
MP da Liberdade
Econômica

César Mattos 
Secretário de Advocacia da Concorrência e 

Competitividade (SEAE/SEPEC/ME)

São Paulo, 17 de junho de 2019



Por que não regular?



Por que regular!?



Abuso de 
Poder

Regulatório X 
Capitalismo

de Laços



O abuso do poder regulatório em benefício 
de alguns

• É recorrente a utilização da máquina estatal, nas três esferas 
administrativas, para beneficiar grupos econômicos específicos. 

• O art. 4º da MP prevê ser dever da administração pública NÃO incorrer em 
ações que possam lesar a concorrência.

There is a sense in which every society is capitalist. The Soviet Union was
capitalist, but it was state capitalism. Latin American societies in the past have
been capitalist, but it has been oligarchic capitalism. So what we really need to
talk about is not capitalism but free market or competitive capitalism which is
the system that we would like to have adopted, not just capitalism. Milton
Friedman – Capitalism and Freedom 1963



CAPÍTULO III
DAS GARANTIAS DE LIVRE INICIATIVA

• Vedações:

• I - criar reserva de mercado ao favorecer, na regulação, grupo 
econômico, ou profissional, em prejuízo dos demais concorrentes;

• II - redigir enunciados que impeçam a entrada de novos competidores
nacionais ou estrangeiros no mercado;

• III - criar privilégio exclusivo para determinado segmento econômico, 
que não seja acessível aos demais segmentos;

• IV - exigir especificação técnica que não seja necessária para atingir o 
fim desejado;



CAPÍTULO III
DAS GARANTIAS DE LIVRE INICIATIVA

• Vedações:

• V - redigir enunciados que impeçam ou retardem a inovação e a adoção de 
novas tecnologias, processos ou modelos de negócios, ressalvadas as 
situações consideradas em regulamento como de alto risco;

• VI - aumentar os custos de transação sem demonstração de benefícios;

• VII - criar demanda artificial ou compulsória de produto, serviço, ou 
atividade profissional, inclusive de uso de cartórios, registros ou cadastros;

• VIII - introduzir limites à livre formação de sociedades empresariais ou de 
atividades econômicas; e

• IX - restringir o uso e o exercício da publicidade e propaganda sobre um 
setor econômico, ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas em lei.





CAPÍTULO IV
DA ANÁLISE DE 
IMPACTO 
REGULATÓRIO

• Art. 5º As propostas de edição e de alteração de
atos normativos de interesse geral de agentes
econômicos ou de usuários dos serviços prestados,
editadas por órgão ou entidade da administração
pública federal, incluídas as autarquias e as
fundações públicas, serão precedidas da realização
de análise de impacto regulatório, que conterá
informações e dados sobre os possíveis efeitos do
ato normativo para verificar a razoabilidade do seu
impacto econômico.

• Parágrafo único. Regulamento disporá sobre a data
de início da exigência de que trata o caput e sobre o
conteúdo, a metodologia da análise de impacto
regulatório, sobre os quesitos mínimos a serem
objeto de exame, sobre as hipóteses em que será
obrigatória sua realização e sobre as hipóteses em
que poderá ser dispensada.

“One of the great mistakes is to judge policies and
programs by their intentions rather than their
results”. Interview by Friedman, 1975



NECESSIDADE DE ASSIMETRIA DA AIR NO CASO 
BRASIL

•AIR deve ser instrumento de BLINDAGEM do cidadão contra a constante 
imposição de ônus por parte do Estado

•AIR NÃO deve ser instrumento burocrático para manutenção do status 
quo e barreira à desregulamentação.

“Concentrated power is not rendered harmless by the good intentions of 
those who create it”. Friedman, Capitalism and Freedom 1962



Trata-se de uma Iniciativa 
neoliberal que só beneficia 
as pessoas físicas e jurídicas 
mais ricas em detrimento 
do social?

NÃO .......... Exemplos:
Art. 3º São direitos de toda pessoa ............. 

I - desenvolver, para sustento próprio ou de sua família,
atividade econômica de baixo risco, 

IV - receber tratamento isonômico de órgãos e de 
entidades da administração pública....

Art. 4º É dever da administração pública ......evitar o 
abuso do poder regulatório de maneira a, indevidamente:

• I - criar reserva de mercado ao favorecer, na regulação, 
grupo econômico, ou profissional, em prejuízo dos 
demais concorrentes;

• II - redigir enunciados que impeçam a entrada de novos 
competidores nacionais ou estrangeiros no mercado;

• III - criar privilégio exclusivo para determinado 
segmento econômico, que não seja acessível aos 
demais segmentos;
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