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RESUMO 

 

O trabalho tem como objetivo pesquisar a possibilidade de enquadrar a Doutrina das 
Essential Facilities no Direito Privado Brasileiro, especialmente no Direito Contratual. 
Para tanto, tendo em vista que referida dogmática determina o compartilhamento 
forçado e que o contrato advém da vontade das partes, explora-se as exceções da 
autonomia privada através do artigo 421 do código civil, o qual determina que a 
função social limita a liberdade de contratar. Ao final, é feito estudo da Doutrina das 
Essential Facilites de acordo com o Direito Concorrencial e Contratual Brasileiro.  

 

Palavras chave: Doutrina das Essential Facilities, função social do contrato, Direito 
concorrencial, Direito Contratual.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A sociedade e o judiciário americano, embora guiados pela liberdade 

econômica, livre iniciativa e liberdade comercial, sempre condenaram os privilégios 

de monopólios e o abuso de posições dominantes. Neste contexto, surge, com base 

nas Seções Um e Dois do Shearman Act, a Doutrina das Essential Facilities, que só 

foi assim denominada em 1977 no caso Hecht vs. ProFootball, Inc, porém tem 

origem prática muito mais antiga, mas precisamente, em 1912 no julgamento pela 

Suprema Corte Americana do caso United States v. Terminal Railroad Association. 

Ao longo dos anos, vários precedentes das Cortes Americanas e Europeia 

aplicaram a Doutrina das Essential Facilities, a qual, de acordo com a jurisprudência 

e doutrina, determina o compartilhamento obrigatório de infraestrutura ou bem 

necessário para adentrar em determinado mercado, propriedade de monopolista que 

se recuse a negociá-la, impedindo terceiro de concorrer em alguma atividade, pois 

este não consegue duplicá-la. 

O Ordenamento Jurídico Brasileiro por anos beneficiou a existência de 

monopólios estatais, cenário que foi sendo alterado após a Constituição Federal de 

1988 e as Emendas Constitucionais EC 5/95, EC 6/95, EC 7/95, EC 8/95 e EC 9/95, 

possibilitando o alargamento da participação privada em setores, até então, 

dominados por monopólios estatais e, consequentemente, abrindo o mercado à livre 

iniciativa e à livre competição. Por outro lado, também houve modificação no papel 

do Estado nas relações de mercado, que passou a planejar, fomentar e fiscalizar  o 

mercado, para evitar qualquer anomalia ou abuso de posição dominante. Estas 

mudanças fizeram com o Ordenamento Brasileiro favorecesse os princípios da livre 

iniciativa e livre concorrência em prol da Ordem Econômica. Tais princípios, de 

acordo com a doutrina brasileira, permitiram a aplicação da Doutrina das Essential 

Facilities no Brasil. 

No Direito Brasileiro, a Doutrina das Essential Facilities já foi analisada sob 

aspecto do Direito da Concorrência e do Direito Administrativo. Parte da doutrina 

brasileira entende que a Doutrina das Essential Facilities, diferentemente do que se 

viu nos Estados Unidos e na Europa, tem natureza de “servidão administrativa”, ou 

seja seria o Estado atuando na propriedade privada. 
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Entretanto, neste trabalho será seguida a corrente que entende a Doutrina 

das Essential Facilities como dirigismo contratual. Logo, o compartilhamento forçado 

de bens ou infraestruturas de acesso tem natureza de contrato privado, ou seja, o 

Estado não interviria na propriedade privada em si, mas, na capacidade negocial das 

partes. Deste modo é preciso ser feita uma análise da Doutrina das Essential 

Facilities sob o ponto de vista do Direito Privado, especialmente no tocante ao 

Direito dos Contratos. Busca-se realizar tal análise, principalmente, em relação à 

aplicação da Doutrina das Essential Facilities ao Direito Contratual Brasileiro. 

Para isto, procurou-se compilar consistente referencial bibliográfico, sem 

deixar de atentar a ratio decidendi que as Cortes Americanas e Europeia utilizaram 

ao longo dos anos para aplicar a Doutrina das Essential Facilities. Ademais, a fim de 

garantir uma base sólida aos comentários e críticas que se buscam realizar, 

colacionou-se o entendimento de importantes autores brasileiros e estrangeiros 

sobre os temas ora abordados.  

Isso posto, utilizando-se do método de abordagem indutivo, o presente 

trabalho encontra-se estruturado em 3 (três) capítulos. No primeiro capítulo, serão 

estudados a origem, o conceito, fundamentos e os requisitos que a jurisprudência e 

a dogmática estrangeira deram a Doutrina das Essential Facilities, também serão 

explorados os principais julgados das Cortes Americanas e Europeia sobre o tema. 

No segundo capítulo, serão investigados os termos referentes ao Direito Contratual 

Brasileiro; quais sejam a definição de contrato pela Lei e a doutrina brasileiras bem 

como os princípios contratuais que vigoram no Brasil, para, posteriormente, verificar 

o enquadramento da Doutrina das Essential Facilities no Direito Contratual 

Brasileiro. No terceiro capítulo, será observado o tratamento dado pela doutrina 

brasileira à Doutrina das Essential Facilities, bem como levantar-se-á os caso já 

analisados pelo CADE e pelo STJ em relação ao tema, e, ao final desse capítulo, 

será feita análise quanto o enquadramento da Doutrina das Essential Facilities ao 

Direito Contratual Brasileiro. Por fim (Conclusão) o trabalho se encerrará com as 

considerações finais formuladas quanto ao tema. 
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2. ESSENTIAL FACILITIES 

 

O presente trabalho busca demonstrar a aplicação da Doutrina das Essential 

Facilities1 no Ordenamento Jurídico Brasilerio tendo em vista o Direito Contratual e 

sua relação com a Função Social do Contrato. 

Para tanto, neste primeiro capítulo serão apresentados: (i) o surgimento da 

referida Doutrina nos Direito norte-americano, especialmente, a partir da 

promulgação da legislação Antitruste dos Estados Unidos; (ii) a consequente 

aplicação e interpretação dada pelos Tribunais dos Estados Unidos à referida 

Doutrina - e por fim, (iii) os parâmetros adotados pelos precendetes judiciais e pelos 

principais referencias teóricos do Direito Antitruste norte-americano. 

 

2.1 Origem 

 

A Doutrina das Essential Facilities tem sua origem na jurisprudência norte-

americana (NESTER, 2006, p. 85), a qual será mais bem explorada no item 2.3. 

Embora a Doutrina das Essential Facilities tenha base e evolução em alguns 

precedentes americanos anteriores, o termo só foi empregado, de fato, em 1977, no 

caso Hecht vs. ProFootball, Inc2 (LIPSKY JUNIOR e SIDAK, 1999, p. 1195)3, no qual 

ficou assentado da seguinte forma: 

 

Hecht afirma que o Tribunal Distrital cometeu um erro ao não dar 
sua solicitação com base na Doutrina das Essential Facilities. Nós 
concordamos. A Doutrina das Essential Facilities, também chamada de 
"princípio do gargalo", afirma que "onde as infraestruturas não podem ser 
duplicadas por possíveis concorrentes, aqueles que as possuem devem 
permitir que sejam compartilhadas em termos justos. É restrição ilegal do 
comércio para negar a escassa infraestrutura". Este princípio da lei 
antitruste deriva da decisão da Suprema Corte em 1912 nos Estados 
Unidos vs. Terminal R. R. Ass'n, e foi recentemente reafirmado em Otter 
Tail Power Co. vs. Estados Unidos; o princípio tem sido regularmente 
invocado pelos tribunais inferiores. Para ser "essencial", uma infraestrutura 
não precisa ser indispensável; é suficiente se a duplicação da facilidade for 
economicamente inviável e se a negação de seu uso infligir uma 
desvantagem severa aos participantes potenciais do mercado. 
Necessariamente, este princípio deve ser cuidadosamente delimitado: as 

                                                           
1
 Em tradução livre pelo autor, Doutrina das Infraestruturas Essenciais. 

2 US Court of Appeals, District of Columbia Circuit. Norman F. HECHT et al., Appellant v. PRO-

FOOTBALL, INC., et al., Appellee, 570 F.2d 982 (D.C. Cir. 1977). Disponível em: 
<https://casetext.com/case/hecht-v-pro-football-inc>. Acesso em: 04 set. 2020. 
3
 Tal informação também é encontrada em NESTER, 2006, p. 85. 



10 
 

leis antitruste não exigem que um recurso essencial seja compartilhado se 
tal compartilhamento for impraticável ou inibir a capacidade do réu [neste 
caso, o monopolista detentor da infraestrutura] de atender seus clientes de 
forma adequada.

4 
 

A Doutrina das Essential Facilities tem base e origem no “princípio do 

gargalo”, tradução livre pelo autor de “bottleneck principle”. Este termo, hoje, 

considerado sinônimo da Doutrina das Essential Facilities, foi primeiramente 

utilizado pela Corte Distrital de Minesota, 6ª divisão, no caso Otter Tail Power vs. 

United States5 para designar uma restrição ilegal do comércio a uma instalação 

escassa a terceiros, ou seja, não teria todos os requisitos que hoje são avaliados 

para determinar se uma infraestrutura ou bem de acesso é passível de enquadrar na 

Doutrina das Essential Facilities. No caso, a corte distrital entendeu aplicável este 

princípio, pois a Otter Tail Power detinha o controle das instalações de transmissão 

local de modo a controlar todo potencial concorrencial da região.  

A base legal que permitiu a concepção da Doutrina das Essential Facilities 

está nas Seções Um e Dois do Sherman Act. Tais Seções têm por objetivo proteger 

a livre concorrência e trazer maior eficiência econômica ao mercado, deste modo a 

lei e a cultura americana sempre abominaram a existência de privilégios e 

monopólios (NUSDEO, 2002, p. 76). Sobre a evolução deste sentimento, Ana Maria 

Nusdeo (2002, p. 77) narra que:  

 

Após a Guerra de Secessão, de 1865, começou a ser difundida a 

idéia de que as corporations, e seu comportamento abusivo deveriam ser 

controlados pelo Estado. À testa desse movimento por uma lei anti-

monopólio estiveram os agricultores – a classe econômica mais afetada 

pelo crescimento da indústria e pelas práticas dos trusts –, organizados num 

                                                           
4
 Tradução livre pelo Autor de: “Hecht contends that the District Court erred in failing to give his 

requested instruction concerning the "essential facility" doctrine. We agree. The essential facility 
doctrine, also called the "bottleneck principle," states that "where facilities cannot practicably be 
duplicated by would-be competitors, those in possession of them must allow them to be shared on fair 
terms. It is illegal restraint of trade to foreclose the scarce facility." This principle of antitrust law 
derives from the Supreme Court's 1912 decision in United States v. Terminal R. R. Ass'n, and was 
recently reaffirmed in Otter Tail Power Co. v. United States; the principle has regularly been invoked 
by the lower courts. To be "essential" a facility need not be indispensable; it is sufficient if duplication 
of the facility would be economically infeasible and if denial of its use inflicts a severe handicap on 
potential market entrants. Necessarily, this principle must be carefully delimited: the antitrust laws do 
not require that an essential facility be shared if such sharing would be impractical or would inhibit the 
defendant's ability to serve its customers adequately”. 
5 United States District Court, D. Minnesota, Sixth Division. Otter Tail Power Co. v. United States. 331 

F. Supp. 54 (D. Minn. 1971). Disponível em: <https://law.justia.com/cases/federal/district-
courts/FSupp/331/54/1400948/>. Acesso em: 03 set. 2020. 
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movimento conhecido como grangers. Esse movimento obteve algum êxito 

na criação de leis antitruste estaduais. Num segundo momento, na década 

de 1880, essa bandeira foi assumida por outros movimentos reformistas 

diversos. Diante da dificuldade dos estados de controlar práticas e preços 

que não se limitavam ao seu território, pressionavam pela criação de uma 

lei antitruste nacional. 

 

Neste contexto, em 1890, após projeto de lei do Senador John Sherman, foi 

editado o Sherman Act, o qual prevê em sua Seção Um: 

 

Todo contrato, combinação na forma de confiança ou outra forma, 

ou conspiração, em restrição de mercado ou comércio entre os vários 

Estados, ou com nações estrangeiras, é declarado ilegal. Toda pessoa que 

fizer qualquer contrato ou se ocupar de qualquer combinação ou 

conspiração aqui declarada ilegal, será considerada culpada de delito grave 

e, em conseqüência disso, será punida com multa que não exceda um 

milhão de dólares se for uma corporação, ou, se for qualquer outra pessoa, 

cem mil dólares, ou por pena de prisão que não exceda três anos, ou 

através de ambos as penas acima, conforme a discrição do tribunal.
6
 

 

Enquanto a Seção Dois prevê que: 

 

Toda pessoa que monopolizar, ou tentar monopolizar, ou combinar 

ou conspirar com qualquer outra pessoa ou pessoas, monopolizar qualquer 

parte do mercado ou comércio entre os vários Estados, ou com nações 

estrangeiras, será considerada culpada de delito grave, e, por conseqüência 

disso, será punida com multa que não exceda um milhão de dólares se for 

uma corporação, ou, se for qualquer outra pessoa, cem mil dólares, ou por 

pena de prisão que não exceda três anos, ou através de ambos penas 

acima, conforme a discrição do tribunal.
7
 

                                                           
6
 Tradução feita por Alexandre Nester (2006, p. 88-89) de: “Section 1. Every contract, combination in 

the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several 
States, or with foreign nations, is hereby declared to be illegal. Every person who shall make any 
contract or engage in any combination or conspiracy hereby declared to be illegal shall be deemed 
guilty of a felony and, on conviction thereof, shall be punished by fine not exceeding on million dollars 
is a corporation, or, if any other person, one hundred thousand dollars, or by imprisonment not 
exceeding three years, or by both said punishments, in the discretion of the court.” 
7
 Tradução feita por Alexandre Nester (2006, p. 89) de: “Section 2. Every person who shall 

monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with any other person or persons, to 
monopolize any part of the trade or commerce among the several States, or with foreign nations, shall 
be deemed guilty of a felony, and, on conviction thereof, shall be punished by fine not exceeding one 
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Como se observa, tais dispositivos visam evitar a existência, proliferação e 

abuso de situações de monopólio. Portanto, por ser decorrente de tais dispositivos, a 

Doutrina das Essential Facilities é resultado da repulsa norte-americana a privilégios 

e monopólios comerciais. 

 

2.2 Conceito 

 

A Doutrina das Essential Facilities tem por objetivo defender a livre-

concorrência no mercado, impedindo que um monopolista obste o ingresso de 

possível concorrente na atividade exercida por aquele. 

Chritopher Seelen (1997, p. 1117) resume da seguinte maneira: 

 

O dever de compartilhar é determinado pela doutrina das essential 
facilities. Esta doutrina impõe às empresas que controlam uma essential 
facility ‘a obrigação de disponibilizar o recurso em condições não 
discriminatórias’. Em outras palavras, se um tribunal considerar que uma 
infraestrutura ou bem de acesso é essencial, o tribunal pode exigir que o 
proprietário forneça acesso igual a preços justos a todos aqueles que 
desejem usar a essential facility.

8 

 

Assim, o primeiro termo a ser tratado será o de essential facility9, que nada 

mais é que um bem ou infraestrutura de acesso necessário à prática de determinada 

atividade mercadológica (SALOMÃO FILHO, 2002, p. 41), cita-se, como exemplo, 

peças específicas de determinada marca de carro, as quais são imprescindíveis 

para que uma oficina mecânica possa exercer atividade relacionada ao conserto ou 

manutenção de carro daquela marca.  

Ou ainda, em definição adotada pela Comissão Europeia, ao julgar o caso 

Sealink c/ B&I10, essential facility é infraestrutura não intercambiável sem qual 

inexiste concorrência, posto não haver alternativa que não seja demasiadamente 

                                                                                                                                                                                     
million dollars if a corporation, or, if any other person, one hundred thousand dollars, or by 
imprisonment not exceeding three years, or by both said punishments, in the discretion of the court.” 
8
 Tradução livre do autor de: “The duty to share is mandated by the essential facilities doctrine. This 

doctrine imposes on firms that control an essential facility, "the obligation to make the facility available 
on non-discriminatory terms."' In other words, if a court finds that a facility is essential, the court can 
require the owner to provide equal access at fair prices to all those who desire to use the facility” 
9
 Neste trabalho, facilitiy será traduzido como “bem de acesso” ou “infraestrutura”. 

10
 European Comission. Sealink/B&I v. Holyhead. IV/34.174 (1992). Disponível em: 

<https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/34174/34174_2_2.pdf>. Acesso em: 06 
set. 2020. 
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onerosa aos concorrentes em potencial, ficando estes excluídos do mercado 

(SAMPAIO, 2012, p. 147). 

São exemplos comuns de essential facilities portos, aeroportos, cabos de 

transmissão ou distribuição bem como redes de telefonia (SAMPAIO, 2012, p. 148). 

A Doutrina das Essential Facilities leva em  conta que caso bens ou 

infraestruturas de acesso não possam ser duplicadas por possíveis concorrentes, 

aqueles que as possuem devem as compartilhar em termos justos. Para ser 

"essencial", uma infraestrutura não precisa ser indispensável; é suficiente se a 

duplicação da facilidade for economicamente inviável e se a negação de seu uso 

infligir uma desvantagem severa aos participantes potenciais do mercado. 

Necessariamente, este princípio deve ser cuidadosamente delimitado: as leis 

antitruste não exigem que um recurso essencial seja compartilhado se tal 

compartilhamento for impraticável ou inibir a capacidade do monopolista detentor da 

infraestrutura ou bem de acesso de atender seus clientes de forma adequada 

As decisões que tratam sobre a Doutrina das Essential Facilities costumam 

trazer cinco elementos para sua aplicação (MAKAR, 1994, p. 918):  

 

(i) o controle de uma essential facility por um monopolista; (ii) a 

impossibilidade ou inviabilidade de duplicar o bem de acesso ou a 

infraestrutura; (iii) a negativa de acesso por parte do monopolista; (iv) a 

viabilidade de compartilhar; e (v) um acordo, entre o proprietário da 

instalação e alguns dos concorrentes potenciais do reclamante, que impede 

uma divisão equitativa da instalação
11

. 

 

Daniel Troy (1983, p. 464), para definir quais infraestruturas ou bens de 

acesso são essenciais ao ponto de ser imposto seu compartilhamento, propõe um 

teste envolvendo três elementos:  

 

(1) o produto final ou serviço do requerente pode ser produzido ou 

comercializado dentro de um mercado geográfico relevante sem a utilização 

da infraestrutura ou bem de acesso ou, dito de outra forma, é seu acesso 

necessário para participar no mercado relevante; (2) é esperado que o 

requerente duplique a instalação; e (3) a capacidade de uma parte de 

                                                           
11

 Este último requisito não é aplicável em todos os casos. Existem depois tipos de teste para 
averiguar a aplicação da Doutrina das Essential Facilities, um teste baseado em um conduta 
unilateral do monopolista e outro pautado em um conduta combinada. O quinto elemento acima 
citado é utilizado apenas no segundo caso (MAKAR, 1994, p. 918):. 
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produzir o produto final ou serviço específico naquele mercado geográfico é 

necessária para a existência comercial da parte nessa linha de produtos?
12

 

 

William Tye (1987, p. 346), por sua vez critíca a proposição de Troy, pois em 

no seu entendimento, qualquer recusa que implique em obstáculo à competição 

seria suficiente para este teste. 

A Corte Americana do 7º Circuito estabeleceu, em julgamento considerado 

conformação final da Doutrina das Essential Facilities, teste para identificar situação 

em que se deve a empregar, o qual ficou conhecido como teste MCI/ATT, no qual 

são verificados quatro elementos: (i) controle de um bem de acesso por parte de um 

monopolista; (ii) impossibilidade ou não razoabilidade de os concorrentes duplicarem 

o bem de acesso; (iii) negativa do monopolista de vender ou permitir o uso do bem 

de acesso pelo seu eventual concorrente; e (iv) viabilidade de fornecer acesso 

(SAMPAIO, n.p. , 2013). 

William Tye (1987, p. 346) nota significativa melhora no teste MCI/ATT em 

relação ao proposto por Troy, porém aponta que o teste ignora importante elemento 

exigido pela jurisprudência, a inexistência de razões para negar o acesso. 

Portanto, é preciso clarificar que não basta apenas bem ou serviço primordial 

para ingressar em determinado mercado13 para aplicar a Doutrina das Essential 

Facilities, acima de tudo, é preciso recusa do detentor da essential facility a negociá-

la e que, com isso, o candidato a ingressar na atividade mercadológica não tenha 

outra opção para adquiri-la ou, caso tenha alternativa, esta seja demasiadamente 

onerosa. 

Para aplicação da Doutrina das Essential Facilities, também é necessária a 

falta de motivação razoável do monopolista em recusar a negociar com o seu 

possível concorrente. 

Logo, a Doutrina das Essential Facilities tem aplicação quando um 

monopolista se recusa a vender a eventual competidor bem ou serviço necessário 

ao ingresso deste no mercado exercido por aquele sem que, para tanto, tenha justo 

                                                           
12

  Tradução livre do autor de: (1) can the plaintiff's end-product or service be produced or marketed 
within a relevant geographic market without the use of the facility or, put another way, is access to the 
facility necessary to participate in the relevant market; (2) should the plaintiff be expected to duplicate 
the facility; and (3) is a party's ability to produce the particular end-product or service in that 
geographic market necessary to the party's commercial existence in that product line? 
13

 Aqui utilizado como sinônimo de atividade mercadológica 
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motivo, não restando alternativa que não seja excessivamente onerosa para 

possibilitar a concorrência.  

Phillip Areeda levanta que o conceito da Doutrina das Essential Facilities é, 

muitas vezes, invocado de forma distorcida (AREEDA, 1990, p. 843). O autor cita 

como exemplo casos em que um empresário de uma banda de rock busca uso de 

auditório de forma obrigatória14, ou uma empresa de suplementos tenta obrigar 

revista a expor seus anúncios15, ou um concorrente exige que a Kodak forneça o 

resultado de sua pesquisa antes mesmo de lançar o produto resultante no 

mercado16 etc. 

Phillip Areeda (1994, p. 852), destarte, questiona se, de fato, todo bem de 

acesso seria essencial. Assim como Areeda, Cristopher Seelen (1997, pp. 1118-

1119) observa que:  

 

[O] teste MCI/ATT contém uma suposição gigantesca. Se 
examinarmos o primeiro e o segundo elementos, notamos imediatamente 
que o teste assume que a infraestrutura em questão é, de fato, essencial. O 
teste MCI/ATT sofre de raciocínio circular. Uma infraestrutura é considerada 
essencial se satisfizer os quatro elementos. No entanto, antes que se possa 
satisfazer os elementos, é preciso acreditar que a infraestrutura é essencial 
em primeiro lugar.

17
 

 

Portanto, é de se destacar que, embora o conceito de facility (bem ou 

infraestrutura de acesso) não seja de difícil constatação, a noção do que seria 

“essential” (essencial) demanda um pouco mais de discussão e explicação. 

Hebert Hovenkamp (2008, p. 5) categorizou três bens ou infraestruturas de 

acesso tomadas pela jurisprudência como essenciais: 

 

                                                           
14

 United States Court of Appeals, Seventh Circuit .Flip Side Productions, Inc. v. Jam Productions, 
Ltd., 843 F.2d 1024 (7th Cir. 1988). Disponível em: <https://casetext.com/case/flip-side-productions-v-
jam-productions>. Acesso em: 24 out. 2020. 
15

 U.S. Court of Appeals for the Second Circuit. Twin Laboratories, Inc., Appellant, v. Weider Health & 
Fitness, a Corporation, I, Bruteenterprises, Inc., Appellees, 900 F.2d 566 (2d Cir. 1990) .Disponível 
em: < https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/900/566/306296>. Acesso em: 24 out. 
2020. 
16

 U.S. Court of Appeals for the Second Circuit. Berkey Photo, Inc. v. Eastman Kodak Co. - 603 

F.2d 263 (2d Cir. 1979) Disponível em: <https://www.lexisnexis.com/community/casebrief/p/casebrief-
berkey-photo-inc-v-eastman-kodak-co>. Acesso em: 24 out. 2020. 
17

 Tradução Livre pelo autor de: “Notice that the MCI test contains a giant assumption. If one 
examines the first and second elements, one notices immediately that the test assumes that the 
facility in question is, in fact, essential. The MCI test suffers from circular reasoning. A facility is 
deemed essential if it satisfies the four elements. However, before one can satisfy the elements, one 
must believe that the facility is essential in the first place.” 
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(a) monopólio natural, onde rivais podem ser acomodados sem 
duplicação de uma instalação, e a própria duplicação seria um desperdício 
social; (b) concessionárias com monopólio regulado por preços, onde a 
doutrina realmente opera de modo a reduzir o escopo do monopólio 
estatutário da concessionária; e (c) infraestruturas de propriedade pública, 
como estádios esportivos, que são fornecidos a empresas privadas a preços 
subsidiados e não podem ser duplicados na prática.

 18
 

 

Ainda que a divisão supra não seja suficiente para definir o que seria 

essencial, é importante passo inicial por destacar quais bens de acesso ou 

infraestruturas já foram considerados essenciais. 

O autor segue a linha de buscar conceitos estritos e objetivos de 

“essencialidade” (HOVENKAMP, 2008, p. 3). Hebert Hovenkamp (1994, p. 274) diz 

que “[se] uma infraestrutura [ou bem de acesso] não constitui um mercado relevante 

ou o controla, então alternativas competitivas estão disponíveis e a infraestrutura [ou 

bem de acesso] dificilmente pode ser caracterizada como ‘essencial’”19 O primeiro 

elemento do teste MCI/ATT exige que o tribunal determine que o proprietário da 

infraestrutura ou do bem de acesso seja um "monopolista", assim, deve ser avaliado 

o poder de mercado do proprietário da “essential facility” ao decidir se a 

responsabilidade recai sobre este. 

Entretanto, Hebert Hovenkamp assevera: 

 

[A] mera existência de um monopolista não dá nenhuma indicação 

de qual de suas atividades pode ser de alguma forma essencial para seus 

rivais reais ou potenciais. Nem a sua negação de qualquer serviço solicitado 

a terceiros indica um propósito ou efeito anticompetitivo, pois obviamente 

existem muitas razões inocentes e legítimas para não acomodar os desejos 

de alguns possíveis compradores de um bem ou serviço. Certamente, essa 

intenção pode ser investigada, mas o ponto imediato é que tais 

investigações complexas e muitas vezes inconclusivas serão mais 

frequentemente necessárias ao lidar com firmas individuais do que ao 

examinar os deveres de uma combinação para admitir seus concorrentes.
20

 

                                                           
18

 Tradução Livre pelo autor de: “(a) natural monopoly, where rivals can be accommodated without 
duplication of a facility, and duplication itself would be socially wasteful; (b) price-regulated monopoly 
utilities, where the doctrine really operates so as to reduce the scope of the utility's statutory 
monopoly; and (c) publicly owned facilities such as sports arenas that are supplied to private firms at 
subsidized rates and cannot practicably be duplicated.” 
19

 Em tradução livre pelo Autor de: If a "facility does not constitute or control a relevant market, then 
competitive alternatives are available and the facility can hardly be characterized as 'essential’. 
20

 Tradução livre do autor de: “the mere existence of a monopolist gives no hint of which of its 
activities might somehow be essential to its actual or would-be rivals. Nor does its denial of any 
requested service to others indicate an anticompetitive purpose or effect, for there obviously are many 
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Ou seja, não basta a simples negativa de bem que seja necessário a 

competição para configurar atitude anticoncorrencial, ante a possíveis justificativas 

razoáveis para tal. É necessário avaliar a atitude de uma empresa individual no caso 

concreto. 

Phillip Areeda (1990, p. 852) propõe três passos para compreender o que é 

essencial. No primeiro deles, será averiguada se a infraestrutura ou bem de acesso 

em questão é imprescindível para a prática concorrencial. No segundo, se é 

necessária ao eventual competidor considerado individualmente, logo, com a 

conjugação destes dois primeiros, é possível notar que Doutrina das Essential 

Facilities é aplicável, para Areeda, quando a infraestrutura ou bem de acesso é 

necessário à competição e, sem ele, o reclamante não pode ingressar no mercado. 

Por fim, o terceiro passo consiste na impossibilidade de duplicar o bem de acesso ou 

infraestrutura e na inexistência de alternativa viável. 

Entretanto, cabe destacar que a jurisprudência e os advogados que defendem 

a aplicação da Doutrina das Essential Facilities costumam focar em apenas um 

destes três passos, a essencialidade para o reclamante considerado 

individualmente. 

Phillip Areeda (1990, p. 844), de forma semelhante a Hovenkamp, entende 

não ser  a Doutrina das Essential Facilities aplicável de pronto à conduta de uma 

empresa isolada que recuse negociar seu produto, pois, de tal forma, a aplicação da 

Doutrina das Essential Facilities seria “onipotente” e de difícil defesa, permitindo, 

inclusive, que concorrentes se apropriem do sucesso de determinada empresa. É 

fácil de imaginar situação que determinada marca de computador consiga 

desenvolver processador de alto desempenho, que beneficiaria os demais 

concorrentes, entretanto, não é, por si só, uma situação que demande a tutela 

estatal, pois a simples concepção de um produto mais eficiente não é ato atentatório 

à livre concorrência.  

Areeda (1990, p. 845) observa que, no caso de joint ventures, a própria 

combinação de empresas é um indício de sua essencialidade, posto que demonstra 

a importância do objetivo buscado e a dificuldade de alcança-lo individualmente. 

                                                                                                                                                                                     
innocent and legitimate reasons for not accommodating the desires of some wouldbe purchasers of a 
good or service. To be sure, that intent might be inquired into, but the immediate point is that such 
complex and often inconclusive inquiries will be more often necessary when dealing with single firms 
than when examining the duties of a combination to admit its rivals.” 
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Portanto, as essential facilities seriam mais comuns em atos conjuntos de empresas 

do que nos atos individuais. 

William Tye (1987, p. 347) defende que, uma vez que a propriedade do bem 

ou infraestrutura de acesso confere o poder de monopólio, esta é essencial, porém  

a negativa de acesso resulta exclusão em mercado diferente ao do próprio bem ou 

infraestrutura de acesso. Seu argumento é baseado na ideia que a Doutrina das 

Essential Facilities busca evitar prejuízos à competição, o que, para ele, com razão, 

não se equipara a prejuízo do competidor (TYE, 1987, p. 348), pois o objetivo do 

Direito Concorrencial é tornar a competição um processo para promover eficiência 

econômica, não, equalizar a disputa entre concorrentes. Resumidamente, para Tye, 

o bem ou a infraestrutura é essencial se dela depender a entrada em determinado 

mercado e, caso haja uma alternativa para sem ela concorrer, esta deve ser 

objetivamente inviável do ponto de vista econômico.  

Algumas decisões, por outro lado, têm dado como essencial a impossibilidade 

de duplicar certo bem de acesso ou infraestrutura. Willian Tye (1987, p. 348), 

argumenta que tal equiparação poderia causar injustiças na prática, inclusive, cita 

que esta lógica, se levada ao extremo, obrigaria um restaurante a ceder suas 

cadeiras vazias a um food truck próximo caso este não tivesse acentos suficientes 

aos seus clientes, portanto, esta definição não deve ser vista como definitiva e, se 

utilizada, deve ser com observância à razoabilidade e à proporcionalidade. 

Neste sentido, Willian Tye (1987, p. 348) pontua que o Direito Antitruste “seria 

invertido” se as empresas tivessem “uma obrigação de tomar medidas afirmativas 

para alcançar o sucesso de um concorrente”.  

Ou seja, tal entendimento, de que o essencial seria definido pelas escolhas 

dos consumidores, não é consistente ou uniforme, deste modo também pode ser 

prejudicial ao mercado, em contradição ao objetivo da Doutrina das Essential 

Facilities. 

Para Scott Makar (1994, 1131), pautar-se somente em interesse público, não 

é a tônica na Doutrina das Essential Facilities. Inclusive, Makar considera lamentável 

alguns tribunais deixarem a análise econômica em prol do interesse público. Na 

opinião do autor, é necessário um equilíbrio entre os efeitos pró-competitivos e anti-

competitivos (MAKAR, 1994, p. 919). 

Ainda que tal conceito de Makar possa, em análise preliminar, trazer uma 

resposta ao que seria essencial pela Doutrina das Essential Facilities, é preciso 
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destacar que foi a política pública, no caso United States vs. Terminal Railroad 

Association of St. Louis21, que engendrou a Doutrina das Essential Facilities em 

primeiro lugar. Deste modo, na concepção de Cristopher Seelen (1997, p. 1132), o 

teste MCI, acertadamente, envolve uma análise de fatores econômicos; no entanto, 

a motivação inicial do que é essencial tem muito pouco a ver com economia, 

devendo os tribunais considerar a ordem pública ao determinar quais os tipos de 

infraestruturas ou bens de acesso uma pessoa tem o direito de manter para si 

mesma. 

Nas primeiras decisões da Suprema Corte Americana sobre o tema, ficou 

assentado que essencial é toda infraestrutura necessária para que o público tenha 

acesso a determinado bem ou serviço. Conclusão que se extrai de três casos: (i) 

States vs. Terminal Railroad Association of St. Louis, (ii) Associated Press vs. United 

States22, (iii) Otter Tail Power Co. vs. United States23. 

Há ainda casos em  que o interesse público foi determinante para a não 

aplicação da Doutrina das Essential Facilities, em Pontius vs Children hospital24, a 

corte distrital entendeu não ser aplicável a Doutrina das Essential Facilities em casos 

referentes à possibilidade de um médico atender seus pacientes no prédio de algum 

hospital (SEELEN, 1997, p. 1122). Ou, ainda, no julgado Robles vs. Humana Hosp. 

Cartersville25, que, com base na política pública, entendeu que o hospital não 

deveria fornecer infraestrutura para os médicos os quais aquele não considerou 

qualificados. Por fim, também foi com base no interesse público, que a Corte do 

Nono Circuito negou a aplicação da Doutrina das Essential Facilities no precedente 

City of Anaheim v. Southern California Edison Co26, pois, no caso o interesse público 

estaria bem atendido independente do compartilhamento da infraestrutura. 

                                                           
21

 US Supreme Court. United States v. Terminal Railroad Association of St. Louis. 224 U.S. 383 
(1912). Disponível em: < https://supreme.justia.com/cases/federal/us/224/383/>. Acesso em: 03 set. 
2020. 
22

 US Supreme Court. Associated Press v. United States. 326 U.S. 1 (1945). Disponível em: 
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/326/1/>. Acesso em: 03 set. 2020. 
23

 US Supreme Court. Otter Tail Power Co. v. United States. 410 U.S. 366. Disponível em: 
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/410/366/>. Acesso em: 03 set. 2020. 
24

 United States District Court, W.D. Pennsylvania. Pontius, plantiff v. Children's Hosp., defendant. 552 
F. Supp. 1352 (W.D. Pa. 1982). Disponível em: <https://casetext.com/case/pontius-v-childrens-hosp>. 
Acesso em: 07 set. 2020. 
25

 United States District Court for the Northern District of Georgia. Enrique ROBLES, M.D., plaintiff, v. 
HUMANA HOSPITAL CARTERSVILLE; Fareed Z. Kadum, M.D.; and Charles Goolsby, defendant. 
785 F. Supp. 989 (N.D. Ga. 1992). Disponível em: <https://casetext.com/case/pontius-v-childrens-
hosp>. Acesso em: 09 set. 2020. 
26

 United States Court of Appeals, Ninth Circuit. CITY OF ANAHEIM, City of Riverside, City of 
Banning, City of Colton, City of Azusa, appellant, v. SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY, 
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Neste sentido, Gregory Werden (1987, p. 480) propõe que as únicas 

infraestruturas ou bens de acesso essenciais sejam aqueles previamente 

regulamentados, vez que, se a lei não se preocupou em criar uma agência 

reguladora para eles, não são tão essenciais. Lawrence Sullivan (1977, pp. 125-16), 

também nesta direção, entende que, no caso Terminal Railroad Ass'n e Otter Tail, a 

Suprema Corte Americana trata os monopólios de recursos escassos ou de 

vantagem natural da mesma forma que a lei regulatória o faz com os serviços 

públicos, em ambos os casos, impõem um dever “de fornecer um serviço razoável e 

acesso não discriminatório e um dever de cobrar preços não superiores aos 

razoáveis”.   

A Corte do Sétimo Circuito, no caso Blue Cross & Blue Shield v. Marshfield 

Clinic27, oferece algum suporte para a abordagem da utilidade pública (SEELEN, 

1997, p. 1130). Em resposta à alegação da Blue Cross de que a Clínica Marshfield 

restringia os privilégios pessoais nos hospitais que esta controlava, a Corte definiu  

que os hospitais não são serviços públicos obrigados a conceder acesso a qualquer 

pessoa com licença médica, de modo que é preciso comparar a necessidade do 

público para a infraestrutura ou bem de acesso em questão com a necessidade 

serviços públicos regulamentados, como eletricidade ou água. No caso supracitado, 

a Corte decidiu não ser a infraestrutura discutida tão essencial como a eletricidade, 

por exemplo. Cristopher Seelen (1997, p. 1130), para comprovar tal entendimento, 

cita o caso Cyber Promotions, Inc. v. America Online, Inc., no qual se considerou 

que a hospedagem de um e-mail não era imprescindível como um terminal 

ferroviário ou uma instalação de comunicação telefônica. 

Seelen também trabalha definição pela qual essencial é aquele bem ou 

infraestrutura de acesso que seja necessária para que haja competição em certa 

atividade mercadológica (SEELEN, 1997, p. 1122). Inclusive, no caso City of 

Anaheim v. Southern California Edison Co, a Corte do Nono Circuito declarou que, 

para ser essencial, uma infraestrutura deve interferir na livre concorrência. 

                                                                                                                                                                                     
appellee. 955 F.2d 1373 (9th Cir. 1992). Disponível em: < https://openjurist.org/955/f2d/1373/city-of-
anaheim-v-southern-california-edison-company>. Acesso em: 09 set. 2020. 
27

 United States Court of Appeals, Seventh Circuit. CITY OF ANAHEIM, City of Riverside, City of 
Banning, BLUE CROSS & BLUE SHIELD UNITED OF WISCONSIN and Compcare Health Services 
Insurance Corporation, Plaintiffs-Appellees, Cross-Appellants, v. MARSHFIELD CLINIC and Security 
Health Plan of Wisconsin, Inc., Defendants-Appellants, Cross-Appellees. 65 F.3d 1406 (7th Cir. 1995). 
Disponível em: <https://casetext.com/case/blue-cross-blue-shield-v-marshfield-clinic>. Acesso em: 09 
set. 2020. 
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Por fim, algumas decisões definiram como essencial a infraestrutura ou bem 

de acesso levando em conta as preferências dos consumidores. Quanto a este 

entendimento Critopher Seelen assim argumenta: 

 

O risco inerente a essa abordagem flui da aplicação da doutrina das 
Essential Facilities à ação unilateral sob a Seção um do Sherman Act. uma 
vez que o autor pode intentar uma ação contra um único concorrente, os 
tribunais devem realizar uma comparação de duas infraestruturas 
concorrentes. Ao comparar duas infraestruturas, existe o perigo de um 
tribunal poder considerar uma infraestrutura essencial simplesmente porque 
o cliente gosta mais das infraestruturas do réu do que das do demandante

28
. 

 

Cristopher Seelen (1997, 1123) aponta que alguns advogados utilizam o 

termo essencial para descrever a necessidade do concorrente. Cristopher Seelen 

(1997, p. 1123) atribui isto às decisões precursoras da  Doutrina das Essential 

Facilities, os casos United States vs. Terminal Railroad Association of St. Louis e 

Otter Tail Power Co. vs. United States, que, embora não tenham se pautado nisto, 

utilizaram essencial como sinônimo das necessidades do candidato a ingressar no 

mercado. Para Seelen (1997, p. 1132), os tribunais podem tomar o interesse público 

sem considerar as preferências dos consumidores.  

Há um motivo justo para obrigar uma empresa ou grupo de empresas a 

compartilhar infraestrutura que estas não usarão exclusivamente (SEELEN, 1997, p. 

1132). No caso Terminal Railroad Ass'n, a Suprema Corte destacou essa noção de 

justiça quando observou que uma infraestrutura necessária, como as duas únicas 

pontes que cruzam o rio Mississippi, não deve ser propriedade e controlada 

exclusivamente por empresa que não será a única a usar tais infraestruturas. 

Tendo isto em mente, Cristopher Seelen (1997, p. 1133) propõem a seguinte 

conclusão:  

 

No entanto, uma definição uniforme de uma “essential facility”, com 
base em considerações de política pública, garante uma medida de justiça 
quando Doutrina das Essential Facilities é aplicada à ação unilateral de uma 
única empresa sob a Seção dois do Sherman Act. Na verdade, ao focar 
apenas nas infraestruturas ou bens de acesso que são realmente 

                                                           
28

 Em tradução livre pelo Autor: “The risk inherent in this approach flows from the application of the 
essential facility doctrine to unilateral action under section one of the Sherman Act. Because a plaintiff 
may bring an action against a single competitor, courts must engage in a comparison of two 
competing facilities. When comparing two facilities, the danger exists that a court might deem a facility 
essential merely because the customer likes the defendant's facility better than the plaintiff's”. 
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essenciais para o público, elimina-se o incentivo para processar um 
concorrente apenas porque esse concorrente tem produto melhor.

29
 

 

Ou seja, até agora, a essencialidade está relacionada a bens de necessidade 

pública controlados por uma única empresa ou até um mesmo um pequeno grupo de 

empresas. 

Assim conclui Cristopher Seelen sobre o que seria essencial: 

 

 [U]ma infraestrutura [ou bem de acesso] é verdadeiramente 
essencial quando a necessidade pública justifica tratá-la como um serviço 
público. O dever de compartilhar uma instalação só deve surgir quando 
ocasionado pelas necessidades do público. Consequentemente, as 
necessidades do concorrente, as preferências do consumidor e a análise do 
mercado são irrelevantes para determinar quais infraestruturas [ou bens de 
acesso] são tão essenciais que devem ser compartilhadas

30
. 

 

Portanto, essencial, a ponto do compartilhamento ser obrigado, é aquela 

infraestrutura ou bem de acesso que seja imprescindível ao interesse do público, 

entretanto, isto não está relacionado com as preferências dos consumidores ou as 

necessidades dos concorrentes.  

 

2.3 Jurisprudência Americana 

 

Neste item, abordar-se-á a evolução histórica dos principais precedentes que 

moldaram a Doutrina das Essential Facilities nas cortes dos Estados Unidos. 

Trazendo os acontecimentos fáticos que levaram a uma das partes acionar o 

judiciário bem como o que ficou decidido pelos Tribunais Americanos e alguns 

comentários sobre a influência de tais decisões na Doutrina das Essential Facilities. 

 

2.3.1 United States vs. Terminal Railroad Association of St. Louis 

 

                                                           
29

 Tradução livre pelo Autor de: “However, a uniform definition of an essential facility, based on public 

policy considerations, ensures a measure of fairness when the essential facility doctrine is applied to 
the unilateral action of a single firm under section two of the Sherman Act. Indeed, by focusing only on 
those facilities that are truly essential to the public, one eliminates the incentive to sue a competitor 
just because that competitor has a better facility.” 
30

 Tradução livre pelo Autor de: “[A] facility is truly essential when public necessity justifies treating that 
facility as a public utility. The duty to share a facility should only arise when occasioned by the needs 
of the public. Consequently, the needs of the competitor, the preferences of the consumer, and the 
analysis of the market are all irrelevant in determining what facilities are so essential that they must be 
shared.” 
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A Suprema Corte Americana afirmou a Doutrina das Essential Facilities pela 

primeira vez, ainda que sem a mencionar diretamente, em 1912, no caso United 

States vs. Terminal Railroad Association of St. Louis (LIPSKY JUNIOR e SIDAK, p. 

1295-1198, 1999)31. No caso, o Estados Unidos moveram ação contra trinta e oito 

réus corporativos e individuais nomeados, conjuntamente, Terminal Railroad 

Associantion of St. Louis, o qual foi formado em 1889 com o objetivo de adquirir 

várias infraestruturas porto-ferroviárias independentes para combiná-las e as operar 

como um sistema unitário na região de St. Louis, Missouri, que, em razão de suas 

condições topográficas, obrigava qualquer empresa com acesso negado àquela 

infraestrutura a procurar opções extremamente onerosas.  

Na situação, após a reclamação do governo ser rejeitada pela Corte do 

Sétimo Circuito de forma não unânime, a Suprema Corte Americana, com base nas 

Seções Um e Dois do Sherman Act, decidiu que o réu deveria garantir acesso ao 

sistema para qualquer empresa em condições justas e razoáveis, pois a 

coordenação evidente entre as numerosas entidades independentes dentro do grupo 

Gould resultou em uma combinação com o poder coletivo para exigir rendas, através 

de um monopólio, daqueles dependentes das infraestruturas envolvidas. 

Hovenkamp (2008, pp. 8-9) esclarece que a competição substancial por 

extensas redes ferroviárias em cada lado de St. Louis poderia ser evitada através do 

controle de alguns quilômetros de trilhos nesta localização estratégica e por este 

motivo era essencial. Em suma, uma regra que permite que todas as ferrovias 

afetadas acessem as instalações em termos iguais tendia a minimizar os custos 

operacionais de todas as ferrovias e as deixava livres para competir umas com as 

outras nas partes do mercado onde a competição era apropriada. 

 

2.3.2 Associated Press vs. United States  

 

O segundo caso da jurisprudência americana a tratar sobre o tema foi o caso 

Associated Press v. United States. No caso, houve uma associação de empresas 

que circulavam notícias nos Estados Unidos e organizações similares de coleta de 

notícias em todo o mundo (LIPSKY JUNIOR e SIDAK, p. 1198, 1999) para que 
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 Esta decisão sempre é tratado pelos estudiosos como precursora da Doutrina das Essential 
Facilities, a título de exemplo, neste sentido: (i) NESTER, 2006, p. 85; (ii) SAMPAIO, 2012, p. 83; e 
(iii) HYLTON, 2003, p. 353. 
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houvesse uma troca de informações e notícias exclusivas obtidas pelos demais 

membros. Nesta associação, a entrada de novos membros poderia ser vetada pelos 

que já estavam associados, dificultando a competição local contra os associados. 

No julgamento de primeiro grau do caso, houve a concessão para intervenção 

nos negócios exercidos pela Associação, mas, por existirem outras associações 

semelhantes, não houve aplicação de qualquer teoria baseada em monopólio. No 

julgamento do recurso da Associação, o qual foi indeferido, também não ficou claro a 

existência de um monopólio, a uma porque isto não poderia ser presumido, a duas 

pela existência de outras empresas do gênero que, inclusive, facilitavam a 

concorrência de repórteres e empresas menores. O que ficou claro no julgamento do 

recurso é que a Associação não poderia excluir a entrada de novos membros de 

forma arbitrária, portanto seria ilegal sua cláusula que previa a restrição de entrada 

de novos membros. 

Em suma, costuma-se dizer que este caso apresenta as seguintes 

proposições: (1) sempre que os concorrentes criarem em conjunto uma 

infraestrutura útil, (2) isso é essencial para a vitalidade competitiva dos rivais, (3) e 

talvez essencial para a vitalidade competitiva do mercado, (4) e a admissão de rivais 

é compatível com os objetivos legítimos do empreendimento, então (5) os 

colaboradores devem admitir o concorrente em termos relativamente iguais 

(AREEDA, 1990, p. 844). Lipsky Júnior e Sidak (1999, p. 1198) destacam que o 

ponto de partida para o uso Doutrina das Essential Facilities, em Terminal Railroad, 

é o poder esmagador mantido por uma combinação com "vantagens óbvias" de 

“integração”. 

 

2.3.3 Gamco vs. Providence Fruit & Produce Building32 

 

Em 1952, o judiciário americano aplicou entendimento semelhante, no caso 

Gamco vs. Providence Fruit & Produce Building, em que a Corte do Primeiro Circuito 

analisou a negativa de um grupo atacadista em manter relação contratual com 

empresa que, supostamente, estaria com problemas de crédito. Ao julgar este 

processo, a Corte do Primeiro Circuito estabeleceu critérios para analisar a 
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 United States Court of Appeals, First Circuit. Gamco, Inc., appellant, v. Providence Fruit & Produce 
Bldg., Inc., et al, appellee. 194 F.2d 484 (1st Cir. 1952). Disponível em: < 
https://openjurist.org/955/f2d/1373/city-of-anaheim-v-southern-california-edison-company>. Acesso 
em: 09 set. 2020. 



25 
 

razoabilidade dos motivos da negação de estabelecer ou manter relação contratual 

(LIPSKY JUNIOR e SIDAK, p. 1202, 1999). 

A infraestrutura em questão era um edifício extremamente vantajoso por seus 

acessos rodoviários e ferroviários. Um comerciante de produtos hortifrutigranjeiros 

foi impedido de seguir usando a infraestrutura, o que, segundo ele, ocorreu de forma 

injustificada e trouxe um prejuízo ao seu negócio. O Primeiro Circuito, ao julgar o 

recurso, considerou que o armazém de produtos era obrigado a fornecer instalações 

para o requerente nos mesmos termos e condições que outros usuários da 

infraestrutura. O tribunal tomou tal decisão, pois a justificativa dos réus para excluir o 

hortigranjeiro, qual seja alegados problemas de crédito, era insubsistente. O tribunal, 

no entanto, não foi provocado para avaliar a razoabilidade dos critérios de admissão 

no edifício de produção. 

Para Lipsky Júnior e Sidak (1999, p. 1201), dois elementos ficaram claros 

neste caso, (i) monopólio e (ii) suas vantagens óbvias. Entretanto, neste caso, 

diferente de outros precedentes envolvendo a Doutrina das Essential Facilities, não 

foi necessária que a Corte delimitasse as condições em que a infraestrutura deveria 

ser oferecida a uso, pois, diferente dos casos do Terminal Railroad e da Associated 

Press, que buscavam a criação de uma relação contratual, este caso apenas 

buscava a continuidade da relação contratual nas mesmas condições anteriores. 

Neste caso, não existia nenhuma base legítima para exclusividade entre os 

usuários da infraestrutura, o que não ocorreu no United States vs. Associated Press. 

A função básica do armazém era atender a todos os revendedores de produtos 

agrícolas em Rhode Island. Abrir o acesso à infraestrutura era condizente com a 

função deste armazém e em acordo com suas atribuições. Todavia, aplicar esta 

lógica no caso da Associated Press desestruturaria sua função por se tratar de uma 

associação fechada, de modo que é claro a diferença entre os casos. 

Porém, mais fundamentalmente, na Gamco, a produção se expandiria ao 

permitir o acesso do reclamante às instalações. Os compradores de varejo de 

produtos frescos em Providence e arredores enfrentariam uma oferta ligeiramente 

maior e um preço ligeiramente mais baixo em virtude de haver mais um vendedor 

concorrente no mercado centralizado. Ao contrário da Terminal Railroad, a Gamco 

não contém nenhuma indicação de que a instalação estava sendo usada em plena 

capacidade. Ao contrário da Associated Press, que envolvia a produção de 

propriedade intelectual e, portanto, envolvia problemas de carona dentro de um 
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determinado mercado geográfico, a Gamco envolvia um bem convencional com 

consumo mutuamente exclusivo. 

 

2.3.4 Hecht vs. Pro-Football, Inc 

 

Em 1977, no caso Hecht vs. Pro-Football, Inc., a jurisprudência americana 

aplicou, de forma expressa, a Doutrina das Essential Facilities. Neste precedente, o 

judiciário americano foi acionado para que franqueasse o acesso a um estádio de 

futebol americano pertencente à Administração para um grupo que pretendia lançar 

uma equipe nova na Liga Americana de Futebol (AFL), a Hecht, entretanto teve o 

acesso ao estádio negado pela administradora devido a um acordo de exclusividade 

com outra equipe local, os Redskins. 

No caso, a Hecht necessitaria de um estádio para que pudesse inscrever uma 

equipe profissional na AFL, de modo que buscou a administradora do RFK Stadium. 

Entretanto, em razão de contrato de exclusividade com a equipe dos Redskins, a 

negociação não foi exitosa. A Hecht se viu, então, obrigada a negociar diretamente 

com os Redskins, porém estes não acreditavam que a Hecht possuiria recursos para 

manter o contrato de uso compartilhado do estádio pois não era associada à AFL, a 

qual exigia um estádio para aceitar a inscrição da Hecht. 

A Hecht recorreu ao judiciário para que fosse considerado (i) que o uso do 

estádio RFK era essencial para o funcionamento de um time de futebol profissional 

em Washington; (ii) que o estádio não poderia ser duplicado por concorrentes em 

potencial; (iii) que outra equipe poderia usar o estádio RFK na ausência dos 

Redskins sem qualquer prejuízo a estes; e (iv) que a cláusula de exclusividade 

impediu o compartilhamento equitativo do estádio por possíveis competidores. 

Em um primeiro julgamento feito por um júri popular, as pretensões de Hecht 

foram negadas, porém, em recurso perante a Corte do Circuito do Distrito de 

Columbia, aplicou-se a teoria das Essential Facilities, pois as provas trazidas por 

Hecht demonstraram que a infraestrutura em questão, o RFK Stadium, (i) era 

essencial, (ii) não poderia ser duplicada, (iii) o seu uso por terceiros não era 

prejudicial ao monopolista, os Redskins no caso, e (iv) sua restrição impedia a 

competição.  

Para Lipsky Júnior e Sidak (1999, p. 1203), por se tratar de uma infraestrutura 

controlada pela Administração, sua generalização a outros casos é prejudicada, no 
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entanto, é possível estabelecer que há um monopólio comum quando uma 

autoridade governamental confere exclusividade a um usuário de uma infraestrutura 

de controle estatal. 

Ainda de acordo com Lipsky Júnior e Sidak (1999, p. 1203), há uma 

dificuldade secundária que quase sempre está envolvida na Doutrina das Essential 

Facilities, que consiste na dúvida em como determinar as condições com que a 

infraestrutura será fornecida. No caso ora comentado, o tribunal não determinou os 

termos e condições em que o acesso seria garantido. Lipsky Júnior e Sidak 

concluem que, presumivelmente, o Tribunal poderia ordenar que o RFK Stadium 

oferecesse termos e condições iguais a todos os possíveis usuários, o que não seria 

o ideal caso a infraestrutura fosse subdimensionada e os controles regulatórios 

adequados sobre os termos e condições de uso não estivessem em vigor. 

Entretanto, no caso da Hecht, é a afirmação de que um estádio de futebol pode ser 

usado por pelo menos duas equipes é naturalmente plausível. Não seria demais 

assumir que apenas um jogo seria realizado no dia, logo, o RFK Stadium teria 

capacidade ociosa em seis outros dias. O que não ocorre em casos nos quais houve 

a aplicação da Doutrina das Essential Facilities, a exemplo dos demais casos aqui 

tratados. Em nenhum deles haveria a ociosidade do bem ou infraestrutura de acesso 

discutida caso não fosse compartilhado. Deste modo, Lipsky Júnior e Sidak 

defendem que a Doutrina das Essential Facilities tem sua aplicação reforçada em 

casos nos quais há controle estatal de um bem e utilidade excessiva. 

 

2.3.5 Otter Tail Power Co. vs. United States 

 

Otter Tail Power Co. v. Estados Unidos, julgado em 1973, é mais um dos 

precedentes típicos vinculados à Doutrina das Essential Facilities. Nele, uma 

concessionária de eletricidade, Otter Tail, recusou a fornecer a estruturas 

necessárias para a transmissão e distribuição de energia para municípios que 

queriam, por conta própria fornecer energia aos seus cidadãos. A Otter Tail queria 

obrigar que os municípios a contratassem para realizar os serviços relacionados à 

distribuição de energia e sua transmissão. 

O caso foi, em primeiro grau, julgado procedente com base na Doutrina das 

Essential Facilities. Entretanto, o recurso direto à Suprema Corte, ainda que tenha 
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mantido a decisão contrária à Otter Tail, desconsiderou a Doutrina das Essential 

Facilities e se pautou em argumentos mais gerais relacionados à lei antitruste. 

Otter Tail não tinha o dever de vender energia nos termos e condições 

solicitados pelos municípios (LIPSKY JUNIOR e SIDAK, p. 1198, 1207). É certo que, 

na época do caso, a Federal Power Commission (FPC) tinha autoridade para 

ordenar que as concessionárias de energia elétrica estabelecessem interconexões 

físicas entre as empresas de energia, mas não ficou clara à obrigação geral de 

compartilhar sua infraestrutura (LIPSKY JUNIOR e SIDAK, p. 1198, 1208). 

 

2.3.6 MCI Communications Corp. vs. AT&T33 

 

Em 1983, a Corte do Sétimo Circuito, ao julgar o caso MCI Communications 

Corp. vs. AT&T, estabeleceu os critérios utilizados em larga escala quando se trata 

da Doutrina das Essential Facilities, o teste MCI/ATT, por vezes, chamado apenas 

de Teste MCI. Este processo foi movido por uma empresa de telefonia chamada 

MCI, que não conseguia ofertar seus produtos ao público, pois a empresa detentora 

do monopólio dos serviços de telefonia local impedia a primeira empresa de 

conectar com os servidores locais. Em sua decisão, a Corte aplicou a Doutrina das 

Essential Facilities, concedendo acesso aos servidores locais para a MCI 

(SAMPAIO, n.p. , 2013). 

A Corte do Sétimo Circuito, ao julgar este caso, elaborou quatro elementos: (i) 

controle de um bem de acesso por parte de um monopolista; (ii) impossibilidade ou 

não razoabilidade de os concorrentes duplicarem o bem de acesso; (iii) negativa do 

monopolista de vender ou permitir o uso pelo concorrente do bem de acesso; e (iv) 

viabilidade de fornecer acesso (SAMPAIO, n.p. , 2013). Todos estes parâmetros que 

podem ser objetivamente testados e comprovados formam o Teste MCI/ATT. 

 

2.3.7 Aspen Skiing Company v. Aspen Highlands Skiing Corporation34 
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 United States Court of Appeals, Seventh Circuit. MCI Communications Corp., appellant, v. AT&T 
Co., appellee. 708 F.2d 1081 (7th Cir. 1983). Disponível em: 
<https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/708/1081/330445/>. Acesso em: 09 set. 
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 US Supreme Court. Aspen Skiing v. Aspen Highlands Skiing, 472 U.S. 585 (1985). Disponível em: 
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/472/585/>. Acesso em: 06 set. 2020. 
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A jurisprudência americana voltou, em 1985, a aplicar a Doutrina Das 

Essential Facilities, desta vez, no caso Aspen Skiing vs. Aspen Highlands Skiing, no 

qual duas empresas de circuitos de esqui possuíram, por muitos anos, um acordo 

em que ambas forneciam pacotes para que seus clientes pudessem andar nas 

instalações uma da outra, até que , por divergências quanto ao percentual de cada 

uma no faturamento das vendas de tais pacotes, as empresas não seguiram com o 

acordo para a venda de ingressos em conjunto, entretanto, em razão de queda em 

seus rendimentos, uma das empresar tentou, para a manter o pacote conjunto para 

seus clientes, adquirir ingressos para os circuitos da outra empresa, a qual se 

recusou a vender. No julgamento da Corte do Décimo Circuito, a questão foi 

resolvida com a aplicação da Doutrina das Essential Facilities, todavia a Suprema 

Corte decidiu com base em uma perspectiva diferente, pois considerou ilícita a 

recusa de venda de ingressos para o circuito sem uma justificativa razoável, ou seja, 

aplicando parcialmente os critérios estabelecidos pela Corte do sétimo Circuito em 

1983. 

Por um lado, Aspen se assemelha a um caso moderno de instalações 

essenciais no sentido de que a Suprema Corte exigiu que o réu fornecesse um 

insumo essencial a seus rivais. Por outro lado, o caso é significativamente diferente 

devido à natureza idiossincrática da entrada em questão. A joint venture de 

comercialização entre a demandante e a demandada foi produzida pelas partes em 

conjunto; eles dividiam receitas em proporção à participação de mercado e, 

presumivelmente, dividiam despesas na mesma proporção. Para este fim, os termos 

eram mais ou menos autoexecutáveis e aparentemente exigiam pouca supervisão 

judicial contínua (HOVENKAMP, 2008, p. 22). 

 

2.3.8 Eastman Kodak Co. vs. Image Technical Services35 

 

Em 1992, a Suprema Corte Americana julgou caso no qual empresas 

independentes buscavam entrar no mercado de consertos de copiadoras da Kodak. 

As empresas ofereciam ao seus clientes a possibilidade de comprar as peças e o 

contratar os serviços de manutenção por preço inferior ao da Kodak, levando que os 

consumidores preferissem aquelas em relação a esta. A Kodak, então, passou a 
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vender suas peças apenas para aqueles que também adquirissem seus serviços 

para conserto de suas copiadoras. Isto levou as empresas entrarem com ação 

contra a Kodak, pois esta estava monopolizando o mercado de consertos de suas 

copiadoras, obrigando  os consumidores que tivessem adquirido copiadoras Kodak a 

sempre contratar com seu serviços. A defesa da Kodak foi no sentido de que não 

dominava o mercado de copiadoras, de modo que as autoras poderiam oferecer 

consertos das máquinas de outras empresas, e que a manutenção estaria inclusa no 

mercado de equipamentos. A Suprema Corte Americana considerou que a Kodak 

possuía motivos razoáveis para não negociar a peça de suas copiadoras. 

 

2.4 Jurisprudência Europeia 

 

Neste item, abordar-se-á os principais precedentes que moldaram a Doutrina 

das Essential Facilities na Corte Europeia. Trazendo os acontecimentos fáticos que 

levaram uma das partes a acionar o judiciário bem como o que ficou decidido pelo 

Tribunal Europeu. 

 

2.4.1 United Brands Company and United Brands Continentaal BV v Commission of 

the European Communities36 

 

O primeiro caso europeu aqui trabalhado trata-se de recurso movido por uma 

empresa neerlandesa comerciante de bananas, a United Brands, contra decisão da 

Comissão Europeia que a condenou por infração contra o artigo 86 do Tratado de 

Roma37. No caso, a United Brands, por conta de condições aduaneiras privilegiadas, 

possuía, em relação aos seus demais concorrentes, menos barreiras econômicas 

para a produção e a venda bananas, que eram frutos que possuíam uma procura 

constante e não sofriam variações pela entrada no mercado de outros frutos frescos 

e, mesmo com as variações sazonais dos preços, era pouco substituído por outros 

frutos. 
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 EUROPEAN COURT. CASE: United Brands Company and United Brands Continentaal BV v 
Commission of the European Communities. European Court Reports 1978 -00207. Disponível em: < 
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 O Art. 86 do Tratado de Roma prevê: É incompatível com o mercado comum e vetado, na medida 
em que posse ser prejudicial ao comércio entre os Estados-Membros, a exploração abusiva por uma 
ou mais empresas de uma posição dominante no mercado comum ou numa parte substancial deste.  
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A vantagem que a United Brands tinha em relação aos seus concorrentes, 

para a Comissão Europeia, advinha , de suas vantagens aduaneira, da variedade de 

suas fontes de abastecimento, a natureza homogénea do seu produto, a 

organização da sua produção e transporte, o seu sistema de marketing e as suas 

campanhas de publicidade, a natureza diversificada das suas operações e por sua 

integração vertical, pois atuava no mercado de produção e de distribuição de 

bananas. A United Brands, em contrapartida, alega que estas características, por si 

só, não configurariam uma posição vantajosa. Quanto a isto, a Corte Europeia 

confirma que tais elementos considerados individualmente não elevariam a United 

Brands a uma posição vantajosa, porém, todas juntas e somadas ao contexto 

permitiam concluir que a “[United Brand] chega mesmo a estender o seu controle 

aos amadurecedores-distribuidores e aos armazenistas através do estabelecimento 

de toda uma rede de agentes”. 

Ademais, a Corte Europeia entendeu que eventuais concorrentes da United 

Brand teriam barreiras praticamente insuperáveis para que obtivessem as mesmas 

condições da United Brand. Também é importante destacar que, no caso, os 

contratos firmados pela a United Brand possuíam uma cláusula que proibia a 

revenda de seus produtos, de modo que levou a Corte Europeia a considerar que 

haveria um abuso de sua posição dominante, violando o artigo 86 do Tratado de 

Roma. 

Em sua análise, a Corte Europeia também considerou a recusa injustificada 

de reabastecer empresa que amadurecia as bananas e as distribuíam seria outra 

violação ao artigo 86 do Tratado de Roma, pois estaria reforçando sua posição 

dominante. A United Brand recusou a manter contrato com Oslen, pois esta também 

contratou com uma concorrente daquela, em suas, razões assim afirmou a Corte 

Europeia: 

 

não pode privar a empresa que se encontre nessa posição do direito 
de preservar os seus próprios interesses comerciais quando sejam 
atacados e que é necessário permitir, em medida razoável, o exercício das 
acções que considere apropriadas para a protecção dos referidos 
interesses, tais comportamentos não podem ser admitidos quando tenham 
precisamente por objectivo reforçar essa posição dominante e abusar dela 
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Por fim, a Corte Europeia também entendeu que a United Brand possuía uma 

política de preço discriminatória, aplicando preços desiguais para negociadores 

diferentes. 

Assim, a Corte Europeia condenou a United Brand em multa e determinou, 

sob pena de sanção pecuniária, que esta retirasse a cláusula contida em seus 

contratos que proibia a revenda de seus produtos bem como que fornecesse 

informações a Comissão sobre seus preços duas vezes ao ano. Como se observa, 

ainda que  não tenha utilizado expressamente a Doutrina das Essential Facilities, a 

Corte Europeia analisou o caso da United Brand sob a plausibilidade de seus 

concorrentes reproduzirem  as condições exercidas por um monopolista e o quão 

prejudicial o controle de um bem seria para a livre concorrência e, não, somente pelo 

controle de preços que este exerceria pelo mercado. 

 

2.4.2 AB Volvo v Erik Veng (UK) Ltd38 

 

O caso a seguir versa sobre litígio tido entre a Volvo, empresa sueca que 

fabricava carros, e a Veng, empresa inglesa  que realizava a revenda de peças de 

carros. O litígio entre as partes se instaurou por iniciativa da Volvo, curiosamente, 

aqui, a empresa monopolista, que afirmava que a Veng, ao importar suas peças, 

estaria desrespeitando o registro de sua marca. Esta acusação foi rebatida por Veng 

com base no artigo 86 do Tratado de Roma, pois, ao recusar conceder um de seus 

produtos para seu concorrente, ainda que esteja sendo remunerado para isto, 

estaria praticando um abuso de sua posição dominante. 

Neste caso, foram levantadas à Corte Europeia três questões: (i) se a Volvo 

detinha posição dominante, o que seria verificado na existência do monopólio e na 

essencialidade do bem de acesso pleiteado; (ii) se houve recusa abusiva por parte 

da Volvo; e (iii) se a recusa em conceder bem de recesso traria prejuízo ao mercado 

entre os Estados-Membros da União Europeia. 

Em sua decisão, a Corte limitou-se a responder somente a segunda questão, 

pois não vislumbrava um abuso de uma posição dominante, se houvesse alguma, 

em caso de um modelo industrial protegido, recusa de que terceiros fabriquem, bem 
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como vendam ou importem, sem o conhecimento do detentor da marca, produtos 

integrantes do modelo industrial, visto que isto constituiria a própria essência do seu 

direito exclusivo. Entretanto, também reconheceu a Corte que a recusa arbitrária de 

fornecer peças sobresselentes a garagens independentes, a fixação dos preços das 

peças sobresselentes a um nível não equitativo, ou a decisão de deixar de produzir 

peças sobresselentes para um determinado modelo, apesar de muitos veículos 

desse modelo ainda continuarem a circular, desde que esses comportamentos 

afetem o comércio entre Estados-membros, configurariam um comportamento 

abusivo. 

 

2.4.3 Tiercé Ladbroke SA v Commission of the European Communities. European39 

 

Este caso versa sobre uma casa de apostas belga, que permitia apostas em 

corridas estrangeiras de cavalo. Tal empresa procurou quem possuía direitos 

exclusivos para transmitir e realizar apostas em corridas de cavalos na França, a 

Sociedade de Corridas de Cavalo francesa (Société de Courses). A Société de 

Courses não atuava no mercado belga, quer transmitindo corridas, quer realizando 

apostas. Entretanto, ainda que a Sociedade de Corridas de Cavalo francesa tivesse 

concedido o direito de transmissão e apostas para outras empresas na Europa, 

negou o acesso a tal direito a Landbrooke, que buscava explorar este comércio na 

Bélgica. Neste caso,  a Corte de Primeiro Grau entendeu que a Ladbrooke estaria 

presente e deteria posição relevante no mercado de apostas; enquanto a Sociedade 

de Corridas de Cavalo francesa, embora detentora do direito de propriedade 

intelectual, não. A Corte também decidiu que, embora constituísse mais um serviço 

a população, a transmissão das corridas era dispensável para que a Landbroke 

atuasse no mercado de apostas, corroborado por Ladbrooke estar no mercado e 

ocupar posição significativa. Não constituiu, na visão da Corte, discriminação a 

Sociedade de Corridas de Cavalo francesa liberar os direitos de transmissão e 

aposta a outras empresas, vez que não atuavam no mercado belga. 

 

2.5 Conclusão do Capítulo 
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 EUROPEAN COURT. CASE: Tiercé Ladbroke SA v Commission of the European Communities. 
European Court Reports 1997 II-00923. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61993TJ0504 >. Acesso em: 20 ago. 2020. 
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Conforme se pode observar, a Doutrina das Essential Facilities é originada da 

jurisprudência americana, que possui como base legislativa as Seções Um e Dois do 

Sherman Act. No que se refere a jurisprudência, ao longo dos anos, diversos casos 

nas Cortes Americanas e na Corte Europeia solidificaram seu entendimento. 

Este instituto visa, portanto,  limitar e evitar situações onde o monopolista 

abusa de sua posição, de modo que para sua aplicação é necessário um bem ou 

infraestrutura de acesso que seja essencial tendo em vista o interesse público, 

controlado por um monopolista que, embora possa compartilhar sua infraestrutura 

ou bem de acesso, não o faz sem justo motivo, não restando alternativa viável ao 

reclamante, que ficará impedido de acessar determinado mercado competidor. 
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3. CONTRATOS 

 

Os autores brasileiros se dividem quanto a natureza da Doutrina das Essential 

Facilities no Direito Brasileiro. Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2002, pp. 372-373) 

entende que o compartilhamento forçado da Doutrina das Essential Facilities seria 

espécie de servidão administrativa, direito real de natureza pública. Por outro lado, 

Calixto Salomão Filho (2002, p. 68) e Alexandre Santos de Aragão (2003, p. 114) 

sustentam que a Doutrina das Essential Facilities tem natureza de dirigismo 

contratual, um contrato forçado.  

Neste, trabalho defende-se o entendimento de que a Doutrina das Essential 

Facilities assumiria, no Direito Brasileiro, natureza de um contrato privado forçado, 

razão pela qual, para entender como esta dogmática se adequa ao Ordenamento 

Jurídico Brasileiro, é necessário explorar o conceito de contrato e os princípios 

contratuais para a doutrina brasileira. 

A lógica sistêmica do Direito Contratual Brasileiro é voltada à autonomia de 

vontade, de modo que, a princípio, a aplicação da Doutrina das Essential Facilities 

não parece se adequar ao ordenamento jurídico brasileiro. Entretanto, também, 

tendo em conta os princípios contratuais, serão exploradas as exceções a 

autonomia de vontade na formação dos contratos, avaliando, se são aplicáveis aos 

casos que se enquadram na Doutrina das Essential Facilities. 

 

3.1 A autonomia de vontade na conceituação e formação do contrato 

 

O primeiro conceito a ser versado é o de relação-jurídica, vinculação de duas 

pessoas40 a uma ligação em que há um direito subjetivo41 e uma obrigação42 

correspondente, ou, nas palavras de Manuel Augusto Domingues de Andrade (1974, 

p. 02), a relação da vida social disciplinada pelo Direito, mediante a atribuição a uma 
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 O sentido de pessoa ora empregado é aquele que detém personalidade, aptidão genérica para 
adquirir direitos e contrair deveres (PEREIRA DA SILVA, 2017, p. 182). 
41

 Para simplificar, não serão feitas grandes considerações sobre direito subjetivo, posto não ser o 
objetivo deste trabalho, porém é preciso esclarecer que se entende por direito subjetivo um dever a 
ser prestado por outra pessoa (PEREIRA DA SILVA, 2017, p. 49). 
42

 Aqui, adota-se o conceito de obrigação denominado por Fernando Noronha (2010, p. 29) de 
acepção restrita, ou técnica, no qual obrigação é “a relação jurídica em que uma pessoa (ou mais de 
uma) pode exigir de outra (ou de outras) uma prestação que satisfaz um interesse da primeira (ou das 
primeiras)”.  
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pessoa (em sentido jurídico) de um direito subjectivo e a correspondente imposição 

à outra pessoa de um dever de sujeição. 

Fernando Noronha (2013, p. 29) propõe relação jurídica, no sentido de 

obrigação, como vínculo que atribui às partes poderes e deveres juridicamente 

exigíveis, com determinada finalidade. A parte que pode exigir se denomina credor, 

aquela que deve é o devedor. 

Orlando Gomes (2008, p. 86) apresenta visão mais ampla e encara a relação 

jurídica sob dois aspectos: (i) como o vínculo que liga dois ou mais sujeitos de 

direito, obrigando ao menos um deles a ter certo comportamento; (ii) ou como os 

efeitos jurídicos deste vínculo.  

Por a relação jurídica envolver dois sujeitos de direito, estes cumprem 

posições contrapostas, as partes, que não se confundem com terceiros, alheios a 

relação jurídica (GOMES, 2008, pp. 86-87). 

Orlando Gomes (2008, p. 88) leciona que as relações jurídicas podem se dar 

entre (i) duas ou mais pessoas; (ii) uma ou mais pessoas e um bem43; ou (iii) uma ou 

mais pessoas e um lugar. São, portanto exemplos de relações jurídicas de Direito 

Privado: a propriedade, as relações obrigacionais, as relações familiares e as 

relações sucessórias. Contundo, nem sempre as relações jurídicas vão supor uma 

obrigação propriamente dita, como os direitos potestativos e as faculdades, de modo 

que o comportamento exigido por uma ou mais partes da relação jurídica pode 

consistir apenas em respeitar a posição jurídica da parte adversa (GOMES, 2008, p. 

90). 

As relações jurídicas surgem e se extinguem em razão de fatos, os quais a 

doutrina define como “fatos jurídicos”, que são, na definição clássica de Savigny 

reproduzida por Serpa Lopes (1989, p. 355)44, os acontecimentos em virtude dos 

quais as relações de direito nascem e se extinguem. Entretanto, ainda que seja esta 

uma definição usualmente repetida pela doutrina, é necessário apontar a crítica feita 

por Caio Mário Pereira da Silva (2017, p. 373), que traz uma definição mais 

completa ao dizer: 

 

                                                           
43

 Adota-se bem como tudo o que tem valor pecuniário ou axiológico. Nesse sentido, bem é uma 
utilidade, quer econômica, quer não econômica (filosófica, psicológica ou social). Nesse aspecto, bem 
é espécie de coisa, embora os termos sejam, por vezes, utilizados indiferentemente (VENOSA, 2013, 
p. 01). Portanto, estão excluídas, aqui, coisas que não tenham valor pecuniário, como a lua por 
exemplo. 
44

 No mesmo sentido: (i) GOMES, 2008, pp. 90 e 215-216; (ii) NORONHA, 2013, pp. 368-369 
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Nem sempre o fato faz nascer ou perecer o direito. Às vezes atua 
sobre a relação jurídica já existente, para modifica-la. Mais completa seria, 
então, a definição de Savigny com este acréscimo. E se enunciaria: fatos 
jurídicos são os acontecimentos em virtude dos quais começam, se 
modificam ou se extinguem as relações jurídicas.

45
 

 

No presente trabalho, adota-se o sentido de fato jurídico de Caio Mário, vez 

que mais completo. Importante ressalvar que nem todos os fatos influem em uma 

relação jurídica, os quais se situam no domínio dos acontecimentos naturais 

(PEREIRA, 2017, p. 373). 

A depender do grau de voluntariedade, surge o denominado “ato jurídico” (latu 

sensu), definido por Antonio Chaves (1982, p. 1.220) como: 

 

Todo pensamento do homem que se exterioriza no mundo físico 
através de uma ação capaz de produzir efeitos jurídicos de algum relevo 
passa a ser considerado como ato jurídico, que é, pois caracterizado pela 
circunstância de ter, como elemento fundamental, a vontade que deve ser 
livre. 

 

Ou, nas palavras de Ludwig Enneccerus, (apud CHAVES, 1982, p. 1.220) é a 

realização querida ou ao menos previsível de um resultado exterior. Deste modo, um 

exemplo clássico de ato jurídico é a confissão de dívida, posto que, através de um 

ato de vontade própria, uma pessoa toma uma ação da qual tem conhecimento de 

seu resultado, porém não o define. 

Os atos jurídicos se subdividem em atos-jurídicos stricto sensu, que são os 

atos volitivos humanos que têm o resultado determinado pela lei e, não, pela 

vontade do agente; e em negócios jurídicos, os atos humanos praticados 

voluntariamente os quais o resultado é perseguido e determinado pela vontade do 

agente. Nas palavras de Miguel Maria de Serpa Lopes (1989, p. 369): 

 

Ato jurídico é um ato voluntário, mas em que a vontade pode não 
executar uma função criadora ou modificativa ou extintiva de uma 
determinada situação jurídica, como uma declaração de nascimento perante 
o Oficial do Registro, abrangendo até o próprio ato ilícito, o negócio jurídico 
é sempre eminentemente manifestado de vontade produzindo efeitos 
jurídicos, isto é, destinada a produzir os efeitos jurídicos atribuídos pela 
ordem jurdica (SIC), não podendo compreender senão atos ilícitos, 
suscetíveis de um determinado tratamento pela ordem jurídica. 
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 No mesmo sentido: (i) GOMES, 2008, pp. 90 e 215-216; e (ii) NORONHA, 2013, pp. 368-369. 
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Ou, ainda, na definição de Caio Mário Pereira da Silva (2017, p. 388), que 

melhor se amolda aos termos do presente estudo:  

 

Todos eles são fatos humanos voluntários. Os “negócios jurídicos” 
são, portanto, declarações de vontade destinadas à produção de efeitos 
jurídicos queridos pelo agente; os “atos jurídicos stricto sensu” são 
manifestações de vontade, obedientes à lei, porém geradoras de efeitos que 
nascem da própria lei. Dentre os atos lícitos estão os atos que não são 
negócios jurídicos, bem como os negócios jurídicos. Todos, porém, 
compreendidos na categoria mais ampla de “atos lícitos”, que se 
distinguem, na sua causa e nos seus efeitos, dos “atos ilícitos”. 

 

Como se observa, os autores supra divergem quanto à possibilidade de o ato 

ilícito ser considerado ou não um ato jurídico stricto sensu, porém ambos os autores 

entendem que o negócio jurídico deve ser obediente ao ordenamento jurídico. 

Orlando Gomes (2008, p. 239) assevera a existência de três correntes quanto 

ao negócio jurídico: (i) voluntarista, negócio jurídico é declaração de vontade que se 

dirige de acordo com a lei, a constituir, modificar ou extinguir uma relação jurídica 

(2008, p. 245); (ii) objetiva, o negócio jurídico seria norma concreta estipulada pela 

autonomia privada das partes; (iii) e da auto-responsabilidade. 

O autor defende que negócio jurídico advém de declaração de vontade para a 

produção de efeitos jurídicos, criação, modificação, ou extinção de direito, queridos 

pelos declarantes, desde que reconhecidos e garantidos por lei (GOMES, 2008, p. 

247). Orlando Gomes não se filia a teoria voluntarista, pois o negócio jurídico não se 

confunde coma declaração de vontade, sendo consequência desta (GOMES, 2008, 

p. 245). Tampouco se coaduna com a teoria objetiva, pois o negócio jurídico não cria 

regras, sim, direitos (GOMES, 2008, p. 247). 

Fernando Noronha alinha-se a teoria voluntarista e oferece definição mais 

simples ao negócio jurídico. Para o professor português, negócio jurídico é ato de 

manifestação da vontade que visa regulamentar interesses nos limites da esfera de 

autonomia conferida aos particulares pela ordem jurídica (NORONHA, 2013, p. 409).  

Diante das definições acima expostas, é possível notar que o negócio jurídico 

é espécie do gênero ato jurídico lato sensu, também composto pelo ato jurídico 

stricto sensu. Tal gênero tem como elemento nuclear a vontade do agente em se 

subordinar aos preceitos legais ou a uma finalidade jurídica contida em sua própria 

declaração de vontade, tal efeito decorre do que se denomina autonomia de 

vontade, de modo que o indivíduo é livre de acordo com sua própria vontade dentro 
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dos limites estabelecidos pela lei. Entretanto é preciso clarificar que, diante da 

convivência social, a autonomia de vontade sujeita-se a inferências de ordem 

pública, as quais têm predominância em relação àquela, limitando-a. Atualmente,  

há, cada vez mais, expansão da atuação da ordem pública, reduzindo a presença da 

autonomia de vontade (PEREIRA, 2017, p. 390). 

Antônio Junqueira de Azevedo (2010, p. 1-2) aponta que a doutrina costuma 

analisar o negócio jurídico sob dois pontos distintos, a gênese, aquela linha 

doutrinária que Orlando Gomes chamou de voluntarista, e a função, corrente 

denominada por Orlando Gomes como objetiva. 

Ao analisar a concepção voluntarista, que se prende a gênese do negócio 

jurídico, Antônio Junqueira de Azevedo tece a seguintes críticas: (i) esta concepção 

em determinadas situações abrange mais do que o que seria o negócio jurídico, 

citando como exemplo casos em que o efeito buscado pelo agente é exatamente 

aquele definido em lei, portanto, mero ato jurídico stricto sensu (AZEVEDO, 2010, p. 

7); (ii) a ótica voluntarista não abrange todos os negócios jurídicos, como no caso de 

conversão substancial, que por definição gera um negócio jurídico não visado pelas 

partes; (iii) esta corrente pauta-se em perspectiva psicológica. 

Ao explorar a corrente denominada objetiva, pautada na função do negócio 

jurídico e o define como norma concreta advinda da via jurídico-negocial, Antônio 

Junqueira de Azevedo observa que a expressão norma jurídica impõe um “jubere” 

que não há no negócio jurídico. Para o autor, do negócio somente poderia surgir 

relações jurídicas (AZEVEDO, 2010, p. 13). O autor também aponta a insuficiência 

desta definição, no sentido que há negócios jurídicos que não produzem normas 

jurídicas entre as partes, tal qual o negócio jurídico nulo, que, embora despido de 

seus requisitos de validade, é um negócio jurídico (AZEVEDO, 2010, p. 14). 

Em razão das insuficiências e inconsistências das correntes voluntarista e 

objetiva, Antonio Junqueira de Azevedo propõe uma definição de negócio jurídico 

por sua estrutura, a qual será tomada como base neste trabalho. Na visão do autor, 

negócio jurídico seria uma manifestação de vontade que permeada de certas 

circunstâncias (negociais) que fazem com que socialmente essa manifestação seja 

vista como dirigida à produção de efeitos jurídicos, não sendo simples manifestação 

de vontade, sim, declaração de vontade (AZEVEDO, 2010, pp. 15-18). 

O primeiro requisito dos negócios jurídicos é a capacidade do agente. Tal 

capacidade é o que se chama capacidade de fato, a de praticar atos jurídicos, 
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adquirida, relativamente, aos 16 anos, e aos 18 anos de forma absoluta46, como 

disposto no artigo 4º, I, e 5º do Código Civil (BRASIL, 2002), podendo os menores 

serem considerados capazes, de acordo com o parágrafo único do artigo 5º do 

Código Civil, quando da anuência de ambos os pais, ou, apenas de um deles na 

falta do outro, ou, na falta dos dois, pelo consentimento do tutor legal do menor; pelo 

casamento, pelo exercício de cargo público efetivo, pela colação de grau em curso 

superior, ou caso o menor tenha economia própria em razão de emprego ou por 

possuir estabelecimento civil ou comercial. Deste modo, a regra geral é que os 

maiores de 18 anos sejam capazes, os maiores de 16 anos e menores de 18 anos 

são relativamente incapazes e os menores de 16 anos são absolutamente 

incapazes. 

Os negócios jurídicos praticados por absolutamente incapazes são, em sua 

maioria, nulos47, não produzindo efeitos jurídicos48.  

São anuláveis os negócios jurídicos praticados pelos absolutamente 

incapazes, são anuláveis, salvo se este se valeu de sua condição para obter 

vantagem com o negócio jurídico, conforme artigos 171, I, e 180 do Código Civil. 

O segundo requisito dos negócios jurídicos é a manifestação de vontade, que, 

como visto anteriormente, é suporte fático para o negócio jurídico, sendo 

imprescindível que esta seja exteriorizada, não importando por qual instrumento, o 

meio pela qual se exterioriza, seja falada, escrita etc., podendo, todavia, ser tácita, 

ou seja, através de ato contundente que importe a vontade de realizar negócio 

jurídico.  

O objeto é a vantagem que os agentes visam com a realização do negócio 

jurídico (GOMES, 2008, p. 332). O objeto de um negócio jurídico não pode ser ilícito 

                                                           
46

 Há a possibilidade de, mesmo após os 18 anos, o agente ser considerado absolutamente 
incapazes, é o caso dos ébrios habituais ou viciados em tóxicos, dos que, por causa transitória ou 
permanente, não puderem exprimir sua vontade, e os pródigos, como dispõe o artigo 4º, II, III e IV, do 
Código Civil (BRASIL, 2002). 
47

 Negócio nulo é o que se pratica com infração de preceito legal de ordem pública, ou de normas 
imperativas. Sua ineficácia é intrínseca, no sentido de que ocorre sem necessidade de prévia 
impugnação do negócio (CASTRO y BRAVO, 1985, p.117) 
48

 Não serão tratadas todas as exceções à regra do negócio jurídico praticado por absolutamente 
incapaz ser nulo, mas se cita, a título de exemplo, o casamento praticado por menor de 16 anos o 
qual, conforme de extrai da leitura dos artigos 1.517 e 1.550, I, do Código Civil, é anulável. 
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e nem ser contrário à moral e aos bons costumes, também deve ser possível49, caso 

o objeto não respeite estas condições o seu negócio jurídico não terá validade. 

Outro requisito de um negócio jurídico, ainda que haja parcela da doutrina que 

discorde, é a sua causa, a qual os escolásticos dividem em causa eficiente, 

atribuição patrimonial,  e causa final, propósito concreto das partes. A primeira delas, 

causa eficiente, diz respeito ao porquê de cada parte ter contraído sua respectiva 

obrigação no negócio jurídico, confundindo-se, até certo ponto, com a 

interdependência das prestações. A causa final é o interesse pessoal que move 

cada parte a realizar o negócio jurídico. Esta última é considerada como essencial 

requisito do negócio jurídico em sua validade e eficácia (GOMES, 2008, pp. 336-

337). 

Estes dois últimos requisitos não se confundem, posto ser o primeiro o 

comportamento, considerado isoladamente, que as partes se obrigaram a seguir em 

seu negócio jurídico, enquanto o segundo deles, a causa, é a conexão teleológica 

que levou as partes a se obrigarem (GOMES, 2008, p. 334). 

O negócio jurídico é classificado de diversas formas, as quais não serão 

amplamente exploradas aqui, eis que não é o foco do presente trabalho. Dentre as 

classificações do negócio estão (i) negócio jurídico patrimonial e pessoal50; (ii) 

negócio jurídico gratuito e oneroso51; (iii) negócio jurídico formal e causal52; (iv) 

negócio jurídico solene e não solene53; e (v) negócio jurídico unilateral ou bilateral. 

Para este estudo, interessa somente a última destas classificações, negócio jurídico 

unilateral e bilateral. 
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 Denomina-se negócio jurídico possível aqueles não possuem nenhuma impossibilidade, seja ela 
jurídica, objetos que a lei proíbe que sejam transacionados, ou de física, que pela própria natureza 
não podem integrar  uma relação jurídica. 
50

 Estes assim são definidos por Miguel Maria de Serpa Lopes (1989, p. 372) [o]s negócios jurídicos 
podem ser divididos em pessoais e em patrimoniais. Os primeiros dizem respeito ao ordenamento da 
família, ao casamento, à adoção, à emancipação, ao passo que os segundos se relacionam com o 
patrimônio e neles estão compreendidos o testamento e todos os demais negócios jurídicos 
qualificados pelo Código Civil como contratos, inclusive as relações de Direito de Família, de caráter 
patrimonial. 
51

 Os negócios jurídicos onerosos são aqueles que importam uma diminuição patrimonial a título de 
contraprestação de uma das partes, enquanto os negócios jurídicos gratuitos são aqueles em que há 
a prestação de uma das partes, sem a contraprestação da parte contrária (SERPA LOPES, 1989, p. 
372). 
52

 Negócios jurídicos causais são aqueles vinculados a determinada causa e negócios jurídicos 
formais são aqueles em que há independência de causa, como nos títulos de crédito (SERPA 
LOPES, 1989, p. 371). Tal definição não é de muito uso no ordenamento brasileiro, vez que não se 
adota a teoria da causa como porquê da anulabilidade do negócio jurídico. 
53

 Negócios jurídicos solenes são aqueles em que há forma específica prevista em lei e negócios 
jurídicos não solenes são os que têm forma livre, estes são a regra no ordenamento brasileiro 
(SERPA LOPES, 1989, p. 372). 
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São negócios jurídicos unilaterais aqueles que dependem somente da 

declaração da vontade de um agente, ainda que dependa que outro agente receba 

tal declaração de vontade, ou seja, uma declaração unilateral receptícia. São 

exemplos de negócio jurídico unilateral o testamento, a derrelicação, a instituição de 

fundação, a renúncia de direito, a oferta e a promessa de recompensa, estas últimas 

por serem negócios jurídicos que dependem que a outra parte tenha conhecimento, 

ainda que não precise com elas acordar, da declaração de vontade do agente para 

surtir efeitos, são consideradas declarações unilaterais receptícias. Nas palavras de 

Marcos Bernardes de Mello (2010, p. 237) 

 

Os negócios jurídicos unilaterais têm existência e eficácia 
autônomas, por isso não supõem nem provocam reciprocidade ou 
correspectividade de efeitos jurídicos. Para existirem, basta a manifestação 
de vontade suficiente à composição do seu suporte fático. 

 

E completa o autor (MELLO, 2010, p. 238): 

 

Mesmo quando há recepticidade, o fato de ser dirigido a alguém não 
o bilateraliza, como poderia parecer, pois que o destinatário tem apenas um 
papel passivo. Além disso, em geral a recepticiedade constitui, apenas, 
pressuposto de eficácia do negócio jurídico unilateral , não de sua 
existência. 

 

Entretanto, certas vezes, para que, do negócio jurídico, surtam os efeitos 

queridos pela vontade emanada de seu agente, é necessário que haja concordância 

e cooperação de outro ou outros, é caso de alguém que queira adquirir um bem 

pertencente a um terceiro, neste caso, o primeiro agente só poderá realizar sua 

vontade caso o outro a gente assim aceite por meio de um contrato de compra 

venda. Nestas situações em que a vontade de apenas um agente é insuficiente para 

que o negócio jurídico conclua seu fim, ocorrem os negócios jurídicos bilaterais. 

Os negócios jurídicos bilaterais se dão quando centros de interesses, ainda 

que formados por mais de uma pessoa, se convergem reciprocamente sobre o 

mesmo objeto, portanto é o acordo de vontades que estão diante uma da outra, não, 

o acordo de vontades paralelas ou uma ao lado da outra. Para melhor entender, 

utiliza-se como exemplo um contrato de compra e venda, o primeiro centro de 

interesse seria o de vender o bem, e o segundo, o de comprar o bem, neste caso é 

clara reciprocidade e convergência, posto que o negócio jurídico jamais se 

concretizaria se ambos quisessem vender, ou seja, se fossem centros de interesses 
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que estão do mesmo lado. Assim aborda Marcos Bernardes de Mello (2010, p. 235) 

sobre o tema: 

 

Não importa quantos figurantes manifestarem a vontade negocial, 
mas o número de lados de que partem tais manifestações. Nessa 
concepção, lado significa centros de interesses, posição da qual a vontade 
é emanada num mesmo sentido. Haver mais de um lado implica, 
essencialmente, reciprocidade. Por isso, o negócio jurídico unilateral pode 
ser realizado (=formado) por mais de uma pessoa, como um negócio 
jurídico bilateral pode ter mais de dois figurantes (=manifestantes de 
vontade), sem que percam sua a sua identidade. Isso porque é irrelevante 
quantas sejam as pessoas que participam do negócio (=figurantes), pois 
somente interessa a quantidade de lados a partir dos quais são 
manifestadas as vontades negociais e, portanto, se há ou não reciprocidade 
entre elas. 

 

De forma semelhante Pontes de Miranda (1983, p. 208): 

 

[B]ilateridade diz respeito à composição subjetiva do suporte fático, 
ao nascimento do negócio jurídico, com as duas manifestações de vontade 
concordes (plano da existência). 

 

Os contratos são sinônimos dos negócios jurídicos bilaterais (PEREIRA DA 

SILVA, 2018, p. 7). Portanto, contrato é um acordo de vontades que busca, em 

conformidade com a lei, adquirir, modificar e extinguir relações jurídicas, ou seja, o 

acordo de vontades que possui efeitos jurídicos.  

Logo, é ponto central de sua formação a vontade do agente, entretanto, como 

se observou ao longo deste item 3.1, a vontade do agente, às vezes, se submete a 

ordem pública, indo o negócio jurídico, portanto também os contratos, além da 

vontade do agente. Trata-se de aplicação muito semelhante ao conceito de 

essencialidade trabalhada por Cristopher Seelen (1997, p. 1133), como abordado no 

item 2.2 supra. 

Quanto aos requisitos para a formação de um contrato, Caio Mário da Silva 

Pereira (2018, p. 28) os distribui em três classes subjetivos, objetivos e formais. 

Em relação aos requisitos subjetivos, destaca-se a capacidade de contratar, 

que vai além daquela prevista para o negócio jurídico, tratada a cima. Os 

contratantes não podem apresentar restrições para contratar (PEREIRA, 2018, p. 

28). Em vários casos, a lei prevê que as partes não podem contratar, como é o caso 

do artigo 497 do Código Civil (BRASIL 2002), que não permite a contratação entre 

tutelado e tutor. Ademais, ainda dentre os requisitos subjetivos, para a conclusão do 
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contrato é necessário o consentimento das vontades, aqui, utilizado em seus três 

aspectos: (i) quanto a existência e a natureza do contrato; (ii) sobre o objeto do 

contrato; e (iii) sobre as cláusulas que compõem o contrato (PEREIRA, 2018, p. 29). 

Assim, corolário é que também seja requisito do contrato a emissão de duas 

declarações de vontade, entretanto a lei excepciona tal regra e permite, em casos 

expressamente previstos e no caso de representação quando há anuência do 

representado, a autocontratação, conforme previsto no artigo 117 do Código Civil. 

Quanto aos requisitos objetivos, aqueles referentes ao objeto da contratação, 

não são feitas observações além daquelas em relação aos requisitos objetivos do 

negócio jurídico. Só rememora-se que são eles a possibilidade, liceidade, 

determinação e economicidade do objeto. 

O terceiro requisito dos contratos, o formal é, ao contrário do que acontecia 

no direito romano, abandonado no direito brasileiro (PEREIRA, 2018, p. 31). Senão 

em linha de exceção o elemento formal do contrato não tem importância. Ou seja, 

salvo se previsto em lei54, o contrato tem forma livre. 

 

3.2 Princípios Contratuais 

 

As relações contratuais são regidas por princípios norteadores, pelos quais se 

estabelece um equilíbrio entre os contratantes. Tais princípios sofreram, em paralelo 

com a sociedade humana, mudanças de foco, sendo divididos em princípios 

contratuais clássicos e princípios contratuais modernos, estes não são adversos 

àqueles, sim, complementares, alterando suas essências e mitigando seus 

contornos (PEREIRA, p. 13, 2018). 

 

3.2.1 Princípios Contratuais Clássicos 

 

Os princípios clássicos, inspirados pelo contexto liberal, eram imbuídos por 

uma visão individualista, tendo como principal alicerce a autonomia privada. Aos 

indivíduos era dada a prerrogativa de estabelecerem suas próprias normas, 

delimitando-se, na concepção de Enzo Roppo, a “veste jurídica da circulação 

                                                           
54

 Como exemplo, cita-se o artigo 108 do Código Civil (BRASIL, 2002), o qual prevê quem negócios 
que tenham por objeto imóvel com valor acima de 30 salários mínimos devem observar a forma 
escrita e escrituração pública. Ou seja, contrato de compra e venda envolvendo imóveis tenham 
preço superior a 30 salários mínimos deverá ser feito por escritura pública. 
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econômica” (1998, p. 139). Dentre tais princípios, estão a autonomia de vontade, a 

força obrigatória dos contratos e a relatividade dos contratos entre as partes 

contratantes. 

 

3.2.1.1 Princípio da Liberdade de Contratar ou Autonomia Privada 

 

Dentre os Princípios clássicos, será mais bem explorado o princípio da 

autonomia privada (ou liberdade contratual), posto sua importância para o tema ora 

enfrentado.  

Como o contrato nada mais é do que negócio jurídico bilateral, é natural que 

autonomia privada seja princípio essencial. Fernando Noronha (2013, p. 410) 

defende que é através de ato de autonomia privada que as pessoas dispõem de 

seus interesses, seja individualmente (negócio jurídico) ou em composições com 

outras (contratos). Contudo, ressalva que a autonomia privada está adstrita ao que o 

direito lhe fixa. 

Na definição de Fernando de Noronha (2013, p. 413), autonomia privada é a 

liberdade de regular os próprios interesses, por meio de contratos no âmbito pessoal 

e, especialmente, no patrimonial. Ainda na concepção do autor, para que seja 

determinante de efeitos jurídicos a vontade privada deve ser autônoma, no sentido 

de ser reconhecido poder de decisão à pessoa. 

Para Judith Martins-Costa (2015, pp. 228-229), a autonomia privada remete a 

auto-regulamentação de interesses, constituindo fundamento da ação-jurídico 

privada e traduzindo fonte de poder normativo, pela qual se formam negócios 

jurídicos e, consequentemente, os contratos. Em sua concepção, o exercício de tal 

princípio se dá em uma ordem jurídica voltada para proteger a expectativa gerada 

em outrem pelas ações particulares, pois, em razão de uma interdependência entre 

princípios contratuais55, o agente que tenha feito declaração negocial assume 

responsabilidade por seus atos, dentro dos limites predispostos pela ordem jurídica 

(MARTINS-COSTA, 2015, p. 229). Assim, haveria um correlação entre autonomia 

privada e confiança, de modo que o credor, como base na declaração negocial, na 

                                                           
55

 Destaca-se que a autora, neste trecho, se refere somente aos princípios da boa-fé, autonomia 
privada, confiança e autoresponsabilidade, que determina que o agente está vinculado a suas 
declarações negociais (MARTINS-COSTA, 2015, p. 237)  
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sua eficácia de vinculação, poderá contar com o acordado ou prometido (MARTINS-

COSTA, 2015, pp. 230-231).  

Orlando Gomes (2008, p. 239) define a autonomia privada como o poder que 

o particular possui de conceber, em razão de sua vontade, relações jurídicas 

concretas, admitidas e reguladas na lei. O autor observa ainda que este princípio 

vem sofrendo, na economia de mercado, limitação, sobretudo em se tratando de 

liberdade de iniciativa econômica (GOMES, 2008, p. 240). Orlando Gomes observa 

que estas limitações ocorrem tanto de maneira negativa, ou seja, determinado 

proibições, quanto positiva, forçando o empresário a movimentar seu negócio para 

realização de fins sociais, tendo em conta a programação da vida econômica.  

Para o autor supracitado, a autonomia privada não perdeu seu significado 

clássico tampouco deixou de fundamentar os negócios jurídicos, entretanto isto não 

significa que este princípio não possa ser restringido para construir equilíbrio de 

interesses individuais, os quais passam a ser subordinados a interesse coletivo, o 

que ocorre por dois fatores: a concentração de capitais a intervenção do Estado 

(GOMES, 2008, pp., 241-243). 

Diante da limitação da autonomia privada surge algumas “figuras anômala”56, 

dentre estas, destaca-se o contrato coativo e o contrato necessário (GOMES, 2008, 

262). 

O contrato coativo, também chamado de contrato imposto, é negócio jurídico 

que se realiza sem o livre consentimento das partes. Orlando Gomes (2008, p. 265) 

não os considera contratos propriamente ditos, mas reconhece que a eles se aplica 

normas de Direito Privado, especialmente aquelas atinentes a Obrigações, bem 

como exclui destas categorias atos unilaterais do Poder Público, tais como 

desapropriações e servidões administrativas. 

Os contratos coativos derivam de duas situações: (i) a declaração de vontade 

das partes é presumida pela lei; (ii) ou a relação jurídica deriva diretamente da lei. 

Ou seja, os contratos impostos independem da convergência da declaração de 

vontade das partes (GOMES, 2008, p. 266). 

Os contratos necessários, no entanto, são aqueles em que pessoa é obrigada 

a emitir a declaração de vontade, não há na lei relação jurídica determinada, a qual 

                                                           
56

 Orlando Gomes (2008, p.26) destaca quatro novas figuras, contrato coativo e contrato necessário, 
as quais serão desenvolvidas ao longo deste trabalho, bem como contratos autorizados (dependente 
de autorização administrativa) e contrato regulamentado (as partes são livres para contratar se assim 
o quiserem, mas devem respeitar cláusula necessárias). 
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poderá ser forçada em caso de necessidade de uma das partes, os quais, 

ultimamente tem se alargado para englobar situações decorrentes da intervenção do 

Estado no Domínio Econômico, inclusive, em situações em que organismos 

particulares são obrigados a contratar com as pessoas que precisam dos serviços 

de que se encarregam (GOMES, 2008, p. 267). 

Caio Mário Pereira (p. 21, 2018) leciona que a capacidade dos indivíduos de 

estabelecerem, através da expressão do seu consentimento em contratar, regras as 

quais deverão seguir, surge, de acordo com este princípio, da vontade livre. O 

Princípio da autonomia privada exerce-se em quatro momentos distintos: (i) no 

primeiro deles, os indivíduos têm a liberdade contratar ou não contratar, possuindo a 

faculdade para decidir, com base somente em seus interesses, se e quando irão 

estabelecer negócio jurídico (PEREIRA, p. 21, 2018); (ii) o segundo momento é 

relativo à escolha de com quem contratar, havendo exceções para isto, porque há 

casos em que a outra parte não tem outra opção, como nos monopólios, estudados 

neste trabalho (PEREIRA, p. 21, 2018); (iii) o terceiro momento é concernente à 

liberdade que as partes têm de determinar o conteúdo do contrato, seja quanto seu 

cumprimento, quanto ao seu objeto (PEREIRA, p. 21, 2008); (iv) o último momento, 

que se dá após a conclusão do contrato, torna a autonomia da vontade fonte de 

direito, a autorizar que as partes utilizem o aparelho estatal para que o contrato seja 

cumprido pela outra parte (PEREIRA, p. 23, 2018).  

A materialização da liberdade contratual é uma das respostas normativas a 

essa exigência de controle social, nada mais que representado ao fim e ao cabo, do 

que um atribuir de relevo, na fixação do seu âmbito operativo, aos pressupostos 

fáticos da possibilidade efetiva de exercício daquela faculdade.  

Joaquim de Sousa Ribeiro (1999, pp. 101-102) ressalva que  

 

a liberdade contratual, ativada em situações de disparidade de 

poder substancial, presta-se à transposição para o plano de normatividade 

de domínio e de supremacia, reproduzindo-se e reforçando-as como 

vinculações com eficácia jurídica. Se, numa primeira fase de funcionamento 

de economia capitalista, o universalismo e abstração das formas jurídicas 

se revelaram sistematicamente adequadas propiciando a generalização das 

relações de troca, o incremento da circulação de bens e a expansão do 

mercado, com as alterações estruturais induzidas pela própria evolução e 
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desenvolvimento econômico eles tornam-se um fator distorcido e 

desestabilizador. 

 

E complementa o autor (RIBEIRO, 1999, p. 103): 

 

Perante estes dados reais de disparidade de natureza e de poder 

dos sujeitos operantes no mercado – que o processo de concentração 

empresarial não faz mais do que acentuar – a faculdade de auto-regulação 

dos interesses próprios, reconhecida a todos por igual, traduz-se, como a 

prática demonstrou, num privilégio de alguns, dotando-os de um 

instrumento eficaz de prossecução unilateral de benefícios e ganhos, nas 

relações sociais de cooperação e de troca. Deixada à sua lógica própria, 

sem controlo nem limites ‘internos’, a autonomia privada conduz, em certa 

áreas, a desequilíbrios notórios... 

 

Como se observa, para este autor português, são indubitáveis as limitações 

intrínsecas ao principio da autonomia privada. Inclusive, o autor é expresso em dizer 

que as relações de mercado, se deixadas sem nenhuma intervenção, seriam 

desequilibradas. 

Na doutrina brasileira, Pontes de Miranda (1984, p. 39), quanto aos limites da 

liberdade contratual, diz que existem “interesses gerais” os quais se mostram 

imposições advindas do costume do comércio ou regras jurídicas expressas ou 

tácitas. E completa o autor (PONTES DE MIRANDA, 1984, p. 39): 

 

Não há autonomia absoluta ou ilimitada de vontade; a vontade tem 

sempre limites, e a alusão à autonomia é alusão ao que se pode querer 

dentro desses limites. 

 

Ainda, Pontes de Miranda (1984, p. 40) enxerga três classes de limitações à 

liberdade de contratar.  

A primeira exceção diz respeito às empresas de serviços ao público e os 

serviços estatais ao público, as quais não podem negar ofertas de contrato, ou de 

terem, por lei, de fazer ofertas ao público. Não podem dizer que não aceitam, nem 

que não recebem ou recusam ofertas  que lhe sejam feitas (PONTES DE MIRANDA, 

1984, p. 40). Se alguma dessas empresas recusa oferta de contratação feita por 

aquele que deseja objeto do qual a empresa obteve concessão, autorização ou 
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licença estará violando compromisso que assumiu perante o Estado e, até mesmo, 

rompendo com a isonomia tida entre todas as pessoas, físicas ou jurídicas (PONTES 

DE MIRANDA, 1984, p. 40-42). 

Pontes de Miranda (1984, p. 42), na segunda exceção tratada pelo autor, 

prevê a possibilidade de indenização nos caso em que, não se tratando de empresa 

de serviço público ou serviço ao público, “a recusa a contratar importa dano a quem 

se apresenta e a recusa, por ser injustificada, contraria os bons costumes”. Neste 

caso, a justificativa para a exceção estaria na insensatez e imprudência do gesto. 

O terceiro caso que, na visão de Pontes de Miranda, resultaria em uma 

exceção à liberdade de contratar seria o dever de contratar que existe na economia 

dirigida e na economia controlada, nas quais o Estado, agindo dentro da legalidade 

e do interesse público, pode interferir no interesse privado para beneficiar à 

distribuição de bens (PONTES DE MIRANDA, 1984, p. 42-43). 

 

3.2.1.2 Demais Princípios Contratuais Clássicos – Princípio da Obrigatoriedade 

Contratual ou Pacta Sunt Servanda e Princípio da Relatividade Contratual 

 

Em relação aos demais princípios contratuais clássicos. Não será feita uma 

conceituação tão detalhada quanto ao anterior, visto não serem estes tão relevantes 

para o tema do presente trabalho.  

Caio Mário da Silva Pereira (p. 13, 2018) conceitua o princípio da 

obrigatoriedade, também conhecido como pacta sunt servanda, como “a 

irreversibilidade da palavra empenhada”, ou seja, concluído o contrato e observados 

os requisitos de validade, as partes não têm mais a liberdade de se forrarem às suas 

consequências, salvo com a anuência da outra parte.  

Este princípio tem vez posto ter sido a própria vontade do contratante que  o 

fez contratar. Rosalise Pinheiro Fidalgo (2001, p. 392-393) comenta que é sob a 

influência da ética kantiana, a qual considera o  homem como fim em si mesmo e 

não como um meio, que a expressão 'autonomia da vontade' encontra seu principal 

significado. Trata-se de conferir valor e dignidade ao homem, em si próprio, 

impedindo-o de submeter-se a outras leis, senão aquelas que lhe dê a si mesmo. 

Logo, é a própria autonomia de vontade que torna justo a aplicação do pacta 

sunt servanda, pois é a própria escolha e liberdade de contratar que definiu quais 
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seriam as condições contratadas. Deste modo, não estaria a vontade das partes 

sendo respeitada se as condições contratuais não fossem obrigatórias. 

Cabe ressalvar, todavia, que os contratantes estão obrigados com as 

condições contratadas, não, necessariamente com o escrito no instrumento 

contratual. Nas palavras de De Page (1942, pp. 439-440): 

 

O espírito tem precedência sobre a letra; a vontade real domina o 

rito; a lei não está mais em palavras, mas em realidades. Estes não podem, 

em qualquer caso, permitir deformar aqueles.
57

 

 

O Princípio da Relatividade contratual, por sua vez, determina que os 

contratos surtam efeitos somente perante as partes, não podendo ser alegado 

perante terceiros, contendo, assim, uma proibição à modificação da esfera jurídica 

individual em razão do negócio jurídico de terceiro. Nas palavras de Serpa Lopes 

(1996, p. 129): 

 

O problema da relatividade dos efeitos do contrato envolve, assim, a 

investigação das pessoas que podem ser atraídas à órbita dos seus efeitos, 

quer num sentido ativo (crédito), quer num sentido passivo (débito), quer 

quanto a sua oponibilidade. 

 

Entretanto, assim como a liberdade de contratar, este princípio não é 

absoluto, pois “encarado sob um aspecto absoluto, traria consequências inajustáveis 

à realidade” (SERPA LOPES, 1996, p. 134). 

Logo, observa-se que, dentro da própria sistemática dos princípios contratuais 

clássicos, há limitações advindas da lógica contratual e da aplicação prática das 

disposições legais quanto ao pactos bilaterais. 

 

3.2.2 Princípios Contratuais Modernos 

 

Tais princípios contratuais ditos clássicos foram paulatinamente, em 

decorrência das mudanças sociais ocorridas no final do século XIX, sendo 

rearranjados. Primeiramente, a visão clássica da disciplina contratual cedeu as 
                                                           
57

  Tradução livre pelo autor de:” L'esprit prime la lettre; la volonté, réelle domine le rite; le droit n'est 
plus dans les mots, mais dans les réalités. Ceux-là ne peuvent, en aucun cas, permettre de déformer 
celles-ci”. 
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regras do Welfare State, e, posteriormente, à ótica social trazida pelas constituições 

(FARIAS e ROSENVALD, p. 139-140, 2012). Desta forma, a autonomia privada, 

após estas mudanças, não é deixada de lado, porém, condicionada ao bem estar 

social e ao quadro de valores das constituições (FARIAS e ROSENVALD, p. 140, 

2012). Neste contexto, surgem três novos princípios contratuais, denominados 

modernos, o principio da boa-fé objetiva, do equilíbrio (ou justiça) do contrato e da 

função social do contrato (FARIAS e ROSENVALD, 2012, p. 141). 

 

3.2.2.1 Primeiros Princípios Contratuais Modernos – Princípio da Boa-fé Objetiva e 

Princípio do Equilíbrio Contratual 

 

Assim como feito anteriormente, não será feita conceituação com alto grau de 

detalhamento dos dois primeiros princípios modernos, quais sejam o princípio da 

boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.  

O Princípio da boa-fé objetiva, consagrado no atual código civil em seu artigo 

422, é de difícil conceituação. Judith Martins-Costa (2015, p. 40) diz que boa-fé é 

termo aberto e vago, motivo pelo qual sua conceituação deve ser feita no caso 

concreto. Entretanto alerta a autora (MARTINS-COSTA, 2015, p. 41):  

 

Isso não significa, de modo algum, que a expressão boa-fé objetiva 

constitua flatus vocis ou elástico cheque em branco a ser preenchido de 

acordo com o impressionismo jurídico (principalmente aquele, muito 

perigoso à democracia, que é ditado pelo incontrolável e subjetivo 

‘sentimento de justiça’). Há – mesmo na relatividade do tempo e no espaço 

– um conteúdo mínimo (traduzido na honeste vivere ciceroniano) que lhe 

está conotado.  

 

Este princípio “surge com frequência, no espaço civil. Desde as fontes do 

Direito à sucessão testamentária, com incidência decisiva no negócio” (MENEZES 

CORDEIRO, 2015, p. 17). A boa-fé guia os contratantes na conclusão dos contratos 

bem como em sua execução, possuindo, inclusive, efeitos pré-contratuais e pós-

contratuais, gerando efeitos jurídicos para ambas as partes, ainda que inexistente 

nessas fases prestação a ser adimplida. A boa-fé a que se refere este princípio não 

é referente a um estado de consciência ou estado mental subjetivo. A boa-fé a que 

se refere é somente objetiva, impondo comportamento objetivamente em 
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conformidade com padrões de cooperação, honestidade e lealdade para o concreto 

cumprimento da relação obrigacional, de modo a instituir deveres anexos a 

prestação principal e criar regras para interpretação contratual. (PEREIRA, p. 19-20, 

2018). 

Por sua vez, o princípio do equilíbrio contratual, às vezes denominado 

princípio da justiça contratual ou da equivalência das prestações, nas palavras de 

Arnaldo Rizzardo, “não permite a vantagem escandalosa, o negócio desastroso” (p, 

21, 2013). Não há, na legislação brasileira, regra geral sobre a equivalência das 

prestações e contraprestações, mas não é razoável a fixação do preço abusivo por 

uma das partes, tampouco justo o preço derrisório que deixará presumir abuso da 

inexperiência ou dependência do vendedor (RIZZARDO, p. 21, 2013).  

Paulo Lôbo (2012, p. 71) comenta que este princípio possui um aspecto 

objetivo e outro subjetivo: 

 

O princípio desenvolve-se em dois aspectos distintos: subjetivo e 

objetivo. O aspecto subjetivo leva em conta a identificação do poder 

contratual dominante das partes e a presunção legal de vulnerabilidade. A 

lei presume juridicamente vulneráveis o trabalhador, o inquilino, o 

consumidor, o aderente de contrato de adesão, entre outros. Essa 

presunção é absoluta, pois não pode ser afastada pela apreciação do caso 

concreto. O aspecto objetivo considera o real desequilíbrio de direitos e 

deveres contratuais, que pode estar presente na celebração do contrato, ou 

na eventual mudança do equilíbrio em virtude de circunstâncias 

supervenientes que acarretem a onerosidade excessiva para uma das 

partes. 

 

Ou seja, o aspecto subjetivo leva em conta a existência de parte vulnerável, a 

qual é absoluta, podendo o Estado intervir para defender a parte mais fraca. E o 

aspecto objetivo tem por função garantir que o sinalagma estabelecido entre as 

partes não seja quebrado ou, até mesmo, evitar que as partes não contratem de 

forma desequilibrada. 

Importante notar que parte da doutrina brasileira nega a existência deste 

princípio contratual. Como é o caso de Judith Martins-Costa (2015, pp. 656-657) que 

entende justiça contratual como uma decorrência da ordem pública, sem a 

necessidade de um princípio para tanto. 
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3.2.2.2 Princípio da Função Social do Contrato 

 

Por fim, o princípio moderno que será mais abordado neste trabalho, em 

razão de sua importância para o tema, é o princípio da função social do contrato. 

Trata-se de princípio, assim como a boa-fé, difícil de definir. Cristiano Zanetti 

analisou as decisões proferidas entre 2003 e 2013 pelo Superior Tribunal de Justiça 

– STJ para tentar delimitar qual o sentido dado à função social do contrato. 

Considerando, somente as decisões que empregaram a função social do 

contrato como critério decisório, Zanetti (2019, p. 6) encontrou 32 julgados, o qual 

dividiu em  três grupos (i) julgados em que a função social do contrato demandaria 

maior concretização, composto por três julgados; (ii) precedentes nos quais a função 

social do contrato foi usada para reforçar outros critérios decisórios, o quais são 

soluções do Código Civil, boa-fé contratual e aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, grupo formado por 20 julgados; (iii) casos em que a função social do 

contrato foi o fundamento principal da decisão, composto por nove julgados. 

Para a definição de função social, o terceiro grupo é o de maior relevo. Nos 

casos em que a função social foi usada como critério decisório, Zanetti (2019, p. 20) 

encontrou um julgado pelo qual o STJ entendeu, com base na função social do 

contrato, que era abusiva a cobrança feita por hospital para atender, em situação de 

emergência, pessoa levada por policiais que a socorreram, entretanto, para Zanetti, 

havia outros dispositivos melhor aplicáveis ao caso no Código de Defesa do 

Consumidor. 

Também foram julgados pelo STJ dois casos em que a função social do 

contrato foi utilizada como fundamento para redução de cláusula penal (ZANETTI, 

2019, pp.20-12). Entretanto, Cristiano Zanetti entende que era caso de aplicar norma 

insculpida no artigo 413 do Código Civil58. 

Em três casos, o STJ usou a função social para preservar, durante a 

interpretação, em dois casos, a finalidade de texto normativo e o objetivo das partes 

ao celebrar um contrato (ZANETTI, 2019, p. 22). Nestes caso, o STJ empregou a 

função social do contrato para evidenciar a importância da interpretação teleológica, 

                                                           
58

 Art. 413. A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver 
sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em 
vista a natureza e a finalidade do negócio. 
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técnica tradicional que leva à devida compreensão dos negócios jurídicos (ZANETTI, 

2019, p. 24). 

Por fim, o último caso analisado por Zanetti é referente à possibilidade de 

terceiro afetado se insurgir diretamente contra a seguradora. O STJ entendeu 

primeiramente, que a função social, em razão da norma expressa no artigo 421 do 

Código Civil, presta a maximizar a eficácia do contrato junto à sociedade, o que, na 

espécie, conduz ao reconhecimento da possibilidade de o terceiro se voltar 

diretamente à seguradora para receber a indenização que lhe é devida pelo 

segurado (ZANETTI, 2019, p. 25). Entretanto, a Corte voltou atrás de suas decisões 

através de julgamentos de recursos repetitivos e da súmula 529 (ZANETTI, 2019, p. 

26). 

Zanetti (2019, p. 27) conclui que a função social não se revelava 

imprescindível na maioria dos julgados do STJ. No primeiro subgrupo, o art. 6º, inc. 

V, e pelo art. 51, incs. IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor, era suficiente 

para intervir no âmbito da relação contratual. No segundo, a decisão poderia ter sido 

baseada no art. 413 do Código Civil. No terceiro, teria sido possível recorrer ao art. 

5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, para as normas, ou à 

interpretação conforme os fins do negócio jurídico, para os contratos. Portanto, 

somente no quarto subgrupo, encontram-se decisões que dificilmente poderiam 

encontrar fundamento em outras normas do Direito Brasileiro.  

 A função social do contrato, de acordo com Caio Mário da Silva Pereira 

(2018, p. 13), “desafia a concepção clássica de que os contratantes tudo podem 

fazer”, vez que limita a autonomia de vontade em razão da repercussão contratual 

sobre interesses extracontratuais socialmente relevantes. Caio Mário, quanto ao 

tema, aborda da seguinte forma: 

 

A redação que vingou [do artigo 421 do Código Civil] deve ser 

interpretada de forma a se manter o princípio de que a liberdade de 

contratar é exercida em razão da autonomia da vontade que a lei outorga às 

pessoas. O contrato ainda existe para que as pessoas interajam com a 

finalidade de satisfazerem os seus interesses. A função social do contrato 

serve para limitar a autonomia da vontade qunado tal autonomia esteja em 

confronto com o interesse social e este deva prevalecer, ainda que essa 

limitação possa atingir a própria liberdade de não contratar, como ocorre 

nas hipóteses de contratar. 
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Assim, o autor entende que a função social não exclui a autonomia de 

vontade, porém apresenta limitações a esta para proteger o interesse público e 

social. Dentre tais limitações, destaca-se a limitação a liberdade de contratar, regra 

insculpida no artigo 421 do Código Civil, ressaltando o poder intervencionista do 

Estado, o qual atinge, na concepção de Caio Mário da Silva Pereira (2018, p. 26), 

três aspectos: (i) definindo direitos e deveres dos contratantes, em termos 

inderrogáveis; (ii) concedendo a lei ao juiz poder para revisar o contrato, 

estabelecendo novos termos para além da vontade das partes; e (iii) a imposição de 

contratação, aspecto na qual o presente trabalho é centrado, como exemplo destes 

casos, Caio Mário da Silva Pereira (2018, p. 26) cita o artigo 39, II e IX, do Código 

do Consumidor, a Lei 1.521, que regula os delitos contra economia popular, e os 

casos de seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos terrestres ou 

por sua carga, regulado pela Lei 8.078, em complemento a este pensamento do 

autor, defende-se que também é este o caso do o artigo 31, IV, V, XI, da Lei 12.529, 

que torna obrigatória a contratação da venda de bens e serviços que sejam 

essenciais, de modo a regular o funcionamento do direito concorrencial. 

Em semelhante entendimento, Araken de Assis (2007, p. 77) ensina que “às 

vezes, a lei obriga a contratar, o que se verifica no fornecimento de bens essenciais, 

e não só no caso de concessão de serviço público (água, luz, energia, gás)”. 

Como se observa, Araken de Assis é expresso que bens essenciais também 

são, em razão da função social do contrato, itens os quais podem levar a exceção 

da liberdade de contratar. Entretanto, o autor é silente quanto se isto se referia a 

bens essenciais ao público em geral ou também poderia ser aplicável a bens que 

são essenciais para que uma empresa concorra no mercado. Ocorre que este é um 

questionamento muito próximo ao feito por Cristopher Seelen (1997) sobre o que 

seria essencial dentro da Doutrina das Essential Facilities. Este autor concluiu que 

essencial estaria diretamente ligado ao interesse público, tal qual defendido por Caio 

Mário como motor da função social limitadora da liberdade de contratar. 

Logo, é razoável concluir que, sim, a função social do contrato corrobora a 

aplicação da Doutrina das Essential Facilities no Direito Contratual Brasileiro, tema o 

qual será mais bem explorado no capítulo 4. 
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3.3 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

 

Contrato é o acordo de duas ou mais vontades para a produção de efeitos 

jurídicos. Logo, a base para a conclusão de um contrato está na vontade de seu 

agente de contratar com outro que, por sua vez, também tenha interesse na 

contratação querida pelo primeiro agente. A primeira vista, é possível perceber certa 

inadequação da Doutrina das Essential Facilities com a lógica sistêmica do Direito 

Contratual Brasileiro. 

O Direito dos Contratos, porém, é regido, guiado e delimitado por princípios, 

os quais são divididos em clássicos, autonomia de vontade, obrigatoriedade das 

disposições contratuais e relatividade dos contratos, e modernos, boa-fé objetiva, 

equilíbrio contratual e função social do contrato. 

O primeiro dos princípios clássicos, a Liberdade de Contratar ou Autonomia 

da Vontade, é a base de toda lógica do Direito dos Contratos e determina que os 

agentes têm a livre escolha de decidir se irão contratar, com quem irão contratar e 

como irão contratar. Todavia, tal princípio admite exceções eis que, se levado 

sempre literal e absolutamente, haveria desequilíbrios claros na prática contratual. 

Como visto, há respaldo tanto na doutrina estrangeira quanto na brasileira para 

evidenciar que a relação entre monopolista e seu eventual concorrente, como nos 

caso afetos pela Doutrina das Essential Facilities, tema que será explorado mais 

profundamente no capítulo seguinte. 
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4. APLICAÇÃO DA DOUTRINA DAS ESSENTIAL FACILITIES NO DIREITO 
BRASILEIRO 
 

Este último capítulo, tem como objetivo principal apontar a aplicação da 

Doutrina da Essential Facilities no Ordenamento Jurídico Brasileiro. 

Num primeiro momento serão demonstrados os principais dispositivos e 

diplomas legais que amparam a referida Doutrina. Em um segundo momento, serão 

expostos os principais casos em que a Jurisprudência e os precedentes de julgados 

administrativos se debruçaram sobre a matéria. 

Por fim, serão definidos quais os contornos dados pelo Direito Contratual 

Brasileiro à Doutrina das Essential Facilities. (DIRETRIZES). 

 
4.1 Direito Concorrencial Brasileiro e Aplicação da Doutrina das Essential 
Facilities 
 

No Brasil, o sistema concorrencial desenvolveu-se, em relação ao americano 

e europeu, muito recentemente. Mesmo na vigência da Constituição Federal de 

1988, o sistema brasileiro de concorrência não era muito trabalhado, porém, 

diferentemente das constituições anteriores, que previam monopólios estatais, a 

Constituição Federal de 1988 restringiu a atuação do Estado como agente 

econômico (COMPARATO, 1990, p. 271). Ademais, a Constituição de 1988 previu 

quais setores seriam passíveis de monopolização por parte do Estado, não podendo 

serem criados monopólios afora os previstos no artigo 21 da Constituição Federal de 

1988, em respeito ao princípios da livre iniciativa e livre concorrência constantes do 

artigo 170, Caput e Inciso IV 59, do texto constitucional (COMPARATO, 1990, p. 

149). 

Somente houve maior desenvolvimento da preocupação com a concorrência 

em nível legal e, principalmente, constitucional com a edição de emendas 

constitucionais que flexibilizaram monopólios estatais, quais sejam EC 5/9560, EC 

                                                           
59

 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: 
[...] 
IV – Livre Iniciativa; 
[...] 
60

 Altera o § 2º do art. 25 da Constituição Federal, permitindo a concessão da exploração econômica  
direta dos serviços de gás canalizado. 
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6/9561, EC 7/9562, EC 8/9563 e EC 9/9564, e com o advento da Lei de Defesa da 

Concorrência de 1994 (Lei 8.884/04)65 (SOUTO, 2003, pp. 130-134). 

Esta evolução histórica, na visão de Calixto Salomão Filho (2002, pp. 47-48), 

demonstra um Direito Concorrencial voltado para uma estrita disciplina das 

situações monopolistas, destarte a Doutrina das Essential Facilities harmoniza-se 

plenamente com o ordenamento jurídico brasileiro em matéria de direito 

concorrencial. 

Como se observa, atualmente, o Ordenamento Jurídico Brasileiro preocupou-

se com o desenvolvimento da concorrência e da livre iniciativa, de modo que 

diminuiu monopólios estatais e, já no texto original da Constituição de 1988, 

estabeleceu a proteção à ordem econômica, que será fundada, dentre outras coisas, 

na livre iniciativa e terá como um de seus princípios a livre concorrência66. Egon 

Bockmann Moreira (2004, p. 63), entretanto, alerta: 

 

...apesar de o prestígio à liberdade individual lato sensu ser uma 

máxima próxima do incontrastável, os seus aspectos da liberdade de 

empresa, de iniciativa e de concorrência sofrem uma verdadeira atenuação 

jurídico-axiológica quando alinhadas à dignidade da pessoa humana e à 

justiça social – o que se torna ainda mais relevante frente ao Direito 

Administrativo da Economia. 

 

Ou seja, o autor relembra que, para uma análise sistêmica do Ordenamento 

Brasileiro, é preciso que, ao aplicar princípios constitucionais, ter em conta os 

                                                           
61

 A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se no caput do 
artigo 171 da Constituição Federal de 1988 tornaram-se possíveis de serem efetuados mediante 
autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob 
as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País, na forma da lei, em razão de 
modificação no § 1º do art. 176 da Constituição Federal de 1988. 
62

 Em razão de alteração no art. 178 da Constituição Federal de 1988, põe fim na reserva de mercado 
na reserva de mercado na navegação de cabotagem. 
63

 Modifica o inciso XI e a alínea "a" do inciso XII do art. 21 da Constituição Federal de 1988, 
permitindo a exploração direta mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de 
telecomunicações, nos termos da lei. 
64

 Permitiu a União contratar com empresas estatais ou privadas (i) a realização pesquisa e a lavra 
das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos; (ii) a refinação do petróleo 
nacional ou estrangeiro; (iii)a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes 
das atividades anteriores; (iv) o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de 
derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de 
petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem. 
65

 Hoje, tal lei foi substituída pela Lei 12.529 de 2011, a qual ainda será utilizada neste trabalho. 
66

 Inclusive, este princípio foi alçando a princípio fundamental da República, como se extrai do artigo 
1º, IV, da Constituição Federal de 1988. 
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demais princípios norteadores do texto constitucional, sendo, então os princípios da 

livre concorrência e livre iniciativa abalizados pelo princípio da dignidade da pessoa 

humana. 

De modo que, embora não se tenha, a nível Constitucional, dispositivos tão 

expressos quanto as Seções 1 e 2 do Sherman Act, no Direito Americano, ou os 

Artigos 86 e 87 do Tratado de Roma, estabeleceu-se ambiente favorável para a 

aplicação da Doutrina das Essential Facilities, pois, nas palavra de Alexandre Nester 

(2006, p. 296): 

 

...a doutrina das essential facilities se conforma perfeitamente com o 

princípio da livre iniciativa – calibrado pela interpretação sistemática do 

Texto Constitucional, especialmente à luz do princípio da dignidade da 

pessoa humana. 

 

Como visto no capítulo 2 do presente trabalho, a Doutrina das Essential 

Facilities impõe o dever de compartilhar bem de acesso ou infraestrutura àquele que 

dela dependa, evitando, assim, abuso da condição exercida pelo detentor de algum 

monopólio. Caso não fosse deste modo, estaria fortalecendo ainda mais posição de 

monopólio, em desrespeito à livre concorrência, e tolhendo a garantia à livre 

iniciativa daquele que pretende entrar em determinada atividade mercadológica.  

Ocorre que, como alertado anteriormente, deve se ter em conta os demais 

princípios constitucionais. Neste sentido, Alexandre Nester (2006, p. 297) faz 

ressalva à aplicação da Doutrina das Essential Facilities no Ordenamento Brasileiro: 

 

não basta assegurar ao terceiro que pretende o compartilhamento o 

exercício pleno da garantia à livre iniciativa. Há outros fatores a considerar: 

os interesses dos usuários ou consumidores, as metas de universalização 

ou mesmo o princípio da continuidade do serviço público. É da ponderação 

de todos esses princípios e interesses, sempre lastreada pelo princípio da 

proporcionalidade, é que se extrai o sentido correto para a aplicação 

doutrina das essential facilities. 

 

Esta colocação de que deve haver ponderação entre os princípios não é 

empecilho à adequação da Doutrina das Esssential Facilities ao contexto jurídico 

brasileiro. Também não representa modificação de como ela vem se desenvolvendo 
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nos Estados Unidos da América e na União Europeia. Como explorado no capítulo 2 

supra, é claro, para a doutrina e jurisprudência estrangeira, que, para alegar o dever 

de compartilhamento de bem ou infraestrutura de acesso sob o prisma da Doutrina 

das Essential Facilities, é requisito a inexistência de motivação razoável para o não 

compartilhamento. No caso brasileiro, é, a depender do caso, razão mais que justa à 

recusa de compartilhar a infração de preceito Constitucional, o que será verificado 

na ponderação de princípios. Como conclui Cristopher Seelen (1999, p. 1133), a 

Suprema Corte Americana já exarou entendimento de que a essencialidade que se 

refere à Doutrina das Essential Facilities é determinada pelo interesse público. 

Ocorre que é importante lembrar a importância dada pela Constituição 

Federal de 1988 ao princípio da tutela da propriedade privada, considerado direito 

fundamental, como visto no artigo 5º, caput e inciso XXII67, da Carta Magna. 

Portanto, não é possível ignorar que, de acordo com o Direito Constitucional 

Brasileiro, há garantia de poder livremente usar, gozar, usufruir e dispor de sua 

propriedade. Contudo, este também não é obstáculo à aplicação da Doutrina das 

Essential Facilities no Direito Brasileiro, pois, novamente invocando a interpretação 

sistêmica das normas constitucionais, rememora-se que o texto constitucional 

também previu que a propriedade deve atender sua função social, como 

determinado pelo inciso XXII da Constituição Federal de 198868. 

Portanto, para entender a adequação da Doutrina das Essential Facilities no 

Ordenamento Jurídico Brasileiro, é preciso compreender o que é função social da 

propriedade. Fábio Konder Comparato (1986, p. 75) assim define:  

 

[A] noção de função, no sentido em que é empregado o termo nesta 

matéria, significa um poder, mais especificamente, o poder de dar ao objeto 

da propriedade destino determinado, de vinculá-lo a certo objetivo. O 

adjetivo social mostra que esse objetivo corresponde ao interesse coletivo e 

não ao interesse do próprio dominus; o que não significa que não possa 

haver harmonização entre um e outro. 

                                                           
67

 Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:  
[...]  
XXII – é garantido o direito de propriedade. 
[...] 
68

 Art. 5º [...] 
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 
[...] 
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No mesmo sentido, Ego Bockmann Moreira (2004, pp. 71-72): 

 

A concepção da propriedade (empresarial, inclusive) como um 

direito que deve cumprir uma função social determina a sua sujeição às 

conveniências sociais (respeitado, é claro o próprio direito de propriedade e 

os limites da lei). O que abrange as intervenções com lastro na defesa 

estatal do princípio da dignidade da pessoa humana. 

 

Logo, está relacionada com a ideia de função social da propriedade a 

harmonização entre o interesse do proprietário do bem e o interesse público. Nota-

se, portanto, enorme semelhança com o conceito de essencialidade desenvolvido 

pela Suprema Corte Americana (SEELEN, 1999, p. 1133). Todavia, é preciso 

lembrar que a função social da propriedade, como qualquer outro princípio 

constitucional, deve respeitar a lógica sistêmica constitucional, não podendo ser 

aplicado em desrespeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 

Alexandre Nester (2006, p. 302) alerta que a propriedade de um bem de interesse 

coletivo – como uma infra-estrutura ou uma rede, destinado à satisfação de 

interesses coletivos mediante o acesso de terceiros prestadores – subordina-se a 

um regime jurídico diferente, pois não se destina à satisfação dos interesses 

exclusivos do seu titular, de modo a cumprir com sua função social da propriedade, 

o que não pode impedir a fruição desse direito pelo seu titular, devendo o 

compartilhamento forçado ser norteado pela razoabilidade e proporcionalidade. 

Ou seja, a função social da propriedade não pode servir de justificativa para 

um monopolista detentor de bem ou infraestrutura de acesso perca sua propriedade 

e com isto também esteja impedido de usá-la (FARACO, 2003, p. 279). Novamente, 

observa-se adequação exata da lógica constitucional brasileira à Doutrina das 

Essential Facilities, pois, como explorado no capítulo 2 a cima, o detentor de bem ou 

infraestrutura de acesso só será obrigado a compartilhá-lo caso não tenha 

justificativa razoável, o que, por óbvio, estaria cumprido se este também ficasse 

impedido de competir em determinado mercado ou, por qualquer outro motivo, 

ficasse impedido de usar, gozar, usufruir ou dispor do bem ou infraestrutura. 
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Calixto Salomão Filho (2002, p. 42) é expresso em dizer que é a adequação 

do bem ou infraestrutura de acesso a sua função social que determina o dever 

destes serem compartilhados: 

 

Assim, a adequação do uso da essential facilities à sua função 

social exige que seja garantido o acesso a esses bens por parte dos 

agentes econômicos que deles dependem. Isto pode ser alcançado de duas 

maneiras: (i) por uma intervenção estrutural que afaste as circunstâncias 

que ensejam o controle do bem por um única pessoa; (ii) pela imposição de 

um dever ao titular desse controle, no sentido de suprir o aceso ao bem de 

forma ampla e equânime. 

 

Marcos Juruena Villela Souto (2002, p. 381) defende que a Doutrina das 

Essential Facilities representa aplicação dos princípios da função social da 

propriedade e da livre concorrência. Deste modo, percebe-se que a Doutrina das 

Essential Facilities tem compatibilidade com o Direito Constitucional Brasileiro, 

principalmente, tendo em conta os princípios da livre iniciativa, livre concorrência e 

função social da propriedade. 

Quanto à conformidade da Doutrina das Essential Facilities com as normas 

concorrenciais brasileira infraconstitucionais, há dispositivos claros que visam, tal 

qual a teoria ora trabalhada, evitar a dominação dos mercados e a eliminação da 

concorrência. A principal norma legal neste sentido é a Lei de Defesa à 

Concorrência (Lei 12.529/11), a qual previne e reprime infrações contra a ordem 

econômica e combate o abuso de posição dominante, inclusive, proíbe a recusa de 

contratar. 

O artigo 36, Incisos I, II, III e IV,69 70 de referida lei traz quais atos constituem 

infração da ordem econômicas, os quais incluem condutas que tragam prejuízo à 

livre concorrência e livre iniciativa, que visam a dominação do mercado bem como 

que abusem de posição dominante.  

                                                           
69

 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. 
70

 Importante destacar, neste momento, em razão de alguns entendimentos doutrinários que serão 
colacionados neste trabalho, que este artigo é exatamente o mesmo da Lei de Defesa da 
Concorrência de 1994. 
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Já o parágrafo terceiro de tal dispositivo71 elenca condutas específicas que se 

enquadram nas hipóteses discriminadas nos Incisos I a IV do artigo 36, dentre elas: 

(i) impedir o acesso de concorrente às fontes de insumo, matérias-primas, 

equipamentos ou tecnologia, bem como aos canais de distribuição; (ii) limitar ou 

impedir o acesso de novas empresas ao mercado; (iii) o impedimento ao acesso de 

concorrente às fontes de insumo, matérias-primas, equipamentos ou tecnologia, 

bem como aos canais de distribuição criar dificuldades à constituição, ao 
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 § 3º As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista 
no caput deste artigo e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica: 
I - acordar, combinar, manipular ou ajustar com concorrente, sob qualquer forma: 
a) os preços de bens ou serviços ofertados individualmente; 
b) 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; 
c) 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; 
d) 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; 
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 
XIX - exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou 
marca. 
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funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa concorrente ou de fornecedor, 

adquirente ou financiador de bens ou serviços; (iv) 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; (v) recusar a venda de 

bens ou a prestação de serviços, dentro das condições de pagamento normais aos 

usos e costumes comerciais; e (vi) 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. 

Estas ações que a Lei de Defesa à Concorrência combate são, como é 

possível notar através da leitura do capítulo 2, as mesmas que foram evitadas com a 

aplicação da Doutrina das Essential Facilities pelas Cortes Americanas e Europeia. 

Portanto, a Doutrina das Essential Facilities também se adequa à Lei Concorrencial 

Brasileira, principalmente tendo em conta os dispositivos supramencionados. 

Alexandre Ditzel Faraco (2003, pp. 306-307) entende que há caracterização 

do Inciso IV do artigo 20 da Lei de Defesa da Concorrência de 1994 em razão de 

recusa a acesso a uma essential facility, aplicando para tanto teste muito próximo ao 

MCI/ATT: 

 

[A] recusa de acesso a elemento de uma rede de telecomunicações 

só caracterizará um abuso de posição dominante, nos termos do art. 20, IV, 

quando: (i) a entrada no mercado pelo interessado depender 

completamente do elemento de rede considerado, tendo em vista ser 

inviável a implementação de um novo ou o recurso a alternativas que 

permitiriam o desenvolvimento da atividade sem a sua utilização; (ii) o uso 

pretendido for possível, inexistindo justificativas razoáveis para negá-lo. Se 

a esses elementos puder ser acrescentada a possibilidade de o controlador 

da rede manter sua dominação sobre determinado mercado, ou estendê-la 

a outro, caracterizar-se-á também a infração tipificada no art. 20, II. 

 

Com base no quadro normativo trazido pela Lei de Defesa à Concorrência de 

1994, o qual foi continuado pela Lei atual, Calixto Salomão Filho conclui: 

 

[O] dever de garantir o acesso a uma essential facility (que 

caracteriza um caso extremo de posição dominante) é claramente 

sancionado. Em especial, a não disponibilização do bem a um preço 
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competitivo caracteriza duas hipóteses de abuso de posição dominante: (i) o 

abuso de preços; (ii) a criação de dificuldades ao funcionamento e ao 

desenvolvimento de empresa. 

 

Alguns autores, embora não neguem aplicabilidade, entende a adequação da 

Doutrina das Essential Facilities de forma restrita. Alexandre Santos de Aragão 

(2003, pp. 100-105) limita a aplicação da Doutrina das Essential Facilities ao ambito 

dos serviços públicos, pois, em sua visão, houve abertura somente do mercado a 

jusante, não, nos mercados a montante. Para o autor não existe norma geral que 

determine a  aplicação da Doutrina como concebida nos Estados Unidos, sob a 

perspectiva das public utilities, as quais são privadas em sua maioria, para 

disciplinar acesso a bens privados. No Brasil, a Doutrina das Essential Facilities 

estaria limitada a bens quase-públicos. Para o autor (ARAGÃO, 2003, p. 105)72: 

 

[N]a aplicação da Teoria das Instalações Essenciais aos serviços 

públicos que, ao contrário do que se dá na sua aplicação às atividades 

econômicas em geral, não há entre as empresas em questão uma 

igualdade de regimes jurídicos, mas sim uma assimetria regulatória, oriunda 

da diversa intensidade com que as atividades desempenhadas pelas 

empresas são destinadas à satisfação das necessidades de universalidade 

e continuidade dos serviços públicos. 

 

Contudo,  pelo exposto até aqui, conclui-se que a Doutrina das Essential 

Facilities também se aplica aos bens privados por conta da Lei de Defesa à 

Concorrência e os princípios constitucionais da livre iniciativa, livre concorrência e 

função social da propriedade. 

É preciso, ao abordar o tema das Essential Facilities no Ordenamento 

Jurídico Brasileiro, tratar sobre a legislação setorial, a qual, segundo parcela 

significativa da doutrina brasileira, é fundamento para a Doutrina das Essential 

Facilities no Brasil.  

                                                           
72 Em sentido semelhante (DI Pietro, 2002, p. 371): “àqueles tipos de atividades nos quais não existe 
a possibilidade de uma efetiva concorrência, mas cujo acesso é essencial à manutenção da 
competição em outras fases da mesma cadeia de produção ou prestação de serviços, funcionando 
como um ‘gargalo (bottleneck) do sistema. Diante deles, a política pública deve garantir o acesso e a 
passagem dos agentes por essa zona de estrangulamento, para que possam chegar ao seu destino – 
as outras atividades competitivas – com a sua integridade, enquanto agentes de mercado, mantida.” 
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No campo das telecomunicações vigora a Lei 9.472/97 (Lei Geral de 

Telecomunicações – LGT), a qual [d]ispõe sobre a organização dos serviços de 

telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador. O artigo 7373 

de referida lei prevê o compartilhamento de postes, dutos, condutos e servidões 

pertencentes ou controlados por prestadora de serviços de telecomunicações ou de 

outros serviços de interesse público, desde que, claro, com a devida remuneração. 

Entretanto, o parágrafo único redirecionou o meio pelo qual isto será garantido ao 

órgão regulador. De modo que, sem a atuação prévia da ANATEL, o candidato a 

ingressar em determinado mercado não tem ação, o que não pode ser um 

indiferente jurídico, permitindo a aplicação da Doutrina das Essential Facilities neste 

setor (ARAGÃO, 2003, pp. 295-297).  

Ademais, ainda dentro do setor das telecomunicações e, portanto, tratando da 

LGT, é necessário falar sobre seu artigo 213, caput e §1º74. Tal dispositivo prevê o 

compartilhamento de lista de assinantes de serviço de telefone para quem queira 

competir no setor de listas telefônicas, na visão de Carlos Ari Sundfeld e Jacintho 

Arruda Câmara (2003, p. 54) constituem verdadeira Essential Facility: 

 

[E]sse sistema de proteção à concorrência [explicado pela Doutrina 

das Essential Facilities] revela a verdadeira finalidade da norma em 

comento (art. 213, § 1º da LGT), qual seja a de proteger a concorrência no 

mercado de listas telefônicas. Traduzindo-o nos termos da teoria da 

proteção à concorrência, significa dizer que, com a obrigatoriedade do 

fornecimento de informações por partes das prestadoras de STFC, foi 

garantido o direito de aceso ao insumo necessário à atividade de edição e 

divulgação das listas telefônicas. 

 

Para não se alongar muito dentro de áreas setoriais, as quais são voltadas 

para o Direito Público, limita-se a dizer que existem dispositivos legais que permitem 
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 Art. 73. As prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo terão direito à 
utilização de postes, dutos, condutos e servidões pertencentes ou controlados por prestadora de 
serviços de telecomunicações ou de outros serviços de interesse público, de forma não 
discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis. 
Parágrafo único. Caberá ao órgão regulador do cessionário dos meios a serem utilizados definir as 
condições para adequado atendimento do disposto no caput. 
74

 Art. 213. Será livre a qualquer interessado a divulgação, por qualquer meio, de listas de assinantes 
do serviço telefônico fixo      comutado destinado ao uso do público em geral. 
§ 1º Observado o disposto nos incisos VI e IX do art. 3° desta Lei, as prestadoras do serviço serão 
obrigadas a fornecer, em prazos e a preços razoáveis e de forma não discriminatória, a relação de 
seus assinantes a quem queira divulgá-la. 
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a aplicação da Doutrina das Essential Facilities nos setores, afora o da comunicação 

já trabalhado supra, da energia elétrica, do petróleo e do gás natural e dos 

transportes (NESTER, 2006, pp. 313-321). 

Então, é preciso verificar os casos já analisados pelo Judiciário Brasileiro e 

pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, para investigar como a 

Doutrina das Essential Facilities tem sido aplicada na prática no Ordenamento 

Jurídico Brasileiro. 

 
4.2 Os Casos Brasileiros 
 
4.2.1 PRODAM 75 
 

Em 2002, a Embratel, amparando-se nos art. 20 e 21, IV, V, XII, da antiga  Lei 

de Defesa da Concorrência (Lei Federal 8.884/1994), denunciou a Telefônica por ato 

discriminatório em relação aos preços da Exploração Industrial de Linhas Dedicadas, 

serviço ofertado no mercado de atacado que não chega como oferta ao usuário final.  

O requerimento da Embratel era motivado por oferta feita pela Telefônica em 

licitação da Prodam, Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do 

Município de São Paulo.  

No caso, a Telefônica oferecia preço quase 20% inferior ao da Embratel, que 

justificativa tal diferença no domínio da Telefônica do mercado de Exploração 

Industrial de Linhas Dedicadas, de modo que poderia vender à Embratel por preço 

muito superior aos seus, distorcendo a competição em seu favor no processo 

licitatório.  

O CADE, previamente a sua decisão, determinou que fosse comprovada a 

essencialidade da Exploração Industrial de Linhas dedicadas para a licitação da 

PRODAM . Para tanto, o CADE utilizou-se do teste MCI/ATT, tratado neste trabalho 

no capítulo 2, o que levou a conclusão que se tratava de um caso em que seria 

aplicável a Doutrina da Essential Facilities. 

No julgamento do CADE, ficou claro que (i) a Telefônica detinha o monopólio 

das Exploração Industrial de Linhas dedicadas; (ii) o bem em questão era essencial 

e sua duplicação era impossível ou inviável ; (c) os preços eram discriminatórios; e 

                                                           
75

 BRASIL, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. MP n. 08700.003174/2002-19, 
Requerente: Embratel. Requerida: Telecomunicações de São Paulo S.A. – TELESP. Relator 
Conselheiro Cleveland Prates Teixeira, julgado em 27.02.2003 
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(d) a Telefônica não tinha motivo razoável para não garantir à Embratel o acesso a 

Exploração Industrial de Linhas Dedicadas.  

Diante destas constatações, o CADE determinou que a Telefônica tornasse 

suas ofertas igualitárias e transparentes. 

 

4.2.2 Copesul v. Triunfo76 

 

Este caso envolvia um ato de concentração entre Copesul, petroquímica de 

primeira geração, e OPP Petroquímica S.A., OPP Polietilenos S.A. e Ipiranga 

Petroquímica S.A, empresas petroquímicas de segunda geração.  

A lide deu-se em razão da necessidade de fornecimento de eteno e propeno 

de primeira geração fornecidos pela Copesul, que a Petroquímica Triunfo alegava 

possuir para a ampliação do Polo Petroquímico de Triunfo. A Petroquímica Triunfo, a 

qual não foi incluída no ato de concentração supramencionado, foi contrária que 

houvesse a fusão entre as demais empresas, pois, em sua visão, estaria prejudicada 

de concorrer.  

O CADE entendeu que os insumos fornecidos pela Copesul eram essenciais 

para a Petroquímica Triunfo. Porém o dever de compartilhamento obrigatório não foi 

deferido pelo CADE, eis que, para aquele órgão, foram falhas de coordenação que 

levaram a não inclusão da Petroquímica Triunfo no ato de concentração. Portanto, 

na visão do CADE, existiriam justificativas razoáveis para que a decisão das 

empresas que estavam se fundindo de excluir a Petroquímica Triunfo. 

 

4.2.3 TVA Sistema de Televisão S/A – Directv v. TV Ltda e TV Globo São Paulo 

Ltda. – Globo77 

 

Em junho de 2001, o CADE julgou disputa entre duas empresas de canais por 

assinatura, Directv e Sky. No caso, a Directv pretendia incluir, em seus pacotes de 
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 BRASIL, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ato de Concentração n. 54/95. 
Requerentes: M CIA. PETROQUÍMICA DO SUL - COPESUL, OPP PETROQUÍMICA S.A. (ANTIGA 
PPH - CIA. INDUSTRIAL DE POLIPROPILENO), OPP POLIETILENOS S.A. (ANTIGA 
POLIOLEFINAS S.A.) e IPIRANGA PETROQUIMICA S.A. (ANTIGA POLISUL - PETROQUIMICA 
S.A.). Conselheira designada para lavrar o acórdão: Lucia Helena Salgado E Silva, julgado em 
11/02/1998. 
77

 BRASIL, Conselho Administrativo de Defesa Econômica Processo Administrativo nº 
53500.000359-99, Requerente: TVA Sistema de Televisão S/A – TV Ltda e TV Globo São Paulo 
LTDA. Relator Conselheiro Celso Campilongo, julgado em 20/06/2001 
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canais, a transmissão de programação da Rede Globo. Ocorre que, a época, havia 

uma associação entre a emissora carioca e a Sky, de modo que esta possuía o 

direito de transmitir a programação da Rede Globo em caráter exclusivo.  

De acordo com a Directv, ainda que fosse possível, em razão de a Rede 

Globo se tratar de canal aberto, os assinantes daquela puderem ter acesso a 

programação desta trocando o sinal da antena da Directv para a antena normal, 

haveria significativa perda da qualidade do sinal, o que, na concepção da Directv 

seria prejudicial para que pudesse concorrer em iguais condições com a Sky.  

A resolução desta lide deu-se com base na aplicação da Doutrina das 

Essential Facilities. Embora o CADE tenha utilizado a Doutrina das Essential 

Facilities e os elementos bem como os requisitos já tratados pela jurisprudência 

americana e europeia, as quais foram exploradas capítulo 2 supra, em seu 

julgamento, o órgão reconheceu, é interessante destacar, que o tema e o conceito 

de Essential Facilities ainda não é tão concreto, tanto na doutrina estrangeira 

quanto, e principalmente, na doutrina nacional.  

Assim decidiu o CADE: 

 

 a facilidade essencial implica, no mínimo, as seguintes condições: 

(i) que, sem o acesso àquela estrutura, não exista chance de competição, 

isto é, que a estrutura seja indispensável à concorrência; (ii) que não seja 

economicamente eficiente nem possível, para novos entrantes, duplicar a 

estrutura; (iii) que o controle da estrutura gere ao seu titular o potencial de 

eliminar a concorrência; (iv) que a facilidade seja efetivamente essencial, 

como dispõe a literalidade da expressão, e não mera conveniência ou 

oportunidade menos dispendiosa para o concorrente; (v) que a recusa de 

disponibilização da essencialidade não possua razão econômica ou jurídica 

justificável e razoável”. Ora, o sinal das transmissões de TV aberta da Rede 

Globo não se enquadra, de nenhum modo, na categoria de infra-estrutura 

essencial: (i) não é indispensável (tanto que a Directv, mesmo sem ele, 

continua sendo um concorrente forte e arrojado); (ii) não é impossível, à 

Directv, duplicar a estrutura, vale dizer, produzir seu conteúdo ou contratá-lo 

com terceiros, como fez, por exemplo, com a Disney; (iii) a manutenção da 

Directv como concorrente, a entrada e crescimento da Tecsat no mercado e 

a autorização, pela ANATEL, da operação de novos concorrentes no 

mercado de TV por Satélite mostram, à saciedade, que a Globo ou a SKY 

estão distantes, com os dados disponíveis no momento, de ter potencial 

para eliminar a concorrência; (iv) a ‘facilidade’ pretendida pela 
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Representante é, sem dúvida, um caminho fácil e oportunista – que não 

exige sequer talento, criatividade e identificação com a sensibilidade da 

cultura brasileira – para obtê-la de maneira menos dispendiosa; (v) a recusa 

de disponibilização encontra justificáveis e razoáveis razões, econômicas e 

jurídicas, por se tratar, o sinal aberto, de serviço de acesso gratuito e 

protegido pelo marco regulatório existente. Não pode haver essencialidade 

naquilo que é redundante. Portanto, inviável a aplicação da teoria da 

‘essencial facility’ ao presente processo.  

 

Ou seja, a conclusão deu-se de maneira muito parecida com aquela do caso 

da Tiercé Ladbroke SA v Commission of the European Communities, melhor 

detalhado no item 2.4.3. O CADE entendeu que a Directv já possuía uma posição 

vantajosa no mercado dos canais de televisão por assinatura. Logo, restou claro que 

a transmissão da programação da Rede Globo não era essencial para a 

concorrência da Directv com a Sky. Ademais, haviam, no entendimento do CADE, 

razões compreensíveis para que a Globo se recusasse a conceder a transmissão de 

sua programação à Directv.  

 

4.2.4 TV Cidade vs. Light78 

 

O primeiro precedente judicial abordado envolve as empresas TV Cidade S.A. 

e Light Serviços de Eletricidade S.A, o qual foi decidido pelo Superior Tribunal de 

Justiça – STJ, em 2002, após passar pela análise do TJRJ.  

A disputa entre a empresa e a concessionária se deu em razão de 

requerimento da TV Cidade utilizar postes de luz para a conexão de fios para a 

distribuição de sinal televisivo em razão de contrato feito com a União para 

prestação de serviço de TV a cabo no Município de Volta Redonda, no Estado do 

Rio de Janeiro. Ocorre que a Light não concedeu acesso aos postes desejado pela 

TV Cidade. 

Em ação movida ante a negativa da Light, a TV Cidade requereu medida 

liminar para antecipar seu pedido para obrigar que a Light compartilhasse a 

infraestrutura de acesso em questão. Inconformada com esta decisão, a Light 

                                                           
78 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp 331140/RJ. Agravante: Light Serviços De 

Eletricidade S/A. Agravado: Televisão Cidade S/A. Rel.: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 
julgado em 12/11/2001. 
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recorreu ao TJRJ, o qual não reformou a decisão do primeiro grau pois o uso dos 

postes pela TV Cidade, considerado urgente pela segunda instância, era permitido 

pelo artigo 73, da Lei 9.472, o qual prevê que prestadoras de serviços de 

telecomunicações de interesse coletivo terão direito à utilização de postes, dutos, 

condutos e servidões pertencentes ou controlados por prestadora de serviços de 

telecomunicações ou de outros serviços de interesse público, de forma não 

discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis. Novamente insatisfeita, a 

Light acudiu-se da instância extraordinária por meio de Recurso Especial, Admitido 

na origem, o recurso especial foi indeferido, monocraticamente, por óbice das 

Súmulas n. 7/STJ e 282/STF. Mais uma vez, a Light recorreu da decisão, novamente 

não obtendo êxito. Em decisão monocrática proferida pela Ministra Nancy Andrighi, 

relatora do caso, consignou-se que, na visão da TV Cidade, a Light pretendia: 

 

monopolizar toda a infra-estrutura de serviços de telecomunicações, 

em desrespeito ao art. 73 da Lei n. 9.472/94 e art. 4° do Regulamento 

Conjunto, com exigências técnicas e comerciais descabidas, sendo que não 

há possibilidade de risco ou dano irreparável, nem quanto à segurança de 

terceiros, cujo argumento ilegal e antijurídico é renovado em várias 

demandas entre operadoras de TV a cabo e concessionários de serviço de 

energia elétrica.  

 

A Light até tentou, por meio de Agravo Regimental, alterar esta decisão, 

porém seu recurso foi negado novamente por esbarrar na súmula 7 do STJ, não 

sendo o mérito da questão analisada. 

 

4.2.5 Embratel vs. Dataprev79 

 

Novamente abordando precedente do STJ, desta vez julgado pela 1ª Turma, 

destaca-se litígio entre a Embratel e o Dataprev. A disputa ora em comento girava 

em torno de acesso às redes de telefonia locais e sobre o prejuízo que a negativa de 

acesso provocava ao Dataprev em relação a processo licitatório que desenvolvia 
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 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. MC 3881/RJ. Requerente: Empresa Brasileira De 
Telecomunicacoes S/A - EMBRATEL. Requerido: Empresa De Processamento De Dados Da 
Previdencia Social - DATAPREV. Rel.: Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 
13/05/2003. 
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para a prestação de serviços de comunicação de dados, com o objetivo de interligar 

os endereços de interesse da Previdência Social em cada Estado ao ponto de 

concentração da rede de acesso no respectivo Estado.  

Objetivando a suspensão da licitação do Dataprev, a Embratel acionou o 

poder o judiciário via processo cautelar, alegando que os vencedores da licitação 

estariam praticando ato contrário à competição, pois, em suas respectivas áreas de 

atuação, possuíam ampla estrutura de rede, sendo, então fornecedoras de insumo 

que, obrigatoriamente seriam utilizadas no serviço objeto da licitação.  

Vantagem esta que a Embratel não dispunha, eis que não detinha estruturas 

de rede local. Também corroborando com o pleito da Embratel, seus concorrentes 

cobravam um valor para disponibilizar o insumo a Embratel muito superior aquele 

oferecido na licitação, valendo de posição dominante para oferecer preços ínfimos, 

quebrando a competitividade na licitação. 

O pleito da Embratel foi negado pelo primeiro grau e pelo Tribunal de Justiça, 

obrigando a empresa, por meio de Recurso Especial, ao STJ, inclusive, requerendo 

efeito suspensivo ao recurso, o qual foi negado em decisão monocrática proferida 

pelo relator do caso, o Ministro Francisco Falcão.  

Novamente inconformada, a Embratel interpôs Agravo Regimental, que foi 

provido e determinou a não contratação das empresas vencedoras. Ao final, a 1ª 

Turma entendeu que a redução do acesso para a Embratel das linhas dedicadas 

necessárias (monopólio das operadoras regionais) para a prestação do serviço 

licitado, inviabilizava comercialmente a sua proposta e, dessa forma, implicava em 

violação ao princípio da igualdade entre os concorrentes. 

 

4.2.6 Bitcoin80 

 

Por fim, colaciona-se mais um precedente do STJ, este julgado em 2018. No 

caso, empresa que intermediava a compra e venda de moeda virtual (bitcoin), 

Mercado Bitcoin, procurou o judiciário para a manutenção de contrato de conta 

corrente com o Banco Itaú. A Mercado Bitcoin alegou que, para a realização de 

compra e venda de moedas virtuais, sua principal atividade, necessitava de uma 

                                                           
80 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. REsp 1696214/SP. Recorrente: Mercado Bitcoin Servicos 

Digitais LTDA. Recorrido: Itau Unibanco S.A. Rel.: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, 
julgado em 09/10/2018. 
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conta bancária para que seu clientes depositassem em conta bancária, portanto, tal 

serviço seria de suma importância para sua atividade. Todavia, o Banco Itaú 

arbitrariamente encerrou conta corrente da Mercado Bitcoin, o que seria, na visão 

desta, ato abusivo e ilícito de acordo com o Código Civil e o Código do Consumidor. 

O Banco Itaú, por sua vez, defendeu-se que o encerramento da conta 

bancária estava em consonância com o contrato, que previa tal possibilidade, e com 

as determinações do Banco Central, uma vez que notificou a Mercado Bitcoin antes 

de resilir o contrato. 

O juízo de primeira instância afastou a incidência do Código de Defesa do 

Consumidor e negou a existência de ato abusivo ou ilícito, decidindo pela 

improcedência do pedido da Mercado Bitcoin. 

Em julgamento do recurso de apelação da Mercado Bitcoin, o Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão de primeiro grau pelas suas 

próprias razões. 

Irresignada, a Mercado Bitcoin interpôs Recurso Especial novamente 

alegando desrespeito ao Código de Defesa do consumidor e a prática de ato ilícito, 

bem como contrariedade ao artigo 12, I, da Resolução n. 2.025 de 1993, o qual não 

preveria a possibilidade de encerramento da conta corrente pelo banco. 

Ao julgar o presente caso, a Ministra Nancy Andrgihi em seu voto-vista fez 

uso da Doutrina das Essential Facilities. Em suas razões, acertadamente, ponderou 

que a teoria só seria aplicável em casos que restasse claro a existência da negativa 

de acesso a bem minimamente essencial para competir por um monopolista ou um 

oligopolista.  

Também pontuou a Ministra que, embora inicialmente a Doutrina das 

Essential Facilities tenha sido aplicada em casos de infraestruturas físicas (portos, 

malhas ferroviárias etc.), atualmente, não há dúvidas de sua aplicação aos mais 

variados bens e serviços essências para a concorrência, como a propriedade 

intelectual e, inclusive, sistemas de pagamento. 

Quanto a isto, considerou a Ministra Nancy Adrighi como sistema de 

pagamentos, qualquer mecanismo para as conduções de transações econômicas. 

Concluindo, então, que as contas correntes poderiam ser consideradas uma espécie 

de infraestrutura de acesso essencial, sem a qual não é possível competir em 

mercado específico, tal qual o exercido pela Mercado Bitcoin. 
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Assim, a Ministra Nancy entendeu que o Banco Itaú, por outro lado, também 

ressalvou que o contrato permitia a resilição unilateral. Contudo, a conclusão da 

Ministra foi no sentido de que, ao negar acesso a uma infraestrutura essencial para 

as atividades da Mercado Bitcoin, com a consciência da imprescindibilidade do uso 

da conta corrente para sua existência econômica, o Banco Itaú extrapolaria os 

limites do exercício legítimo do direito de resilir o contrato que mantinha com a 

recorrente, cometendo um abuso de direito. 

O voto vista da Ministra Nancy Andrighy, todavia, foi vencido e o julgamento 

final foi pela validade da resilição do Banco Itaú. 

 

4.2.7 Conclusão 

 

Na maioria das vezes, a Doutrina das Essential Facilities é utilizada no Brasil 

como intervenção do Estado na Economia, através de órgão do  Sistema Brasileiro 

de Defesa da Concorrência, o CADE, o que diverge da forma que é empregada nos 

Estados Unidos, através do poder judiciário. Até mesmo nos precedentes em que o 

STJ julgou casos que envolviam essential facilities, a aplicação deste instituto ou 

não foi feita de forma  expressa ou feita de maneira diferente do modelo americano. 

No voto vista da Ministra Nacy Andrighi no REsp n. 1696214/SP, foi analisado tão 

somente a essencialidade da infraestrutura em questão para que a Mercado Bitcoin 

pudesse adentrar em atividade mercadológica, não foi demonstrado monopólio do 

Banco Itaú ou impossibilidade de duplicar a infraestrutura ou de obter outros meios 

que não fossem extremamente desvantajosos. Porém, é possível notar que, na 

visão de uma Ministra do STJ, a Doutrina das Essential Facilities é aplicável pelo 

judiciário, tal qual como no Direito Americano, e como instituto aplicável no Direito 

dos Contratos Brasileiros, ponto que será trabalhado no próximo item. 

 

4.3 Contornos Contratuais 
 

O voto vista da Ministra Nancy Andrighi traz interessante abordagem da 

Doutrina das Essential Facilities. A uma, pois a aplica dentro do poder Judiciário 

como é feito no Direito Americano. A duas, porque a trata como instituto de Direito 

Privado. E terceiro, por entender que uma essential facility está além das estruturas 

que estão previstas na legislação setorista. 



75 
 

Embora a doutrina brasileira seja clara quanto à aplicabilidade da Doutrina 

das Essential Facilities no Ordenamento Jurídico Brasileiro sob o aspecto do Direito 

Concorrencial e Constitucional, pouco há sobre como se dá o enquadramento, 

aplicabilidade e conformidade de tal teoria quanto ao Direito dos Contratos.  

Maria Silvya Zanella Di Pietro (2002, pp. 372-373)  entende que a Doutrina 

das Essential Facilities assume natureza distinta àquela do Direito Americano, para 

a autora, aqui, tal instituto seria uma servidão administrativa, portanto, direito real de 

natureza pública. 

Ocorre que parte significativa da doutrina brasileira sobre o tema entende que 

o compartilhamento forçado advindo da Doutrina das Essential Facilities tem 

natureza de contrato privado, ainda que, evidentemente, não de um contrato privado 

calcado na liberdade da vontade e no caráter essencialmente privatístico, ou seja, 

guiado pela ótica dos princípios contratuais clássicos de contexto liberal, explorados 

no item 3.2.1 a cima. Há limitação da respectiva liberdade de contratar (ARAGÃO, 

2003, p. 114). Nos casos setoristas, ou seja, dos mercados regulamentados, as 

partes irão firmar acordo regulamentado (com cláusulas predeterminadas 

coercitivamente) e autorizado (sujeito à prévia aprovação da Administração Pública); 

e, caso o contrato seja fixado diretamente pela autoridade reguladora diante do 

impasse nas negociações das partes, de um contrato forçado. 

Importante destacar que o autor supramencionado não compartilha da ideia 

de que a Doutrina das Essential Facilities no Ordenamento Brasileiro seja aplicável 

fora dos contratos regidos por leis que regulam setores específicos do mercado, 

como o de energia, de carvão mineral e de telecomunicações (ARAGÃO, 2003, pp. 

109-111). Para o autor, não há dispositivo que determine o compartilhamento geral 

de bens ou infraestruturas de acesso (ARAGÃO, 2003, p. 110), e, de fato, a Lei de 

Defesa a Concorrência, embora preveja como infrações condutas muito próximas às 

combatidas pela Doutrina das Essential Facilities, não traz um dever de compartilhar 

bens ou infraestruturas de acesso. Contudo é preciso destacar que, à época do texto 

do autor, pouco se tratava sobre a função social do contrato, que, como já visto, 

representa, para muitos autores, cláusula geral que determina contratação coativa 

em determinadas situações. Ademais, em 2019, adveio a nova Lei de Liberdade 

Econômica, que, em seu artigo  2º, III, determina, ainda que subsidiária e 

excepcional, a intervenção do Estado sobre atividades econômicas. Dispositivos os 

quais, na concepção do presente trabalho, são determinações aplicáveis a qualquer 



76 
 

setor do mercado em que possa ser identificado uma essential facility, que podem 

implicar em um dever de compartilhamento obrigado. 

Calixto Salomão Filho (2002, p. 67) trata o dever de compartilhar previsto na 

Doutrina das Essential Facilities como uma contratação obrigatória decorrente da 

função social da propriedade, imposição que não se aplica no sentido apenas 

formal, mas também em sentido material, de modo que não é imperativa apenas a 

contratação, mas, também, as cláusulas que formam este contrato. Este é o motivo, 

na visão do autor, para relacionar a Doutrina das Essential Facilities ao dirigismo 

contratual, o qual se mostra na imposição de contratar o compartilhamento, e no 

conteúdo da contratação, o que não significa o fim da autonomia privada entre das 

partes, apenas condicionamento a proteção institucional da livre iniciativa e do 

acesso ao mercado, de modo a proteger a concorrência como valor a ser alcançado 

(SALOMÃO FILHO, 2002, p. 68). 

Portanto, na visão de Calixto Salomão Filho (2002, p. 69), é preciso aceitar a 

importância do contrato para a esfera social bem como assegurar cláusulas 

compatíveis com a vontade das partes com a realidade que irão influenciar. Daí 

porque afirmar-se que “a regulação deve servir, então, a compatibilizar a negociação 

privada contratual com seus efeitos na esfera pública, ou seja, no mercado”. 

Como visto no item 3.2.2.2, alguns autores da doutrina brasileira 

compreendem o texto do artigo 421 do Código Civil de que a liberdade de contratar 

será exercida nos limites da função social do contrato, como limitação à autonomia 

de vontade em razão da repercussão contratual sobre interesses extracontratuais 

socialmente relevantes (PEREIRA, 2018, p. 26 e ARAKEN DE ASSIS, 2006, p. 77). 

Portanto, é possível concluir que a função social do contrato, para proteger interesse 

que vão além aos das partes pode obrigar a contratação (natureza jurídica do 

compartilhamento forçado advindo da Doutrina das Essential Facilities). 

Para verificar se este princípio é aplicável ao caso das essential facilities, é 

preciso primeiramente entender qual sua origem e o qual seu significado. Muitos 

autores reconhecem a função social com origem em princípio já trabalhado e 

considerado por parte da doutrina como fundamental para  que o Ordenamento 

Jurídico Brasileiro abarque a Doutrina das Essential Facilities, a função social da 

propriedade (FONSECA, 2007, p. 78). Isto ocorre, pois o contrato é meio principal de 

circulação de propriedade, assim, se a propriedade deve ter função social, o contrato 

também deverá. Inclusive a gama de direitos que o proprietário tem em relação ao 
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seu bem, usar, gozar, usufruir e dispor, depende, para sua plenitude, da intervenção 

do contrato. Logo, normas aplicáveis aos contratos terão repercussão no direito de 

propriedade e a recíproca é verdadeira (FONSECA, 2007, pp. 80-82). 

Calixto Salomão Filho (2015, pp. 178 e 181), em texto sobre função social do 

contrato, observa que a utilização mais comum, talvez até melhor traduzida, de 

função social é aquela referente à propriedade, a qual se originou da fórmula 

prevista na Constituição de Weimar em seu artigo 153 – a propriedade obriga.  

Segundo o autor (SALOMÃO FILHO, 2015, pp. 178-180), não demorou muito 

para que o conceito de função social fosse ampliado para além da propriedade, de 

modo que a doutrina criou a distinção entre bens de consumo e bens de produção, 

estes estariam ao controle das empresas, atribuindo a função social à empresa. 

Neste contexto, no direito antitruste, surgiram obrigações aos monopolistas, tal qual 

o dever de praticar preço justo e competitivo previsto no artigo 21 da Lei de Defesa 

da Concorrência de 948182. Ainda de acordo com Calixto Salomão Filho (2003, p. 8), 

o artigo 421 do Código Civil ampliou o princípio da função social a qualquer relação 

da vida civil. 

Cumprir função social é alcançar finalidade útil ao interesse da sociedade 

(FONSECA, 2007, p. 87), não somente ao dos envolvidos. Rodrigo Garcia da 

Fonseca (2007, pp. 87-88), contudo, ressalva que isto não significa que o interesse 

dos contratantes não será posto em consideração, apenas, não será o único. Diante 

disto, a liberdade de contratar, embora não eliminada, é mitigada por conta da 

função social.  

Embora Rodrigo Garcia da Fonseca entenda, em consonância com boa 

parcela da doutrina, que a função social da propriedade e função social do contrato 

são princípios do direito brasileiro, o autor destaca que há maior dificuldade em 

visualizar aquela em relação a esta, pois a propriedade é erga omnes e o contrato 

intra partes, de modo que, a princípio, não teria efeitos além dos contratantes, porém 

não há como negar que, na atualidade, os contratos, principalmente quando se fala 

do mercado, invadem os interesses de terceiros e vice-versa. 

Quanto ao que definiria a aplicação da função social do contrato, destaca-se 

duas definições: (i) a de Calixto Salomão Filho, e (ii) a de Junqueira de Azevedo. 
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 Destaca-se que o mesmo autor também reconhece este dispositivo como autorizador da Doutrina 
das Essential Facilities em matéria concorrencial (SALOMÃO FILHO, 2002, pp. 47-49). 
82

 Substituído pelo artigo 36 da Lei de Defesa a Concorrência atual.  



78 
 

Calixto Salomão Filho (2015, p. 198) segue a linha de definir a função social 

como a tutela de interesses institucionais. É no destaque por estes proporcionado 

entre interesse individual e coletivo que se encontra a justificativa para limitar a 

liberdade de contratar. 

O autor conclui ainda que, todavia, há complicador no controle mais difuso, 

atribuído pelo artigo 421 ao julgador do caso concreto e não às definições legais, de 

cumprimento ou não da função social. Este problema, repita-se, pode e deve ser 

resolvido através da correta compreensão da função social e de sua ligação aos 

interesses institucionais (SALOMÃO FILHO, 2015, P. 200). 

Dentre os interesses institucionais a que se refere Calixto Salomão Filho, 

então aqueles tutelados pela Doutrina das Essential Facilities, como se explorou no 

item 4.1 supra, quais sejam a ordem econômica, a livre iniciativa e a livre 

concorrência. De modo que se observa, não tão somente a adequação do dever de 

compartilhamento obrigatório sob a ótica da função do contrato nestes termos, 

como, também, complementação de referida doutrina com lacuna que será 

preenchida no caso concreto pelo julgador a depender dos interesses institucionais 

que serão defendidos, pois, como já diversas vezes explorado ao longo deste 

trabalho, a Doutrina das Essential Facilities traz elementos objetivos e testáveis para 

verificar se é caso de intervenção na autonomia de vontade e obrigar o 

compartilhamento da infraestrutura ou bem de acesso, dando concretude à função 

social do contrato, dentro desta definição de Calixto Salomão Filho, quando os 

interesses institucionais a serem tutelados se tratarem de livre iniciativa, livre 

concorrência e a ordem econômica. 

A definição de função social do contrato proposta por Antônio Junqueira de 

Azevedo  que agora será explorada foi exarada em parecer sobre cláusula de 

exclusividade e desregulamentação do mercado, no qual se analisou quebra de 

exclusividade de postos revendedores, publicamente identificados como postos de 

serviços Ipiranga. No caso o autor foi questionado se haveria infração a norma 

jurídica nesta quebra de exclusividade por parte de terceiro. 

Para responder tal consulta, Junqueira levou em consideração a noção de 

função social do contrato, a qual considerou como integradora de contratos numa 

ordem social harmônica, objetivando impedir contratos que prejudiquem a 

coletividade ou determinadas pessoas (AZEVEDO, 2004, p. 141). O autor ainda 
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pontua que a função social do contrato é guiada pela Constituição, principalmente, 

no tocante a função social da livre iniciativa.  

Em sua definição,   Antonio Junqueira de Azevedo leva em conta a função 

social do contrato como princípio que torna os pactos contratuais oponíveis a 

terceiros, de modo que estes não podem comportar como se o contrato não 

existisse (AZEVEDO, 2004, p. 142). 

Tendo em conta esta definição de função social, Antonio Junqueira de 

Azevedo concluiu que cláusulas de exclusividade não poderiam ser quebradas no 

caso dos postos que se comprometeram a vender sob o nome de determinada 

marca. Tal conclusão, a princípio, dá a entender que a Doutrina das Essential 

Facilities não se enquadra dentro da noção de função social ora comentada, pois em 

muitos casos, como visto nos itens 2.3.2 e 2.3.4 a título de exemplo, esta teoria 

americana foi utilizada para excepcionar cláusulas de exclusividade. Entretanto, um 

olhar mais atento se faz necessário.  

A situação analisada por Antonio Junqueira de Azevedo não envolvia uma 

essential facility. No parecer de Junqueira, a situação tratava da relação entre marca 

de combustível e posto que havia concordado com a exclusividade. Neste caso, 

tanto o concorrente da Ipiranga quanto o posto não estava excluído do mercado de 

venda de combustíveis. Não existia monopolista tampouco bem ou infraestrutura de 

acesso de difícil duplicidade. Agora, se imaginada situação em que determinada 

empresa tentasse entrar no ramo de consertos de carros de luxo e, para isso, 

precisasse de peças de determinada marca. Caso a única detentora desta marca 

possuísse acordo de exclusividade com outra empresa que também atuasse no 

mercado de consertos de carros de luxo, obviamente se não quebrado o acordo de 

exclusividade a primeira empresa teria tolhido seu direito à livre iniciativa, que, na 

própria concepção de Antonio Junqueira de Azevedo (2004, p. 141), guia, de certa 

forma, a função social do contrato.  

Destarte, a Doutrina das Essential Facilities  não é contraditória com a 

definição de função social adotada por Antonio Junqueira de Azevedo, sim, 

complementar na medida em que, assim como ocorre na conceituação de Calixto 

Salomão Filho a cima, traz contornos objetivos e testáveis para averiguar se há ou 

não violação da função social e se a contratação entre privados é harmônica com o 

meio social. 
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A conclusão final deste ponto é de que a função social do contrato é instituto 

de difícil conceituação, havendo diversas tentativas de trazer contornos a este 

princípio.  

Contudo, pelo exposto neste trabalho, defende-se que a função social pode 

implicar na obrigação compulsória e, pelo menos quando tratada dentro do contexto 

do mercado, a função social adequa o contrato a interesses institucionais como os 

da ordem econômica, livre iniciativa e livre concorrência.  

Portanto, por advir da Doutrina das Essential Facilities compartilhamento 

compulsório, o que teria natureza de contrato forçado (ARAGÃO, 2003, p. 114), e 

por esta dogmática também objetivar garantir a ordem econômica, livre iniciativa e a 

livre concorrência, defende-se que a Doutrina das Essential Facilities não só se 

amolda a função social do contrato, como a torna mais concreta quanto a sua 

aplicação dentro do contexto do mercado. 
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5. CONCLUSÃO 
 

Conforme se atentou no capítulo 2 deste trabalho, a Doutrina das Essential 

Facilities surgiu nos Estados Unidos com o objetivo de evitar o aumento de 

monopólios e o abuso de posição dominante, garantido a livre iniciativa e a livre 

concorrência. O Precedente que é considerado pela dogmática americana como 

precursor da Doutrina das Essential Facilities foi o caso United States vs. Terminal 

Railroad Association of St. Louis, no qual, embora não tenha sido feito uso expresso 

do termo essntial facility, se estabeleceu critérios e fundamentos que até hoje guiam 

advogados e juízes no uso da Doutrina das Essential Facilities. Somente em 1977, 

no julgamento do Caso Hecht vs. Pro-Football, Inc pela Corte do Distrito de 

Columbia, é que o termo “Doutrina das Essential Facilities” foi empregado pela 

primeira vez, quando ficou assentado que na existência de bens ou infraestruturas 

de acesso que não podem ser duplicadas por possíveis concorrentes, aqueles que 

as possuem devem permitir que sejam compartilhadas em termos justos. 

Destaca-se, ainda, que, em 1983, no Caso MCI Communications Corp. vs. 

AT&T, a Corte Americana do Sétimo Circuito estabeleceu o Teste MCI/ATT o qual 

até hoje é utilizado para determinar a aplicação da Doutrina das Essential Facilities. 

Tal teste consiste na análise de quatro requisitos: (i) controle de uma infraestrutura 

ou bem de acesso essencial por um monopolista; (ii) a incapacidade de um 

concorrente de forma prática ou razoável de duplicar este bem ou infraestrutura de 

acesso essencial; (iii) a negação do uso do bem ou infraestrutura de acesso a um 

competidor; e (iv) a viabilidade de fornecer o bem ou infraestrutura de acesso.  

A doutrina estrangeira, por outro lado, notou pequenas inconsistências no 

Teste MCI/ATT. A primeira destas inconsistências estaria, de acordo com Philipp 

Areeda, em ignorar um dos requisitos amplamente utilizados pelas Cortes 

Americanas: a inexistência de justificativa razoável para a recusa em compartilhar o 

bem ou infraestrutura de acesso. Assim, o teste mais completo para verificar a 

aplicação da Doutrina das Essential Facilities estaria em cinco requisitos: (i) o 

controle de uma essential facility por um monopolista; (ii) a impossibilidade ou 

inviabilidade de duplicar o bem de acesso ou a infraestrutura; (iii) a negativa de 

acesso por parte do monopolista; (iv) a viabilidade de compartilhar; e (v) um acordo, 

entre o proprietário da instalação e alguns dos concorrentes potenciais do 

reclamante, que impede uma divisão equitativa da instalação. 
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No capítulo 2, tendo vista parcela da doutrina brasileira que entende que o 

compartilhamento forçado de bem ou infraestrutura de acesso advindo da Doutrina 

das Essential Facilities teria, no Ordenamento Jurídico Brasileiro, natureza de 

contrato privado forçado, buscou-se traçar quais seriam os preceitos contratuais no 

direito brasileiro. Inicialmente, demonstrou-se qual a seria a definição de contrato 

para a doutrina brasileira e qual a importância da autonomia privada para a sua 

formação, inclusive sendo traçados quais seriam os requisitos para a formação de 

um contrato. Após as considerações iniciais sobre contratos, foram feitos 

apontamentos sobre os princípios norteadores do direito contratual no Brasil, em 

especial os princípios da autonomia privada e da função social do contrato.  

Para a conceituação de contrato, introduziu-se o que seria, para a doutrina 

brasileira, um fato jurídico, acontecimento provocado pela natureza ou pela ação 

humana que tenha influência no mundo jurídico, criando, modificando ou extinguindo 

relação jurídica. Dentre os fatos jurídicos, sobressaem-se os atos jurídicos, os quais 

são fatos jurídicos ocasionados pela ação humana dotada de vontade para a 

produção de efeitos jurídicos. Logo, ato jurídico é o ato humano que, ao menos, 

tenha consciência da produção de efeitos jurídicos. 

Decorre do ato jurídico, o negócio jurídico, manifestação de vontade que 

permeada de certas circunstâncias (negociais) que fazem com que socialmente essa 

manifestação seja vista como dirigida à produção de efeitos jurídicos, não sendo 

simples manifestação de vontade, sim, declaração de vontade.   

Os contratos, por sua vez, são os negócios jurídicos bilaterais, quando há 

contraposição de vontades, ou plurilaterais, quando há convergências de vontades. 

Neste trabalho, focou-se nos contratos bilaterais, os quais foram definidos como a 

contraposição de vontades, portanto, para a formação de um contrato, se fazem 

necessárias expressões de vontades contrárias, não sendo possível a conclusão de 

um contrato quando há expressões de vontades paralelas. 

Quanto aos princípios contratuais, dividiram-se em dois grupos, os princípios 

contratuais clássicos – os quais surgiram em um contexto liberal voltado para o 

individualismo, sendo eles a autonomia privada, obrigatoriedade dos contratos e 

relatividade do contrato – e princípios contratuais modernos, concebidos em cenário 

socializado advindo do chamado estado do bem estar social, boa-fé objetiva, 

equilíbrio contratual e função social do contrato. 
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Concluiu-se que, embora, a autonomia privada permita que os agentes 

possam escolher livremente se querem pactuar ou com quem querem pactuar, há 

situações em que, pensando no bem estar coletivo, se impõe a limitação a liberdade 

de contratar, dentre estas situações em que se busca reduzir monopólios ou 

posições dominantes de mercado, ou seja, as mesmas combatidas pela Doutrina 

das Essential Facilities. Portanto, na própria sistemática da autonomia privada, há 

limitadores que permitem a aplicação da Doutrina das Essential Facilities na lógica 

contratual. 

Ainda no capítulo 3, explorou-se o conceito de função social do contrato, que, 

embora vago, limita a liberdade de contratar de acordo com o artigo 421 do Código 

Civil Brasileiro. De modo que, tanto na perspectiva clássica liberal quanto na 

moderna voltada para o bem estar social, a Doutrina das Essential Facilities não é 

contrária a lógica do direito dos contratos. 

No 3º capítulo deste trabalho, observou-se uma significativa mudança no 

cenário brasileiro após a Constituição Federal de 1988 e as Emendas 

Constitucionais EC 5/95, EC 6/95, EC 7/95, EC 8/95 e EC 9/95. Dispositivos estes 

que trouxeram maior abertura ao mercado nacional, eis que, não só limitaram os 

monopólios estatais, como abriram diversos setores que, até então, eram exclusivos 

do Estado. Diante desta mudança, também houve uma readequação no papel do 

Estado na economia, que passou a regular o mercado, visando defender a ordem 

econômica através de princípios tais como a livre iniciativa e livre concorrência. 

Também vieram, após esta abertura econômica, diversas lei infraconstitucionais 

para regular o Direito Concorrencial Brasileiro, destacando-se a Lei de Defesa a 

Concorrência (Lei 8.884/94, a qual foi posteriormente substituída pela Lei 

12.529/110), além das leis específicas a determinados setores, que, em defesa da 

Ordem Econômica, determina o compartilhamento de infraestruturas essências. 

Tendo em conta que a Constituição Federal de 1988 alçou, em seu artigo 

170, a Defesa a Ordem Econômica, a Livre Concorrência e a Livre Iniciativa como 

princípios constitucionais, a doutrina brasileira interpreta que o Ordenamento 

Jurídico Brasileiro, ao menos após a década de 1990, abarca o uso da Doutrina das 

Essential Facilities.  

Todavia, há divergência doutrinária sobre dois aspectos importantes deste 

instituto estrangeiro. O primeiro deles é se haveria, na legislação brasileira, 

dispositivo que determine o dever geral de compartilhamento de bem ou 
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infraestrutura de acesso essencial nos moldes da legislação americana, Seções Um 

e Dois do Sherman Act, e europeia, artigos 86 e 87 do Tratado de Roma. Parte da 

doutrina brasileira entende que as únicas infraestruturas de acesso em que podem 

ser aplicadas a Doutrina das Essential Facilities é aquela regulada pelas leis 

setoristas, em razão da inexistência de dispositivo geral para o compartilhamento de 

bens ou infraestruturas de acesso. Neste trabalho, todavia, procurou-se defender a 

tese de que existe um dever geral de compartilhamento de bens ou infraestruturas 

de acesso, o que pode se extrair da Lei de Defesa a Concorrência, pela Lei de 

Liberdade Econômica e pelo artigo 421 do Código Civil. 

O segundo ponto em que não há consenso entre os autores brasileiros é 

sobre a natureza jurídica do compartilhamento forçado advindo da Doutrina das 

Essential Facilities. Maria Sylvia Zanella Di Pietro entende que a natureza do acesso 

a bem ou infraestrutura de acesso seria de “servidão administrativa”, ou seja, seria o 

uso público de bem privado. Buscou-se, ao longo deste trabalho, entretanto, apoiar-

se nos ensinamentos de Calixto Salomão Filho e Alexandre Santos de Aragão, os 

quais entendem que o dever de acesso proveniente da Doutrina das Essential 

Facilities teria uma natureza de contrato privado, sendo verdadeiro dirigismo 

contratual. A uma, por facilitar a aplicação da Doutrina das Essential Facilities pelo 

poder judiciário tal qual como é feito nos Estados Unidos, onde surgiu este instituto. 

A duas, porquanto se tratar o compartilhamento de bem ou infraestrutura de acesso 

relação interpessoal, não havendo uma titularidade da essential facility ao poder 

público como ocorre nas servidões.  

No Brasil, a Doutrina das Essential Facilities tem, na maioria das vezes, sido 

aplicada pelo CADE. Logo, há uma predileção no território brasileiro em utilizar a 

Doutrina das Essential Facilities como uma intervenção do Estado na economia com 

aplicação por órgãos administrativos reguladores. No judiciário, existem poucos 

casos que versam sobre a Doutrina das Essential Facilities, sendo encontrado, 

dentre a jurisprudência do STJ, tão somente um precedente que a mencionou 

expressamente, o qual, embora tenha reconhecido a aplicação da doutrina no Direito 

Brasileiro, o voto vista da Ministra Nancy Andrighi foi voto vencido, não sendo, no 

julgamento final aplicada esta dogmática. 

Por fim, quanto aos contornos contratuais da Doutrina das Essential Facilities 

tendo em vista o Direito Brasileiro, explorou-se dois conceitos de função social do 

contrato para analisar seu enquadramento.  
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O primeiro deles foi desenvolvido por Calixto Salomão Filho e determina que 

função social do contrato está voltada para defesa de valores institucionais os quais, 

só poderiam ser respeitados se levados em conta interesses individuais e coletivos. 

Sob o ponto de vista deste conceito, concluiu-se que a Doutrina das Essential 

Facilities respeita a função do contrato, na medida em que protege valores 

institucionais (livre concorrência e livre inciativa) considerando interesses privados 

(daquele que almeja acessar determinado mercado) e coletivo (os consumidores 

que serão beneficiados pela concorrência). 

O segundo conceito de função trabalhado foi proposto por Antônio Junqueira 

de Azevedo, que entende a função social como um limitador da interferência externa 

nos contratos. Tendo em vista este conceito, chegou-se ao entendimento de que a 

Doutrina das Essential Facilities traria complemento à função social do contrato, 

pois, ainda que terceiros, a princípio, não possam interferir na relação contratual das 

partes, é necessário verificar, no caso da Doutrina das Essential Facilities, se a 

relação contratual não ofende a livre a iniciativa, o que pode ser medido pelo 

critérios estabelecidos pela Doutrina das Essential Facilites, isto é, verificando se a 

relação contratual entre as partes não impede que terceiro acesse determinado 

mercado pela impossibilidade de obter uma essential facility.  

A conclusão final do trabalho foi que a Doutrina das Essential Facilities se 

adequa ao Direito Contratual Brasileiro, podendo ser aplicada dentro deste, na 

medida em que está de acordo com a função social do contrato, ou seja, seria caso 

que, conforme o artigo 421 do Código Civil, a liberdade de contratar poderia ser 

limitada, forçando o compartilhamento de bem ou infraestrutura de acesso através 

de contrato privado. Deste modo, seria possível trazer mais objetividade a função 

social do contrato, pois a Doutrina das Essential Facilities possui requisitos 

amplamente trabalhados e divulgados pela jurisprudência e doutrina alienígena. Por 

fim, estudar a Doutrina das Essential Facilities com base no Direito Privado, 

principalmente no Direito dos Contratos, tornaria mais viável a utilização de referida 

doutrina pelo poder judiciário brasileiro. 
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