768.783/RS, dentre outros). 
Saliento, ainda, que o arbitramento do valor em número de vezes o preço da obra 
contrafaceada expressa apenas um critério, sem qualquer vinculação legal.405 

 A adoção de indenizações punitivas (que julgamos ser uma 

contradição em termos), no entanto, esbarra em vários óbices, dentre os quais a míngua de 

previsão legal e de parâmetros para que a punição seja imposta com razoabilidade. Afinal, a 

prática de um ilícito não justifica a abandonar a segurança jurídica e autorizar o arbítrio na 

fixação da sanção. 

 Se o que se busca é retirar do autor da prática as vantagens obtidas 

com o ilícito, a sanção que tenha esse objetivo deverá corresponder ao exato proveito que 

superou o montante do dano, como salienta FLAVIO HIGA: 

A retirada do “lucro ilícito” do lesante é medida dissuasiva de extrema eficácia, 
ainda mais quando aliada à entrega do valor integral ao lesado, porquanto essa 
certeza da recompensa financeira lhe proporciona o incentivo necessário para 
encarar uma batalha judicial no afã de demover toda a utilidade ilegalmente 
angariada. Ademais, o desestímulo é assegurado diante da ciência pelo ofendido 
de que ele não obterá nenhum proveito de sua ganância inescrupulosa. Há, 
entretanto, um fator que não pode ser descurado nessa análise, qual seja mensurar 
com exatidão o proveito econômico que deriva exclusivamente do ato ilícito 
censurável.406  

  Por outro lado, se o propósito consistir na punição do ofensor, deverá 

ser ela fixada em conformidade com o grau de culpa e com as circunstâncias do ato. 

 Contra essa ideia, os defensores da indenização punitiva 

argumentam que sua utilidade, em termos de efetividade dissuasória, consiste justamente em 

                                                 
405 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, REsp 1016087/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 
06/04/2010. Também assim os julgados do REsp 740.780/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ 
de 13/11/2006; REsp 740.780/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ de 13/11/2006; 
406 HIGA, Flávio da Costa. Responsabilidade civil punitiva: os “punitive damages” no Direito Brasileiro. Rio 
de Janeiro: Lumen Iuris, 2016. Pp. 434-436. 
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impossibilitar que o sujeito previamente estime as perdas e ganhos que teria se praticasse o 

ilícito, perquirindo o custo-benefício de violar a lei407. 

 Cogita-se, ainda, na doutrina, outra forma voltada a recompor não 

somente a vítima ao statu quo ante, mas a restituir também o lesante na situação antecedente 

ao ato ilícito – assim procedendo-se a uma releitura ampliativa do princípio da reparação 

integral –, denominada sanções extraordinárias. 

 NAVES MENDONÇA explica, a esse respeito, que: 

as indenizações punitivas justificam-se não apenas pela necessidade de forçar a 
compensação ex post dos lesados (tomados de maneira global), mas também pela 
exigência de fazer com que o lesante seja posto na situação anterior ao dano, em 
uma perspectiva ex ante. 

Como notam Haddock, McChesney e Spiegel, na busca pelo nível ótimo de 
dissuasão, pode ser necessário que o próprio causador do dano seja forçado a 
retornar ao estado anterior, de modo que o sistema legal retire todo e qualquer 
benefício que ele esperava obter das suas ações lesivas. É que a mera 
recomposição do lesado tem o condão de apenas lhe restituir o que foi perdido, o 
que não necessariamente equivalerá a retirar do lesante o que ele esperava ganhar 
(ou efetivamente ganhou). Quando uma única medida de indenização não 
consegue servir aos dois objetivos, passa a ser exigida uma indenização 
extraordinária, que supera a mera compensação do lesado.408  

 Para NAVES MENDONÇA, este método se harmonizaria com nossa 

ordem jurídica, pois, ao colocar como parâmetro da indenização a extensão do dano, o artigo 

944 do Código Civil, deveria ser lido “em termos de perda de riqueza total, o que impõe o 

pleno – e não parcial – retorno ao estado anterior”409. 

 A referida norma não parece, no entanto, comportar essa 

interpretação dúplice, contemplando o retorno do lesado e também do lesante à situação em 

que estariam não fosse o cometimento do ilícito. Isso porque o dano, referido no dispositivo 

legal, impõe avaliar a diferença patrimonial anterior e posterior ao ilícito sob a óptica da 

vítima do dano, não de seu causador410. 

                                                 
407 SERPA, Pedro Ricardo e. Indenização Punitiva. 2011. 386 f. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo. 2011. P. 337. 
408 MENDONÇA, Diogo Naves. Análise econômica da responsabilidade civil: o dano e sua quantificação. São 
Paulo: Atlas, 2012. P. 117. 
409 MENDONÇA, Diogo Naves. Análise econômica da responsabilidade civil: o dano e sua quantificação. São 
Paulo: Atlas, 2012. P. 117. 
410 Como bem salienta SAVI, citando LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, “seja qual for a concepção 
que se adote sobre o conceito de dano, não há dúvida de que ele se determina a partir da esfera do lesado e não 



162 
 
 Além da leitura do artigo 210, II da Lei nº 9.279/1996 como forma 

de remover o lucro ilícito através de uma indenização de feições punitivas, que não nos 

parece ser um mecanismo adequado pelas razões expostas acima e ao longo dessa 

dissertação, parte da doutrina propõe que o lucro ilícito seja tratado pelo enriquecimento sem 

causa, conforme exporemos no item subsequente.  

8.2.5. A remoção do lucro ilícito por meio da conjugação do enriquecimento sem causa 

com a responsabilidade civil 

 O enriquecimento sem causa é disciplinado pelo artigo 884 do 

Código Civil, segundo o qual “Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, 

será obrigado a restituir o indevidamente auferido...”. 

 A ideia é que essa norma, conjugada com as regras de 

responsabilidade civil e suprindo a insuficiência desta para, agindo sob o paradigma 

reparatório, remover as consequências do ilícito também para o lesante, impedindo que ele 

conserve o proveito auferido em razão da prática do ilícito. 

 Partindo da premissa de que a responsabilidade tem por objetivo 

primordial a remoção do dano, este considerado como a diferença entre o patrimônio da 

vítima após o ilícito e a situação em que esse patrimônio estaria se o ato não tivesse sido 

praticado411, SAVI considera que a responsabilidade civil é âmbito inadequado para dar uma 

resposta à figura do lucro da intervenção412. Propõe referido autor que o enquadramento 

dogmático mais adequado para que o lucro da intervenção seja extirpado é o enriquecimento 

sem causa413, regulado no Direito Brasileiro pela cláusula geral do artigo 884 do Código 

Civil, que impõe o dever de restituir se concomitantemente presentes os seguintes requisitos: 

“(a) houver um enriquecimento, (b) este enriquecimento tiver sido obtido ‘à custa de 

outrem’, e (c) não houver causa justificativa para o enriquecimento”414, observando-se, 

ainda, o caráter subsidiário da actio in rem verso (ação de restituição por enriquecimento 

                                                 
da esfera do lesante. Em sede de responsabilidade civil, os ganhos do lesante são irrelevantes” (SAVI, Sérgio. 
Responsabilidade civil e enriquecimento sem causa: o lucro da intervenção. São Paulo: Atlas, 2012. P. 86). 
411 SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil e enriquecimento sem causa: o lucro da intervenção. São Paulo: Atlas, 
2012. P. 46. 
412 Segundo o autor, é impróprio, ainda, identificar a remoção do enriquecimento sem causa com indenizações 
punitivas (SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil e enriquecimento sem causa: o lucro da intervenção. São 
Paulo: Atlas, 2012. Pp. 71-72). 
413 SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil e enriquecimento sem causa: o lucro da intervenção. São Paulo: Atlas, 
2012. P. 49. 
414 SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil e enriquecimento sem causa: o lucro da intervenção. São Paulo: Atlas, 
2012. P. 56. 
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sem caus)415, em razão do qual tal ordem de tutela apenas pode atuar quando outros remédios 

jurídicos forem insuficientes ou inábeis ao reequilíbrio patrimonial416. 

 Embora usualmente se acrescente a esses pressupostos a necessidade 

de que haja um concomitante empobrecimento de outrem (noção de deslocamento 

patrimonial), a referência a um enriquecimento havido “à custa de outrem” deve “ser 

entendida como ‘a necessidade de que haja um suporte do enriquecimento por outrem, que 

se produza um locupletamento [...] com bens jurídicos pertencentes a pessoa diversa”417. 

 Também a ideia de subsidiariedade da actio in rem verso não obsta 

a que os dois institutos somem esforços na reação ao ilícito lucrativo. É que, como explica 

MENEZES LEITÃO, “não existe [...] uma verdadeira subsidiariedade do enriquecimento sem 

causa, mas antes uma incompatibilidade de pressupostos entre as pretensões de 

enriquecimento sem causa e outras pretensões que desempenham a mesma função”418. 

 Segue-se daí que a subsidiariedade somente impedirá que se 

promova a restituição por enriquecimento sem causa quando a responsabilidade civil for 

suficiente para – por meio do mecanismo indenizatório – retirar do lesante toda a vantagem 

adquirida contra o conteúdo da destinação dos bens. 

 Como aponta MENEZES LEITÃO, a cláusula geral pela qual opera a 

restituição por enriquecimento sem causa é “aplicável no quadro de um sistema móvel, em 

complemento dos regimes de restituição, reembolso e indenização previstos noutros 

                                                 
415 Defensor da ideia de que a remoção do lucro ilícito deveria ocorrer por meio da imposição de uma 
“indenização” punitiva, ANDRÉ GUSTAVO DE ANDRADE entende que a restituição por enriquecimento sem 
causa não seria o mecanismo adequado para tanto, por entender que “o direito de restituição decorrente do 
ganho indevidamente auferido [...] encontra-se fora dos domínios da responsabilidade civil. Incide apenas em 
situações nas quais não se pode falar em responsabilidade da pessoa que enriqueceu à custa de outrem. A 
obrigação de restituir independe da prática de um ato ilícito ou, mesmo, de qualquer comportamento por parte 
do enriquecido”, bem como em razão do caráter subsidiário da actio in tem verso, que o referido autor entende 
como a possibilidade de seu manejo “apenas nos casos em que não haja ação própria” (ANDRADE, André 
Gustavo de. Dano moral e indenização punitiva: os punitive damages na experiência do common law e na 
perspectiva do direito brasileiro. 2ª ed. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2009. Pp. 247-249) 
416 Aqui, vale dizer que a subsidiariedade da ação de enriquecimento não significa que ela não possa ser até 
mesmo cumulada com o pedido indenizatório, na medida em que este for insuficiente para a completa 
restituição das partes ao estado anterior. 
417 TERRA, Aline de Miranda Valverde; GUEDES, Gisela Sampaio da Cruz. Considerações acerca da exclusão 
do lucro ilícito do patrimônio do agente ofensor. In: Revista da Faculdade de Direito-RFD-UERJ, n. 28, dez.-
2015, p. 8. 
418 LEITÃO, Luís Manuel Teles de. O enriquecimento sem causa no Direito Civil: estudo dogmático sobre a 
viabilidade da configuração unitária do instituto face à contraposição entre as diferentes categorias de 
enriquecimento sem causa. Coimbra: Almedina, 2005. P. 963. 
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institutos jurídicos”419, já que “a responsabilidade civil visa remover os danos, só reprimindo 

o enriquecimento de uma forma indirecta e eventual. Pelo contrário, o enriquecimento sem 

causa visa reprimir o enriquecimento, só removendo o dano de uma forma indirecta e 

eventual”420. 

 Daí que, partindo-se das feições, objetivos e limites da 

responsabilidade civil (cuja indenização está vinculada e, consequentemente, limitada à 

extensão do dano, a qual pode ser menor do que as vantagens auferidas pelo autor do ilícito) 

e do enriquecimento sem causa (voltado à eliminação do lucro injustificado de modo 

residual, ou seja, quando outros mecanismos não atingirem esse resultado), SAVI aponta ser 

o enriquecimento sem causa o mais eficiente para lidar com o lucro da intervenção, mediante 

a entrega dos resultados positivos do ilícito para o titular do direito que foi violado para a 

obtenção daquele proveito econômico421. 

 Também ROSEVALD considera acertado o enquadramento conceitual 

do lucro da intervenção no enriquecimento sem causa, observando que: 

Em princípio, a responsabilidade civil não pode tomar a seu cargo soluções de 
exigência de tutela que ela, ao menos no estado da disciplina positiva, não se 
encontra em grau de satisfazer. Quando surge um problema de restituição do lucro 
obtido pelo autor da violação de um direito alheio, do ponto de vista metodológico, 
a solução não estaria no interno sistema de danos aquilianos, mas na técnica de 
solução do enriquecimento sem causa. Contudo, pode-se remeter à escolha do 
legislador uma alteração da fisionomia sistemática da responsabilidade civil. Só 
assim haverá uma justificativa patrimonial para que a vítima receba, para além do 
ressarcimento dos danos, o valor dos lucros indevidamente obtidos pelo agente.422 

 De fato, por utilizar conceitos e institutos já existentes em nosso 

Direito e ser capaz de gerar, sem um desnecessário e impertinente contorcionismo da 

responsabilidade civil, a completa restituição de ambas as partes (lesado e lesante) ao estado 

anterior à prática ilícita quando esta, a par da produção do dano, confere lucro ao lesante 

(como é frequente nos casos de concorrência desleal, em que o ilícito tem por objetivo a 

                                                 
419 LEITÃO, Luís Manuel Teles de. O enriquecimento sem causa no Direito Civil: estudo dogmático sobre a 
viabilidade da configuração unitária do instituto face à contraposição entre as diferentes categorias de 
enriquecimento sem causa. Coimbra: Almedina, 2005. P. 963. 
420 LEITÃO, Luís Manuel Teles de. O enriquecimento sem causa no Direito Civil: estudo dogmático sobre a 
viabilidade da configuração unitária do instituto face à contraposição entre as diferentes categorias de 
enriquecimento sem causa. Coimbra: Almedina, 2005. P. 676. 
421 SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil e enriquecimento sem causa: o lucro da intervenção. São Paulo: Atlas, 
2012. P. 114. 
422 ROSENVALD, Nelson. As funções da responsabilidade civil: a reparação e a pena civil. São Paulo: Atlas, 
2013. Pp. 102-103. 
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obtenção de lucro), parece-nos ser mais acertada a teoria de SAVI, que, para o adequado trato 

dos ilícitos lucrativos, defende uma conjugação da responsabilidade civil com a restituição 

por enriquecimento sem causa, cada qual utilizando seus mecanismos e pressupostos. 

 A partir dessa ideia, retormaremos a análise dos critérios da Lei de 

Propriedade Industrial para a fixação dos lucros cessantes advindos dos ilícitos de 

concorrência desleal. 

 O primeiro desses critérios, conforme o inciso I do artigo 210 da Lei 

de Propriedade Industrial, como se viu, consiste nos “benefícios que o prejudicado teria 

auferido se a violação não tivesse ocorrido”, vale dizer, autênticos lucros cessantes, 

dimensionados pela perda de receita suportada pelo lesado em decorrência do ato ilícito, 

significando o que ele “razoavelmente deixou de lucrar”. Tendo como paradigma a situação 

econômica do lesado pré-ilícito e pós-ilícito, tem-se que esse critério é um mecanismo de 

atuação da responsabilidade civil. 

 Já o critério do inciso II traz ao cálculo da indenização os benefícios 

auferidos pelo autor da violação. 

 Como visto acima, como o ato de concorrência desleal se caracteriza 

pelo desvio de clientela, é possível que o inciso II também represente os lucros cessantes do 

lesado, ou até mesmo uma presunção relativa desses lucros cessantes, na hipótese em que o 

ato de concorrência ilícita tenha provocado um deslocamento “perfeito” de consumidores do 

concorrente afetado para o autor do ilícito. Nesse caso, o que o lesante ganhou é exatamente 

(ou presumivelmente) o que o outro perdeu. Isso dependerá não apenas do tipo de mercado 

(e do grau de concentração que nele haja), quanto do tipo de ilícito. 

 Sob esse ponto de vista, o critério do inciso II, ao olhar o patrimônio 

do lesante pré e pós ilícito, visaria a uma facilitação da prova dos lucros cessantes, já que 

estes seriam dimensionados não a partir de algo que apenas potencial (o que o lesado deixou 

de ganhar), mas sim a partir de um dado concreto (o lucro que o lesante efetivamente 

experimentou, por desviar a clientela do lesado). Ou seja, seria o mecanismo de facilitação 

do cálculo referido por IURI REIS. 

 É possível cogitar, no entanto, que a hipótese do inciso II do artigo 

210 da Lei de Propriedade Industrial não seja simplesmente um facilitador da apuração de 
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uma mesma grandeza (os lucros cessantes do lesado), correspondendo a atribuição, ao 

lesado, de um benefício econômico que supere o dano. 

 Sempre que isso ocorrer – e é provável que ocorra, pois o ilícito de 

concorrência desleal não é praticado com a mera intenção de prejudicar, mas sim com 

finalidade lucrativa –, o valor supostamente indenizatório obtido através da aplicação do 

inciso II do artigo 210 da Lei de Propriedade Industrial não será propriamente uma 

indenização, ficando fora da responsabilidade civil. Igualmente não representará uma sanção 

de caráter punitivo ao ofensor, caracterizando-se como restituição por enriquecimento sem 

causa. 

 Explica SAVI, a esse respeito, que: 

Este dispositivo prevê, expressamente, a possibilidade de levar em consideração 
os lucros do ofensor para o cálculo da ‘indenização’ devida a título de ‘lucros 
cessantes’. Apesar de tecnicamente equivocado, por não se tratar de lucros 
cessantes (já que estes são o que a vítima razoavelmente deixou de lucrar), é certo 
que o legislador estabeleceu neste inciso um novo elemento para o cálculo da 
‘indenização’ que foge aos limites tradicionais impostos pelas regras de 
responsabilidade civil.423 

 Como se vê, embora a legislação brasileira seja atécnica ao utilizar, 

no caput do artigo 210 a expressão “lucros cessantes”, ela acerta ao agregar responsabilidade 

civil e enriquecimento sem causa, satisfazendo a já exposta necessidade de coibição dos 

ilícitos lucrativos.  

 ADELAIDE MENEZES LEITÃO adverte,  nesse ponto, que: 

a disciplina da concorrência desleal exige em nome de um princípio de justiça, um 
sistema combinatório entre a responsabilidade civil e o enriquecimento sem causa, 
sob pena de se admitir uma zona a descoberto do direito em que o concorrente 
actuando deslealmente não sofre qualquer consequência (…) Assim, 
responsabilidade civil e enriquecimento sem causa constituem os regimes civis 
modeladores da reacção do ilícito civil de concorrência desleal que permitem 
cobrir todos os grupos de casos em termos de reconstituição do statu quo de leal 
concorrência.424 

 É verdade que a doutrina estrangeira não é unânime quanto à 

admissibilidade da restituição por enriquecimento sem causa em casos de concorrência 

                                                 
423 SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil e enriquecimento sem causa: o lucro da intervenção. São Paulo: Atlas, 
2012. Pp. 84-85. 
424 LEITÃO, Adelaide Menezes. Estudo de Direito Privado sobre a cláusula geral de concorrência desleal. 
Coimbra: Almedina, 2000. P. 180. 
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desleal. Parte da doutrina, partindo da ideia de que a teoria do conteúdo da destinação 

imporia uma distinção entre “as normas que se destinam a proteger interesses individuais e 

as normas que se destinam a proteger a concorrência em geral”425 recebe com ressalvas a 

actio in rem verso no âmbito da concorrência desleal, admitindo-a apenas em casos de atos 

confusórios, falsas afirmações, publicidade comparativa e violação de segredos426.  

 Como aponta LUÍS MANUEL MENEZES LEITÃO, KLEINHEYER 

sustenta, diferentemente, que  

o enriquecimento por intervenção deve ser globalmente aplicado à concorrência 
desleal, uma vez que se torna absolutamente necessário para reprimir as vantagens 
concorrenciais obtidas através de uma infracção às normas sobre concorrência 
desleal à custa dos outros concorrentes, os quais vêm a ser prejudicados em termos 
de igualdade de oportunidades. 427 

Contra essa posição, LUÍS MANUEL MENEZES LEITÃO observa: 

Não parece, porém, aceitável considerar que as normas destinadas a proteger a 
concorrência em geral possam suscitar a aplicação do enriquecimento por 
intervenção. Efectivamente, qualquer infracção dessas normas afecta todos os 
concorrentes por igual, pelo que se fosse admitida a aplicação do enriquecimento 
sem causa, surgiriam múltiplas pretensões de enriquecimento, pelo que não 
havendo apenas um efectivamente empobrecimento, não haveria qualquer critério 
que permitisse determinar  

a legitimidade para a exigência da restituição. Daí que pareça apenas ser de admitir 
a restituição do enriquecimento sem causa quando são lesadas as normas relativas 
à concorrência desleal que se destinam a proteger interesses individuais, uma vez 
que só nestas se pode atribuir legitimidade a determinado lesado para exigir a 
restituição do enriquecimento obtido à sua custa.428 

 
 De fato, essa observação é pertinente. Como expusemos no item 

8.2.3.2.2, sendo afetados pela concorrência desleal mais de um concorrente – ou a totalidade 

dos outros agentes que operam naquele mercado relevante –, atribuir ao concorrente que 

                                                 
425 LEITÃO, Luís Manuel Teles de. O enriquecimento sem causa no Direito Civil: estudo dogmático sobre a 
viabilidade da configuração unitária do instituto face à contraposição entre as diferentes categorias de 
enriquecimento sem causa. Coimbra: Almedina, 2005. P. 731. 
426 LEITÃO, Luís Manuel Teles de. O enriquecimento sem causa no Direito Civil: estudo dogmático sobre a 
viabilidade da configuração unitária do instituto face à contraposição entre as diferentes categorias de 
enriquecimento sem causa. Coimbra: Almedina, 2005. P. 731. 
427 LEITÃO, Luís Manuel Teles de. O enriquecimento sem causa no Direito Civil: estudo dogmático sobre a 
viabilidade da configuração unitária do instituto face à contraposição entre as diferentes categorias de 
enriquecimento sem causa. Coimbra: Almedina, 2005. 731. 
428 LEITÃO, Luís Manuel Teles de. O enriquecimento sem causa no Direito Civil: estudo dogmático sobre a 
viabilidade da configuração unitária do instituto face à contraposição entre as diferentes categorias de 
enriquecimento sem causa. Coimbra: Almedina, 2005. P. 732. 
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primeiro demandou contra a prática desleal a totalidade do lucro auferido por aquele que 

violou o padrão dos usos honestos não será adequado. 

 Daí que, não havendo hoje uma forma de operacionalizar no Braisl 

o fluid recovery para dar conta dos problemas que a aplicação irrestrita da restituição por 

enriquecimento sem causa à concorrência ilícita acarretaria, convém admitir sua incidência 

integral somente aos casos em que apenas um concorrente tiver sido prejudicado (como os 

acima citados casos de confusão, falsas afirmações sobre o concorrente, violação de segredos 

e publicidade comparativa), operando-se sua incidência de forma proporcional ao market 

share de cada lesado que reclamar do ilícito nas demais hipóteses, como exemplificamos 

acima. 

 Nas hipóteses em que o market share se mostrar inadequado no caso 

concreto, uma alternativa para aferir a proporcionalidade da restituição por enriquecimento 

sem causa em caso de concorrência desleal numa situação de múltiplos lesados é perquirir 

em que medida o enriquecimento se deu “à custa” de cada concorrente. 

 O reconhecimento dessa limitação, no entanto, não retira a 

importância da conjugação das ferramentas da responsabilidade civil e do enriquecimento 

sem causa para buscar maior efetividade rumo à prevenção dos ilícitos lucrativos. Apenas 

mostra a necessidade de aprimorar os mecanismos pelos quais o enriquecimento sem causa 

irá operar.  

 

8.2.6.  Outros parâmetros para cálculo da indenização  

 Restam, ainda, algumas observações pertinentes à mensuração dos 

lucros cessantes decorrentes de um ato de concorrência ilícita. 

 Tendo o cálculo dos lucros cessantes o propósito de obter a dimensão 

econômica de “uma situação que deveria ter ocorrido, não fosse a conduta do lesado”429, 

observa IURI REIS a conveniência de, na quantificação dos lucros cessantes, considerar-se os 

custos e despesas fixas, já que não havendo “receitas que os cubram, é justamente a 

                                                 
429 BUCHAIN, Luiz Carlos. O poder econômico e a responsabilidade civil concorrencial. Porto Alegre: Nova 
Prova, 2006. P. 178-179. 
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lucratividade que fica sacrificada para pagá-los, ampliando-se o rombo pelo lucro 

perdido”430. 

 No caso dos danos a serem apurados nas ações individuais 

decorrentes de ilícitos antitruste (private enforcement), diversos são os métodos de 

liquidação. Dentre eles, está o de verificar  

a situação da empresa vitimada, antes e depois do ilícito concorrencial, associado 
à análise do market share detido pela vítima para que as perdas sejam calculadas 
segundo aquela parcela de vendas projetadas e não realizadas. Nas situações em 
que marcos temporais bem delimitados não sejam possíveis de ser fixados, o 
período de apuração dos lucros será demonstrado através de metodologia, na qual 
os danos são calculados por referência a lucros havidos por outra empresa lucrativa 
e similar em mercado não afetado pela restrição concorrencial, cabendo à vítima 
demonstrar a verossimilhança entre as empresas para justificar a comparação431  

dentre as possibilidade de comparação entre mercado afetado e mercado não impactado pela 

restrição comercial, podendo-se adotar “outro mercado geográfico onde o agente econômico 

atue e presumivelmente não esteja ocorrendo manipulação de preços”432. 

 No que se refere aos danos suportados em razão da prática de 

concorrência sobre bases ilícitas, como a conduta consiste na redução artificial dos custos 

de produção, feita através do desprezo das normas que encarecem o processo produtivo, a 

própria demonstração da ocorrência do dano (antecedente necessário da atividade de 

quantificação do prejuízo) deverá ter, como ponto de partida, o cálculo de qual seria o preço 

do produto ou serviço do ofensor, caso fossem cumpridas todas as normas relacionadas à 

atividade, cálculo esse que terá de considerar os ganhos de eficiência e de escala deste agente 

econômico. Feito isso, o passo seguinte consiste em comparar o preço assim obtido com o 

preço efetivamente praticado pelo lesante.  

 Sendo este inferior ao preço que se teria de praticar se cumpridas as 

normas e ao preço que o concorrente cumpridor dessas normas acaba tendo que praticar, 

estará demonstrada a vantagem competitiva que o agente experimentou por desconsiderar os 

deveres que lhe cabiam, demonstrado o dano-evento desvio de clientela. A etapa 

subsequente consistirá, então, no cálculo dos lucros cessantes do lesado a partir dos critérios 

                                                 
430 REIS, Iuri. Danos patrimoniais: uma perspectiva pragmática. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2017. P. 267. 
431 BUCHAIN, Luiz Carlos. O poder econômico e a responsabilidade civil concorrencial. Porto Alegre: Nova 
Prova, 2006. P. 172. 
432 BUCHAIN, Luiz Carlos. O poder econômico e a responsabilidade civil concorrencial. Porto Alegre: Nova 
Prova, 2006. P. 180. 
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do artigo 210 da Lei nº 9.279/1996, tendo-se o cuidado de, na apuração do valor pelo critério 

do inciso II, se utilizar o market share do lesado para estabelecer a proporcionalidade do 

lucro ilicitamente obtido que lhe será restituído. 
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9. CONCLUSÃO 
 

 Iniciamos o presente trabalho expondo os objetivos mediatos e 

imediatos da concorrência desleal e analisando qual interesse do concorrente seria objeto de 

tutela. Conforme observamos, tem-se, nessa seara, o objetivo imediato de proteger o 

concorrente individualmente considerado, proteção essa que, de forma indireta, mediata, 

acaba por resguardar os interesses dos consumidores e da sociedade como um todo. 

 Quanto ao interesse tutelado, afastando a ideia de que haveria um 

direito subjetivo do concorrente sob proteção, verificamos que a concorrência desleal 

resguarda a lealdade da concorrência em relação à expectativa de lucro correspondente ao 

exercício da atividade em conformidade com o padrão de usos honestos. 

 Observamos, ainda, que, a despeito do viés individual e privatista em 

que se assenta, a tutela do concorrente pode ser instrumento para a promoção de outros 

valores, como a tutela do mercado, do valor social do trabalho, do meio ambiente saudável, 

dentre outros. Isso porque, a par da disciplina da concorrência desleal, fundada na adoção de 

meios ilegítimos para alcançar o desvio de clientela (dano que, em si, é tolerado, somente 

dando ensejo à reparação quando adotados meios espúrios para seu atingimento), tem o 

concorrente à sua disposição uma tutela individual contra os prejuízos decorrentes de ilícitos 

antitruste, bem como de ilícitos que aqui propusemos denominar concorrência sobre bases 

ilícitas, assim considerada a prática de, mediante o descumprimento de normas tributárias, 

ambientais, trabalhistas, consumeristas ou de qualquer outra ordem cuja observância acarrete 

custos no processo produtivo, reduzir artificiosamente o custo de produção, com isso 

adquirindo vantagem competitiva inadmissível. 

 Da análise das conformações da concorrência desleal na Convenção 

da União de Paris, no direito estrangeiro e na legislação brasileira, observamos que a tutela 

do concorrente opera com fundamento em uma cláusula geral, orientada por conceitos 

indeterminados como “usos honestos”, “correção profissional”, “boa-fé”, “lealdade”, e que 

se completa com a (também cláusula geral) noção de abuso de direito, enquanto exercício 

de um direito (aqui, uma liberdade) com manifesto excesso em relação aos fins econômicos 

e sociais, à boa-fé e aos bons costumes. 



172 
 
 Como auxiliares na concretização dessas cláusulas gerais, 

apontamos a utilidade dos princípios da prestação e da eficiência e dos princípios fundantes 

da ordem econômica. 

 Tivemos a ocasião de apontar, ainda, quais os elementos dos atos de 

concorrência ilícita (conceito mais geral no qual incluímos as subespécies de (a) 

“concorrência ilícita stricto sensu”, caracterizada pelo exercício de concorrência proibida 

por lei ou convenção; (b) “concorrência sobre bases ilícitas”; (c) concorrência desleal; e (d) 

infrações à ordem econômica), expondo, ato contínuo, quais os requisitos para a 

configuração de cada um desses ilícitos. 

 Em seguida, expusemos quais as sanções conferidas pela ordem 

jurídica a esses ilícitos, mencionando a tutela administrativa das infrações à ordem 

econômica, a tutela penal dos atos de concorrência desleal tipificados na Lei nº 9.279/1996 

e, no plano civil, as tutelas inibitória e indenizatória.  

 Ressaltamos, no que se refere à tutela civil, que a tutela inibitória, 

voltada à prevenção do dano e cessação da conduta ilícita, contenta-se com a mera 

caracterização do ilícito e sua potencialidade danosa, não exigindo a concretização de um 

dano para sua atuação. Chamamos atenção, ainda, para o fato de que a tutela inibitória não 

se insere na responsabilidade civil, não sendo conveniente a proposta doutrinária que cogita 

incluir, na responsabilidade civil, as medidas inibitórias, para tanto deixando de considerar 

o dano como requisito essencial para que a responsabilidade civil entre em ação. 

 Ponderamos, nesse ponto, não ser necessário, nem conveniente, nem 

metodologicamente adequado agigantar a responsabilidade civil, sendo preferível 

reconhecer o caráter material – e não estritamente processual – da tutela inibitória como uma 

sanção civil autônoma, reservando para a responsabilidade civil apenas a sanção 

indenizativa, atuante exclusivamente nos casos em que houver dano a reparar. 

 Na sequência, expusemos os contornos gerais da responsabilidade 

civil, que entendemos como ramo do direito civil destinado a reparação dos danos. Sob essa 

concepção, entendemos pela predominância do paradigma reparatório, reconhecendo que a 

responsabilidade civil promove também as funções preventiva e punitiva, mas como reflexos 

da imputação do dever de reparar o dano injustamente causado por conduta antijurídica.  
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 Demonstramos que, à exceção da concorrência ilícita stricto sensu, 

que é hipótese de responsabilidade civil subjetiva, as demais formas de concorrência ilícita 

(desleal, sobre bases ilícitas e infrações à ordem econômica) ensejam responsabilidade civil 

objetiva, no caso das infrações à ordem econômica, por disposição legal expressa que 

dispensa a culpa e, no caso das demais, porque o ilícito se insere na noção de abuso de direito. 

 Concluímos pela reparabilidade dos danos morais sofridos pela 

pessoa jurídica, por reconhecer que recebe ela a proteção dos direitos de personalidade que 

lhe forem compatíveis, de modo que a lesão à sua reputação, repecurta ou não de modo 

imediato no patrimônio, caracterizará lesão autônoma passível de reparação. 

 Quanto aos danos materiais, salientamos que podem eles se 

manifestar como danos emergentes ou lucros cessantes, devendo, em qualquer caso, ser 

perquirida sua efetiva ocorrência, sob pena de não se caracterizar o dever de indenizar, não 

bastando a mera potencialidade lesiva para tanto. Ponderamos, nesse ponto, que a frequente 

dificuldade probatória pode ser contornada através dos mecanismos de dinamização do ônus 

da prova, utilização de presunções judiciais fundadas nas máximas de experiência, ou seja, 

naquilo que normalmente acontece, bem como na redução do standard probatório, exigindo-

se prova menos robusta quando as dificuldades de sua produção forem consideráveis. 

 A respeito dos lucros cessantes, analisamos o artigo 210 da Lei nº 

9.279/1996, apontando certa inadequação do critério constante do inciso II para a 

generalidade dos casos, sugerindo que ele seja empregado de modo irrestrito apenas nos 

casos em que se puder entender que a clientela migrou do lesado para o lesante, não tendo o 

ato de concorrência ilícita proporcionado lucro ao ofensor com o prejuízo de mais de um 

concorrente. Nos casos em que o lucro do ofensor se originar da lesão aos interesses de mais 

de um competidor, propusemos, como alternativa para contornar a distorção que a aplicação 

irrestrita do inciso II da referida norma acarretaria, a utilização do market share (percentual 

de participação do lesado no mercado) como multiplicador destinado a restringir os lucros 

cessantes calculados pelo lucro obtido pelo ofensor à proporção da fatia de mercado do 

lesado. 

 Por fim, analisamos as formas de tratamento do ilícito lucrativo, 

concluindo que a melhor maneira de cuidar do assunto se dá pela conjugação da 

responsabilidade civil com a restituição por enriquecimento sem causa, assinalando, no 
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entanto, que a restituição do lucro ilícito que sobejar o valor do dano, no caso de concorrência 

ilícita que atinja mais de um concorrente deverá ser proporcional ao market share do lesado. 

 A matéria, como se viu, é espinhosa e demanda evolução e estudo 

constantes, tendo em vista que a criatividade do agente econômico em desafiar as fronteiras 

da lealdade não cessa. 

 Além disso, no contexto atual, pode-se pensar na tutela individual do 

concorrente como mais um instrumento de promoção dos valores perseguidos pela ordem 

jurídica e que não apenas limitam, como servem de fundamento à liberdade de concorrência. 

A disciplina civil da concorrência ilícita pode, assim, observadas as funções, finalidades, 

pressupostos e limites da responsabilidade civil, da tutela inibitória e da restituição por 

enriquecimento sem causa, dar sua contribuição para a regulação do comportamento dos 

agentes no mercado, moldando o padrão aceitável de exercício da liberdade de concorrência. 
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