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RESUMO 

 
 
 

O presente trabalho tem por escopo analisar o direito da concorrência, situando-o como 

instrumento de implementação de políticas públicas para o desenvolvimento econômico. A 

associação entre as temáticas do direito da concorrência e o desenvolvimento econômico, 

instrumento e possível efeito, corresponde, sobretudo, à função múltipla da questão 

concorrencial, que possibilita com que esta seja arrolada ao mesmo tempo, como política 

pública, e garantia de manutenção sistêmica. Igualmente, leva-se em consideração, os 

relevantes impactos que as relações concorrenciais diretas, ou indiretas, geram nas mais 

variadas esferas da vida econômica e social, como no pleno emprego, nas relações de 

consumo e, sobretudo, no desenvolvimento. Para alcançar o intento, foram analisadas as 

concepções tradicionais do Direito da Concorrência aplicado ao poder econômico no mercado 

e à regulação, em abordagem que compreende ainda, o estudo da noção do poder, e ordem 

econômica e concorrencial brasileira.  Tratou-se também da questão do desenvolvimento, sob 

aspectos conceituais e históricos. Analisa ainda o Direito da Concorrência como instrumento 

de implementação de políticas públicas para o desenvolvimento econômico, seguindo uma 

abordagem que compreende a verificação de determinadas práticas concorrenciais aplicadas 

ao desenvolvimento adotadas por alguns países, sob uma perspectiva crítica, que não despreza 

o contexto internacional, a globalização, as diferenças e os conflitos que se estabelecem entre 

os Estados periféricos e as nações hegemônicas no âmbito da economia mundial. 

 

 
Palavras-chave: Direito da Concorrência. Desenvolvimento econômico. Política pública. 
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ABSTRACT 
 
 
 

The present work aims to analyse the antitrust law, pointing it as an instrument for public 

policies implementation to economic development. The association between atitrust law and 

economic development, instrument and posible effect, is based on the antitrust multiple 

function, which performs it both as public policy and systemic maintaining. Also, it takes into 

account the relevant impacts of competition in the most diverse spheres of social and 

economic life, as full employment, consumer relations, and especially in development. To 

achieve the intent, were analyzed as the traditional conceptions of antitrust law applied to 

economic power and regulation, in approach that also includes the study of the concept of 

power, economic, and antitrust law in Brazil. The development issue, was analyzed under 

conceptual and historical aspects. The work also nalyses have the antitrust law as a tool for 

implementation of public policies for economic development, following an approach that 

includes the verification of certain competitive practices applied to development adopted by 

some countries, under a critical perspective, not flouting the international context, and 

globalisation, differences and conflicts which lay between hegemonic and developing nations 

within the global economy. 

 
 

KeyWords: Antitrust law. Economic development. Public policies 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

Ramificação do que tem sido denominado pela doutrina de Direito Econômico, o 

Direito da Concorrência, ou Direito Antitruste é tema recorrente na agenda contemporânea. 

Fenômeno multifacetado e complexo, com profundas implicações, tanto na vida social quanto 

nas mais variadas áreas do conhecimento humano, sobretudo na Economia e no Direito, tem 

ocupado lugar de destaque no contexto das políticas públicas.  

Este ramo do Direito, intimamente relacionado aos institutos da regulação e da 

limitação jurídica do poder econômico, origina-se de uma premissa sócio-econômica 

fundamental, segundo a qual todo agrupamento social, organizado sob a tutela de um poder 

estatal que tenha como fundamento a economia de mercado, deve possuir um conjunto de 

princípios e regras capazes de possibilitar seu funcionamento e garantir um nível mínimo de 

controle nas relações econômicas2. Parte-se do princípio de que o mercado, a despeito de ser 

uma instituição socioeconômica3 tipicamente capitalista, apresenta falhas em certas 

circunstâncias, sendo, portanto, incapaz de se auto-regular em termos absolutos. 

Genericamente, o Direito da Concorrência busca instituir normas para garantir o 

funcionamento dos mercados, a fim de proporcionar a alocação eficiente dos recursos e a 

maximização do bem-estar dos consumidores, bem como, repelir condutas anticoncorrenciais 

ou abusos do poder econômico sob suas variadas formas. 

 Nesta senda, o princípio da livre concorrência foi incorporado à Constituição Federal 

do Brasil, no rol dos “Princípios Gerais da Atividade Econômica” sob uma ótica 

                                                 
2 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial: as estruturas. 2  ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 20. 
3 A expressão é de autoria de Rachel Sztajn: “Possível pensar-se em mercados como instituições 
socioeconômicas; Instituição, do étimo latino instituere, que se traduz por fundar, ordenar, regular, é palavra que 
denota a intenção de quem a usa de chamar a atenção para uma das funções, talvez a mais relevante, dos 
mercados: a de ordenar ou regular a troca econômica, tornar eficiente a circulação de bens na economia”. 
SZTAJN, Rachel. Teoria jurídica da empresa: atividade empresária e mercados. São Paulo: Atlas, 2003. p. 33. 
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desenvolvimentista, que busca sistematizar os dispositivos relativos à configuração jurídica 

da economia e à atuação do Estado no domínio econômico, voltada para a transformação das 

estruturas sociais, mediante a instituição de uma ordem econômica aberta para a construção 

de uma sociedade de bem-estar, pautada em uma série de princípios fundamentais.  

Da mesma forma, sob orientação dos dispositivos constitucionais aplicáveis à livre 

iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e 

repressão ao abuso do poder econômico, foi promulgada a Lei nº 8.884/1994, que dispõe 

sobre a prevenção e a repressão às infrações à ordem econômica, voltada, mormente para a 

implementação de um sistema brasileiro de defesa da concorrência. 

O tema aliado às questões do desenvolvimento e da elaboração de políticas públicas 

pelo Estado em um contexto contemporâneo de globalização é oportuno e relevante. Sua 

análise é feita em momento de reestruturação das leis de concorrência no Brasil, onde a 

questão do desenvolvimento econômico tem ocupado o centro dos debates nacionais.  

O contexto internacional é também de relevância, não apenas pela internacionalização 

das preocupações concorrenciais, fruto da globalização econômica e da onda liberalizante que 

emergiu no início da década de 1980, mas pela importância que o fator “desenvolvimento” 

tem adquirido nos últimos anos, sobretudo nas discussões aplicadas ao comércio 

internacional e aos países não desenvolvidos. Destaca-se ainda o fato de vários estudiosos 

contemporâneos da economia, como Amartya Sen4 e Joseph Stiglitz5, defenderem uma nova 

abordagem do desenvolvimento em concomitância com objetivos socioeconômicos que 

transcendem a perspectiva de mero funcionamento dos mercados6, que ao contrário do que 

afirmam os postulados clássicos, não são perfeitos em regra.  

                                                 
4 Cf. SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
5 Cf. STIGLITZ, Joseph E. A. A globalização e seus malefícios. São Paulo: Futura, 2002.  
6 Referida afirmação permite uma série de reflexões em vários níveis acerca das relações que se estabelecem 
entre os conceitos de justiça e eficiência, temas que por vezes foram apresentados ora como sinônimos, ora como 
dicotomias. A interpretação de que “justo é ser eficiente” ou de que “ou é eficiente ou é justo” também gera uma 
série questionamentos e reflexões de ordem jurídico-filosófica que merecem um estudo específico. 
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As falhas do mercado são objeto de estudo de vários pensadores econômicos, como 

John Maynard Keynes7, que em sua obra A teoria geral do emprego, dos juros e da moeda, 

aponta a necessidade de intervenção do Estado na Economia, aliada ao instinto de ganho 

individual da iniciativa privada, como forma de aperfeiçoamento e preservação do sistema 

capitalista.  

A incapacidade do mercado de resolver suas falhas trouxe aos organismos estatais 

necessidades de elaboração de políticas econômicas, dentre as quais se destaca a defesa da 

concorrência, instrumento passível de afetar a acumulação capitalista. Neste contexto, o 

Estado deixa de ser meramente garantidor formal da concorrência mercantil, como pretendia 

a ordem liberal, para tornar-se implementador de políticas públicas orientadas à perpetuação 

das condições de acumulação capitalista. 

 Em princípio a idéia de regulação do Estado na atividade privada, frente ao ânimo de 

acumulação capitalista, muitas vezes motivado por fatores sociais, pode parecer uma 

evolução do ponto de vista sociológico, mas não sob o aspecto filosófico. Trata-se meramente 

de um instrumento de manutenção do capitalismo8 ou do status quo.  

Da mesma forma, verifica-se uma convergência entre propostas liberais e 

planificadoras que, fugindo aos riscos da opção radical pelo livre mercado, procura encontrar 

a medida certa entre Estado e mercado. Assim sendo, o Direito da Concorrência constitui 

                                                 
7 KEYNES, John. Teoria geral do emprego, do juro e da moeda. São Paulo:  Atlas, 1992. 
8 Neste sentido é interessante a análise do filósofo marxista Eugeny Pasukanis que em sua obra Teoria Geral do 
Direito e Marxismo, situa a legalidade na circulação mercantil, vinculando direito e capitalismo. Segundo 
Pasukanis o Direito não seria apenas um conjunto de normas, mas um instrumento de dominação. O autor 
soviético busca em sua obra explorar as possibilidades de uma crítica às formas de dominação de classe que se 
realizam através do direito: “O próprio Marx salienta que as relações de propriedade, que constituem a camada 
fundamental e mais profunda da superestrutura jurídica, se encontram em contato tão estreito com a base, que 
aparecem como sendo as mesmas relações de produção, das quais são a expressão jurídica. O Estado, ou seja, a 
organização da dominação política de classe, nasce sobre o terreno de relações de produção e de propriedade 
determinadas. As relações de produção e sua expressão jurídica formam o que Marx denominou, na esteira de 
Hegel, de sociedade civil. A superestrutura política e notadamente a vida política estatal oficial são momentos 
secundários e derivados”. PASUKANIS. Teoria Geral do Direito e Marxismo. São Paulo: Acadêmica, 1989. p. 
61.  
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uma forma de fazer com que a regulamentação e a liberalização prevaleçam em um mesmo 

ambiente econômico9. 

A instituição de leis antitruste não é, portanto, mera questão de política econômica, 

mas uma necessidade sistêmica da economia liberal10, que historicamente deu-se em 

simultaneidade com a globalização e com a abertura dos mercados.  

Até o início da década de 1990, considerável parcela das economias, em especial às 

dos chamados “países em desenvolvimento” eram fechadas, caracterizadas por um alto grau 

de intervencionismo e monopólio estatal. A partir de então, em razão de uma série de 

demandas decorrentes da globalização, da política internacional e do capitalismo orientado 

sob a ótica liberal11, iniciou-se um processo de abertura econômica e privatização de 

empresas estatais. 

À época, muitas empresas recém-privatizadas, especialmente as prestadoras de 

serviços de caráter público, permaneceram monopolistas ou detentoras de excessivo poder de 

                                                 
9 Allyson Mascaro também vincula capitalismo e legalidade: “A lógica capitalista, pelo Estado burguês e pela 
legalidade, e não mais pela vontade do absolutista, torna-se plena e autônoma. A legalidade faz o papel de 
garantidor perpétuo e filtro necessário da produção econômica, em lugar da permanente obtenção da vontade 
política. A história anterior do direito capitalista foi a luta pela montagem do sistema da legalidade. A partir de 
agora, a sua história é simplesmente a manutenção do próprio sistema, ou a sua reprodução a partir de si mesmo. 
Inaugurar-se-ão, a partir daí, os direitos humanos consolidados e garantidos pelo Estado, o capitalismo 
respaldado legalmente na exploração da mais-valia, na propriedade privada e no lucro mercantil e produtivo”. 
MASCARO, Alysson Leandro. Crítica da legalidade e do direito brasileiro. São Paulo: Quartier Latin, 2003. p. 
34. 
10 A criação de leis de concorrência tem sido recomendada pelos países desenvolvidos a países em vias de 
desenvolvimento, como importante mecanismo para garantir e melhorar as reformas feitas anteriormente 
(combate à inflação, estabilidade monetária, abertura dos mercados, entre outros), ao mesmo tempo em que a 
desregulamentação e a liberação do comércio espalharam-se pelo mundo, especialmente na década de 1990.  
11 O Estado Brasileiro se insere neste contexto histórico. Mascaro faz um paralelo entre liberalização e 
legalidade, relacionando este período liberal com o “desmoronamento dos arranjos políticos institucionais e do 
modelo econômico nacional desenvolvimentista, de substituição de importações que teve duas respostas no 
campo aberto pela redemocratização. Do lado jurídico, com a Constituição Federal de 1988 principalmente, mas 
com uma série de legislações infraconstitucionais dando-lhe aparato. O modelo proposto no movimento de saída 
da ditadura militar foi de ampliação das garantias sociais, descompassadas, mas com um nítido viés de ganhos 
em face de uma realidade política até então despreocupada com a questão social. Se por um lado o rearranjo 
institucional jurídico encaminhou-se para uma crescente democratização e a consolidação legislativa de garantias 
sociais como arma jurídica de operação de políticas públicas sociais, por outro lado não foi este o modelo que 
emergiu da deterioração das estruturas político-econômicas desenvolvimentistas que perduraram até o auge da 
ditadura. O modelo de estabilização econômica e de hegemonia política resultante a partir da deriva do modelo 
desenvolvimentista vai-se delineando a partir de meados da década de 1990”. Cf. MASCARO, Alysson Leandro. 
Introdução à filosofia do direito: dos modernos aos contemporâneos. São Paulo: Atlas, 2002. p.34. 
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mercado, situação que veio demandar ações regulatórias e políticas estatais aplicadas ao 

mercado.  

Os grandes conglomerados mundiais, bem como os países desenvolvidos têm 

defendido a instituição de políticas antitruste12 em âmbito mundial à medida que estas 

possibilitam o acesso aos mercados por meio de regras claras de funcionamento. O referido 

contexto pode ser verificado nas palavras de Ajit Singh, em documento apresentado no 

encontro do G-24, em março de 2002: “[…] Hence, under the new International Financial 

Architecture which is being constructed following the Asian crisis, emerging countries are 

being asked to reform their systems of corporate governance, labour laws, competition policy 

and other similar institutional structures”. 13 

O processo de globalização e a conseqüente integração dos mercados propiciaram a 

intensificação da circulação de bens, serviços, tecnologia, cultura, capitais e costumes, 

fomentados principalmente pelo rápido desenvolvimento dos sistemas de comunicação, vindo 

debilitar a capacidade de regulação dos governos. Assim, a autonomia ou mesmo a soberania 

absoluta dos Estados restou comprometida em razão da interdependência operada entre as 

decisões estatais e a dinâmica capitalista global. 

É bem verdade, que essa dependência recíproca entre os países, criou no passado uma 

submissão inconcebível pelos Estados soberanos. Hodiernamente, ainda que oficialmente não 

se recoloque a soberania em questão, é latente que os governos têm sofrido e tendem a sofrer 

cada vez mais, o que André-Jean Arnauld denomina de “erosão em suas autoridades em razão 

da porosidade das fronteiras”14. Assim, nem sempre a adoção de políticas de concorrência, 

entre outras, constitui uma opção por parte dos governos, conforme relata Singh:  

                                                 
12 No caso do Brasil, cf. BRASIL, MINISTÉRIO DA FAZENDA. Reformas Microeconômicas e Crescimento de 
Longo Prazo. www.fazenda.gov.br/spe/Texto_Versao%20Final%205.pdf. Acesso em 15 de novembro de 2005. 
13 SINGH, Ajit. Competition and competition policy in emerging markets. New York: United Nations 
Publication, n. 18, sept. 2002. p. 1.  
14MELLO, Celso D. Albuquerque (Coord). Anuário direito e globalização, 1: a soberania. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1999, p. 25. 
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Contrary to the wishes of developing countries, the so-called ‘Singapore 
issues’ were included in the WTO’s November 2001 Doha Declaration of 

Ministers: these are investment, competition policy, trade facilitation and 

government procurement. Competition policy was put on the agenda at the 
Singapore Ministerial meeting in 1996 as part of a review of the relationship 

between trade and investment. As this topic was being included in the WTO’s 

work program – even at time over the objections of developing countries – it 

was agreed that the matter should be studied by a working group with a remit 

to pay particular attention to the development dimensions of competition 

policy. This was to be without prejudice to the question of any prospective 

negotiations on the subject. However, five years later at Doha, in one of the 

more confusing paragraphs of the Declaration, Ministers ‘agreed that 

negotiations will take place after the fifth Session of the Ministerial 

Conference on the basis of a decision to be taken, by explicit consensus, at 
that Session on modalities of negotiations. ‘ Many, but by no means all, 

developed countries consider this as a mandate to launch negotiations at the 

fifth Ministerial in 2003 or shortly thereafter, whereas most may be years off, 

as a decision to launch them must be taken by “explicit consensus”. Much of 

this divergence arises from the undefined word ‘modalities’ which countries 

choose to interpret in different ways. 

 

At India’s request, Youseff Hussain Kamal, the Conference Chair at Doha, 

presented the following clarification: ‘in my view, this would give each 
Member the right to take a position on modalities that would prevent 

negotiations from proceeding after the fifth Session of Ministerial Conference 

until that Member is prepared to join in an explicit consensus’. As the 
clarification seems to express only a personal view, the legal status of the 

Chair’s statement remains unclear. It is not formally attached to Ministerial 

Declaration itself, but forms part of the official Conference proceedings. 

 

Be that as may, it is quite clear that sooner or later developing countries will 

need to ready to enter into discussions or negotiations with advanced 

countries with respect to competition policy at WTO as well as other 

multilateral, regional or bilateral for a. International concern about the state 

if competition policy in emerging countries precedes and goes beyond the 
Doha Declaration. This is because these issues also derive their analyses of 

the Asian financial crisis in 1997-1998 and subsequent proposals on the New 

International Financial Architecture. Competition and competition policy 
figure prominently in these designs for a new architecture for the global 

system.15 

 
 
Mesmo diante do inevitável contexto internacional, que conforme foi demonstrado, 

não é consensual, nem caminha em estrita concomitância com as vontades dos diversos 

governos de Estado, a concorrência e a política de concorrência, têm se caracterizado como 

                                                 
15 SINGH, op. cit., p. 1-2. 
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importantes instrumentos componentes de uma política de desenvolvimento econômico, em 

especial para os países denominados periféricos.  

 A discussão que se estabelece entre Direito da Concorrência e desenvolvimento, tem 

impacto interessante quando se analisa a necessidade de os países em desenvolvimento ou 

periféricos, no contexto econômico mundial, abandonarem esta desconfortável denominação, 

tornando-se, por conseguinte, desenvolvidos. 

 A condição “periférica” dos países em desenvolvimento, a despeito de colocá-los às 

margens da economia mundial, não os faz desprezíveis para o capitalismo, haja vista que o 

referido modelo econômico tem como motor a busca constante, ou cada vez maior pela 

acumulação de capital. Com efeito, não é preciso que um determinado país seja desenvolvido 

para que tenha um mercado consumidor de interesse para o capital. 

 Entretanto, a idéia de conjugação entre política de concorrência e desenvolvimento 

econômico, conforme afirmou Gesner de Oliveira no 1º Simpósio de Concorrência da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, é passível de gerar duas visões equivocadas: a de que 

os países em desenvolvimento deveriam replicar “as melhores práticas” dos países 

desenvolvidos, e; de que a defesa da concorrência não é importante para os países em 

desenvolvimento16.  

            De qualquer forma, várias evidências sugerem que a defesa da concorrência aplicada 

como uma política pública para o desenvolvimento é ainda mais importante aos países que 

ainda não atingiram o nível de desenvolvimento desejado.  

 Para Ivo Waisberg17 a estrutura das leis antitruste para os países em desenvolvimento 

deve levar em consideração, como um de seus objetivos, o interesse pelo desenvolvimento, e 

                                                 
16 Em 09.06.2006 durante o 1º Seminário de Concorrência da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Gesner de 
Oliveira, afirmou que defesa da concorrência e regulação, constituem fatores cruciais para o desenvolvimento. 
Segundo ele, a regulação em particular, demanda regras claras e estáveis passíveis de atração de investimentos 
que poderão em tese propiciar um crescimento sustentado. 
17 WAISBERG, Ivo. Direito e política da concorrência para os países em desenvolvimento. 2005. Tese 
(Doutorado em Direito) – PUC-SP, São Paulo, 2005. 
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recorda que a referida perspectiva não é a adotada pelos países desenvolvidos, como por 

exemplo, os Estados Unidos. Fox18, autora norte-americana aponta a existência de tensões 

entre modelos de antitruste e políticas de desenvolvimento: 

Historicamente, leis e política antitruste têm estado entre dois paradigmas: 
defesa da concorrência e pró-eficiência. A aceitação do primeiro minimizou 
as diferenças entre política de concorrência e interesses de desenvolvimento, 
tornando possível imaginar a harmonização das regras restritivas de comércio 
daquelas nações que desejavam promover a competição e aquelas que 
desejavam limitar a exploração. Por outro lado, o segundo paradigma aguçou 
as diferenças entre os objetivos de eficiência dos países capitalistas 
industrializados e os interesses de desenvolvimento dos países em 
desenvolvimento, tornando a harmonização algo irreal. 

  

Assim, a competição, aliada à eficiência e ao progresso tecnológico inerente, tem 

conseqüências diretas na produtividade, com implicações em crescimento sustentado. O 

presente trabalho ocupa-se de analisar e de sugerir algumas linhas de investigação e reflexão 

acerca do Direito da Concorrência, assim considerado como ingrediente importante do 

processo de desenvolvimento econômico. 

A análise é feita dentro do contexto capitalista-globalizado que ora se apresenta sob 

uma perspectiva crítica e realista do Direito, que na esteira de Hegel e nas palavras de 

Kojéve, quando aplicado à sociedade econômica “[...] is in the final analysis nothing other 

than a Market-that is, the ‘place’ where exchanges of products of Work occur. Thus, the 

especific Droit of this society, economic Droit, is the Droit that is applied to social 

interactions aiming at the exchange of artifacts. It is to these interactions that this Droit 

applies a given ideal of Justice […]”. 
19

  

O trabalho está dividido em três partes, duas com conteúdos mais amplos e uma outra 

que trata de forma mais específica o tema em análise. A primeira parte busca analisar o 

                                                 
18 FOX, Eleanor. Harnessing the multinational corporation: to enhance third world development x the rise and 
fall and future of antitrust as regulator. 10 Cardozo: L. Rev, 1989. 

19 KOJEVE, Alexandre. Outline of phenomenology of right.  Tradutor: FROST, Bryan-Paul. Lanham: Rowman 
& Littlefield Publishers, Inc., 2000. p. 434.  
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Direito da Concorrência aplicado ao poder econômico no mercado e à regulação, em 

abordagem que compreende ainda, o estudo da noção do poder, das principais concepções e 

conceitos do Direito Antitruste, bem como, da ordem econômica e concorrencial brasileira. A 

segunda parte trata da questão do desenvolvimento sob os aspectos conceituais, históricos, 

além de relacioná-lo ao Direito, a Constituição Brasileira de 1988, ao Estado Brasileiro e ao 

fenômeno da globalização. Finalmente, a terceira e última parte, analisa o Direito da 

Concorrência como instrumento de implementação de políticas públicas para o 

desenvolvimento econômico, seguindo uma abordagem que compreende a verificação de 

determinadas práticas concorrenciais aplicadas ao desenvolvimento adotadas por alguns 

países. Analisa-se ainda, a importância das políticas de concorrência, sobretudo para os 

países em desenvolvimento, sob uma perspectiva crítica, que não despreza o contexto 

internacional, o fenômeno da globalização, as diferenças e os conflitos que se estabelecem 

entre os Estados periféricos e as nações hegemônicas no âmbito da economia mundial.  
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2    DIREITO DA CONCORRÊNCIA: BREVE ABORDAGEM APLICADA AO  PODER 

ECONÔMICO NO MERCADO E À REGULAÇÃO 

 

2.1 BREVE ANÁLISE SOBRE A NOÇÃO DE PODER 

 

 Uma breve digressão sobre a noção de poder é de salutar importância para a 

compreensão do tema tratado no presente estudo, em especial, em relação a este capítulo que 

discorre sobre a questão do poder econômico, aspecto basilar no estudo do Direito da 

Concorrência. 

 O poder, em suas variadas derivações e concepções, tem ao longo da história humana, 

se firmado como componente fundamental das relações sociais, que mantém com o direito 

uma série de convergências e pontos de tensão. 

 Via de regra, a idéia de poder perfaz-se numa interação que apresenta-se por meio da 

influência de determinados sujeitos sobre outros, ou corresponde à representação da 

capacidade de levar alguém a fazer algo do interesse de outrem, detentor do poder. Referida 

concepção gera por vezes uma visão pejorativa das relações de poder, associada á submissão 

ou à opressão. 

 Por vezes, ao longo da história, verificou-se uma série de tentativas de justificação 

filosófica do exercício do poder sob as mais diferentes formas; ora atribuindo ao seu detentor 

prerrogativas divinas, ora sob a emersão de imperativos categóricos dotados de racionalidade, 

sob a proteção do chamado “direito natural”20 ou ainda, sob o amparo de teorias 

contratualistas. 

                                                 
20 Segundo Voltaire: “O direito natural é aquele que a natureza indica a todos os homens. Educastes vosso filho, 
ele vos deve respeito como a seu pai, reconhecimento como a seu benfeitor. Tendes direito aos frutos da terra 
que cultivastes com vossas mãos. Fizestes e recebestes uma promessa, ela deve ser cumprida. Em todos os casos, 
o direito humano só pode se fundar nesse direito de natureza; e o grande princípio, o princípio universal de 
ambos, é, em toda a terra: ‘Não faças o que não gostaria que te fizessem’ ”.  VOLTAIRE. Tratado sobre a 

tolerância. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 33. 
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 É bem verdade, que as referidas concepções, com evidentes desdobramentos na teoria 

do direito e nas relações sociais, variam de acordo com o período histórico e cultural a ser 

analisado. Tais reflexões dizem respeito não apenas a justificação do exercício do poder, mais 

ainda; buscam identificar o “detentor do poder”, bem como, o estabelecimento dos vínculos, 

voluntários ou não, com aqueles que devem obedecer às ordens e desígnios derivados desta 

relação. 

 O período de ruptura do feudalismo e o surgimento do capitalismo demonstram, de 

forma clara, essa troca de bastões entre os fatores ou agentes detentores de poder em um 

mundo estático de economia feudal, que passa a dar lugar à dinâmica das relações de troca e 

de comércio. 

 Em consonância com a história, a teoria filosófica do início da Idade Moderna, 

conforme explica Allyson Leandro Mascaro, atentou-se para esse novo momento:  

 

As tradicionais explicações medievais do poder divino e humano cedem 
lugar, como no caso de Maquiavel, a uma compreensão que busca ser 
realista na análise do papel e da ação do governante. Deixam de existir as 
meras afirmações teológicas, para em seu lugar assumirem de vez os 
princípios da política. É no espaço político que a burguesia vai 
conquistando suas liberdades e às possibilidades negociais [...], a teoria do 
Estado começa a tomar corpo nesse período.21 
 

 Nessa época, ao passo em que se consolida a teoria estatal que identifica o Estado 

como titular do exercício do poder em suas variadas dimensões, inicia-se também uma série 

de reflexões acerca da liberdade individual22 e da liberdade de comércio, patrocinadas pela 

burguesia em ascensão. 

                                                 
21 MASCARO, Alysson Leandro. Introdução à filosofia do direito: dos modernos aos contemporâneos. São 
Paulo: Atlas, 2002. p. 19. 
22 Entre os filósofos modernos, destaca-se Kant. Para ele a liberdade individual não é demonstrada a partir das 
ações do indivíduo, mas a partir da existência de uma lei moral natural. Para Kant, a lei moral é um fato da 
razão, imediatamente nela existente. Assim, a liberdade é uma exigência lógica da razão. Cf. HECK, José 
Nicolau. Direito e moral: duas lições sobre Kant. Goiânia; Ed. Da UCG, 2000. 
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 Com efeito, as constantes lutas da burguesia contra os privilégios derivados dos 

governos absolutistas e da nobreza23, fizeram emergir, inclusive sob fundamentos teóricos, os 

direitos individuais que conduziam uma série de reflexões acerca da limitação do poder do 

Estado, aspecto de fundamental importância para o desenvolvimento do capitalismo.   

 Mascaro explica muito bem esse período, bem como expõe de maneira clara, o quanto 

a concepção filosófica moderna foi importante para o desenvolvimento das relações 

comerciais, e obviamente, para a justificação do exercício do poder para finalidades tão 

coerentes com os valores do capital: 

 

[...] a filosofia do direito moderno, em seu início, faz o elogio do Estado, 
tendo em vista que o Estado é o elemento unificador da sociedade e esteio da 
atividade burguesa. Mas, logo em seguida, fará a crítica do Estado, tomado 
em sua forma absolutista, tendo em vista que a trajetória do capitalismo na 
Idade Moderna é o sentido da limitação do Estado. O controle burguês do 
Estado passa a exercer-se de modo inequívoco a partir do momento em que 
se considera que o Estado está subordinado ao interesse individual, e não o 
indivíduo jungido absolutamente pelo Estado.  
 
No capitalismo, abrem-se as grandes matrizes do pensamento filosófico que 
acompanham até hoje o discurso comum da filosofia do direito: 
individualismo, direitos subjetivos, limitação do Estado pelo direito, 
universalidade dos direitos, antiabsolutismo, contratualismo. Essas noções 
jusfilosóficas, surgidas das realidades sociais capitalistas de então, 
constituem um arcabouço comum que se poderia chamar de pensamento 
filosófico moderno. A modernidade na filosofia do direito é o paradigma 
mais usual e recorrente das explicações e legitimações do jurista até a 
atualidade. 24 

  

 No mesmo sentido, afirma o jurista italiano Norberto Bobbio:  

 

                                                 
23 O Manifesto Comunista de Marx e Engels faz um relato interessante da ascensão, ideológica e fática da 
burguesia no poder: “Cada passo no desenvolvimento da burguesia foi acompanhado por um avanço político 
correspondente. Uma classe oprimida sob autoridade da nobreza feudal, uma associação auto-governada na 
comuna medieval. Aqui, uma república urbana independente (como na Itália e na Alemanha); ali, o “Terceiro 
Estado” da monarquia, sujeito a impostos (como na França). Depois no período da manufatura propriamente 
dita, servindo à monarquia semi-feudal ou à monarquia absoluta como um contraponto à nobreza e, na verdade, 
pedra fundamental das grandes monarquias em geral. A burguesia, afinal, com o estabelecimento da indústria 
moderna e do mercado mundial, conquistou para si própria, no Estado representativo moderno, autoridade 
política exclusiva. O Poder Executivo do Estado moderno não passa de  comitê para gerenciar os assuntos 
comuns de toda a burguesia. MARX, Karl e Friedrich Engels. O manifesto comunista. Rio de janeiro: Paz e 
Terra,1998. p. 12. 
24 MASCARO, op. cit., p.21 
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Com a noção restritiva do Estado como órgão do poder coativo que permite 
a formação e assegura a persistência da grande dicotomia, concorre o 
conjunto das idéias que acompanham o nascimento do mundo burguês: a 
afirmação de direitos naturais que pertencem ao indivíduo e aos grupos 
sociais, independentemente do Estado e que como tais limitam e restringem 
a esfera do poder político; a descoberta de uma esfera de relações 
interindividuais, como são as relações econômicas, para cuja 
regulamentação não se faz necessária a existência de um poder coativo 
posto que se auto-regulam.25 

 

 Essa interpretação da economia como um sistema de liberdades individuais, trouxe à 

baila, uma questão de grande importância aplicável às relações de poder na sociedade e que 

constitui, ainda hoje, um dos temas centrais do direito contemporâneo, qual seja, a propagada 

defesa de um estado de “auto-suficiência” da economia frente à política, ao direito e ao 

Estado.  

 A relação de auto-suficiência, em consonância com a economia clássica, que 

estabeleceu os pontos empíricos de referência que ainda hoje definem as noções de liberdade 

e poder dos juristas e sistemas legais hodiernos é alvo de várias críticas associadas também, 

ao Estado de Direito Burguês. 

 Ao referir-se sobre o poder, Carl Schmitt identificava a forma do político, 

consubstanciada na relação amigo-inimigo, independente do modo apresentado. Ao passo em 

que rejeita as noções de liberdade e os imperativos inerentes ao Direito Burguês, relaciona 

“legalidade” ao estado de exceção ou a um ato ou momento de arbitrariedade do soberano: 

 

O liberalismo burguês nunca foi radical num sentido político. É óbvio, 
porém, que suas negações do Estado e do político, suas neutralizações, 
despolitizações e declarações de liberdade possuem igualmente um sentido 
político e se dirigem polemicamente numa determinada situação, contra um 
determinado Estado e seu poder político. Só que estas não são propriamente 
uma teoria do Estado ou uma idéia política. O liberalismo decerto não 
negou radicalmente o Estado, mas por outro lado também não encontrou 
nenhuma teoria positiva do Estado, mas procurou, isto sim, prender o 
político ao ético e subordina-lo ao econômico; ele criou uma doutrina da 

                                                 
25 BOBBIO, Norberto.  Estado, governo, sociedade: para uma teoria geral da política. Paz e Terra, [199-?]. p 33-
34. 
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divisão e do equilíbrio dos poderes, isto é , um sistema de obstáculos e 
controle do Estado.26 

 

 Hegel, alerta logo no prefácio de sua obra Princípios da Filosofia do Direito que as 

concepções de auto-suficiência ou ainda, de neutralidade das leis atinentes à economia, 

levaram ao equívoco de submeter o Estado ao direito privado ou ao bem estar privado em si e 

por si.27 

 Não obstante à gama de teorias justificadoras do exercício do poder, dentre outras 

prerrogativas ou direitos congêneres, neste estudo optar-se-á por interpretar o poder, bem 

como, outras derivações relacionadas tanto à economia quanto ao direito, como aspecto 

imanente às relações sociais ou simplesmente algo real, alheio às justificações contratualistas 

ou naturalistas. Neste sentido, é pertinente a contribuição de Kojéve ao afirmar que: “Nature 

has nothing to do with Droit, which is only related to social interactions, to relations between 

two human beings [...]”.
28

  

 A este respeito, não ignorar-se-á à dialética do escravagismo preconizada por Hegel29 

bem como as relações de conflito perfeitamente identificáveis ao longo da história, em 

especial na sociedade capitalista contemporânea, sobre a qual Kojéve descreve com 

propriedade: 

 

More exactly, the State based (more or less) exclusively upon the Struggle 

and the relations that emerge from it is an aristocratic State, a State of 

masters (where some-the Governed-recognize the political Authority of 

                                                 
26 Cf. SCHMITT, Carl. O conceito do político. Petrópolis: Vozes, 1992. p.88. 
27 Cf. HEGEL, Georg Wihekm Friedrich. Princípios da Filosofia do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 
28 KOJEVE, op. cit., p. 429. 
29 Questão interessante identificável na Filosofia do Direito de Hegel diz respeito à crítica da proclamada e 
difundida “irreversibilidade” de certos valores incorporados pela civilização ocidental com a Revolução 
Francesa, como é exemplo a liberdade do indivíduo frente o Estado. Hegel indaga acerca da possibilidade de 
eternização da liberdade individual sem se cair no risco da extinção pela sua elevação ao plano da liberdade 
absoluta, do terror e, com isso a desestruturação da sociedade. Como salvar a ordem social, a substância ética do 
Espírito que é a própria liberdade objetivada, sem o sacrifício da liberdade subjetiva? Para Hegel, nada é eterno 
e conceitos como o de justiça, se aplicam à realidade e estão na história. Neste sentido Cf. HEGEL, Georg 
Wihelm Friedrich. Princípios da Filosofia do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1997. e Fenomenologia do 

espírito. Rio de Janeiro: Vozes, 1998. 
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others the Governors-or those Administered recognize the political, i.e, 
‘administrative’ or ‘governmental’, Authority of the Administrators”. Now, 

in such an aristocratic State, Work is done by Slaves, who are not 

politically recognized as citizens of the State (neither as Governing citizens 
nor even as governed citizens). To the extent that economic Society is 

constituted by interactions base upon Work, it therefore has nothing to do 

with the aristocratic State, nor with the State in general, to the extent that 

the latter is based upon the Struggle. But economic Society exists within the 

State. Furthermore the Master determines as he pleases the existence of the 

Slave. Therefore, if the (aristocratic) State is represented by Masters, and if 

economic Society is made up of Slaves, the State determines the existence 

of the latter and economic Society has no autonomous existence.
30

  

   

 A partir da referida citação, é possível identificar um elemento que pode ser 

denominado de legitimidade. Este, ainda que aparente, sugere uma situação de conformação 

entre os sujeitos ativo e passivo de uma determinada relação de poder31. Assim, a 

legitimidade do exercício do poder é algo que o qualifica enquanto representação da 

dominação, em regra pela força, à medida que pressupõe a aceitação de um pela influência do 

outro. 32  

 Ao bem da verdade, o instituto do poder pode se apresentar sob variadas formas, razão 

pela qual não há porque limitá-lo às funções e à existência do Estado. Trata-se de algo que 

transcende o Estado, e que pode ser exercido, inclusive em decorrência do acúmulo de capital 

nas relações econômicas que se estabelecem no âmbito da sociedade, situação essa que 

configura o que pode ser chamado de “Poder Econômico”. 

 

 

 

                                                 
30 KOJEVE, op. cit., p. 429. 
31 Nesse sentido, Marx, logo no início de seu Manifesto Comunista afirma: “A história de todas as sociedades 
que já existiram é a história da luta de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, chefe de 
corporação e assalariado; resumindo, opressor e oprimido estiveram em constante oposição ao outro, mantiveram 
sem interrupção uma luta por vezes aberta-uma luta que todas as vezes terminou com uma transformação 
revolucionária ou com a ruína das classes em disputa.” MARX, op. cit. p.10. 
32 Alguns autores como José Eduardo Faria, diferenciam os atributos da força e da dominação enquanto 
componentes das relações de poder. Neste sentido, a força estabelece com o poder uma relação de ordem 
ilegítima, haja vista que o sujeito passivo não é influenciado, enquanto que para a dominação, o sujeito passivo 
reconhece a relação de poder, aceitando-a. Cf. FARIA, José Eduardo. Poder e legitimidade. São Paulo: 
Perspectiva, 1978. p.76. 
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2.2 PODER ECONÔMICO E CAPITALISMO 

 

 Após uma breve digressão sobre a noção genérica de “poder” e, feitas algumas 

reflexões acerca da forma com que este se representa e interage com as relações que se 

desenvolvem entre os indivíduos, nos fatos e nas instituições componentes da vida em 

sociedade, far-se-á uma breve análise aplicada a uma modalidade específica de poder, o 

“Poder Econômico”. 

 De fato, o termo poder indica naturalmente uma relação de força, dominação ou 

supremacia. Em uma sociedade caracterizada, sobretudo pela busca do lucro e da acumulação 

de moeda, os fatores de dominação e poder estão necessariamente entrelaçados ao capital. 

Forte é aquele de que detém o poderio econômico.  

 O poder econômico, segundo Bobbio, é aquele que se vale da posse de certos bens, 

necessários ou percebidos como tal numa situação de escassez, para induzir aqueles que não 

os possuem a adotar certa conduta consistente, principalmente na execução de um trabalho 

útil. Com efeito, na posse dos meios de produção, reside uma enorme fonte de poder por 

parte dos detentores em relação àqueles que os possuem contra aqueles que não os possuem, 

exatamente no sentido específico da capacidade de determinar o comportamento alheio.  

 Neste sentido, conclui o jurista italiano:  
 
 

Em qualquer sociedade onde existem proprietários e não-proprietários, o 
poder do proprietário deriva da possibilidade que a disposição exclusiva de 
um bem lhe dá de obter que o não proprietário (ou proprietário apenas de 
sua força-trabalho), trabalhe para ele e nas condições por ele estabelecidas. 
Trata-se de concepção em absoluta consonância com as relações que se 
estabelecem no capitalismo. 33 

  
 

A sociedade capitalista apresenta-se como uma cadeia constante de relações jurídicas 

e de troca de mercadorias, pressupondo uma economia atomizada. Os vínculos estabelecidos 

                                                 
33 BOBBIO, op. cit., 82. 
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entre as diversas unidades econômicas são mantidos a cada contrato celebrado. Marx 

afirmava que as relações de propriedade constituíam a camada fundamental e mais profunda 

da superestrutura jurídica34, que se encontram em contato tão estreito com a base, que 

aparecem como sendo as mesmas relações de produção, das quais constituem na expressão 

jurídica.  

O Estado, ou seja, a organização da dominação política de determinada classe, nasce 

sobre o terreno de relações de produção e de propriedade determinadas. As relações de 

produção e sua expressão jurídica formam o que Marx denominou, na esteira de Hegel, de 

sociedade civil35.  

Hunt36 (1989 apud Andrade, 2002, p. 28), atribui quatro figuras inerentes ao 

capitalismo: produção de mercadorias orientada pelo mercado, propriedade privada dos 

meios de produção, a venda da força de trabalho e comportamentos individualistas 

aquisitivos. 

O mercado é inerente ao correto funcionamento do capitalismo, como locus onde se 

realizam as trocas de mercadorias. As relações que se estabelecem entre capitalismo e 

sociedade são intensas, fazendo da força de trabalho também uma mercadoria. O trabalhador, 

que usa sua força de trabalho para participar do sistema produtivo e, por conseguinte, da 

sociedade, precisa vendê-la ao capitalista, a fim de satisfazer suas necessidades vitais de 

aquisição de mercadorias, que são transmitidas como valores importantes na sociedade37. 

                                                 
34 Cf. PASUKANIS, op. cit., p.61. 
35 Cf. PASUKANIS, op. cit., p.61. 
36 Cf. ANDRADE, Rogério Emílio De. A intervenção dos poderes públicos na formação de preços no mercado. 
2002. 236 f. Dissertação (Mestrado em Direito Político e Econômico) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
São Paulo, 2002.p. 28. 
37 A referida situação encontra paralelo com a tipologia de Weber sobre as estruturas de dominação. A 
caracterização de diferentes estruturas de poder, sejam elas ideológicas, racionais, tradicionais ou religiosas 
permitem aceitar a dominação. A tipologia de Weber era na realidade uma tipologia de um sistema de valores 
passíveis de formação de um consenso numa sociedade. Segundo ele, as variações no estilo de vida, por 
exemplo, podem contrabalançar os efeitos de fatores econômicos na gênese e no funcionamento do sistema de 
estratificação, assim, sistemas religiosos bem como outros valores associados correspondem, via de regra, às 
necessidades gerais dos indivíduos, que podem até não ser materiais, mas são internas de conceber o mundo com 
um cosmos, com sentido, e poder posicionar-se diante dele. Cf. WEBER, Max. Economia e sociedade. 4. ed. 
Brasília: Unb, 2000. v.1. 
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Para o funcionamento adequado da economia capitalista, é salutar que haja oferta de 

trabalho e um rígido controle dos trabalhadores para que o valor das mercadorias produzidas, 

seja superior ao das mercadorias por eles consumidas. 

No princípio, tal adequação era conseguida por meio de salários muito baixos, o que 

levava à necessidade de uma grande quantidade de horas trabalhadas para que os operários 

pudessem participar das relações de consumo. Com a implementação de novas técnicas de 

produção houve a necessidade do escoamento dos produtos. A partir daí, foi preciso aumentar 

a participação da classe consumidora no processo, uma vez que o excesso de mercadorias 

produzidas, sem a devida absorção pelos mercados consumidores é passível de acarretar 

crises sistêmicas, com terríveis conseqüências para os “componentes” da economia 

capitalista. 

As crises do capitalismo decorrentes de “falhas do mercado” têm sido objeto de 

estudo de vários pensadores, dentre os quais se destaca, John Maynard Keynes, que em sua 

obra A teoria geral do emprego, dos juros e da moeda, apontou necessidades de mudanças na 

dinâmica vigente do laissez-faire nas relações econômicas, a fim de conservar o sistema 

capitalista. A nova concepção baseava-se essencialmente na intervenção do poder estatal nos 

mercados. 

As idéias de Keynes, em princípio contraditórias à dinâmica libertária, inerente ao 

sistema capitalista, aparentam um pretenso “estágio de superação do liberalismo” resultante 

de, pelo menos, dois fatores: a constatação de falhas no mercado e a verificação de que a 

sociedade tem objetivos, não estando propensa a tolerar momentos de escassez 

proporcionados pelas “falhas do mercado”, como se pôde verificar ao longo da história. 

A concepção liberal de mercado, como resultante de uma ordem natural espontânea, 

passível de auto-regulação, sem necessidade de intervenção normativa, despreza uma gama 

de pontos de sensibilidade, também decorrentes do impacto deste na sociedade, a exemplo do 
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meio ambiente, da necessidade da ampliação dos mercados consumidores, do monetarismo, 

da opinião pública, do desenvolvimento econômico, entre outros. 

 

2.3 PODER ECONÔMICO E LIMITES JURÍDICOS NO ÂMBITO DO DIREITO DA 

CONCORRÊNCIA 

 

 O Direito da Concorrência é um instrumento típico de limitação jurídica do poder 

econômico na medida em que atua como um conjunto de regras mínimas, que pretende 

garantir o funcionamento de uma economia de livre mercado, caracterizada, sobretudo pela 

igualdade de oportunidades aos agentes de mercado38.  

 De fato, o poder econômico constitui importante aspecto na política de defesa da 

concorrência, que parte do princípio que a existência de agentes, com grande poder de 

mercado, quando implicante em máximo monopólio, elimina participantes da cadeia 

produtiva, o que poderá certamente comprometer a possibilidade de escolha dos 

consumidores e a eficiência sob suas variadas formas. O mesmo raciocínio pode ser utilizado 

na possibilidade de monopolistas criarem barreiras à entrada dos concorrentes ou na fixação 

de preços abusivos. 

 O locus de aplicação do direito antitruste é o mercado39, que do ponto de vista da 

teoria do direito, pode ser visto como um conjunto de instituições sócio-econômicas que 

permite interações constantes de troca entre consumidores e fornecedores, a externar 

demandas de produtos e serviços. Referido conjunto, conforma uma série de questões ou 

pontos de equilíbrio, que se inter-relacionam e oscilam em conformidade com o arcabouço 

                                                 
38 Referida afirmação aplica-se, sobretudo, aos sistemas econômicos contemporâneos nos quais se observa uma 
notória influência do modo de produção capitalista aplicado à globalização, que tem difundido valores como a 
livre iniciativa, livre concorrência e uma forte dose de liberalização para a circulação de mercadorias. É evidente 
que cabe a cada sistema estatal, por meio do sistema jurídico, definir como será a relação do poder econômico 
com as relações econômicas.  
39 Cf. IRTI, Natalino. L’ ordine giuridico del mercato. 3. ed. Roma: Laterza, 1998. 
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jurídico disponível com a atuação do Estado, além de outros aspectos históricos, econômicos, 

sociais e estruturais. 

O mercado é estrutura inerente ao capitalismo. Sua manutenção é necessária para o 

funcionamento deste sistema que tem por vocação, a busca do lucro e baseia-se em relações 

de troca e circulação de mercadorias40. Uma análise mais aprofundada sobre o mercado será 

apresentada mais adiante. Por ora é importante situar a instituição “mercado” como 

imprescindível na vida em sociedade no âmbito do sistema capitalista, aspecto cuja 

compreensão é fundamental à análise da intervenção/regulação do Estado por meio de leis 

concorrenciais.  

A incapacidade do mercado de resolver todas as situações econômicas, bem como o 

imperativo de se evitar as “crises sistêmicas”, que podem ser variadas e imprevisíveis, 

resultou na necessidade de elaboração de políticas econômicas que afetem a repartição dos 

rendimentos, bem como as relações de consumo orientadas por meio de decisões 

governamentais. Com essas políticas, procura-se evitar a desagregação do Estado por meio da 

eclosão de conflitos internos, promover o aumento da riqueza de cada país, bem como 

propiciar a utilização eficiente dos meios de produção.  

Ao instituir políticas e ações no âmbito do Direito da Concorrência, o Estado deixa de 

ser apenas o garantidor formal da concorrência mercantil, como pretendia a ordem econômica 

liberal, para tornar-se implementador de políticas econômicas orientadas à perpetuação das 

condições de acumulação capitalista. Referidas medidas induzem a convergência entre 

propostas liberais e planificadoras, que visam equilibrar as relações aplicáveis ao mercado 

livre e à regulação estatal. 

 É sabido que o poder econômico é capaz de falsear as informações do mercado, 

sobretudo no aspecto do preço, o qual na teoria econômica clássica representa a escassez de 

                                                 
40 Oliver Williamson entende o mercado como uma forma de governar as transações econômicas, constituindo 
em última análise uma estrutura de governança. Cf. WILLIAMSON, Oliver.  The mechanisms of governance. 

Oxford: Oxford University Press, 1996. 
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determinado produto. Em uma situação de monopólio, o preço não transmite aos 

consumidores um indicativo de escassez de um determinado produto. O monopólio permite 

ao capitalista, ao mesmo tempo em que produz, reduzir a oferta do produto e aumentar o 

preço. Assim, as situações de monopólio, quando potenciais, decorrentes de abuso de poder 

econômico ou de condutas infrativas à ordem econômica, devem ser prevenidas ou 

reprimidas.  

Conforme explica Bagnoli, o poder econômico diz respeito à condição econômica da 

empresa (compreendida em conjunto ao grupo econômico ao qual faz parte) e à possibilidade 

desta empresa intervir no mercado, mesmo que detentora de pequena participação (market 

share), de maneira a impor aos outros players, condição tal que não consigam resistir à 

disputa41. 

A mão invisível42 do mercado é, portanto, incapaz de resolver isoladamente todos os 

problemas decorrentes das crises capitalistas, na medida em que muitos deles demandam para 

sua resolução, medidas regulatórias do Estado. A percepção desta realidade permite 

compreender que a intervenção pública na economia é atividade fundamental do Estado e 

conseqüência da própria economia de mercado. 

A questão da defesa da concorrência insere-se neste contexto sob a premissa de que 

uma grande quantidade de poder de mercado é passível de ocasionar falhas sistêmicas, como 

veremos a seguir. Se a manutenção do mercado é objeto tutelado pelo Direito da 

Concorrência, que por sua natureza, constitui instrumento de intervenção na economia (ou 

limitação do poder econômico), está-se diante de um paradoxo aparente: intervenção estatal 

no mercado para a manutenção da ordem liberal vigente. 

                                                 
41 BAGNOLI, Vicente. O Direito da Concorrência e sua aplicação na área de livre comércio das Américas. 
2003. 275 f. Dissertação (Mestrado em Direito Político e Econômico) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
São Paulo, 2003. f. 140. 
42 Em sua obra A riqueza das nações Adam Smith utiliza a metáfora “mão invisível” para descrever uma 
situação na qual o mercado seria capaz de operar sob condições ideais, que garantem uma alocação eficiente dos 
recursos escassos, sem que haja a necessidade da intervenção do Estado. Cf. SMITH, Adam. A riqueza das 

nações. Curitiba: Juruá, 2007. 
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No tocante à manutenção do equilíbrio das relações que se estabelecem na sociedade 

capitalista contemporânea, é importante destacar que a existência de agentes detentores de 

grande poder econômico não é um mal em si, o problema reside no seu abuso. Em outras 

palavras, não há que se combater o poder econômico originado da eficiência concorrencial 

dos agentes. 

 O poder econômico em efeitos práticos, corresponde à condição econômica de 

determinada estrutura ou empresa e sua possibilidade de intervir em um dado mercado, de 

modo a forçar frente aos concorrentes, uma conduta abusiva.  

 Uma empresa não comete nenhuma antijuridicidade simplesmente por ser detentora 

de grande poder econômico. Por outro lado, uma hipotética conduta infratora ocorreria se esta 

empresa, na condição de detentora de poder econômico, passasse a vender produtos por 

preços predatórios, de modo a prejudicar a livre concorrência. 

 Desta forma, o desafio que se impõe, diz respeito à forma com que o Estado se 

relaciona com o domínio econômico sob os mais variados aspectos, relação esta que constitui 

um fenômeno da realidade contemporânea, cuja regulação e por vezes, a repressão, abrange 

os mais variados campos jurídicos e sociais. 

 
2.4 CONCEITOS E FINALIDADES PERSEGUIDAS PELO DIREITO DA 

CONCORRÊNCIA 

 

2.4.1 Teoria geral do Direito e Direito da Concorrência 

 

A teoria geral do Direito compreende o desenvolvimento de conceitos jurídicos 

fundamentais, por vezes abstratos. Referidos conceitos são resultados da elaboração lógica de 

normas e expressam o produto de uma criação humana consciente, real, via de regra dotada 
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de causalidade e influenciada por fatores históricos e econômicos. Tal raciocínio aplica-se 

também às formas e métodos de aplicação do Direito na sociedade. 

Com efeito, as normas jurídicas não estão desligadas umas das outras; a teoria do 

Direito, em suas variadas perspectivas, sempre entendeu a ordem jurídica como um sistema 

que compreende processos de formação e interpretação do direito.  

Karl Larenz, ao tratar da interpretação dos conceitos jurídicos assinala: 

 

Toda a interpretação de uma norma tem de tomar em consideração, a 
cadeia de significado, o contexto e a sede sistemática da norma, a sua 
função no contexto da regulamentação em causa. Além disso, como vimos 
também, o ordenamento jurídico em seu conjunto, ou pelo menos em 
grande parte dele, está subordinado a determinadas idéias jurídicas 
directivas, princípios ou pautas gerais de valoração, a alguns dos quais cabe 
hoje o Direito Constitucional. A sua função é justificar, subordinando-as à 
idéia de Direito, as decisões de valor que subjazem às normas, unificá-las, 
e, deste modo, excluir na medida do possível as contradições de valoração. 
São de grande préstimo, para a interpretação, mas ainda mais, porém, para 
o desenvolvimento do direito imanente à lei e do Direito transcendente à 
lei. A descoberta das conexões de sentido em que as normas e regulações 
particulares se encontram entre si e com os princípios directivos do 
ordenamento jurídico, e a sua exposição de um modo ordenado, que 
possibilite a visão de conjunto – quer dizer, na forma de um sistema – é 
uma das tarefas mais importante da Jurisprudência científica.43  

 

 Nesta senda, Larenz explica: 

 

Esse sistema, que na exposição que se segue denominamos de <externo> 
baseia-se em que se hão-de-separar e generalizar, a partir dos factos-tipo 
que são objeto de uma regulação jurídica determinados elementos. A partir 
deles formar-se-ão conceitos de gênero, que são ordenados de modo a que, 
acrescentando ou subtraindo notas específicas particulares, que se possam 
alcançar diversos graus de abstração. Os conceitos <inferiores> 
respectivos, que são os de menor grau de abstração, ao serem subsumidos 
aos conceitos <superiores> correspondentes, permitem finalmente, 
reconduzir a massa do material jurídico a alguns poucos conceitos 
<supremos>. Um tal sistema garante em ampla medida, não só a clareza, 
mas também a segurança jurídica; porque nos quadros de um tal sistema, se 
ele fosse <completo>, poder-se-ia dar a toda questão jurídica, uma resposta 
por via de uma operação lógica de pensamento. Garante a ausência de 
contradição lógica de todas as conseqüências dele derivadas e com isso, 

                                                 
43 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência Direito. 4.ed. Fundação Calouste Gulbenkian, 2005. 
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segundo parece, a <cientificidade> da Jurisprudência, no sentido do 
conceito cientificista da ciência.44 

 
 

O Direito da Concorrência insere-se neste contexto. Como componente de um 

sistema, funciona como um corpo de regras mínimas que visa organizar as relações de poder 

existentes no mercado. Busca-se combater a hipótese, mesmo que meramente intuitiva, de 

que a participação de agentes com grande poder econômico, em uma situação máxima de 

monopólio, possa eliminar a possibilidade de escolha dos consumidores ou promova o 

desequilíbrio das relações econômicas em um determinado contexto sócio-econômico, com 

gigantescos impactos relacionados ao pleno emprego, ao desenvolvimento, ao meio ambiente 

e à distribuição de renda, prejudicando toda a cadeia social.  

 Isabel Vaz conceitua o Direito da Concorrência como “[...] um conjunto de regras e 

instituições destinadas a apurar e a reprimir as diferentes formas de abuso do poder 

econômico e a promover a defesa da livre concorrência [...]” 45.  Trata-se de um conjunto de 

normas jurídicas e sociais cuja motivação é restringir atos e práticas que cerceiam o processo 

concorrencial. Para Ana Maria Nudeo46, o Direito da Concorrência é entendido como uma 

legislação que dá concretude aos princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e da 

repressão ao abuso do poder econômico – princípios de base da ordem constitucional 

brasileira. 

 Importante salientar, conforme afirma Vicente Bagnoli47, que tanto para o direito, 

quanto para a Economia, o entendimento de “concorrência”, simplesmente como “disputa ou 

rivalidade entre produtores, negociantes, industriais, etc., pela oferta de mercadorias ou 

serviços, iguais ou semelhantes” é bastante restritiva, haja vista que “a concorrência não se 

                                                 
44 Ibid., p. 622.  
45 VAZ, Isabel. Direito Econômico da Concorrência. Rio de Janeiro: Forense, 1993. p. 243. 
46NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Defesa da concorrência e globalização econômica. São Paulo: Malheiros, 
2002. p. 63. 
47 Bagnoli, op. cit., 118. 
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resume apenas a uma disputa ou rivalidade, envolve interesses, mercados, países, populações, 

conquistas e os meios para atingir determinados resultados”. 

 Paula Forgioni adota uma definição distinta da tradicional, e relaciona o Direito da 

Concorrência à implementação de políticas públicas. Para a autora trata-se de uma “técnica 

de que lança mão o Estado contemporâneo para a implementação de políticas públicas, 

mediante a repressão ao abuso de poder econômico e a tutela da livre concorrência.”48 

 Assim, o Direito da Concorrência pode ser entendido como um conjunto de normas, 

cuja motivação é restringir atos e práticas capazes de cercear a livre concorrência no mercado, 

assegurando ainda a proteção de interesses individuais e coletivos. Congrega parâmetros e 

ações regulatórias passíveis de serem implementadas pelo Estado, a fim de preservar o 

ambiente competitivo, possibilitando a efetivação da livre iniciativa, bem como desencorajar 

condutas abusivas derivadas do exercício do poder de mercado.  

 A doutrina concorrencial tradicional, com evidentes reflexos nos ordenamentos 

jurídicos de defesa da concorrência, classifica duas formas de controle dos agentes 

econômicos com poder de mercado: o controle das estruturas e o controle das condutas. 

 A primeira busca prevenir a prática de condutas anticoncorrenciais por meio do 

controle das estruturas49 ou seja, da análise e apreciação de atos de concentração horizontais 

ou verticais, como são exemplos: as fusões, incorporações, associações de empresas etc. Na 

                                                 
48 FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. 2. ed. São Paulo: RT, 2005.  p. 88. 
49 Tradicionalmente, as concentrações econômicas são classificadas entre horizontais e verticais. A primeira 
delas se processa entre concorrentes em um mesmo mercado. Referidas concentrações podem representar uma 
ameaça à ordem econômica. A apreciação de tais atos, se resume via de regra, a determinar o nível de 
concentração a partir do qual é necessário o controle. A segunda se processa entre empresas que operam em 
diferentes níveis ou estágios de uma mesma atividade econômica, mantendo entre si relações comerciais. A 
implementação da política antitruste consiste basicamente em desestimular e coibir comportamentos ou práticas 
anticompetitivas, sejam elas de natureza vertical ou horizontal, por parte de empresas que detêm poder de 
mercado, ou seja, que são capazes, por suas ações, de gerar situações em que a concorrência é restringida. Trata-
se, portanto, de evitar, por meio da ameaça de punição, as condutas empresariais que visem inibir a ação dos 
concorrentes de limitar o alcance da competição por intermédio de algum tipo de colusão e/ou impor aos 
compradores (vendedores) condições desfavoráveis na aquisição de produtos. Práticas restritivas verticais são 
aquelas que limitam o escopo das ações de agentes que se relacionam como compradores e vendedores ao longo 
da cadeia produtiva ou nos mercados finais, incluindo condutas como, a fixação de preços de revenda, as 
restrições territoriais e de base de clientes, os acordos de exclusividade, a recusa de negociação, a venda casada 
e a discriminação de preços. 
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prática, significa condicionar a formação de estruturas, ou empresas, que possam vir a gozar 

de excessivo poder econômico à aplicação de determinadas normas e parâmetros, alguns de 

caráter regulatório. Referidas operações, se comprovadas como “de potencial lesivo à ordem 

econômica”, dependendo do contexto jurídico no qual estão inseridas só serão autorizadas se 

acompanhadas de justificativas ou ações que permitam afastar o perigo de abuso. Trata-se de 

concepção, que conforme explica Calixto Salomão Filho, “está absolutamente em linha com o 

desenvolvimento da teoria microeconômica, que com base no estudo da racionalidade 

econômica do comportamento dos agentes no mercado, afirma ser possível presumir que uma 

posição de excessiva concentração de poder tenderá a ser utilizada de forma abusiva”. 50 

 O controle das condutas ou das práticas anticoncorrenciais busca regular, sancionar e 

reprimir as condutas de abuso do poder econômico em suas variadas formas. É o caso das 

infrações à ordem econômica das quais são exemplos o exercício abusivo de posição 

dominante, o aumento arbitrário dos lucros, a formação de cartéis, a eliminação de matéria 

prima escassa, a dominação de mercados relevantes de bens ou serviços, entre outras práticas 

que tenham como objetivo, ou possam potencialmente prejudicar a livre concorrência. 

 Definidos alguns conceitos e expostas as formas tradicionais de aplicação do Direito 

da Concorrência, quais sejam por meio do controle das estruturas e das condutas, surgem duas 

importantes questões: quais os elementos constitutivos da concorrência? Qual é ou quais são 

as finalidades do Direito da Concorrência?  

Uma política de defesa da concorrência procura ser um meio apto para buscar uma 

economia eficiente, ao passo que valoriza a livre iniciativa e a liberdade nas relações 

econômicas. Em uma economia eficiente, os cidadãos têm à disposição uma maior variedade 

de opções de produtos e serviços, a menores preços, o que possibilita um melhor nível de 

bem-estar econômico. Em um mercado de livre concorrência, as empresas são obrigadas a 

                                                 
50 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito da Concorrência: as estruturas. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 
17. 
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desenvolver novas tecnologias, aprimorando serviços, produtos, atendimento, bem como 

manter preços compatíveis com as exigências do mercado, pois estão sob o risco permanente 

de perder espaço para os concorrentes. 

Muitas questões relacionadas ao trabalho e ao emprego também são influenciadas por 

decisões ou fatores derivados de uma política concorrencial. Um mercado de livre 

concorrência, combinado com outras variáveis de caráter macro e micro econômico propicia, 

em tese, o surgimento ou a manutenção de vários players, que são responsáveis pela criação e 

manutenção de uma ampla cadeia de empregos diretos e indiretos, que impulsionam a 

atividade econômica. Por outro lado, um mercado que possui barreiras artificiais à entrada de 

concorrentes, por exemplo, inibe o surgimento de novos postos de trabalho. 

Diante deste quadro e com base nos conceitos de Direito da Concorrência já 

apresentados, é possível extrair alguns elementos constitutivos da concorrência quais sejam: o 

livre acesso aos mercados; a liberdade de empresa e a possibilidade de escolha dos 

consumidores.  

 O livre acesso aos mercados consubstancia-se na ausência de obstáculos artificiais 

promovidos pelos agentes econômicos já atuantes neste setor, como são exemplos, as 

condutas anticompetitivas.  

É claro que em qualquer atividade econômica existem as chamadas “barreiras” 

naturais, que dificultam a entrada de novos competidores no mercado, tais como a grande 

soma de capital para iniciar a atividade empresária, a necessidade de desenvolvimento de 

produtos ou serviços, necessidade de organização, market share já existente no mercado, entre 

várias outras.  

 Outro elemento diz respeito à liberdade de empresa; em uma economia de livre 

concorrência, os agentes econômicos devem ser livres para tomar decisões da maneira que 
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melhor lhes convier, sem interferências externas ou artificiais, ressalvado o cumprimento da 

lei, específica, para o exercício de determinadas atividades.  

 A possibilidade de escolha pelos consumidores também constitui importante elemento 

constitutivo da concorrência, diretamente relacionado às estruturas do mercado e ao 

comportamento dos agentes econômicos. Ainda que o direito antitruste tenha como meta 

inerente a garantia da concorrência, em ultima análise, é o consumidor o principal beneficiado 

neste processo, haja vista que a competição plena e equilibrada entre empresas participantes 

induz ou incentiva que os players se esforcem para oferecer produtos e serviços de melhor 

qualidade por preços menores.  

 

2.4.2 Das finalidades perseguidas pelo Direito da Concorrência 

 

O Direito da Concorrência baseia-se na idéia de que a concorrência não pode ser 

limitada por agentes econômicos com poder de mercado e na existência de mecanismos 

institucionais passíveis de garantir a livre competição no mercado. Estes mecanismos 

institucionais devem ainda atuar para que se reduzam as barreiras à entrada de novos 

concorrentes, especialmente as criadas artificialmente por agentes com grande poder de 

mercado. 

Não há na doutrina um consenso acerca do conceito ou mesmo das finalidades do 

Direito da Concorrência. Talvez a maior razão disso, seja a grande quantidade de interesses, 

questões, direitos e sobretudo, pontos de equilíbrio que gravitam em torno das relações 

capitalistas que operam no mercado, com consideráveis impactos na livre iniciativa, no 

mercado de trabalho, no desenvolvimento sustentável, nas relações monetárias e relações de 

consumo. 
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 Uma legislação que tenha como finalidade a proteção da concorrência nasce da 

necessidade ou do propósito de atingir os mais diferentes fins, que variam de país para país e 

se relacionam com fatores econômicos, históricos, culturais e políticas governamentais. 

Segundo Correia (1999, apud Munhoz, 2005), “é preciso reconhecer que necessidades 

econômicas, sociais e culturais diferentes, além de interesses diversos, influenciam e separam 

os sistemas nacionais de Direito da Concorrência. Cada sistema deve ser analisado dentro de 

seu próprio contexto.”51 

 Ricardo Thomazinho da Cunha52 atribui ao Direito da Concorrência algumas 

finalidades de caráter geral que podem estar presentes em qualquer lei de defesa da 

competição: 

 

Os fins gerais dividem-se em econômicos e não-econômicos. O principal 
objetivo econômico para proteger a competição é o de maximizar a riqueza 
econômica do consumidor por meio do emprego dos recursos escassos, e, 
mediante o progresso no desenvolvimento de novas técnicas produtivas e 
novos bens, atingir o melhor aproveitamento destes recursos. As duas 
espécies de fins gerais não se complementam obrigatoriamente, podendo ser 
excludentes no caso de colisão. Por exemplo, podem divergir no momento 
em que a eficiência dos agentes econômicos determine o desaparecimento 
de pequenas empresas em prol de grandes produtores, ou no instante em que 
as economias de escala na produção ou na distribuição reduzam o número 
de firmas produtoras ou distribuidoras. A escolha dos objetivos a serem 
perseguidos depende de análise política, que deve corresponder à realidade 
da região na qual a lei de defesa da concorrência deverá ser aplicada. A 
regulamentação e aplicação destas normas devem então, conformar-se de 
forma a possibilitar a consecução dos fins estabelecidos. 

  

 Cunha enumera ainda algumas outras finalidades do Direito da Concorrência, que 

atribui de fins não-econômicos: 

 
a) distribuição de renda: o Direito da Concorrência pode ser instrumento 
auxiliar na distribuição de renda na sociedade. O incentivo da competição 
no mercado leva o produtor a receber pelo seu bem somente o preço 

                                                 
51 BARRAL, Welber (Org.). Direito e desenvolvimento: análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do 
desenvolvimento. Prefácio de Amartya Sen. São Paulo: Singular, 2005. p.193.  
52 CUNHA, Ricardo Thomazinho da. Direito de defesa da concorrência: Mercosul e União Européia.  Barueri: 
Manole, 2003. p. 24 
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competitivo, ou seja, aquele que lhe permita obter o retorno do capital 
investido e lucro razoável, correspondente à sua contribuição no seu 
preparo. Assim, a garantia da concorrência possibilita menores preços, 
empregando-se a renda da sociedade do forma eficiente, sem desperdícios 
[...]; 
b) estabilização econômica: cita-se comumente o exemplo do efeito das 
práticas das empresas sobre a inflação, quando exercem controle do preço 
sobre suas mercadorias. As grandes empresas, ao estabelecerem seus 
preços, embutem a expectativa de inflação futura, iniciando-se o círculo 
vicioso, impedindo o fim da alta. Além disso, os preços daqueles que detêm 
poder de mercado normalmente sobem, servindo de parâmetro para a 
majoração de preços de outros produtos [...]; 
c) dispersão de poder econômico: a defesa do sistema perfeito de 
concorrência, no conceito primário, buscava a manutenção de um mercado 
atomizado, no qual nenhum agente econômico teria poder de influência. 

 

 Para Lande ([199-?] apud Goldberg, 2005, p.889)53, “The purpose of the antitrust law 

is to give consumers the ability to choose freely from among the price and nonprice options 

that the free market would provide them”. Fox ([199-?] apud Goldberg, 2005, p.450), afirma 

ainda: 

 

Consumer welfare was the label given for the raison d’ etre of the new 

regime. Consumer welfare calculated as aggregate consumer surplus was a 

limiting principle on antitrust enforcement; it stood for the admonition that 

the law must not be invoked by unless a challenged practice by a particular 

firm decreased aggregate consumer welfare.
54

 

 

  Outra possível finalidade do Direito da Concorrência consiste na possibilidade de 

utilizá-lo como mecanismo auxiliar na promoção do desenvolvimento econômico, tema de 

particular interesse para o presente trabalho. De acordo com Lachmann55, a concorrência 

constitui um importante pilar para o desenvolvimento econômico. Neste sentido, a competição 

pode influenciar não apenas em aspectos econômicos, mas também, nos sociais. Isso porque, 

a livre concorrência disciplina os fornecedores de produtos e serviços para que estes 

                                                 
53 GOLDBERG, Daniel Krepel. Poder de compra e política antitruste. 2005. 297 f. Tese (Doutorado em 
Direito) – USP, São Paulo, 2005. f. 06. 
54 Ibid., p. 6. 
55 LACHMANN, W. The development dimension of competition law and policy. UNCATD Series on issues in 
competition law and policy. UN, New York and Geneva, 1999. Disponível em: 
<http://r0.unctad.orb/en/subsites/cpolicy/docs/cpdevdimension>. Acesso em: 12 set. 2007. 
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mantenham seus preços em níveis aceitáveis pelo mercado consumidor, sob risco de perderem 

espaço no mercado. Além disso, os fornecedores em uma situação de livre concorrência são 

estimulados a aperfeiçoarem-se, evidentemente, com o objetivo de garantir a maior 

participação no mercado e obter o maior lucro possível.  

  Sob o aspecto econômico, o processo competitivo além de assegurar a normalidade 

das funções de oferta e procura nos mercados, auxilia na alocação eficiente dos recursos, por 

meio da conjugação dos fatores de produção para se obter a maior produtividade possível. Sob 

o aspecto social, a concorrência, além de incentivar a redução dos preços, o investimento em 

novas tecnologias e uma maior variedade em produtos e serviços, fomenta a manutenção e a 

ampliação da cadeia ampla de empregos. 

 O que se verifica na prática é que o conceito de Direito da Concorrência varia no 

tempo, entre diferentes sistemas concorrenciais, concepções, teorias econômicas e linhas 

doutrinárias. Da mesma forma, existem diferentes candidatos ao posto de telos para as 

políticas concorrencias56, a exemplo da: igualdade de oportunidades no mercado, mercados 

consumidores e eficiência econômica. 

 

2.4.3 As diferentes concepções do Direito da Concorrência sob uma perspectiva histórica 

 

A prevenção e a repressão às práticas anticompetitivas podem constituir tanto 

instrumentos de aplicação de políticas públicas, quanto mecanismos voltados a garantir o 

equilíbrio nas relações econômicas. Entretanto, é sempre importante recordar que cada 

ordenamento jurídico tem princípios, peculiaridades e objetivos próprios, variáveis de acordo 

com distintas realidades históricas, econômicas, sociais, culturais e geográficas.  

                                                 
56 GOLDBERG, op. cit., p. 7. 
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Paula Forgioni afirma com razão que “[...] as discussões excessivamente gerais sobre 

os objetivos da Lei Antitruste, sem que seja determinada a lei e o momento de que se trata, 

são de certa maneira estéreis” 57, no sentido de orientar a política antitruste e reprimir os 

abusos de poder econômico, pois via de regra exercem o controle da concorrência por meio 

da análise das condutas e das estruturas. Contudo, as mais importantes divergências 

verificáveis estabelecem no sentido de identificar qual deve ser o objetivo perseguido por 

esse ramo do direito58.   

O Direito da Concorrência, como instrumental normativo componente da ordem 

jurídica, está sujeito a desempenhar, ou priorizar diferentes aspectos, de acordo com o 

contexto legal no qual está inserido. 

Ao longo da história, é possível verificar que determinadas peculiaridades de caráter 

político, social e econômico, permearam a evolução e a construção das concepções 

contemporâneas do Direito Concorrencial, revelando um movimento pendular que oscila 

entre os diferentes candidatos ao posto de objeto central deste ramo do Direito. 

O Sherman Act, lei pioneira em matéria antitruste promulgada em 1890 nos Estados 

Unidos, visava combater, já naquele tempo, os cartéis que operavam através da formação de 

grandes trustes, especialmente relacionados à comercialização de açúcar, tabaco além de 

ferrovias e serviços telegráficos. A eliminação da concorrência e a fixação de preços acima 

dos padrões considerados normais despertaram no congresso americano, a necessidade da 

proteção direta do instituto da concorrência e, conseqüentemente, do consumidor.59 

                                                 
57 FORGIONI, op. cit., p. 164. 
58 Referida divergência faz referência a um sentido genérico do Direito da Concorrência, sem levar em conta o 
variados ordenamentos jurídicos existentes. Trata-se de uma preocupação mais principiológica que legal. 
59 No final do século XIX alguns fatores que influenciavam o perfil sócio-econômico da sociedade norte 
americana foram determinantes para o surgimento da necessidade de se proteger a concorrência e para o 
surgimento do Sherman Act. Dentre esses fatores, destacam-se o fortalecimento e a concentração industrial, 
sobretudo no norte dos Estados Unidos, reflexo dos esforços bélicos empreendidos no período da guerra civil. 
Neste mesmo período, a economia estadosunidense passava por um período de rápida transformação. De uma 
economia baseada na pequena empresa e no espírito empresarial individual, os Estados Unidos após a guerra, 
tornavam-se uma economia demandante de uma maior concentração de capitais com vistas à produção em 
massa. Essa vigorosa expansão industrial evidentemente, limitava o número de participantes no mercado, ao 
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 A referida lei buscava resolver o problema dos monopólios por meio da aplicação de 

sanções penais e civis para atos e comportamentos que buscavam restringir a concorrência. 

Posner explica que as primeiras decisões interpretaram a lei como uma proibição aos cartéis. 

Em princípio as sanções eram brandas, entretanto foram razoavelmente eficazes para impedir 

que os cartéis da época, empregassem determinados métodos abusivos de poder econômico, 

como por exemplo, a constituição de agências que canalizavam as vendas dos produtos dos 

cartéis, empregando um preço único.60 

Desde a promulgação do Sherman Act, o Direito da Concorrência nos Estados Unidos 

tem se enquadrado como mecanismo garantidor do sistema econômico, bem como, uma 

garantia fundamental do cidadão na ordem econômica. A preocupação fundamental dessas 

garantias consiste no equilíbrio das relações econômicas proporcionado pelo Direito da 

Concorrência, função particularmente visível nos anos 1950 e 1960, quando se identifica 

como função do antitruste, a existência da concorrência em si e a diluição do poder dos 

agentes do mercado. 

A Escola de Harvard, predominante durante as décadas de 1950 e 1960, identificava 

na existência da concorrência e na diluição do poder dos participantes do mercado, o 

principal objetivo do direito antitruste. Seus principais expoentes, Phillip Areeda e D. Turner, 

defendiam a chamada workable competition
61

 e buscavam sustentar, com base no modelo 

                                                                                                                                                         
passo que estimulava as práticas desleais entre concorrentes, com conseqüências negativas para os 
consumidores. Sobre este período de evolução da economia americana e dos interesses que influenciaram a 
promulgação do Sherman Act, ver Calixto Salomão Filho, Direito da Concorrência: as estruturas. 2. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2002.  
60 Posner. Richard. A. El análisis económico del derecho. 4.ed. Mexico, DF: Fondo de Cultura Económica, 1998. 
61 Expressão citada por Paula Forgioni, em Os fundamentos do antitruste, ao fazer alusão ao pensamento 
externado pelos adeptos da Escola de Harvard, dentre eles Areeda, Turner, Sullivan e Blake. Em nota de rodapé, 
faz a autora remissão, também, a Roger Van den Bergh, Introduzione – l’analisi economica del diritto della 
concorrenza. “Diritto antitrust italiano”, p.16-7. Essa mesma expressão também foi objeto de consideração por 
VAZ, Isabel. Direito Econômico da concorrência. Rio de Janeiro: Forense, 1993, p.99-100, que explica que a 
expressão workable competition, desenvolvida por John Maurice Clark, é interpretada por Raymond Barre como 
concorrência efetiva, é dizer, concorrência que funciona. Continua a autora aduzindo que: “Font Galán traduz a 
expressão inglesa workable competition por ‘competencia practicable o efectiva’, sinônimo de ‘competencia 

imperfecta, monopolistica’, referindo-se ‘a una configuración del mercado en el que coexisten la libertad de 

competencia – como formulación de principio básico – y ciertos poderes monopolísticos’, caracterizados por 
determinados traços sócio-econômicos”). 
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estrutura-conduta-desempenho62, que as excessivas concentrações de poder no mercado 

deveriam ser evitadas, o que em tese poderia resultar no aumento do número de concorrentes. 

Na década de 70, na medida em que a economia estadosunidense passa a ser 

ameaçada pelo crescimento das economias japonesa63 e alemã, a principal característica 

antitruste da época, consubstanciada na workable competition, deixou de ser encarada como 

uma virtude e passou a ser vista como um grave defeito e a principal causa de perda de 

competitividade interna e externa das empresas norte-americanas64. 

Retratando aquele momento, Matsushita, professor de Direito da Universidade de 

Tóquio, escreveu em 1979:  

 

In recent years, the large trade imbalance between Japan and United 
States has caused a crisis in trade relations between the two countries. In 

areas such as steel, electronics and automobile, Japanese products have 

taken an increasingly larger shore of the United States market. In response 
of this situation, manufacturers and labor unions have called for measures 

to control an overflow of the Japanese products into the United States’ 

market. Actions have been taken against the import of Japanese products 
under the Antidumping Act of 1916 and 1921, the countervailing duty 

statute section 337 of the Tariff Act of 1930, the “Scalp Clause” in the 

Trade Act of 1979 and the Antitrust Law.
65

  

 
 

                                                 
62 O modelo estrutura-conduta-desempenho, busca de modo geral, obter das características da estrutura do 
mercado, conclusões sobre seu desempenho em termos de uma determinada variável. Assim, supõe-se que as 
condutas dos participantes do mercado são condicionadas por parâmetros estruturais. A Escola de Harvard, 
também chamada de escola estruturalista, conforme explica Vicente Bagnoli, “... enfatizava o estudo da 
estrutura de mercados individuais para aplicar o direito antitruste, já que a estrutura do setor teria influência 
direta no desempenho das indústrias. Nos setores em que tivessem indústrias concentradas, os agentes atuantes 
estariam protegidos da concorrência pela existência de barreiras à entrada, relativas a economias de escala, 
necessidade de maiores quantias de capital, escassez de know how e produtos diferenciados”.  BAGNOLI, 
Vicente. O Direito da Concorrência e sua aplicação na área de livre comércio das Américas. 2003. 275 f. 
Dissertação (Mestrado em Direito Político e Econômico) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 
2003. p.92 
63 O sistema econômico japonês tem como característica a aplicação limitada do direito antitruste, em 
consonância com suas necessidades de política econômica. Por meio de uma espécie de cooperação, o MITI 
(órgão regulatório japonês) juntamente com representantes de grandes conglomerados econômicos daquele país, 
tomam decisões referentes às políticas econômicas e industriais, que por diversas vezes se sobrepõem aos 
interesses concorrenciais. Alguns autores, como Singh, defendem a adoção do modelo japonês por países em 
semi-desenvolvidos, para que estes atinjam um nível superior de desenvolvimento.  
64 BARRAL, op. cit., p. 194. 
65 MATSUSHITA, Mitsuo. Export control and export cartels in Japan. Harvard International Law Journal. 
Cambridge. v.20, n.1, p.103-25, 1979. p. 103. 
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Nesse contexto, deu-se a ascensão da Escola de Chicago, que em sua doutrina de 

tradição neoclássica, defendia com base na análise econômica, a concentração nos mercados, 

como meio de se alcançar a eficiência, que se sobrepõe e elimina qualquer outro objetivo, 

inclusive a própria concorrência em si mesma.  

A Escola de Chicago rompe com a tradição estruturalista da Escola de Harvard, ao 

considerar que a concentração em si não é um mal, desde que fundamentada na “eficiência 

produtiva”, decorrente da habilidade de produzir com custos menores, presumindo uma 

conseqüente redução de preços ao consumidor, com ganhos de produtividade, aumentando o 

bem-estar da sociedade. 

 Segundo esta teoria, o nível de bem-estar da sociedade, ou em última análise, do 

mercado consumidor, pode ser determinado por dois fatores, quais sejam: a eficiência 

alocativa e a eficiência produtiva66. Juntos, esses dois tipos de eficiência, respondem pelo 

                                                 

66 Para os postulados da Escola de Chicago, existem duas modalidades de eficiência: a eficiência alocativa e a 
eficiência produtiva. A primeira relaciona-se com a distribuição de recursos na sociedade, no tocante à alocação 
de recursos em conformidade com a necessidade dos consumidores, o da maior produção possível, no menor 
preço possível. Não se trata de distribuição de renda. Na clássica afirmação de R. Bork: “Antitrust has a built-in 

preference for material prosperity, but it has nothing to say about the ways prosperity is distributed or used. 

Those area matters for other laws. Consumer welfare, as the term is used in antitrust, has no sumptuary or 

ethical component, but permits consumer to define by their expression of wants in the market place what things 

they regard as wealth.” BORK, 1993, apud CALIXTO FILHO, 2002, p.177.  A eficiência produtiva relaciona-se 
ao menor dispêndio possível que a empresa produtora tem, para produzir uma quantidade unitária do produto. 
Desta forma, a eficiência alocativa relaciona-se com a demanda e a eficiência produtiva, com os custos de 
produção. Segundo Jorge Fagundes, Existem três conceitos básicos ligados a definição estática de eficiência 
econômica no contexto neoclássico. A noção de eficiência produtiva significa operar a técnica produtiva 
instalada numa dada unidade produtiva num nível próximo o bastante do rendimento máximo permitido 
teoricamente por uma dada tecnologia. É claro que este limite depende de vários fatores que podem dificultar a 
definição precisa de um ótimo, mas o que importa essencialmente aqui é que se trata de um conceito técnico. Já a 
eficiência alocativa é estritamente econômica representada pelo critério de Pareto, e é formulada teoricamente 
por referência ao modelo de equilíbrio geral competitivo, o qual por sua vez permite demonstrar, por meio dos 
chamados teoremas de bem- estar, a relação biunívoca entre o equilíbrio geral competitivo e configurações de 
consumo (alocações) pareto-eficientes, sob alguns critérios restritivos. Por eficiência distributiva, às vezes 
reduzida à alocativa devido à sua matriz estática comum, entende- se a eliminação pela concorrência de lucros 
extraordinários. Norma de equilíbrio dos mercados desde os economistas clássicos - bem mais antiga 
portanto, que os critérios paretianos. A idéia da função distributiva dos mercados considera 
disfuncional a persistência de preços acima dos custos unitários. Cf. FAGUNDES, Jorge. Políticas de 

defesa da concorrência e política industrial: convergência ou divergência? Revista do IBRAC, volume 5, 
número 6, 1998. p. 22-23. 
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critério geral de eficiência, que determina o nível de riqueza ou de bem-estar do 

consumidor67. 

 Na medida em que os principais institutos do Direito da Concorrência passam a ser 

encarados em termos de eficiência alocativa, as concentrações e o conseqüente poder 

econômico derivado das operações, não são vistos como um mal a ser evitado. Estes passam 

a ser explicados econometricamente em termos de eficiência e ganhos para os consumidores. 

 A Escola de Chicago, ao defender a análise econômica, adquire um caráter tecnicista, 

haja vista que pretende aplicar a teoria econômica em um ambiente de mercado que não é 

perfeito nem previsível.  

 Os pressupostos da Escola de Chicago, por seu caráter absoluto ou racional são 

bastante criticados, especialmente no que se refere à adoção do bem-estar do consumidor 

como objetivo único no contexto do antitruste. A principal delas diz respeito à presunção de 

que a redução de custos obtida por meio dos “ganhos de eficiência” traduz-se 

necessariamente na redução dos preços para os consumidores.  

 É bem verdade que a Escola de Chicago o eleger a “eficiência” como objetivo a ser 

perseguido em matéria antitruste acaba por compatibilizar de forma engenhosa, objetivos de 

política econômica convenientes para os interesses norte-americanos (como por exemplo, a 

competitividade das empresas americanas nos mercados internacionais), a uma teoria 

econômica aparentemente preocupada com o bem-estar do consumidor, e, portanto, de grande 

apelo teórico e até político-ideológico.68 

 Por outro lado, a Escola de Chicago, de matriz econômica neoclássica, trouxe uma 

importante inovação para o antitruste, qual seja a inserção dos critérios econômicos e 

econométricos para a análise do Direito da Concorrência. 

                                                 
67 SALOMÃO FILHO, op cit., p. 23. 
68 SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação e concorrência: estudos e pareceres. São Paulo: Malheiros, 2002. 
p.105 
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O maior contraponto à essa teoria é defendido pela chamada Escola ordo-liberal, 

também conhecida como Escola de Freiburg. Esta doutrina, de acordo com os estudiosos 

Streit e Böhm, defende que a garantia da competição é fundamental para assegurar o 

funcionamento de uma economia de mercado, de modo que, a concorrência, não pode ser 

entendida apenas como um meio para atingir objetivos econômicos como o crescimento e a 

eficiência. 

A Escola de Freiburg preocupava-se acima de tudo, com o processo competitivo em si, 

ou com a possibilidade de efetiva competição para garantir o funcionamento do mercado. Para 

isso, propunha uma moldura institucional de mercado competitivo, o que tornaria 

desnecessária a intervenção excessiva do Estado no mercado. Sob esta perspectiva, a 

eficiência econômica dos neoclássicos, bem como os benefícios gerados ao mercado 

consumidor, não representariam as finalidades da política da concorrência, mas elementos 

necessariamente decorrentes do processo competitivo. 

As idéias da Escola ordo-liberal foram fundamentais no processo de formação da 

União Européia, que por se tratar de uma “união econômica” e não de uma “união política”, 

não dispunha de um poder estatal organizado e comum, com força suficiente para fiscalizar ou 

dirigir a atividade econômica em âmbito comunitário. Naquele contexto, fez-se necessário 

criar um mecanismo de autocontrole de mercado, de modo a possibilitar a efetivação das 

liberdades comunitárias de circulação de mercadorias. Assim, emergiu-se uma preocupação 

fundamental, qual seja a garantia das condições estruturais de concorrência. 

 Na União Européia, o Direito da Concorrência veio constituir um corpo de regras 

mínimas com o objetivo de garantir a igualdade de condições de concorrência entre os agentes 

econômicos atuantes em um determinado ambiente de mercado. 

A despeito da adoção de variados pressupostos ordo-liberais, tanto em sua formação, 

quanto na manutenção, na Europa, assim como nos Estados Unidos, verifica-se uma tendência 
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de valorização e incorporação da eficiência como importante critério no antitruste, por 

motivos relacionados à competitividade das empresas Européias no mercado internacional. 

Como exemplo, destaca-se o artigo 3º, alínea l69, da versão modificada do Tratado de 

Maastricht, que diz respeito à competitividade internacional das empresas européias. 

 Importante observar que tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, o Direito da 

Concorrência é tido como disciplina central da atividade econômica, cuja aplicação ultrapassa 

o mero interesse pela livre concorrência nos mercados, para uma preocupação atinente ainda 

às políticas públicas e objetivos institucionais, que também são condicionados por variadas 

tendências em um ambiente globalizado onde os interesses negociais, ultrapassam as 

fronteiras nacionais. 

  

2.5 DIREITO DA CONCORRÊNCIA E CONSTITUIÇÃO ECONÔMICA 

 

O constitucionalismo clássico, que despontou no final do século XVIII, concebeu a 

Constituição como instrumento de organização dos poderes e de declaração dos direitos e 

garantias individuais. A chamada Constituição Econômica é conseqüência da ampliação das 

dimensões da concepção clássica de Constituição, que introduziu em seu texto aspectos da 

Ordem Econômica alargando materialmente, o conteúdo da Lei Fundamental do Estado.  

 

O constitucionalismo clássico, em suas diversas manifestações nos séculos 
XVIIII e XIX, comportou-se dentro do modelo constitucional de duas 
dimensões – a organização de poderes e a declaração dos Direitos e 
Garantias Individuais – e as regras fragmentárias de natureza econômico-
social que nele afloraram não alcançaram a estruturação sistematizada do 
ordenamento econômico, matéria ignorada nos textos daquele 
constitucionalismo. A Constituição refletia o liberalismo político e 
econômico. O primeiro se confundia com as liberdades e as garantias 

                                                 
69 Prevê o art. 3º do Tratado de Maastricht: “Para alcançar os fins enunciados no artigo 2º, a acção da 
Comunidade implica, nos termos do disposto e segundo o calendário previsto no presente Tratado: 
[...] l) O reforço da capacidade concorrencial da indústria da Comunidade”. UNIÃO EUROPÉIA. Tratado da 
União Européia. Institui uma União Européia. Jornal Oficial nº C 191. Lisboa, 29 de julho de 1992. Disponível 
em: <http://eur-lex.europa.eu/pt/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html#0001000001>. Acesso em 20 fev. de 
2008. 
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individuais, instrumentos da resistência e da limitação do Poder, para 
preservar a indevassável autonomia individual, e o liberalismo econômico 
repelia a presença do Estado na Atividade Econômica, que dever-se-ia 
expandir na livre concorrência da economia do mercado. O ingresso da 
ordem econômica, como matéria da Constituição, coincidirá com o declínio 
do liberalismo econômico e a ascensão de formas não liberais do 
intervencionismo e do dirigismo econômico. As instituições do capitalismo 
liberal vão experimentar os abalos decorrentes do confronto com o 
pensamento, as idéias e os movimentos políticos inspirados no reformismo 
social. 70 

 

Esta dupla dimensão constitucional encontrou famosa definição no art. 16 da 

Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, a qual, sob forma de 

negativa, fixava o núcleo fundamental da Constituição: “Toute societé dans laquelle la 

garantie des droits n’est pás assurée ni la separation des pouvoirs determinée, n’a point de 

Constitution”
71

. 

Após a Primeira Grande Guerra, emergem-se entre as nações os valores democráticos, 

que trazem eu seu bojo a consagração dos direitos econômicos e sociais até então 

desprezados, sobre os quais ensina o Professor Cláudio Lembo em sua obra “O futuro da 

liberdade”: 

Aos direitos fundamentais em virtude dos confrontos filosóficos e ideológicos 
retratados entre o trabalho e o capital, agregaram-se os chamados direitos sociais, 
que se constituem, pois, em uma segunda geração de direitos da pessoa”. Os 
direitos sociais se caracterizam primordialmente como direito à prestação do 
Estado ou de exigência à atividade desse mesmo Estado.72  

 

É importante ressaltar o aspecto temporal que justificou a inserção desses novos 

enfoques nas Cartas Constitucionais. Diante do quadro de miséria e devastação que assolava 

a Europa do pós-guerra, os Estados, cercados por sérios problemas sociais e econômicos, 

viram-se obrigados a apoiar e socorrer as classes desprotegidas que passaram a ter um papel 

de relevo para a sociedade. 
                                                 
70 HORTA, Raul Machado. Direito Constitucional, Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 252. 
71 CONSEIL CONSTITUTIONNEL. Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. 
Disponível em: <http://www.conseil-constitutionnel.fr/textes/d1789.htm>. Acesso em: 20 de fev. 2008. 
72 LEMBO, Cláudio. O futuro da liberdade. São Paulo: Loyola, 1999. 
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Essas intenções podem ser verificadas claramente nas constituições do México de 

1917 e da Alemanha de 1919, que tratavam expressamente de diversos aspectos da atividade 

econômica, reforma agrária, entre outras normas de alcance social. 

A doutrina dominante afirma que as constituições mexicana e alemã, pioneiras na 

incorporação da Ordem Econômica ao texto constitucional, inauguraram um novo período 

constitucional, o do constitucionalismo moderno, marco divisório entre o constitucionalismo 

clássico dos séculos XVIII e XIX e o contemporâneo, que data do pós-guerra de 194573.  

A Constituição do México, também chamada de “Primeira Constituição Político-

Social do Mundo”, regulou, amplamente, temas que o constitucionalismo moderno absorveu 

na ordem econômica e social, tais como: a propriedade, o trabalho e a previdência social.  

 A Constituição alemã de Weimar, não obstante a posteridade em relação à Carta 

mexicana, tornou-se modelo do novo constitucionalismo ocidental e exerceu considerável 

influência na elaboração constitucional do pós-guerra. Alargando seu conteúdo material em 

relação à Mexicana, o texto de Weimar unificou em setor próprio as regras constitucionais 

                                                 
73 Vital Moreira cita ainda em nota de rodapé a Lei Fundamental Russa, como uma das precursoras deste novo 
constitucionalismo: “De facto, a declaração dos direitos do povo trabalhador e explorado, da República 
Federativa Russa, de 1918, propondo-se instaurar uma constituição econômica socialista, entre outras coisas, 
declarava abolida a propriedade privada da terra e de todas as riquezas naturais (que eram transformadas em 
propriedade nacional), e, como primeiro passo para a nacionalização da indústria, ratificava a legislação sobre o 
controlo operário sobre o conselho superior da economia, promulgada imediatamente a seguir á Revolução. 
(Somente na Lei Fundamental da URSS de 1924 é que aparecerá, pela primeira vez, a referência ao <Plano 
Geral de Toda a Economia Nacional>. Por sua vez, e embora não dedique uma secção especial à economia, 
como a constituição de Weimar e a constituição dos Estados Unidos Mexicanos, de 1917, contém uma ordem 
constitucional econômica em muitos aspectos bastante mais detalhada que a daquela. Produto do movimento 
revolucionário iniciado em 1910, a constituição reflecte, em certa medida, essa situação. A propriedade da terra 
declara-se pertencer <a título originário à Nação, a qual tem tido e continua a ter o direito de ceder seu domínio 
a particulares, constituindo a propriedade privada>, No seguimento dessa idéia, previa-se uma reforma agrária 
devendo a lei determinar, desde logo, a extensão máxima de terra que pode ser proprietário um indivíduo ou 
uma sociedade. Além disso, declara-se que <não haverá monopólios de qualquer espécie> e que serão 
severamente punidos qualquer concentração ou qualquer acto que afaste ou tenda a afastar a livre concorrência 
na indústria ou no comércio. (É aqui nítida a influência da legislação antitrust norte americana do Sherman Act 
(1890) e do Clayton Act (1914). Finalmente a constituição inclui uma extensa e detalhada regulamentação das 
relações de trabalho e da assistência, indo do horário de trabalho à obrigatoriedade de participação nos lucros 
das empresas, regulamentação da greve e do lock-out,  etc.” MOREIRA, Vital. Economia e Constituição: para o 
conceito de Constituição Econômica, 2. ed. Coimbra: Coimbra Ed., 1979. p.78. 

 

 



51 
 

aplicáveis à sobre a Ordem Econômica, destacando seus dispositivos no conjunto da obra 

normativa.  

Mesmo prescrevendo os direitos de liberdade econômica, liberdade de comércio, 

liberdade de indústria, liberdade de contrato, liberdade de trabalho, garantia da propriedade, 

direito de sucessão entre outras de caráter tipicamente liberal, o referido texto constitucional 

declarava em contrapartida como princípio fundamental, que a ordem econômica deve 

corresponder aos princípios da justiça, tendo por objetivo garantir a todos uma existência 

digna. 

O princípio citado explicava tanto os limites opostos àquelas liberdades econômicas, 

quanto os chamados direitos sociais e ainda, o controle do Estado sobre a utilização do solo, 

recursos naturais passíveis de utilização econômica, possibilidade de nacionalização de 

empresas privadas e administração da economia. 

 Entretanto, como assinala Comparato:74 

Apesar das fraquezas e ambigüidades assinaladas, e malgrado sua breve 
vigência, a Constituição de Weimar exerceu decisiva influência sobre a 
evolução das instituições políticas em todo o Ocidente. O Estado da 
democracia social, cujas linhas-mestras já haviam sido traçadas pela 
Constituição mexicana de 1917, adquiriu na Alemanha de 1919 uma 
estrutura mais elaborada, que veio a ser retomada em vários países após o 
trágico interregno nazi-fascista e a 2ª Guerra Mundial. A democracia social 
representou efetivamente, até o final do século XX, a melhor defesa da 
dignidade humana, ao contemplar os direitos civis e políticos – que o 
sistema comunista negava – com os direitos econômicos e sociais, 
ignorados pelo liberal-capitalismo. De certa forma, os dois grandes pactos 
internacionais de direitos humanos, votados pela Assembléia Geral das 
Nações Unidas em 1966, foram o desfecho do processo de 
institucionalização da democracia social, iniciado por aquelas duas 
Constituições no início do século. 

 

 Mesmo que não tenha sido a Carta de Weimar a primeira Constituição a abarcar temas 

de Direito Econômico75, foi ela a primeira a explicitar, de forma positiva, o dever do Estado 

                                                 
74 COMPARATO, Fábio Konder. A Constituição alemã de 1919. Disponível em: 
<http://www.dhnet.org.br/educar/redeedh/anthist/alema1919.htm>, Acesso em: 10 abr. 2006. 
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de agir, por meio de políticas públicas e planos econômicos, visando à concreção dos direitos 

sociais, razão pela qual, a maioria dos constitucionalistas a classifica como inspiradora de 

várias Constituições que vieram a surgir anos depois. 

 Desenvolveram-se, assim, várias Constituições Econômicas ao redor do mundo, boa 

parte delas, dotadas de dispositivos programáticos como o fim de dar concreção ao 

desenvolvimento social dos Estados, por meio de medidas de ordem política (e às vezes 

também jurídica), que guardam consonância com a ordem social que se visa a manter. 

A técnica formal da Constituição de Weimar reproduziu-se nas Constituições que a 

tomaram por modelo, como a Constituição Federal Brasileira de 1934. As regras 

constitucionais da Ordem Econômica exprimem uma nova concepção dos fundamentos da 

organização econômica, do exercício da atividade econômica e das funções do Estado nesse 

domínio. É o momento da ruptura do constitucionalismo clássico, que a Constituição do 

México antecipou e da inauguração do constitucionalismo moderno, precursor do 

constitucionalismo contemporâneo.  

 As normas componentes da ordem econômica, introduzidas no documento 

constitucional na fase do constitucionalismo moderno, inaugurado pela Constituição do 

mexicana de 1917 e aperfeiçoado pela Constituição de Weimar de 1919, refletem a mutação 

operada na posição do Estado e da sociedade em relação à atividade econômica, abandonando 

a neutralidade característica do Estado Liberal, predominante especialmente na Inglaterra e 

nos Estados Unidos, para incorporar a versão ativa do Estado intervencionista, agente e 

regulador da economia.  

                                                                                                                                                         
75 Em 1917, a Constituição do México já trazia temas como igualdade jurídica entre trabalhadores e empresários 
na relação de trabalho e criava a responsabilidade dos empregadores por acidentes de trabalho, deslegitimando 
com isso a exploração mercantil do labor, sobressaltando os direitos da pessoa humana com ênfase na liberdade 
de contratar. Conferia, também, à Nação a propriedade das terras e das águas, da qual emana o poder de impor à 
propriedade privada regras que guardem consonância com o interesse público. Tem-se também, em época bem 
anterior, a promulgação da Encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, que, em 1891, já propagava a 
necessidade de efetivação de medidas que visassem ao auxílio dos menos favorecidos, em referência às péssimas 
condições de trabalho dos operários. 
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Com a incorporação de dispositivos atinentes à ordem econômica nos textos 

constitucionais surge a expressão “Constituição Econômica”, que, nas palavras de Celso 

Ribeiro Bastos, constitui “uma especial focalização da matéria relativa à economia dentro da 

Carta Magna” 76. 

A chamada Constituição Econômica é um conjunto de preceitos jurídicos que, 

estabelecendo elementos de um sistema econômico, instituem uma forma de organização da 

economia, constituindo uma determinada ordem econômica.  

Alguns autores da Escola ordo-liberal de Freiburg, entendem que a Constituição 

Econômica é autônoma em relação à Constituição Política de um Estado, acusando uma 

“dualidade” entre elas.  

  Para Natalino Irti77 e José Afonso da Silva78, a Constituição Econômica é a 

Constituição Política aplicada às relações econômicas. Manoel Gonçalves Ferreira79 afirma 

que toda a Constituição Econômica deve definir a forma ou o tipo de economia adotada. 

 O referido conjunto de preceitos e normas jurídicas constitucionais insere-se em um 

patamar de relações entre o Estado e a economia, influenciando no desenvolvimento 

econômico e ainda na limitação do poder econômico. Sob esta perspectiva, não seria 

incorreto, como afirma Vital Moreira, falar-se em um “estado econômico” e em “direito 

econômico” ou ainda em “Constituição Econômica” 80. Uma Constituição que dentro, ao lado 

ou subordinada à Constituição Política, estabelece a ordem jurídica fundamental da 

economia, ou, noutra perspectiva, estabelece e limita a intervenção do estado no domínio 

econômico.  

                                                 
76 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Econômico. São Paulo: Celso Bastos, 2004. 
77  IRTI, Natalino. L’ ordine giuridico del mercato. 3. ed. Roma: Laterza, 1998. 
78 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p 765. 
79 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves Ferreira. Direito constitucional econômico. São Paulo: Saraiva, 1990. 
p.19. 
80 MOREIRA, op. cit., p. 71. 
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Segundo Raul Machado Horta, “[...] o conhecimento da estrutura da norma jurídica de 

modo geral, e da norma jurídica constitucional, de modo especial, permite fixar as 

características, as formas e as modalidades que a norma se apresenta no ordenamento jurídico 

[...]” 81. A constituição econômica se corporifica no modo pelo qual o direito pretende se 

relacionar com a economia, estabelecendo princípios e finalidades para a ordem econômica 

constitucional. 

Neste contexto, o constitucionalista português Vital Moreira, sugere que uma 

completa compreensão do conceito de “Constituição Econômica” demanda a análise da 

Constituição como um todo, ao invés de uma visão restrita aos dispositivos referentes à 

economia: 

 

A completa delucidação do conceito de constituição econômica, exige que 
se analise o seu estatuto face àquelas disposições constitucionais, 
nomeadamente quanto, a saber, se estas exprimem (toda) constituição 
econômica, se a tem de exprimir (ou se, pelo contrário, não podem exprimi-
la) e ainda outros problemas que não deixarão de ser indicados. Isso 
implica que se tenha que analisar o verdadeiro sentido das disposições 
constitucionais relativas à economia, indagar das razões que permitem 
compreender que só a partir de determinada altura elas tenham surgido e 
qual o sentido do facto de nem todas as constituições contemporâneas as 
conterem.  

  

 Um primeiro tópico a ser observado quando se estuda a questão constitucional do 

Direito Econômico é a imprescindibilidade de se aferir qual a política econômica 

desenvolvida pelo Estado em questão, que constitui determinante do direcionamento jurídico-

econômico adotado na Carta Magna. 

 Com efeito, muitos autores, ao buscarem uma definição para Constituição Econômica, 

baseiam-se em expressões como “plano de governo”, “política econômica”82 e “estrutura 

                                                 
81 HORTA, op. cit., p. 193. 
82 Note-se que o conceito de Direito Econômico fornecido por Fábio Konder Comparato traz em seu bojo a 
alusão às políticas econômicas: “O conjunto das técnicas jurídicas de que lança mão o Estado contemporâneo na 
realização de sua política econômica”. COMPARATO, Fábio Konder. O indispensável Direito Econômico. In: 
Ensaios e pareceres de Direito Empresarial. São Paulo: Saraiva. 1988, p. 465. 
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governamental”, haja vista serem estes a base da definição formal e material83 do Direito 

Econômico Constitucional. 

 Sob o amparo dos referidos postulados, tem-se, portanto, a “Constituição 

Econômica84, “definida como um conjunto de normas incluídas em texto constitucional, que 

visam orientar a atuação estatal e privada segundo os ditames da política econômica do 

Estado, alicerçada na ideologia social e na política adotada85. 

 No mesmo sentido, VITAL MOREIRA86 chama a atenção para o fato de haver um 

grande número de disposições econômicas em textos constitucionais hodiernos, que 

representam as diretrizes governamentais da atividade do Estado. 

 Como bem expõe Washington Peluso Albino de Souza:87 

 

A Constituição, em suma, consigna os princípios ideológicos que 
comandam toda a concepção de vida econômica na ordem jurídica por ela 
definida e, portanto, no sistema jurídico que corresponde ao regime que ela 
torna vigente. Enquanto Direito Positivo, o Direito Econômico lança as suas 
raízes no texto constitucional, como de resto o fazem os demais ramos. 

 

                                                 
83 Leciona Manuel Gonçalves Ferreira Filho, de forma condensada, que: “A constituição econômica formal é o 
conjunto de normas que, incluídas na Constituição, escrita, formal do Estado, versam o econômico”. Por sua vez, 
“encarada em sentido material, a constituição econômica abrange todas as normas que definem os pontos 
fundamentais da organização econômica, estejam ou não incluídas no documento formal que é a constituição escrita”. 
FERREIRA FILHO, Manuel Gonçalves. Direito Constitucional Econômico. São Paulo: Saraiva, 1990. p. 6-7. 
84 Segundo afirmava Gérard Farjat, é característica fundamental das constituições modernas possuírem normas 
de cunho econômico: “Il est parfois soutenu que la Constituition, norme suprême, ne concernerait pas 

l’économie, qu’il n’y aurait pas de droit constitutionnel économique. Cette affirmation peut trouver un appui 

apparent dans la Constituition française de 1958. Mais c’est une exception au droit constitutionnel moderne”. 

FARJAT, Gérard. Droit Economique. Paris: Presses Universitaires de France, 1971, p.30. 
85 Uma boa definição de “Constituição Econômica” é fornecida por Calixto Salomão Filho, que assim escreve: 
“A idéia de regulamentação do poder econômico no mercado tem origem em uma premissa sócio-econômica 
fundamental: todo agrupamento social, por mais simples que seja, organizado ou não sob a forma de Estado, que 
queira ter como fundamento básico da organização econômica a economia de mercado deve contar com um 
corpo de regras mínimas que garantam ao menos o funcionamento desse mercado, ou seja, que garantam um 
nível mínimo de controle das relações econômicas. Esse conjunto de regras constitui aquilo que a doutrina 
chamou de Constituição Econômica [...]”. SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial: as estruturas. 
São Paulo: Malheiros, 2002, p.19. 
86 “A característica mais notável das constituições econômicas contemporâneas é o fato de incluírem em geral 
um grande número de disposições destinadas a informarem a política económica, isto é, conterem uma ordem 
económica programática, enfim, uma CE diretiva. Essas normas constitucionais apresentam-se como directrizes 
da actividade do estado, prescrevem um certo programa de política económica. São directrizes políticas em termos 
de normas constitucionais”. MOREIRA, Vital. Economia e Constituição: para o conceito de constituição económica. 
Coimbra: Faculdade de Direito, 1974. 
87 SOUZA, Washington Albino de. Direito Econômico. São Paulo: Saraiva, 1980. p. 139. 
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 Cabral de Moncada88 observa que, hodiernamente, pode-se falar na existência de uma 

Constituição Econômica em todos os sistemas jurídico-econômicos, mesmo em sistemas 

cujos textos constitucionais se encerram na organização do poder político. Isso porque, 

segundo esse autor, todos os textos trazem a explicitação dos direitos fundamentais dos 

indivíduos e dentre estes, encontram-se vários direitos de cunho econômico. Haveria a 

presença do Direito Econômico, outrossim, na medida em que as normas constitucionais 

traçam o funcionamento do sistema político, delineando, neste, os princípios informadores da 

política econômica adotada. 

O Direito da Concorrência insere-se no contexto da Constituição Econômica, podendo 

também ser entendido dentro de um caráter normativo mínimo de regulamentação para o 

funcionamento da economia.  

Situa-se como um sistema ou conjunto de normas jurídicas que possui como critério 

unificador a regulação da economia. Esta, porém, só tem sentido se inserida dentro de uma 

Constituição em sentido amplo e global, na qual se torna compreensível como conjunto de 

normas garantidoras de um determinado sistema econômico que estabelecem uma 

determinada forma de funcionamento ou organização da economia, constituindo uma 

determinada ordem econômica. 

 

2.5.1 A Constituição Brasileira de 1988 frente aos desafios atuais 

 

 Hodiernamente as grandes questões que gravitam em torno da temática da vida 

econômica aplicada à ordem jurídica89, no caso brasileiro por meio da Constituição Federal 

                                                 
88 CABRAL DE MONCADA, Luis S. Direito Econômico. 2. ed. Coimbra: Ed. Coimbra, 1988. p.80. 
89 Referidas preocupações são compartilhadas por André-Jean Arnaud que afirma em artigo intitulado Da 

regulação pelo direito na era da globalização: “Se tivermos que reunir em torno de algumas palavras-chave as 
atuais de dúvidas dos colegas juristas, cientistas políticos e economistas, três delas logo revelariam as 
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de 1998, dizem respeito, sobretudo à prevalência das instituições democráticas acerca do 

mercado e da independência política do Estado diante dos anseios do poderio econômico. 

 A Constituição Brasileira de 1988 definiu pela adoção do sistema capitalista. Ao 

longo de seus dispositivos, identifica-se um modelo de bem-estar social em consonância com 

o desenvolvimentismo e a garantia de princípios e direitos individuais tipicamente liberais, 

quais sejam, a livre iniciativa, propriedade e a livre concorrência90. 

 O texto constitucional possui logo em seu início, um título que declara os princípios 

fundamentais do Estado Democrático de Direito, princípios estes que além de servirem de 

base para a ordem política, buscam permear o conteúdo da constituição econômica dentre os 

quais se destacam a soberania, a cidadania, a dignidade humana, a preservação e o 

engrandecimento dos valores sociais do trabalho e a livre iniciativa. 

  O artigo 3º da Constituição enumera os objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil: a construção de uma sociedade livre, justa e solidária; a garantia do 

desenvolvimento social; a erradicação da pobreza, da marginalização, a redução das 

desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

 Os princípios e fundamentos buscam delinear todos os dispositivos constitucionais, 

inclusive a constituição econômica, que como se verificou, não está restrita aos artigos 

contidos no Título VII, denominado de “Da Ordem Econômica e Financeira”. 

                                                                                                                                                         
preocupações destes últimos: alteridade, complexidade e mundialização. Em outras palavras, os questionamentos 
primordiais que inquietam os pesquisadores dessas disciplinas têm a ver com a regulação sob os diversos 
aspectos: eficácia da regulação tradicional pela via do direito; validade de outras formas de regulação social; 
concepção da desregulamentação como apelo indireto a um outro direito apto a dominar a complexificação das 
relações sociais assim como a mundialização dessas relações que trouxeram perturbações nas respostas clássicas 
a esses problemas”. MELLO, Celso D. Albuquerque (Coord). Anuário direito e globalização, 1: a soberania. Rio 
de Janeiro: Renovar, 1999, p. 23-24; 
90 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988: interpretação e critica. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003. p. 262. 
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A referida feição sistemática da Constituição é compartilhada por Gomes Canotilho 

que afirma: 

“A Constituição Econômica na qual se localiza a ordem econômica, não é 
um compartimento estanque em relação às outras normas e princípios 
constitucionais, por se encontrar organicamente ligada às opções políticas 
fundamentais da Constituição, esclarecem que a Constituição Econômica é 
parte de um projeto constitucional global e coerente, em que a realização 
integral da democracia se consuma na construção do socialismo e esse 
projeto se caracteriza pela perda do caráter dominante do setor privado”. 91 

 

Com efeito, a Ordem Econômica e Financeira não deve ser considerada como uma 

ilha normativa apartada do texto constitucional. É fragmento da Constituição; uma parte do 

todo e nele se integra. Pretende atingir os objetivos fundamentais designados como meta 

constitucional da República Federativa do Brasil. É por isso, um instrumento para construção 

de uma sociedade livre, justa e solidária. É a fonte das normas e decisões que permitirão à 

República garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e 

promover o bem de todos. 

O Título VII da Constituição inicia-se com o artigo 170, que traça a estrutura geral do 

ordenamento jurídico econômico e estabelece que a ordem econômica, fundada na 

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a 

existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os princípios da soberania 

nacional, da propriedade privada, da função social da propriedade, da livre concorrência, da 

defesa do consumidor, da defesa do meio ambiente, da redução das desigualdades sociais e 

regionais, da busca do pleno emprego e do tratamento favorecido às empresas de pequeno 

porte. 

O princípio da soberania nacional relaciona-se à idéia de independência. Em um 

contexto constitucional aplicado à ordem econômica, pretende-se que as decisões econômicas 
                                                 
91 CANOTILHO, Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa Anotada. Coimbra: 
Coimbra Editora, [199-?]. p.189. 
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fundamentais sejam tomadas com base no interesse nacional, de maneira independente e 

soberana.  

 Ainda que o regime econômico adotado pelo Brasil seja o capitalismo, que tem como 

pilar fundamental a garantia do direito à propriedade privada, a Carta Constitucional de 1988 

indica como princípio, a função social da propriedade. Tem-se como indicativo, uma 

submissão do interesse individual de propriedade privada ao interesse coletivo. Não se trata, 

entretanto, de “reduzir” o direito da propriedade privada, mas induzir sua correta aplicação 

para o fim que lhe é destinado. O cumprimento do referido princípio, conforme ensina Luiz 

Alberto David Araújo, “quer parecer, ao menos em uma perspectiva genérica, que a noção de 

cumprimento da função social da propriedade privada, na seara econômica, implica a 

observância dos fins da ordem econômica (propiciar dignidade a todos, segundo os ditames da 

justiça social), em relação aos interesses que se articulam em torno de cada atividade 

econômica específica”92. 

 Um dos alicerces da estrutura liberal da economia e intimamente relacionado com o 

princípio da livre iniciativa, o direito a livre concorrência aparece pela primeira vez sob a 

roupagem de garantia constitucional em 1988. Busca-se adotar um modelo de mercado no qual 

os agentes econômicos ou empresas podem competir entre si, em um regime de iniciativa 

privada, sem que nenhum deles goze de superioridade decorrente de privilégios jurídicos, ou 

situações econômicas derivadas do abuso do poder econômico ou da prática de condutas 

infratoras à ordem econômica. 

 A livre concorrência provoca efeitos em diversos setores da vida econômica, tanto no 

preço das mercadorias ou serviços, quanto na qualidade dos mesmos. Deste modo, a atividade 

concorrencial busca otimização dos recursos econômicos, na medida em que por intermédio 

                                                 
92 ARAUJO, Luiz Alberto David. Curso de direito constitucional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 454. 
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da concorrência recíproca, evitam-se os lucros arbitrários e os abusos de poder econômico. 

Trata-se na verdade de princípio que visa preservar os mercados e a própria ordem capitalista. 

 Neste sentido Mônica Caggiano afirma que:  

Dentre tais cânones constitucionais, cabe destacar a idéia-vetor da livre 

concorrência que inaugura seu status constitucional com o Estatuto de 
1988, evidenciando o modelo de economia descentralizada, plasmado pelo 
constituinte, e comparecendo no papel de “motor da economia”, impondo 
uma atividade econômica livre para envolver uma pluralidade de empresas, 
a liberdade de cada uma delas em oferecer um amplo e diversificado leque 
de oportunidades quanto a contratos e vantagens ao mercado, a liberdade do 
consumidor em realizar suas opções e selecionar dentre as ofertas de bens e 
serviços a que melhor atenda às suas expectativas. Constitui, no entanto 
uma liberdade sub lege, máxima que deve ser interpretada, entre outros 
princípios estabelecidos pelo constituinte, em conjunto com o da defesa do 
consumidor e a defesa do meio ambiente.93 

 

 Assim, o princípio da defesa do consumidor constitui um dos elos da economia e do 

próprio sistema capitalista caracterizado por processos de troca ao destinatário final, seja de 

mercadorias ou de serviços. Desta forma, a proteção dos mercados consumidores possui duas 

facetas: protege-se o consumidor sob a perspectiva microeconômica e protege-se o mercado 

como forma de preservar e garantir a livre concorrência. 

 Também na Constituição de 1988, elevou-se a questão da preservação do meio 

ambiente ao status de princípio constitucional, reflexo da conscientização nacional quanto à 

importância da preservação ambiental e dos recursos naturais. Trata-se de princípio que 

corresponde à possibilidade limitação do poder econômico através da atuação Estatal. 

 O referido princípio não se restringe unicamente ao artigo 170 da Constituição 

Federal. Conforme o artigo 225 da Carta Magna; “[...] todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

                                                 
93 CAGGIANO, Monica Herman Salem (Org.). Reflexões em direito político e econômico. São Paulo: 
Mackenzie, 2002. p.19. 
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vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações”. 

Outro princípio aplicável à ordem econômica constitucional brasileira diz respeito à 

erradicação da pobreza, da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. 

O dispositivo está previsto no inciso VII do artigo 170 da Constituição Federal e retoma uma 

idéia presente em outros artigos constitucionais, de que “a economia não pode ser posta a 

serviço tão somente de um desenvolvimento obtido a qualquer preço, isto é, com o sacrifício 

inclusive de uma justa retribuição dos benefícios deste processo”.94  

 Neste contexto, as desigualdades sociais e econômicas presentes no país têm suas 

raízes em sua própria formação histórica e sociológica, fortemente marcada pelo processo de 

colonização, que por sua vez, caracterizou-se pelas relações de exploração95. Reconhecendo 

as disparidades entre os entes da Federação, que são acima de tudo reais e não presumidas, a 

Constituição adotou o “princípio da redução das desigualdades regionais”, sob a premissa de 

que o desenvolvimento deve ser compartilhado por todos. 

 Outro princípio que merece destaque é o do pleno emprego já fora outrora, esculpido 

na Constituição de 1967 sob a roupagem de “princípio da expressão as oportunidades de 

emprego produtivo”. Reflete a preocupação constitucional para com o desenvolvimento e o 

aproveitamento das potencialidades do país, bem como de justiça e política social. 

                                                 
94 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Econômico. São Paulo: Celso Bastos Editora, 2004. p. 160 
95 Em várias passagens de sua obra Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, explica tanto o processo de 
formação do Brasil, como o espírito explorador dos colonizadores diante do “novo mundo”.  A relação de 
exploração independente dos diversos ciclos econômicos ocorridos, permaneceu uma constante, que influenciou 
fundamentalmente a formação da sociedade brasileira e fomentou as agudas desigualdades regionais. No tocante 
ao “espírito da expansão colonial dos portugueses na América, escreve Holanda: “Nas formas de vida coletiva 
podem assinalar-se dois princípios que se combatem e regulam diversamente as atividades dos homens. Esses 
dois princípios encarnam-se nos tipos do aventureiro e do trabalhador. Já nas sociedades rudimentares 
manifestam-se eles, segundo sua predominância, na distinção fundamental entre os povos caçadores e coletores e 
os lavradores. Seu ideal será colher o fruto sem plantar a árvore. HOLANDA. Sérgio Buarque de. Raízes do 

Brasil. 26. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. p. 44. 



62 
 

Menciona-se ainda a questão do tratamento favorecido para as empresas brasileiras de 

capital nacional de pequeno porte está previsto no artigo 179 da Carta e demonstra o 

reconhecimento da importância destas para o desenvolvimento da economia nacional. O 

intuito deste princípio seria eliminar entraves burocráticos ao exercício da atividade 

econômica, em especial aquelas definidas como de pequeno porte. 

Com base nos referidos princípios norteadores da atividade econômica, é pertinente 

abordar a questão da atuação do Estado no processo econômico de forma apartada na esfera 

constitucional, entre o campo dos serviços públicos (área de atuação do Estado) e o campo da 

chamada atividade econômica (área de atuação privada). 

Segundo Eros Grau96, a expressão “atividade econômica” constitui gênero que 

compreende duas espécies: o serviço público e a atividade econômica em sentido estrito. A 

referida classificação é refletida na Constituição Federal de 1988, que nos artigos 

correspondentes ao Capítulo dos Princípios Gerais da Atividade Econômica, atribui diversos 

sentidos para a expressão atividade econômica. 

A expressão atividade econômica em seu sentido amplo, sob a classificação de Eros 

Grau, pode ser verificada no artigo 170 e no artigo 174 da Constituição Federal, que dispõe: 

 

Art. 174 - Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o 
Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e 
planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para 
o setor privado.  

 

Verifica-se no referido dispositivo, a expressão “atividade econômica” aplicada em 

sentido amplo ou em caráter de gênero. Constata-se uma globalidade da atuação estatal como 

agente normativo e regulador através do exercício de três funções: fiscalização, incentivo e 

planejamento. 

                                                 
96 GRAU, op. cit., p. 147. 
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A fiscalização implica no exercício do poder de polícia, na verificação e no 

cumprimento das normas pelos agentes econômicos. O incentivo corresponde ao estímulo e 

ao fomento de determinadas atividades econômicas por forma de concessão de benefícios 

fiscais, isenções, e outros. O planejamento abarca um conjunto de leis e medidas 

governamentais aplicadas à organização e utilização dos fatores produtivos. 

Segundo Celso Ribeiro Bastos97, tal escopo de atividade econômica prevista no artigo 

174 da Constituição Federal, “não tem caráter coercitivo, uma vez que o próprio dispositivo 

deixa claro que o planejamento será determinante para o setor público e indicativo para o 

setor privado. Daí se depreende que, a favor da economia de mercado, figuram todas as 

normas e princípios elencados no Texto Maior, quais sejam a livre concorrência, a livre 

iniciativa [...]” 

Importante observar que no artigo 170 da Constituição, na medida em que se declaram 

os princípios da atividade econômica, inclusive aquela desenvolvida pelo estado, no campo 

dos serviços públicos e como critério de sua função moderadora, normativa e fiscalizadora, 

tem-se a expressão “atividade econômica”, que conota também o gênero e não a espécie. 

O Professor da UFMG, João Bosco Leopoldino da Fonseca98, denomina essa atividade 

econômica em sentido amplo de “atuação ou intervenção indireta do Estado no Setor 

Econômico”. Segundo ele, tal intervenção se dá através de normas que têm como finalidade 

fiscalizar, incentivar e planejar. 

Nessa atuação indireta, inclusive sob a forma de estímulo e apoio às atividades 

econômicas empreendidas pelos particulares, o Estado busca assegurar o crescimento 

sustentado da economia, o pleno emprego dos fatores de produção, da mão de obra, 

estabilidade dos preços, equilíbrio da balança de pagamento entre outros. 

                                                 
97 BASTOS, op. cit., p. 258. 
98 FONSECA. João Bosco Leopoldino da.  Direito Econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p.240. 
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Leopoldino afirma ainda que na atuação indireta do Estado, este pode assumir quatro 

modalidades: regulação econômica, atuação fiscal e financeira, iniciativa pública e reserva ao 

setor público99. Na regulação econômica, a atividade pode se dar através da edição de normas 

que visam influenciar ou conformar o fenômeno econômico. O Estado pode buscar ainda, 

corrigir ou alterar parâmetros naturais e espontâneos do mercado ou mesmo fiscalizar a 

atuação dos agentes econômicos. Na regulação fiscal e financeira, o Estado produz normas de 

conteúdo financeiro ou fiscal, através das quais impulsiona medidas de fomento ou dissuasão 

de determinadas práticas por meio da concessão de benefícios fiscais ou imposição de 

barreiras tributárias que incentivam certas atividades econômicas e desestimulam outras. Na 

iniciativa pública, o Estado ingressa diretamente na atividade econômica por meio de 

empresas que atuam em regime concorrencial. Neste caso, a intervenção deve ser justificada 

por um interesse geral ou utilidade pública. Nas reservas ao setor público, o Estado atua em 

áreas de monopólio somente a ele reservado. 

A Constituição de 1988 funda a ordem econômica na livre concorrência e na livre 

iniciativa. Trata-se de uma decisão de caráter político. Destaca-se, entretanto, que os referidos 

valores não são absolutos, haja vista que sobre eles foram fixados parâmetros, que realçam 

outros valores. O reconhecimento da função social da propriedade, como preceito de origem 

liberal e inerente ao capitalismo, quando relacionado à livre iniciativa, refere-se tanto aos 

bens e meios de produção, quanto aos bens, produtos e serviços que resultam do exercício da 

atividade econômica, de modo que, mesmo que não se considerasse a livre iniciativa como 

valor social, e politicamente aprovado, é claro que a efetividade desta requer a existência da 

livre concorrência. 

Os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência devem conformar duas 

vertentes: uma de caráter liberal, na qual a livre iniciativa e a livre concorrência são tidas 

                                                 
99 FONSECA, loc. cit. 
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como motores fundamentais para a busca do desenvolvimento econômico, sob a vertente da 

acumulação e circulação de riquezas e outra de caráter social, à medida que constitui um 

conjunto de regras mínimas de organização do poder do mercado, como forma de assegurar a 

existência digna conforme os ditames da justiça social.  

Neste contexto e sob o amparo constitucional, o Estado Brasileiro assume a disciplina 

da vida econômica, de forma a orientar os entes privados, que por sua vez, atuam como co-

participantes da política econômica nacional. 

Nesta intensa intersecção que se realiza de múltiplas formas entre as esferas dos 

domínios público e privado, é importante situar a figura do mercado como instituição jurídica 

que tem como função, permitir a circulação de mercadorias e serviços, por meio da garantia 

da segurança e a certeza jurídica (ordem e liberdade), necessárias às relações capitalistas. 

Assim, o mercado instituído e por conseguinte, protegido juridicamente, garante aos 

agentes econômicos, tanto diante do Estado, quanto dos demais agentes econômicos privados, 

prerrogativas importantes como a livre iniciativa e a liberdade de contratar, aspectos 

fundamentais para a produção da riqueza e manutenção do sistema econômico vigente. 

  

2.6 O DIREITO DA CONCORRÊNCIA NO BRASIL 

 

2.6.1 Breve histórico do Direito da Concorrência no Brasil 

 

 O Direito da Concorrência foi introduzido na Constituição Brasileira em 1946 que 

previa em seu artigo 148 que: “A lei reprimirá toda e qualquer forma de abuso do poder 

econômico, inclusive uniões ou agrupamentos de empresas individuais ou sociais, seja qual 
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for a sua natureza, que tenham por fim dominar os mercados nacionais, eliminar a livre 

concorrência e aumentar arbitrariamente os lucros”.100  

O referido artigo foi regulamentado pela Lei 4.137/62, que aboliu a legislação sobre 

crimes contra a economia popular e procurou adaptar os instrumentos jurídicos brasileiros ao 

implementado nos Estados Unidos, atribuindo competência ao CADE101, que tinha a 

incumbência de apurar e reprimir os abusos do poder econômico. 

 Ainda sim, até aquele momento, o Estado brasileiro praticava uma intensa política de 

intervenção no domínio econômico privado; de um lado buscando proteger a economia 

popular mediante controle de preços e substituição de importações e de outro, explorando 

diretamente a atividade econômica como empresário. 

 Dentre as conseqüências decorrentes da intensa atuação direta do Estado nas mais 

variadas áreas econômicas, destaca-se a não adoção de uma política de livre concorrência; em 

outras palavras, a Lei 4.167/62 não teve aplicação eficaz diante da política econômica 

implementada pelo governo. 

 No final da década de 80, com o início da abertura econômica e com o avançar da 

globalização, fez-se necessário a adoção gradativa de regras concorrenciais. Assim, o 

controle popular dos preços até então adotado, dá lugar ao regime de livre concorrência, com 

a retirada gradativa do Estado do campo da atuação empresária por meio de processos de 

privatização. 

 A própria Constituição de 1988 previu essa mudança de modelo econômico. Em um 

mesmo ambiente constitucional, restringiu a participação do Estado na Economia e adotou o 

                                                 
100 BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 18 de setembro de 1946. Diário Oficial da União. 

Rio de Janeiro, RJ, 25 set. 1946. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3A7ao46htm>. Acesso em: 01 nov. 2007. 
101 Neste sentido é importante mencionar o Decreto-Lei 7.666 de 1945, que criou o CADE (na época, 
significando Comissão Administrativa de Defesa Econômica), com as atribuição de viabilizar acordos em casos 
potencialmente aviltadores da concorrência, conforme disposto no artigo 11, da referida norma. 
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regime concorrencial, como forma de inibir o abuso do poder econômico e a dominação de 

mercados. 

 Por meio de uma política hibrida de desestatização102 e concorrência, implementada 

pelo Governo Collor por meio da Lei nº 8.031/90103, que criou o Programa Nacional de 

Desestatização, o Estado passa a abandonar gradativamente os espaços outrora ocupados na 

economia como empresário. 

 O programa de desestatização veio a disciplinar uma espécie de atuação do Estado na 

economia, enquanto o Direito da Concorrência passou a tratar da sua atuação em face das 

barreiras artificiais existentes no mercado. Houve, portanto uma reordenação estratégica da 

posição do Estado na economia, de modo que a exploração direta em determinados setores, 

passou a não mais atender os desígnios como a segurança nacional e do interesse coletivo.  

Há de se evidenciar, portanto, que tanto a desestatização, quanto a decorrente 

evolução do direito antitruste, estão intimamente relacionados com o panorama histórico e 

econômico do país, sobretudo nos tempos de liberalismo. 

Em consonância com os dispositivos da Constituição de 1988, atinentes à ordem 

econômica, foi promulgada a Lei 8.884/94, ainda em vigência, que trata da prevenção e da 

repressão ao abuso do poder econômico, constituindo um instrumento para a implementação 

de uma política pública de concorrência, capaz de amparar e proteger direitos difusos, 

individuais e coletivos. 

 

2.6.2 O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência 

                                                 
102 Cf. FONSECA, Antônio. O papel do CADE em face da desestatização: proposta de aplicação simplificada do 
artigo 54 da Lei 8.884/94. Revista do Instituto Brasileiro de Estudos da Concorrência, Consumo e Comércio 

Internacional. São Paulo, v. 4, n.2, p. 34, 1997. 
103 BRASIL. Lei nº8.031, de 12 de abril de 1990. Cria o Programa Nacional de Desestatização e dá outras 
providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 13 abr. 1990. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/leis/L8031.htm>. Acesso em: 12 maio 2007. 
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  A livre concorrência e a livre iniciativa figuram como alicerces na ordem econômica 

constitucional brasileira, cujo panorama compreende a proteção de direitos difusos, 

individuais e coletivos. 

 Exemplo típico de limitação jurídica ao poder econômico, a Lei nº 8.884/94 contém 

entre seus dispositivos, regra de responsabilidade objetiva, o que possibilita punir a conduta 

lesiva à ordem econômica ainda em seu estágio potencial. Segue a linha tradicional da 

prevenção ou controle da formação das estruturas de mercado e da repressão às condutas 

lesivas à ordem econômica.  

 A Lei antitruste brasileira dispõe sobre a atuação do Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica (CADE), autarquia federal vinculada ao Ministério da Justiça, que decide 

pela existência ou não de infrações contra a ordem econômica, por meio da aplicação de 

penas, bem como, mediante ordem para a cessação das condutas. Também nas questões 

referentes às concentrações econômicas, o CADE desempenha a função judicante, ora 

aprovando, ora rejeitando os atos com base em critérios fixados pela lei. 

 É também prevista a existência de outros órgãos, que integram o que a doutrina tem 

chamado de Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC): a Secretaria de Direito 

Econômico (SDE) e a Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE). 

 A SDE tem como função, apurar a existência de práticas restritivas à concorrência, 

por meio da condução de investigações e instrução de processos para posterior julgamento 

pelo CADE. Realiza também, juntamente com a SEAE, a apreciação dos atos de 

concentração de agentes econômicos, mediante parecer administrativo, para posterior 

apreciação pelo CADE. 
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 A SEAE, vinculada ao Ministério da Fazenda, tem a incumbência de emitir pareceres 

sobre os aspectos econômicos dos atos de concentração, bem como auxiliar em processos 

administrativos em alguns casos. 

 Embora não integrante do chamando SBDC, cabe ainda mencionar a Lei nº 8.137/90, 

de caráter penal, que dispõe sobre os crimes contra a ordem econômica e tributária, bem 

como a Lei nº 9.279/96, que trata da concorrência desleal e proteção dos concorrentes no 

mercado. 

 Também integra o quadro normativo da política da concorrência brasileira, porém no 

âmbito de investigação parlamentar, as Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs), 

previstas no artigo 58, §3º da Constituição Federal. 

 Verifica-se, portanto, na legislação concorrencial brasileira uma preocupação com a 

ocorrência de fatores capazes de proporcionar uma situação preponderante a determinados 

agentes econômicos de modo a lhes proporcionar um exercício do poder econômico capaz de 

prejudicar a competição nos mercados. 

 Importante mencionar ainda, os protocolos da Organização Mundial do Comércio 

(OMC), incorporados ao ordenamento jurídico pátrio, que visam inibir práticas de dumping 

ou medidas de salvaguardas prejudiciais ao mercado.  

Os protocolos, bem como o número crescente de demandas junto a OMC, que tem por 

objeto a apuração de infrações à concorrência no nível internacional, confirmam a forte 

tendência de internacionalização das preocupações concorrenciais, eis que as relações 

comerciais hodiernas operam-se também em escala global. 

 Referida constatação relaciona-se não apenas às preocupações regulatórias internas ou 

gerais, mas também às outras necessidades relacionadas à proteção do mercado interno, do 
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desenvolvimento econômico e, sobretudo, da validade contemporânea dos postulados 

regulatórios pelo Direito frente os efeitos da globalização. 

 

2.7 A QUESTÃO DOS MERCADOS NO DIREITO DA CONCORRÊNCIA 

 

2.7.1 Breves considerações sobre os mercados 

 

 Se não existe a livre concorrência em um determinado mercado, situado em uma 

economia capitalista, as falhas devem ser corrigidas. Muitas são as possibilidades de falhas, 

entre elas: as externalidades, as ações culposas ou de ingerência institucional. 

Os mercados livres são instituições típicas das economias capitalistas. A estrutura 

desenhada por eles facilita a troca econômica e sua multiplicidade, de forma que se ganha em 

eficiência, dado que as denominadas forças de mercado induzem a competição entre agentes, 

isto é, estimulam a concorrência em prol da satisfação das necessidades dos consumidores. 104 

 Existem duas correntes doutrinárias que pretendem explicar a estrutura dos mercados: 

de um lado aquela que os vêem como produto do modelo político do laissez faire, à qual se 

opõem aqueles que afirmam serem eles produtos de normas. Essas correntes resultam em 

                                                 
104 A referida concepção de forte teor neoclássico dimensiona a grande importância do mercado, considerado 
como locus onde se operam as relações capitalistas. Rachel Sztajn afirma ainda que: “[...] tanto a disciplina dos 
mercados quanto aquela das empresas é jurisdicizada. Outros institutos, sem os quais mercado e empresas não 
existiriam, são a propriedade privada e os contratos. Contratos facilitam a circulação da propriedade; empresas 
organizam a produção para os mercados e estes tornam eficiente a troca econômica. Tais relações são 
expressivas em regimes capitalistas, como é o vigente no país. Ambos mercados e empresas interessam ao 
desenvolvimento da atividade econômica quer por particulares, quer pelo Estado, quando interfere na atividade 
econômica como produtor, e interessam à comunidade por serem fontes de criação de riquezas resultado da 
facilidade de circulação dos bens na sociedade. Mercados abertos, livres, interessam ao direito, mas ganham 
especial relevo no direito privado, porque é neles que se desenvolvem a atividade econômica, promovida entre e 
por particulares. Necessário, portanto, compreender a disciplina jurídica dos mercados, usualmente vistos como 
instituição social que emerge naturalmente das relações econômicas. Só depois de captar a função e os 
problemas criados em e por operações nos mercados é que se podem compreender as razões que levam à 
organização das empresas...”SZTAJN, Rachel. Teoria jurídica da empresa: atividade empresária e mercados. 
São Paulo: Atlas, 2003. p. 29. 
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concepções mais intervencionistas ou menos intervencionistas nas relações econômicas. 

 Rachel Sztajn afirma que mercado implica na conjugação de dois fatores: ordem e 

liberdade: 

 

Equívoco é pensar que mercados, organizações ou instituições sociais para 
alguns, estruturas ou superestruturas para outros, surgem espontânea ou 
naturalmente nas sociedades, que são simples construções voluntaristas dos 
agentes econômicos [...] os mercados são resultado de uma forma especial 
de intervenção do Estado no domínio econômico pelo que as inter-relações 
promovidas pelos e em mercado incluem uma certa coerção, assim como a 
escolha voluntária. Normas que dispõem sobre direito da propriedade 
explicam o processo de transferência de bens, de forma que os que 
desejarem coisas pertencentes a outrem, não se apropriem deles mediante 
ações que para o direito são ilegais ou irregulares. A interação voluntária 
ocorreria, mesmo que ausência de mercados, quando se faz dessa estrutura, 
propicia maior segurança para as pessoas que deles participam e torna mais 
eficazes os resultados buscados.105 

   

Entretanto, se de um lado é imperiosa a intervenção do Estado como forma de ajustar 

o curso da economia ao modelo econômico nacional, de outro, há que se cuidar dos direitos 

limitadores da atuação do Estado no domínio econômico, a fim de repelir possíveis práticas 

estatais abusivas, arbitrárias e contrárias ao interesse coletivo.  

 

2.7.2 O mercado relevante 

  

 A noção de mercado relevante tem importância fundamental para o Direito da 

Concorrência no que se refere à análise das operações de concentração ou de condutas 

praticadas por agentes detentores de poder econômico. Diz respeito à idéia de método teórico 

de acesso e medição do poder de mercado. 

 Mercado relevante e poder de mercado são termos intimamente relacionados no 

âmbito do direito antritruste. Define-se o mercado relevante por meio da fixação de limites 

                                                 
105 Ibid. p. 41. 
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geográficos e da análise do produto, em seguida, verifica-se a participação percentual do 

agente econômico no referido mercado. 

 Paula Forgioni, define o mercado relevante como, “aquele em que se travam as 

relações de concorrência ou atua o agente econômico cujo comportamento está sendo 

analisado.”106 

 A Lei nº 8.884/94107 faz uma série de referências ao termo “mercado relevante”, e 

sendo o mercado, um locus onde se realizam as relações de troca no âmbito do capitalismo, 

tem-se a idéia de território geográfico onde atuam os agentes econômicos. 

 O artigo 20 no inciso II da referida legislação, tipifica como infração à ordem 

econômica, os atos que tenham por objeto ou possam produzir a dominação de mercado 

relevante de bens ou serviços. 

 Em outra passagem, o artigo 54 da Lei, determina que os atos de concentração que 

possam resultar na dominação de mercado relevante devem ser submetidos ao CADE. 

 Apesar das referências, não há na legislação brasileira, uma definição do que vem a 

ser o mercado relevante, muito embora este conceito já esteja por demais definido, tanto na 

doutrina, quanto na jurisprudência nacional e internacional. 

 O Horizontal Merger Guidelines108 do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, 

por exemplo, define que: 

 

[…] a relevant market is described by a product or group of products and a 
geographic area. In determining whether a hypothetical monopolist would 
be in a position to exercise market power, it is necessary to evaluate the 
likely demand responses of consumers to a price increase. A price increase 
could be made unprofitable by consumers either switching to other products 
or switching to the same product produced by firms at other locations. The 
nature and magnitude of these two types of demand responses respectively 

                                                 
106 FORGIONI, op. cit., p. 200. 
107 BRASIL. Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF, 11 jun. 1994. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/leis/L8884.htm>. Acesso em: 01 nov. 
2007. 
108 UNITED STATES OF AMERICA. Federal Trade Comission 1992 Horizontal Merger Guidelines. Disponível 
em: <http://www.ftc.gov/bc/docs/horizmer.shtm>. Acesso em: 20 fev. de 2008. 
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determine the scope of the product market and the geographic market. In 
contrast, where a hypothetical monopolist likely would discriminate in 
prices charged to different groups of buyers, distinguished, for example, by 
their uses or locations, the Agency may delineate different relevant markets 
corresponding to each such buyer group. Competition for sales to each such 
group may be affected differently by a particular merger and markets are 
delineated by evaluating the demand response of each such buyer group. A 
relevant market of this kind is described by a collection of products for sale 
to a given group of buyers. 

 

 De modo geral, as definições típicas de mercado relevante abrangem uma situação 

hipotética de avaliação dos possíveis efeitos anticoncorrenciais decorrentes do poder de 

mercado, de operações de concentração que envolvam agentes de mercado e de condutas 

anticompetitivas. Da mesma forma, de modo geral, a definição do mercado é feita sob duas 

dimensões, quais sejam: a dimensão geográfica e a dimensão material. 

 A dimensão geográfica ou mercado relevante geográfico refere-se à área onde 

ocorrem as relações de concorrência, ou seja, é a delimitação do espaço físico onde os 

agentes atuam sob diversas variáveis que na prática não são apenas concorrênciais, mas 

políticas ou até sazonais. 

 A dimensão material ou mercado relevante material diz respeito ao produto produzido 

ou serviço prestado pelos agentes econômicos. Essa dimensão material não necessariamente 

ocorre ou é interpretada de maneira restritiva. Pode abranger bons substitutos para os 

produtos ou serviços em face da presença de um caráter de fungibilidade, que deve ser 

considerado para efeitos de análise concorrencial. Neste contexto, podem ser utilizados 

determinados parâmetros como, por exemplo, até que ponto o aumento de preço de um 

produto ou serviço pode acarretar na falta deste para os consumidores, ou até que ponto um 

produto escasso pode ser substituído por outro similar. 

 Na prática, o exercício de restrição do mercado-genérico ao mercado relevante na 

análise antitruste, pode ser caracterizado por uma série de complexidades; busca-se avaliar de 

forma prévia, a hipótese de que determinadas atividades econômicas (produtos ou serviços), 
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possam atingir um determinado nível de agregação em um determinado espaço físico 

(mercado), onde o exercício do abuso de poder econômico possa ser potencial ou capaz de 

prejudicar as relações que se estabelecem na sociedade. 

 Assim, a análise concorrencial leva em consideração a questão da elasticidade, tanto 

da oferta, quanto da demanda. Assim, para que se delimite em qual mercado relevante se 

encontra um determinado agente econômico que fabrica um hipotético produto “X”, é 

necessário analisar quais produtos os consumidores vêem como substitutos de “X” e quais 

novos agentes podem entrar no mercado em questão para produzir um produto similar. 

 Nesta análise, o preço constitui importante elemento, haja vista que o seu aumento é 

um fator previsível em uma situação de monopólio. Assim, deve ser analisado se 

hipoteticamente um consumidor substituiria um determinado produto “X”, por um 

concorrente próximo ou se novos produtores ingressarão no mercado, passando a fabricar o 

mesmo produto. 

 Posner afirma que o conceito de elasticidade é indispensável para atribuir significado 

ao mercado. Os ganhos potenciais de colusão serão certamente pequenos se um pequeno 

aumento acima do preço competitivo vier a ocasionar uma redução proporcionalmente muito 

maior na quantidade demandada do produto, implicando em uma receita total 

acentuadamente inferior sob o preço mais elevado. Nestas circunstâncias é improvável que os 

vendedores venham a formar alguma colusão, de modo que não é preciso preocupar-se muito 

com uma fusão ou um conjunto de fusões que reduza o seu número, com isso reduzindo os 

custos de colusão.109 

  Calixto Salomão Filho em uma visão um pouco mais ampla, afirma que:  

 

“uma correta definição de mercado deve levar em conta necessariamente 
três dimensões: a dimensão substancial, (ou dos produtos), a dimensão 
geográfica e a temporal. Às tradicionais dimensões geográficas e do 

                                                 
109 Posner, R. Antitrust law: an economic perspective. University of Chicago Press, 1976. p.126. 
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produto acrescenta-se, portanto a dimensão temporal. Na verdade, a análise 
neoclássica tradicional leva em conta na definição do mercado o elemento 
temporal. Sua discussão é incluída nos mercados geográficos e de produtos, 
permitindo restringir ambas as definições (e, portanto, potencialmente 
indicar no sentido de um maior poder de mercado) em caso de existência de 
poder na perspectiva temporal, ou seja, em presença de barreiras à 
entrada.”110 

  
 Nesse mesmo sentido, Tércio Sampaio Ferraz Júnior afirma:  
 

A posição dominante, num espaço e por produto, num tempo dado, aponta 
não só e muito menos exclusivamente para a participação da empresa no 
mercado, mas para a sua força financeira, sua possibilidade de acesso aos 
mercados fornecedores e de escoamento, suas ligações e a qualidade das 
ligações com outras empresas, bem como as barreiras de fato e de direito 
que existem ou possam existir à penetração de outras empresas no mercado. 
 
Ora, a partir da posição dominante, é possível delimitar o produto 
relevante, no seu caráter específico, eventualmente único ou substituível, 
sua utilidade, o grau de dependência, em que, frente a ele, se ponha o 
consumidor. Este grau de dependência deve ser avaliado, de um lado, pelo 
exercício de comportamentos independentes por parte da empresa 
produtora em relação às suas concorrentes e, de outro pelo fato de gozar de 
uma posição de força que dela faça um parceiro obrigatório. Saliente-se, 
contudo, que destas duas características decorrem dois complementos 
importante: primeiro que a posição dominante não exclui por si, toda a 
possibilidade de competitividade, implicando sempre em um mínimo de 
concorrência, e, segundo, que todo elemento de exclusividade é insuficiente 
para caracterizar a posição dominante.111 

 

 O mercado relevante constitui, portanto, um mercado mínimo para efeito de análise. 

Definido este mercado, é possível aplicar um percentual112, que uma vez ultrapassado pelo 

agente econômico, sujeita-o a controle ou limitação por parte do órgão de defesa da 

concorrência.  

  

2.7.3 As espécies de mercado 

 

                                                 
110 SALOMÃO FILHO, op. cit., p. 98. 
111 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Mercado relevante pelo produto e o problema da substitutibilidade. São 
Paulo, 19 jan. 2007. Disponível em: < http://www.terciosampaioferrazjr.com.br/?q=/publicacoes-cientificas/67>. 
Acesso em: 20 fev. 2008. 
112 Calixto afirma que a discussão sobre o percentual a ser utilizado é inócua. Trata-se de elemento que indica a 
necessidade e não apenas a mensuração do mercado, mas, também a análise de sua estrutura, para uma correta 
identificação dos casos em que existe real poder de mercado. Segundo ele, não basta, portanto, identificar o 
montante do poder de mercado que se deve sujeitar a controle. É preciso caracterizar a forma específica em que 
ele se estrutura.  SALOMÃO FILHO, op. cit., p. 131. 
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 Compreendido o conceito de mercado relevante, far-se-á uma breve análise acerca das 

espécies de mercado.  A ciência econômica classifica algumas espécies de mercados dentre as 

quais destacam-se: os mercados de concorrência perfeita, o monopólio, o oligopólio, o 

monopsônio, o oligopsônio,e a concorrência monopolística. 

 A primeira espécie, denominada de mercado de concorrência perfeita, é utilizada 

como parâmetro para a análise dos outros tipos de mercado, servindo como referencial 

teórico a explicar como os agentes em regime de concorrência perfeita atuariam. 

 Este modelo, considerado como ideal, porém utópico de ser alcançado em níveis 

absolutos, é caracterizado pela perfeita competitividade mediante a existência de um grande 

número de pequenos produtores e compradores, constituindo um mercado atomizado. A 

quantidade relativa dos produtos de mercado adquirida por um comprador ou vendida por um 

fornecedor deve ser extremamente pequena em relação ao volume total negociado, de modo 

que as mudanças nestas quantidades não afetem o preço. Todos os fornecedores e 

consumidores têm perfeita informação acerca dos preços praticados, a natureza dos produtos 

e serviços produzidos. Os produtos e os serviços são também homogêneos, de forma que, não 

há motivo para que qualquer comprador prefira determinado produto ou serviço em 

detrimento do outro. Neste mercado inexistem ainda economias de escala, bem como 

influências derivadas de economias externas. 

 No mercado de livre concorrência, a oferta e a procura são fundamentais para a 

fixação dos preços e para a definição da quantidade de produtos (ou serviços) 

disponibilizados para consumo, e, por conseguinte fornecem informações para que os 

consumidores façam suas escolhas. Assim, uma empresa atuante em um mercado de 

concorrência perfeita não poderia aumentar ou reduzir demasiadamente o preço de seus 

produtos ou serviços, sem que corresse o grande risco de perder participação no mercado. Na 

primeira hipótese, seus clientes provavelmente procurariam produtos ou serviços de outros 
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concorrentes em busca do preço menor e; na segunda hipótese, haveriam prejuízos em razão 

da venda do produto ou serviço por preços abaixo do custo de produção. 

 A conjugação dos referidos fatores, resulta em uma característica inerente aos 

utópicos mercados de concorrência perfeita, mas de extrema importância para análise 

antitruste real, qual seja a impossibilidade de que um agente de mercado, utilizado de seu 

grande poder econômico, influencie  a conduta dos demais. 

No mercado de concorrência perfeita, há plena coordenação dos fatores de produção. 

Além disso, os preços dos produtos ou serviços oferecidos seriam fixados de modo a atender 

às necessidades dos fornecedores e à concepção de justiça dos consumidores na corriqueira 

expressão “é justo pagar tanto por isso”, conjugando um equilíbrio constante da oferta e da 

procura. 

Este referido conceito de mercado, induz a máxima tipicamente marginalista, qual 

seja a maximização da riqueza dos consumidores, por meio do fornecimento de mercadorias e 

serviços pelo menor preço possível, implicando em maximização da eficiência na produção, 

consoante Scherer, que afirma que “a maximização da riqueza no modelo de concorrência 

perfeita, pode ser demonstrada no preço pago pelo consumidor correspondente ao custo 

marginal do produto e nos lucros econômicos razoáveis.”113 

 O monopólio, ao contrário dos mercados de economia perfeita, caracteriza-se pela 

inexistência de competição em um determinado mercado, no qual o agente econômico tem 

poder econômico para estabelecer o preço dos produtos. Uma situação absoluta de monopólio 

apresenta as seguintes características: existe um único fornecedor no mercado, o produto ou 

serviço prestado é único e insubstituível e existem barreiras que impedem que novos agentes 

ingressem no mercado. 

                                                 
113 SCHERER, F.M.; ROSS, D. Industrial market structure and economic performance. Boston: Houghton 
Mifflin Company, 1990. p.20. 
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 O agente monopolista pelo simples fato de atuar em um mercado está sujeito às regras 

da relação oferta/procura, valendo-se delas inclusive para a fixação de preços. Entretanto, os 

preços em sede de monopólio, poderão ser elevados deliberadamente, tornando-se 

racionalmente maiores que os praticados em um mercado de concorrência perfeita.  

 Ao passo que o monopolista maximiza seus lucros, podem surgir para a sociedade 

algumas conseqüências, tais como:  

a) a falta de concorrência leva as empresas a não desenvolver novos 

produtos e tecnologias, estagnando sua produção, já que não 

precisam atrair novos clientes por meio de produção de produtos 

cada vez melhores; 

 b) a inexistência de competição não incentiva as empresas a reduzir 

seus custos, e conseguir mais eficiência; 

 c) o monopólio somente expande sua produção se o aumento na 

receita advinda da venda da unidade for maior que o custo de 

produção desta unidade e; 

d) o aumento indiscriminado do preço das mercadorias representa 

transferência indevida de renda dos consumidores para os produtores, 

ocasionando a ineficiência na aplicação dos recursos da sociedade, 

privando os consumidores, muitas vezes, de bens que poderiam 

adquirir caso o preço fosse mais baixo.  

 Opera-se portanto o chamado dead-weight loss, conceito marginalista relacionado à 

perda da utilidade para os consumidores que ficam impossibilitados de consumir o produto 

ou serviço, acrescido do custo de oportunidade daqueles que continuam a consumí-los para 

arcar com os preços supracompetitivos cobrados pelo monopolista. 
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 O dead-weight loss, conforme ensina Calixto Salomão Filho, segue firmemente os 

postulados neoclássicos de maximização da riqueza global e de eficiência alocativa, ou seja, 

não possui qualquer preocupação com a distribuição de riquezas. Assim, o dead-weight loss é 

formado exclusivamente pela perda social consistente no montante de recursos, que não fica 

com os consumidores nem é transferido à empresa monopolista, sendo apenas 

desperdiçado114. 

 Registra-se ainda, a existência dos chamados monopólios legais, que correspondem a 

situações nas quais a situação de monopólio é conferida a determinado agente econômico,  

por força de lei.  

 Importante ressaltar ainda, que conforme explica Cunha: 

 

 […] o monopólio, apesar de suas desvantagens, é, em determinados setores 
de atividade, a única forma possível de organização industrial. Vários 
fatores geram a concentração econômica, podendo-se destacar, entre os 
mais importantes, o grande volume de capitais necessários ao investimento, 
a dificuldade de criação de novas tecnologias, o alcance de escala de 
produção e na necessidade de especialização de trabalho. Alguns ramos 
necessitam de grandes capitais, como, por exemplo, a extração de petróleo, 
a siderurgia e a produção de químicos, e somente poucos agentes 
econômicos têm estrutura financeira para captá-los. 115 

 

Inobstante o fato de que o monopólio ocorre em situações nas quais existem barreiras 

à entrada, sejam elas econômicas ou políticas, é possível a sua utilização para fins de política 

econômica.  

Um número pequeno de produtores ou prestadores de serviço, onde uma pequena 

parcela destes domina a maior parte do mercado, caracteriza o oligopólio. Neste modelo 

ocorre uma concentração econômica parcial na qual o poder de mercado é dividido entre 

poucos players. 

                                                 
114 SALOMÃO FILHO, op. cit. p. 133. 
115 CUNHA, op. cit., p. 20-21. 
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O oligopólio é caracterizado pela concorrência imperfeita, funcionando, em razão dos 

poucos agentes econômicos envolvidos de forma complexa, em determinados casos oscilando 

entre os estágios de competição e  do monopólio. 

Sobre os oligopólios, Vicente Bagnoli afirma que:  

Esse modelo, em especial, exige um exercício bastante intenso das 
autoridades de defesa da concorrência e dos estudiosos da matéria. Ao 
analisar a conduta racional dos agentes econômicos atuantes nesse 
mercado, poder-se-á estar diante de um caso altamente competitivo, apesar 
da oligopolização, ou sejam do reduzido número de competidores, como 
também deparar com uma situação quase de monopólio, em que os poucos 
agentes, por meio de práticas colusivas, restringem ao máximo a 
concorrência116. 

 

Dentre os postulados das Escolas de Harvard e de Chicago foram criadas várias 

teorias relacionadas aos mercados oligopolizados. Ponto central desses estudos, consiste em 

verificar quanto à possibilidade de identificar uma conduta racional ou típica do agente 

oligopolista. 

Para Turner (1962 apud SALOMÃO FILHO, 2002)117, expoente da Escola 

Estruturalista de Harvard, o comportamento oligopolista racional relaciona-se a adoção de 

comportamentos semelhantes em relação aos preços. Neste sentido, uma vez que o mercado é 

composto por poucos agentes que dominam sua maior parte, seria racional que estes 

mantivessem um paralelismo em suas condutas, de modo que nenhum ganharia ou perderia 

espaço.  

A referida situação dá margem a um comportamento comum nos mercados 

oligopolizados, qual seja o aumento paralelo e progressivo dos preços, iniciado por algum 

componente do oligopólio. 

Ainda sob esta interpretação, em um mercado onde não existe efetiva concorrência, 

em razão dos comportamentos paralelos entre os agentes econômicos, o fator competição 

                                                 
116 BAGNOLI, op. cit., p. 137. 
117 SALOMÃO FILHO, op. cit., p. 134. 
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migra da diferenciação dos preços para a diferenciação dos produtos. Referidas 

diferenciações, como explica Calixto Salomão, levam a criação de nichos de mercado para 

cada um dos monopolistas, implicando na estabilização das participações e dos lucros. 

Para os estruturalistas, os mercados oligopolizados geravam uma situação semelhante 

ao monopólio, que deveriam ser combatidos ou por meio da intervenção estatal para a 

decomposição das estruturas oligopolistas ou por meio de sanções pecuniárias.  

Os postulados de Harvard, que afirmavam que os oligopólios não poderiam 

necessariamente ser caracterizados como cartéis ou espécies de estruturas monopolistas, 

foram severamente questionados pela Escola de Chicago. 

 Várias teorias aplicadas aos oligopólios buscavam sustentar que o comportamento 

das estruturas oligopolistas não são tão previsíveis como proclamavam alguns autores da 

Escola Estruturalista. 

Teoria dos jogos, utilizada em situações que envolvem dois ou mais concorrentes com 

objetivos antagônicos, tem sido utilizada na análise das interações que acontecem entre 

concorrentes no mercado. Aplicada ao estudo do comportamento oligopolista, a teoria dos 

jogos relaciona a estratégia racional dos agentes econômicos ao comportamento dos 

concorrentes. 

O estudo dos mercados oligopolistas, como verificado, permite para efeitos de análise 

antitruste, um maior contato com as teorias econômicas, na medida em busca justificar ou 

prever determinados comportamentos no mercado. 

Neste contexto, emerge um fator de grande importância, qual seja, o poder econômico 

do oligopolista, especialmente no tocante a formação de estruturas de grande poder 

econômico. Uma concentração vertical envolvendo agentes oligopolistas pode, se não for 

devidamente analisada, representar um grande perigo para o mercado.  
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Os monopsônios constituem uma estrutura de mercado com apenas um comprador, 

em um universo composto por vários fornecedores. Ao contrário do monopólio que 

representa o poder de mercado sobre a oferta, o monopsônio o faz com base na demanda. 

Neste caso, o poder do monopsonista possibilita ao agente econômico impor uma redução do 

valor do produto ou do serviço por meio da dimiuição da quantidade demandada.  Em razão 

disso, o custo médio do produto final do monopsonista se reduz.  

Uma situação comum de monopsônio, pode ocorrer por exemplo, eu uma região onde 

há um grande número de produtores de leite, e apenas uma usina de pasteurização, a qual 

impõe aos produtores, a compra do insumo por um preço muito baixo. 

O monopsonista não é o consumidor final na cadeia econômica, ou seja, o 

comportamento racional que se espera é que este não repasse ao consumidor os preços baixos 

obtidos em razão do seu poder. Espera-se que essa diferença seja absorvida em forma de 

lucro. 

O oligopsônio constitui um conjunto de monopsônios, ou seja, existe uma pequena 

quantidade de compradores responsáveis por uma parcela bastante significativa do volume de 

compras ocorridas no mercado. 

Sob o aspecto da proteção ao consumidor, aparentemente a questão dos monopsônios 

e os oligopsônios, por estarem relacionados à demanda e à oferta direta ao mercado final, 

estariam excluídos das preocupações concorrenciais, haja vista que não é provável que estes 

venham a se transformar em monopólios ou oligopólios. 

Entretanto, os efeitos negativos decorrentes dessas estruturas com poder econômico 

de demanda frente ao mercado são igualmente desastrosas, impactando também na cadeia 

produtiva e na geração de empregos. 
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A Lei concorrencial brasileira, seguindo os ditames constitucionais, já em seu artigo 

1º, dispensa atenção a todas as formas de abuso de poder econômico, seja pelo produtor ou 

consumidor: 

Art. 1º Esta lei dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a 
ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de 
iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos 
consumidores e repressão ao abuso do poder econômico. 

Parágrafo único. A coletividade é a titular dos bens jurídicos protegidos por 
esta lei. 

 Destaca-se ainda o artigo 21, que define entre as infrações à livre concorrência, a 

criação de dificuldades à constituição, ao funcionamento e ao desenvolvimento, tanto do 

concorrente, quanto do fornecedor. 

Conforme se verifica, a Lei nº 8.884/94, aliada aos princípios constitucionais 

norteadores da ordem econômica, constitui um sistema que busca impedir todas as formas de 

abuso do poder econômico. 

É importante frisar, entretanto, que a existência de monopsônios e oligopsonios não é 

per se anticoncorrencial. A infração à ordem econômica só ocorre caso esses agentes abusem 

de suas posições e do poder econômico que lhes é inerente. 

 

2.8 REGULAÇÃO: UMA BREVE ABORDAGEM 

 

2.8.1 Panorama, conceito e fundamento 

  

 No final do século XX, difundiu-se no mundo capitalista a idéia de esgotamento do 

modelo do Estado de bem-estar social ou welfare state, que tinha na intervenção estatal na 

economia, a forma mais adequada de promover o desenvolvimento econômico e social. 
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 Referida situação veio demandar uma nova reflexão acerca do papel do Estado, em 

um contexto neoliberal, que potencializando os efeitos da globalização, oferecia suporte à 

idéia de universalização do capitalismo, com atração do laissez-faire econômico que 

caracterizou o século XIX, conforme já abordado no presente trabalho. 

 Neste contexto, verificou-se o retorno da idéia de auto-regulação da economia em 

várias reformas de Estado ocorridas nas décadas de 1980 e 1990, sob franco apoio e 

patrocínio de órgãos internacionais como: o Fundo Monetário Internacional (FMI) e do 

Banco Mundial que defendiam a idéia do Estado mínimo. 

 Hodiernamente, duas décadas após a implementação das referidas reformas e com a 

efetivação da universalização do capitalismo na sociedade contemporânea, por meio da 

globalização, tem-se como superada, a idéia de que o mercado seria o principal agente 

promotor do desenvolvimento. Da mesma forma, emergiu a figura do Estado como agente 

incentivador, promotor e condutor do processo de desenvolvimento, sob uma nova roupagem; 

diferente daquela que outrora caracterizava o modelo do welfare state. 

 Esta nova roupagem rejeita a idéia do Estado como agente monopolístico e universal, 

responsável pela satisfação de todas as necessidades da coletividade, uma vez que, verifica-se 

uma espécie de “repartição” das responsabilidades entre Estado, iniciativa privada e mais 

recentemente, sociedade civil, (também denominada de “terceiro setor”), na consecução de 

determinados objetivos econômicos e sociais. 

 Nesta repartição, a atuação do Estado se desenvolve em torno da noção da existência 

de atribuições mínimas, essenciais e inerentes a ele. Respeitado e delimitado o “núcleo” das 

atividades mínimas, o Estado retira-se de determinados setores por meio de processos de 

desestatização e passa a exercer determinadas outras atribuições que podem variar conforme 

a dinâmica da sociedade, que não é estática. 
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 É neste contexto, que surge a figura do Estado regulador. Denomina-se regulação, a 

utilização de forma continuada e permanente do poder do Estado na economia, para 

influenciar as decisões de determinados agentes econômicos dotados de significativo poder 

de mercado, neste ínterim, a compreensão desse instituto é de grande importância para o 

estudo do Direito da Concorrência. 

 Segundo Moreira (1997 apud OLIVEIRA, 2005, p. 87) essa “nova atribuição” 

regulatória do Estado relaciona-se com uma série de fatores:  

a) redução do papel econômico do Estado;  

b) privatização de empresas públicas;  

c) diminuição dos poderes regulatórios; 

d) liberalização dos setores anteriormente sujeitos a regime exclusivo 

público ou privado; 

e) limitação ou eliminação dos serviços públicos e; f) fomento da 

concorrência nacional e internacional.  

 Da mesma forma, o processo de desintervenção econômica do Estado produz um 

intenso reforço da atividade regulatória estatal que se dá por cinco motivos: 

 

(i) importa regular o mercado para garantir a concorrência; (ii) importa 
regular o mercado em razão de seus limites e falhas eventuais, para que o 
mesmo possa então funcionar; (iii) importa regular para afastar ou atenuar 
as externalidades negativas do funcionamento da economia (p. ex: custos 
sociais associadas a danos ambientais); (iv) importa regular para promover 
a proteção dos consumidores, e (v) importa regular para garantir as 
denominadas obrigações do serviço público. 118 

   

 Várias teorias buscaram e têm buscado fundamentar a utilização do poder estatal para 

limitar a atuação dos agentes econômicos. Neste contexto, o que diferencia o instituto da 

                                                 
118 MOREIRA, Vital. Auto-regulação profissional e administração pública. Coimbra: Almeida, 1997. p. 52. 
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regulação, do Direito da Concorrência é o fato de que no primeiro, a atuação estatal se dá de 

forma continuada e, via de regra, em determinados setores. 

 Em uma sociedade que tem a livre iniciativa e o liberalismo nas relações mercantis 

como pilares do sistema econômico, a atuação do Estado sob a forma de regulação deve ser 

justificada por determinados imperativos. A regulação econômica previne o abuso do poder 

econômico em determinados setores, caracterizados pela existência de agentes com grande 

poder econômico, por se tratar de serviço essencial ou de grande interesse público, existência 

de barreiras à entrada entre outros. 

 Neste sentido, é correto afirmar que o Estado, ao regular a atividade econômica, faz 

um exercício de conjugação das potencialidades da iniciativa privada para o alcance de 

objetivos de interesse coletivo. Assim, nas atividades de interesse público, o Estado 

determinará os fins a serem atingidos, ainda que se proteja a autonomia privada necessária 

para o desenvolvimento dos negócios, aspecto essencial do capitalismo. As referidas 

afirmações convergem para um ponto interessante: determinadas atividades outrora 

desenvolvidas diretamente pelo Estado, são assumidas pela iniciativa privada, sujeita a um 

controle intenso e contínuo, com a finalidade de conduzir os particulares para a consecução 

do interesse comum, tudo isso em consonância com as regras do mercado, eis que a regulação 

não descaracteriza um elemento essencial das relações capitalistas, qual seja; a busca pelo 

lucro. 

 Arthur Barrionuevo Filho identifica dois tipos de causas econômicas para a regulação: 

a primeira, que justifica que a atuação estatal pode aumentar o bem-estar de parte da 

sociedade, sem a redução do bem-estar de outros elementos dela: 

 
O principal exemplo desse tipo de situação seria o chamado monopólio 
natural em que a quantidade demandada em um determinado mercado 
deveria ser produzida, dadas as economias de escala, para atingir o menor 
custo possível, por somente uma firma. O segundo exemplo desse tipo de 
situação seria a existência de externalidades em que as ações participantes 
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no mercado afetam as ações de outros agentes não envolvidos na transação 
comercial inicial. 119 

 

 O outro tipo, segundo autor, relaciona-se às próprias características do processo de 

regulação. Neste caso, a ação governamental não teria apenas o objetivo de corrigir eventuais 

falhas no mercado, mas também, o de gerar uma espécie de apoio político para o agente 

responsável pela intervenção governamental. 

 Os Estados podem intervir na economia através de variados instrumentos, que via de 

regra, influenciam em algumas variáveis observáveis nos mercados, dentre os quais 

destacam-se: o preço, a quantidade e o número de empresas. 

 Para efeito de regulação, o standard eficiência tem sido utilizado tanto na praxis, 

quanto pela doutrina, como parâmetro regulador. Este pode ser entendido sob três dimensões, 

na classificação de Barrionuevo120: a eficiência produtiva, a eficiência alocativa e a eficiência 

dinâmica. 

  Em conformidade com a eficiência produtiva, a ação regulatória deve incentivar a 

utilização dos recursos e fatores de produção da forma mais eficiente possível. Em outras 

palavras, deve-se buscar a obtenção da maior quantidade de produtos, com uma determinada 

quantidade de insumos. 

 Segundo a dimensão da eficiência alocativa, a regulação deve assegurar que os 

produtos no mercado sejam produzidos pelos agentes econômicos mais eficientes, e 

adquiridos pelos consumidores que mais os desejam. 

 A dimensão da eficiência dinâmica está relacionada com a possibilidade da realização 

de investimentos e de introdução do progresso tecnológico na economia. 

    

 2.8.2 Mercados e regulação 

                                                 
119 BARRIONUEVO FILHO, Artur; LUCINDA, Cláudio Ribeiro de. A economia do setor público no Brasil. 
São Paulo: Elsevier, 2006. p. 47. 
120 Ibid., p. 53-54. 
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 Conforme abordado anteriormente, os mercados, como instituições tipicamente 

capitalistas, têm a relevante função de regular as trocas de mercadorias, possibilitando assim a 

eficiente circulação de bens e de riquezas. O exercício da função de regulação de trocas 

prescinde a existência de normas jurídicas que podem assumir variadas funções, 

especialmente na proteção de determinadas garantias necessárias ao capitalismo. 

 Para uma eficiente troca de mercadorias121 é importante garantir uma certa liberalidade 

nas relações mercantis, fixando determinados limites para a atuação do Estado nos negócios 

privados. Neste sentido, ganham destaque os princípios da proteção da propriedade privada e 

da livre iniciativa. Por outro lado, a ocorrência de obstáculos à mercancia, demanda a 

regulação ou interferência estatal no mercado. 

 Rachel Sztajn explica que os mercados resultam de uma forma especial de intervenção 

do Estado no domínio econômico, eis que as inter-relações promovidas por eles, incluem 

tanto feixes de coerção, quanto de escolha voluntária:  

  
Normas que dispõem sobre o direito de propriedade explicam o processo de 
transferência de bens, de forma que os que desejarem coisas pertencentes a 
outrem não se apropriem deles mediante ações que, para o Direito, são 
ilegais ou irregulares. A interação voluntária que ocorreria, mesmo na 
ausência de mercados, quando se faz dessa estrutura, propicia maior 
segurança para as pessoas que deles participam e torna mais eficazes os 
resultados buscados. 122  

  

 Muito embora os mercados sejam instituições criadas pelos agentes econômicos, estes 

são de forma inevitável regidos por normas jurídicas. As diversas interações cotidianas que se 

operam entre fornecedores e consumidores, bem como todas as etapas da cadeia produtiva são 

                                                 
121 O sentido de eficiência abordado nesta expressão é restrita aos postulados neoclássicos. Limita-se à idéia de 
alocação da riqueza, na busca pela maior distribuição dos bens disponibilizados no mercado consumidor. Não se 
faz referência à justiça distributiva. Este conceito se restringe à circulação de mercadoria e satisfação das 
necessidades de consumo do consumidor.  
122 SZTAJN, op. cit., p. 41. 
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objeto de normas que regem a intervenção ou regulação do Estado na vida econômica, seja de 

forma direta ou indireta.  

 Algumas justificativas ou teorias buscam fundamentar a regulação ou intervenção, 

ainda que mínima, do poder estatal nos mercados, dentre as quais, destacamos a teoria do 

interesse público. A referida teoria busca sustentar que a regulação é criada em resposta a 

demandas da sociedade ou de interesse público para superar determinadas práticas ineficientes 

passíveis de ocorrer no mercado. 

 Merece destaque também, a chamada teoria da captura, que afirma que a regulação é 

formulada em resposta às demandas de determinados grupos de interesse, que buscam 

maximizar os benefícios de seus próprios membros.  

A teoria econômica da regulação surgiu entre o final da década de 1960 e o início da 

década de 1970, fruto de críticas relacionadas às falhas de governo e falhas de mercado, 

sendo caracterizada pela utilização da análise econômica para estudo do comportamento 

político, no contexto norte americano do New Deal. 

 Formulada pela Escola de Chicago, a teoria econômica da Regulação afirmava que as 

falhas de governo coexistiam com as falhas de mercado, resultando em uma regulação que 

protegia os interesses dos setores regulados, desprezando o bem-estar social.  

 Stigler inaugurou em 1971, o que passou a ser chamado de “Teoria Econômica da 

Regulação”. Crítico da regulação, como forma de intervenção do Estado na atividade 

econômica, afirma que via de regra, a regulação é adquirida pela indústria. Por meio da 

utilização da teoria econômica na análise do comportamento político, questiona as concepções 

que associam a utilização da regulação para a correção de falhas no mercado: 

  

O Estado – a máquina e o poder do Estado – é uma potencial fonte de 
recursos de ameaças a toda atividade econômica na sociedade. Com seu 
poder de proibir ou compelir, de tomar ou dar dinheiro, o Estado pode (e 
efetivamente o faz) ajudar ou prejudicar seletivamente, um vasto número de 
indústrias. Assim, ao passo que a indústria petrolífera, um verdadeiro peso-
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pesado da política, é um imenso consumidor de benesses políticas, agentes 
de seguro marítimo recebem parcelas mais modestas de benefícios. As 
tarefas centrais da teoria da regulação econômica são justificar quem 
receberá os benefícios ou quem arcará com o ônus da regulação, qual forma 
a regulação tomará e quais os benefícios desta sobre a alocação de 
recursos.123 

  

 Em 1974, Richard Posner publica artigo intitulado de “Teorias da Regulação 

Econômica”, onde faz várias críticas à teoria do interesse público, e conclui que: “na verdade, 

nenhuma teoria foi refinada até o ponto em que ela poderia gerar hipóteses suficientemente 

precisas para serem verificadas empiricamente, “[...] o pressuposto geral da economia, que 

comportamento humano pode ser compreendido como uma resposta de seres racionais 

individualistas ao meio ambiente, deve ter ampla aplicação no processo político.”124  

 Posteriormente, em 1976, Sam Peltzman publica na mesma linha, artigo com o título 

“The economic theory of regulation after a decade of deregulation”125, no qual busca 

demonstrar que existem situações nas quais os governos não atenderão somente às pressões da 

indústria regulada.  

 Para tentar minimizar os efeitos desestabilizadores da regulação no mercado, deve-se 

evitar, segundo Szajn, o excesso, visto que, “... quando a regulação impede os agentes de 

equilibrarem a relação custo/benefício, o aplicador da lei encontra meios de torná-la mais 

branda. O aumento do custo de produção é repassado na cadeia e recai sobre o 

consumidor”.126 

 Nas relações de mercado, os fornecedores, capitalistas que são, necessitam garantir a 

continuidade de suas atividades econômicas, e assim sendo, necessitam de normas relativas às 

suas atuações.  

                                                 
123 MATTOS, Paulo Todescan Lessa (Org.). Regulação econômica e democracia: o debate norte-americano. São 
Paulo: Singular, 2006. p. 23 - 47. 
124 Ibid., p. 49-79. 
125 Ibid. p. P81-127. 
126 SZTAJN, op. cit., p. 55 
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 É bem verdade que o risco é um fator inerente à atividade mercantil. Cabe ao 

capitalista decidir onde e como investir, analisando uma série de variáveis, como: o perfil dos 

mercados consumidores, as barreiras à entrada, produção ou prestação de serviços, 

concorrência entre vários outros.  

 Nos mercados regulados os desafios são ainda maiores, haja vista que a atividade 

econômica fica submetida de forma permanente à atuação do poder público, além de normas 

ou intervenções passíveis de ocorrer sempre que o interesse público, ou estatal, for superior ao 

dos agentes econômicos. O interesse público (ainda que estratégico-estatal) é uma constante 

nos mercados regulados. 

 Assim, o exercício da regulação da atividade econômica nos mercados demanda a 

existência de regras, ainda que não positivadas, inclusive nos mercados não regulados 

diretamente pelo Estado. Para que os fornecedores e prestadores de serviço possam atuar, 

devem ser asseguradas algumas garantias como a livre iniciativa, e a garantia da propriedade. 

Mais que isso, são necessárias respostas rápidas às demandas mercantis, que são dinâmicas, 

além de regras claras, para a correta atuação dos agentes econômicos.   

  

2.8.3 Regulação e globalização 

 

 Desde a década de 1980, o mundo tem experimentado a aceleração do processo de 

globalização, caracterizado fundamentalmente pela rápida integração da economia mundial, 

trazendo aos Estados nacionais uma série de desafios. A regulação aplicada à economia 

doméstica, relaciona-se ao poder Estatal de interferir na economia. Ocorre que hodiernamente 

as relações entre Estado e regulação operam-se em um contexto no qual o poder Estatal, ainda 

que quisesse, não conseguiria impor de forma absoluta seus desígnios; trata-se da economia 

globalizada.  
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Se há alguns anos se previa uma crescente inter-relação entre os interesses estatais, 

privados nacionais e privados internacionais, hoje esse emaranhado de relações sócio-

econômicas é uma realidade latente, que não pode ser ignorada ou sequer postergada às leis 

de auto-regulação do mercado. 

As relações operadas em um determinado mercado, aliadas ao poder do Estado de 

intervir ou regular a economia associam-se à idéia de soberania nacional e soberania 

econômica.  

O termo soberania, historicamente e em suas variadas concepções127, indica a idéia de 

poder ou autoridade. O conceito de soberania que mais ganhou destaque foi o concebido por 

Jean Bodin, que a definia como “la puissance absolue et perpetuelle d’une République”128. 

Neste raciocino tem-se o instituto como aspecto inerente ao Estado, que determina sua 

essência. Trata-se de uma característica essencial que equivale à suprema magistratura do 

Estado, sua capacidade de exercer legitimada autoridade sobre uma nação129. Jellinek, por sua 

vez afirmava que a soberania é uma característica contingente do poder do Estado, que 

poderia ou não ser conferida a ele. 130  

A concepção de Bodin permeou por muito tempo a forma de se entender o significado 

do termo soberania, até que fosse necessário revê-lo, em razão do aprimoramento das 

relações internacionais e mais recentemente com a globalização. Consoante José Eduardo 

Faria131:  

 

Toda essa engrenagem institucional forjada em torno do Estado-nação e o 
pensamento jurídico constituído a partir dos princípios da soberania, da 
autonomia do político, da separação dos poderes, do monismo jurídico, dos 

                                                 
127 Cf. SOLON, Ari Marcelo. Teoria da Soberania como problema da norma jurídica e da decisão. Porto 
Alegre: Sergio Antônio Fabris, 1997. 
128 Ibid., p. 30 
129 Cf. Artigo de Ari Marcelo Sólon intitulado Estado, Direito e Religião no Pensamento de Edith Stein. In 

REIGOTA. João Manoel dos Santos et al. Direito, ciência e arte: estudos jurídicos interdisciplinares. Campinas: 
Edicamp, 2001. p.65. 
130 Ibid., p. 66. 
131 FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros, 2004. p.23 
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direitos individuais, do judicial review e da coisa julgada é que tem sido 
crescentemente postos em xeque pela diversidade, heterogeneidade e 
complexidade do processo de transnacionalização dos mercados de insumo, 
produção, capitais, finanças e consumo. 

 

Dentro de uma realidade globalizada, emergem uma gama de novas preocupações 

relacionadas ao tema da regulação, dentre as quais se destacam: a questão da eficácia e da 

validade contemporânea dos princípios reguladores junto ao direito e o impacto dos efeitos da 

globalização sobre a regulação jurídica. 

As referidas preocupações são válidas, diante de um quadro defendido por alguns, que 

afirmam ser inevitável, especialmente para os países periféricos, uma inserção passiva no 

processo de globalização, a induzir dois pressupostos: o de que a globalização conduzirá à 

homogeneização das economias nacionais e à convergência para um modelo anglo-saxão de 

mercado e; que esse processo ocorre de forma impessoal, acima da capacidade de reação das 

políticas decididas no âmbito dos Estados Nacionais.132 

Na visão de Belluzzo: 

Vão longe aqueles tempos em que as políticas econômicas, em quase todos 
os países, cuidavam do desenvolvimento econômico, do pleno emprego e 
do bem-estar das pessoas. Hoje em dia elas têm de cuidar de sua 
credibilidade diante dos mercados financeiros, um tribunal de cujas 
decisões não cabe recurso. Em compensação, todos participam da grande 
aventura da globalização. O progresso exige certas renúncias. 133 

 

Nesta nova configuração sócio-econômica que se apresenta os Estados continuam a 

exercer formalmente e de forma soberana, suas autoridades nos limites de seus territórios, 

muito embora, estes já não consigam estabelecer e realizar seus objetivos exclusivamente por 

si e para si próprios.134  

                                                 
132 BELLUZZO, Luiz Gonzaga de Mello. Globalização e inserção nacional.  Folha de São Paulo, São Paulo, 29 
dez. 1996. Disponível em: <http://www.eco.unicamp.br/artigos/belluzzo/artigo21.htm >. Acesso em: 20 fev. 
2008. 
133 Ibid.  
134 FARIA, op. cit. , p. 23. 
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Conforme a configuração da economia analisada, a implementação de políticas 

econômicas, fiscais, sociais entre outras precisa conviver com outros poderes decorrentes da 

esfera privada nacional, transnacional ou ainda de outros Estados. 

No que se refere à regulação e diante do quadro apresentado, o grande desafio consiste 

em recompor o sistema de poder para que as intervenções estatais e as políticas possam ser 

eficazes. 
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3  A QUESTÃO DO DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 DESENVOLVIMENTO: CONCEITO E EVOLUÇÃO 

 

 O desenvolvimento deve ser entendido como um processo social global em que todas 

as estruturas passam por contínuas e profundas transformações. A rigor, não tem sentido 

falar-se em desenvolvimento apenas político, econômico, psicossocial, militar ou científico, 

senão por motivos metodológicos135. 

A teoria do desenvolvimento, segundo Celso Furtado136, busca explicar, numa 

perspectiva macroeconômica, as causas e o mecanismo do aumento da produtividade do fator 

trabalho e suas repercussões na organização da produção e na forma como se distribui e se 

utiliza o produto social. Trata-se de fenômeno de nítida dimensão histórica, cuja efetivação 

demanda ainda, a combinação de fatores geográficos e sociais. Cada economia que se 

desenvolve enfrenta uma série de problemas que lhe são específicos, muito embora existam 

questões identificáveis em outras economias contemporâneas, pois afinal, o mundo e as 

relações econômicas hodiernas operam em dimensões globais. 

 Sendo um fenômeno que se projeta no plano histórico, as concepções de 

desenvolvimento evoluíram ao longo do tempo, aliadas aos conceitos de “excedente 

econômico” e “dominação social”. 

A partir de uma análise histórica, pode se verificar que a expansão dos antigos 

impérios deu-se, dentre outros fatores, por meio do poderio militar. Quando um povo lograva 

êxito em escravizar outro, tornava-se suficientemente forte para escravizar um terceiro, e 

assim por diante. Naquele contexto, a guerra constituía o principal mecanismo de captação e 

                                                 
135 Escola Superior de Guerra (Brasil). Fundamentos Doutrinários da Escola Superior de Guerra. Rio de 
Janeiro: Luzes – Comunicação, Arte e Cultura, 2000. p. 177. 
136 FURTADO, Celso. Teoria e política do desenvolvimento econômico. 10. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
2000. 
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utilização do excedente de produção. A concentração do excedente de produção permitia o 

desenvolvimento da vida urbana em comunidade, o aparecimento do comércio eo incremento 

intelectual. 

A cúpula dominante deste processo de expansão, não necessariamente deveria estar 

associada às atividades econômicas. Em tais casos, a estabilidade dos impérios alicerçava-se 

na capacidade de organização e direção das elites dirigentes, tal como fizeram os romanos. 

Em concomitância com a dominação militar, ocorria o desenvolvimento comercial, 

fomentado pelas condições de segurança, melhoria dos meios de transporte e criação de 

estruturas importantes do ponto de vista do desenvolvimento econômico. 

A mecânica não era muito diferente nos séculos XVI e XVII. Período histórico 

caracterizado pelo início da formação dos Estados nacionais na Europa, o mercantilismo, com 

a decorrente expansão militar, dominação de colônias e acumulação de metais de valor 

demonstrou a representação econômica do desenvolvimento como poder do Estado. Naquele 

contexto, segundo se extrai da leitura do clássico A riqueza das nações, de Adam Smith, a 

riqueza material derivava-se ainda de uma chamada tomada de consciência, pelos membros 

de uma coletividade nacional. 

 As idéias de Adam Smith, caracterizadas pelo liberalismo, revolucionaram a visão 

econômica da época, à medida em que elevaram o poder econômico como representação do 

poder nacional e sustentava que o livre mercado era mais vantajoso para a riqueza e o poder 

nacional, que a especialização gerava riqueza para todos os envolvidos e que o padrão 

econômico deveria ser relacionado a padrões jurídicos e éticos137. 

 A visão do liberalismo teve reflexos no marxismo que utilizou a análise econômica 

clássica, para fundamentar sua concepção da história, lançando as bases de uma teoria da 

ação política. No centro de suas preocupações, estava a identificação das relações de 

                                                 
137 BARRAL, Welber (Org.). Direito e desenvolvimento: análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do 
desenvolvimento. Prefácio de Amartya Sen. São Paulo: Singular, 2005. p 34. 
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produção inerentes ao regime capitalista e a determinação dos fatores que atuam no 

desenvolvimento das forças produtivas que levam à superação do capitalismo. 

 Em reação à teoria marxista, que fomentou uma atitude critica e inconformista em 

relação ao sistema capitalista e à visão econômica clássica, surge o modelo neoclássico, 

formulado sobre um forte enfoque distributivista a conformar o sistema capitalista. 

 A teoria de desenvolvimento aplicada à concepção liberal neoclássica afirma que o 

aumento da produtividade do trabalho é conseqüência da acumulação de capital, a qual por 

sua vez, está na dependência da taxa antecipada de remuneração dos novos capitais e do 

preço de oferta da poupança. A acumulação de capital, provocando um aumento nos salários 

reais, tenderia a incrementar a participação dos assalariados no produto e, portanto, a reduzir 

a taxa média de rentabilidade do capital. 

 O pensamento neoclássico constituiu na prática, uma ideologia defensiva, com o fito 

de justificar a ordem social vigente, como aquela que permitia a utilização mais racional dos 

recursos disponíveis, afastando a atuação do Estado na economia. Referida teoria possui um 

caráter marginalista e acima de tudo, otimizador. Nela é específica a idéia de que os agentes 

econômicos devem maximizar ou otimizar suas posições. Os agentes consumidores tendem a 

otimizar suas posições, e por fim, a coletividade otimiza o seu bem-estar, conforme sua 

escala de preferência. Esse sentido doutrinário, inerente ao pensamento neoclássico, 

manifestou-se em sua plenitude na chamada “economia do bem-estar”. 

 A visão estática da economia, predominante entre os neoclássicos, é abalada no século 

XX, com a crescente preocupação acerca do desenvolvimento. Com Keynes138, as mudanças 

na economia, motivadas por sucessivas crises do capitalismo, serão compreendidas a partir de 

suas severas críticas ao laissez-faire e aos pressupostos teóricos e metodológicos dos 

neoclássicos, a favorecer uma melhor compreensão da atuação do Estado no plano 

                                                 
138 KEYNES, op. cit., p.287. 
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econômico, abrindo novas perspectivas ao processo de reforma social. Keynes defendia a 

atuação do Estado na economia como mecanismo de manutenção da economia capitalista. 

 Em um contexto de crescente intervenção estatal e de questionamento dos 

pressupostos da teoria econômica, uma série de autores vão se preocupar com a questão do 

desenvolvimento econômico. 

 Tradicionalmente a teoria do desenvolvimento adota uma perspectiva historicista, 

voltada à dinâmica das economias mais desenvolvidas, segundo a qual, a explicação dos 

processos de desenvolvimento nos países desenvolvidos e nos países ainda não desenvolvidos 

seriam rigorosamente as mesmas. Parte-se da premissa de que o processo de desenvolvimento 

constitui uma estrutura linear, sendo assim, “aos países atrasados não cabe senão trilhar os 

caminhos já conhecidos, beneficiando-se da experiência daqueles que se encontram em 

estágios mais adiantados”. 139  

Celso Furtado tem uma importância fundamental na crítica à premissa historicista do 

desenvolvimento. Para ele, o subdesenvolvimento é uma condição específica da periferia, não 

uma etapa necessária de um processo de evolução natural. O desenvolvimento e o 

subdesenvolvimento são processos simultâneos que se condicionam e interagem mutuamente.  

Neste contexto, a economia subdesenvolvida não deve ser considerada como um 

mecanismo da divisão geopolítica na qual está inserida. A passagem do estágio de 

subdesenvolvimento para o desenvolvimento só pode ocorrer em processo de ruptura com o 

sistema, interna e externa, haja vista, que, conforme explica Furtado, “em suas raízes, o 

subdesenvolvimento é um fenômeno de dominação, ou seja, de natureza cultural e política”.  

 Uma teoria que fundamentou efetivamente a política brasileira de desenvolvimento foi 

a teoria do subdesenvolvimento da Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL)140, 

de caráter estruturalista, que via no Estado, um agente promotor do desenvolvimento, 

                                                 
139 FURTADO, op. cit., p.XVI. 
140 A CEPAL foi criada pela ONU em 1948. Realiza estudos e pesquisas sobre crescimento e desenvolvimento 
econômico na América Latina.  
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coordenado por meio do planejamento, dando ênfase à integração do mercado interno e à 

internacionalização dos centros de decisão econômica, enfatizado conforme expressão de 

Furtado: 

 

Uma teoria do desenvolvimento deve ter por base uma explicação do 
processo de acumulação de capital. [...] a acumulação de capital não pode 
ser explicada mediante categorias abstratas com pretensões à 
universalidade, pois está intimamente ligada ao sistema de organização da 
produção, às formas d e distribuição e utilização da renda, enfim a um 
processo histórico cujos elementos específicos devem ser identificados.141 

 

 Douglas North142, um crítico das teorias cepalinas, busca identificar novos aspectos 

que impedem o funcionamento dos mercados. Segundo ele, o desenvolvimento não seria um 

tópico específico de estudo, mas um subproduto do estudo das instituições. O referido autor 

filia-se à chamada “nova economia institucional” que tem como campo de estudo as 

instituições sociais. 

 Para Amartya Sen143, o desenvolvimento é um processo de expansão das liberdades 

reais, sendo o conceito de liberdade tanto instrumental quanto finalístico. Para isso menciona 

três liberdades fundamentais, quais sejam: a liberdade econômica, a liberdade política e a 

liberdade social. 

 Sen anuncia como partes do processo de desenvolvimento econômico uma reforma 

jurídica apta à expansão econômica, ao progresso social, ao enriquecimento político e outros 

tipo de desenvolvimento que se reforçam mutuamente, compondo uma moldura abrangente 

que não se esgota no mercado. Desta forma, o processo de desenvolvimento demanda uma 

integração de fatores estruturais, sociais e humanos.   

                                                 
141 FURTADO, op. cit., p.51 
142 Cf. NORTH, Douglass C. Instituciones, cambio institucional y desempeno econômico. México: Fondo de 
Cultura Económica, 2001. 
143 Cf. SEN, Amartya. Sobre ética e economia. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 
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 A análise aplicada ao desenvolvimento de Sem, mostra-se desvinculada de 

determinadas variáveis econômicas, como por exemplo, a renda. Esta é tida como um 

instrumento que deve ser aliado com outros mecanismos para a busca do crescimento 

econômico estruturado e do desenvolvimento.  

  Salomão Filho144 reconhece que tanto as teorias de North quanto as de Sen ressaltam 

aspectos importantes que devem ser levados em consideração em qualquer discussão 

desenvolvimentista, entretanto, afirma que ambos os autores pecam por buscar uma 

explicação unitária no espaço e no tempo para os fenômenos do desenvolvimento econômico, 

culminando por sugerirem também, soluções unitárias para o processo.  

 Hoje se reconhece que tanto a efetivação, prática quanto teórica do desenvolvimento 

não se dão sob aspectos unitários. O desenvolvimento requer a combinação de fatores 

históricos, geográficos, políticos e sociais, além da existência de uma matriz institucional 

eficiente. As contribuições advindas das teorias dos referidos autores levam ao entendimento 

de que, os processos de desenvolvimento dependem tanto das instituições quanto dos valores. 

 O quadro demonstrado sugere uma importante questão: em que sentido devem ser 

direcionadas as instituições e os valores para a promoção do desenvolvimento econômico, 

tendo em vista o contexto globalizado que se apresenta, caracterizado pela limitação material 

da autonomia decisória estatal?  

 Reconhecendo a importância das teorias de North e Sen, Salomão Filho, à partir da 

premissa de que o fundamento de organização social é jurídico, ou seja, baseado em valores, 

apresenta a seguinte conclusão: 

 

O desenvolvimento, antes de um valor de crescimento, ou mesmo um 
grupo de instituições que possibilitem determinado resultar, é um processo 
de autoconhecimento da sociedade. Nesse processo a sociedade passa a 
descobrir seus próprios valores aplicados ao campo econômico. As 

                                                 
144 SALOMÃO FILHO, op. cit., p. 31 
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sociedades desenvolvidas sob essa visão são aquelas que bem conhecem 
suas próprias preferências. Portanto, dar privilégio aos valores não significa 
substituir o determinismo de resultados da teoria econômica por um 
determinismo de valores pré-estabelecidos. Significa, isso sim, dar 
prevalência á discussão sobre as formas específicas para cada sociedade de 
autoconhecimento e auto definição das instituições e valores mais 
apropriados ao seu desenvolvimento econômico-social.145 

 

 Referida passagem indica que para a implementação de um processo que busque o 

desenvolvimento econômico, é necessário realizar um diagnóstico de identificação das 

preferências dos agentes para que se conheça as melhores alternativas sociais e econômicas a 

serem adotadas para, por meio de uma matriz institucional definida, transmití-las no âmbito 

da sociedade. 

   

 3.2 PADRÕES DE DESENVOLVIMENTO 

 

 Concomitantemente às preocupações desenvolvimentistas, coloca-se a questão de 

como avaliar o desenvolvimento econômico. No princípio utilizou-se o conceito do Produto 

Interno Bruto (PIB), que constitui um conjunto de estatísticas utilizado como indicador da 

atividade econômica. 

 O PIB pretende refletir o valor da produção realizada dentro das fronteiras geográficas 

de determinado país em um dado período146, desprezando a nacionalidade dos agentes de 

produção. Busca-se sintetizar o resultado final da atividade produtiva monetariamente, de 

modo que a soma dos valores é realizada com base nos preços finais de mercado, 

desprezando os setores da economia informal. 

 O parâmetro do PIB, de fato constitui uma ferramenta importante para verificar o 

quanto aumenta a disponibilidade de bens e serviços em um determinado mercado ao longo 
                                                 
145 Ibid., p.32. 
146 A variação anual do PIB é adotada como o principal indicador para medir o desempenho econômico de um 
determinado país, região, ou estado. Sua taxa de crescimento é obtida pela comparação entre tudo o que se 
produziu em um ano com o total do ano anterior: taxas positivas indicam que a economia está em crescimento, 
nulas em estagnação e negativas em recessão. 
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do tempo, entretanto este tem se demonstrado incapaz de abranger a totalidade e a 

complexidade do fenômeno desenvolvimentista. 

 O montante do Produto Interno Bruto de um determinado país possibilita mensurar 

padrões de produção e até riqueza conjunta, entretanto seu crescimento, ainda que superior ao 

fator demográfico, não reflete na apropriação da riqueza pela população, aspecto de grande 

relevância como parâmetro de desenvolvimento. 

 Neste contexto, destaca-se a diferença entre o PIB absoluto e o PIB per capita
147, que 

pode, por exemplo crescer tanto pelo aumento da produção, quanto em razão da redução da 

população. O fator populacional obviamente, também influencia no aumento do PIB 

absoluto, situação que tem se verificado em vários países, especialmente nos 

subdesenvolvidos: o PIB aumenta em concomitância, com o aumento da população. 

 Por outro lado, a utilização do critério do PIB per capita também não é eficiente como 

medida do desenvolvimento, justamente por ser uma média e por desprezar um importante 

fato de desenvolvimento: a questão da distribuição de renda.  

 Um método estatístico que analisa a distribuição de renda é o chamado Coeficiente de 

Gini, criado pelo italiano Corrado Gini em 1912. O Coeficiente de Gini varia entre 0 e 1, 

onde 0 indica o máximo de igualdade de renda, em uma situação onde todos têm a mesma 

renda, e 1 corresponde ao máximo nível de desigualdade, caracterizada pela situação na qual 

uma pessoa tem toda a renda e as demais nada tem. 

  As dificuldades listadas em relação aos PIB, PIB per capita, reforçadas pela 

metodologia do Coeficiente de Geni, indicam que os referidos métodos, mesmo constituindo 

importantes elementos de mensuração da riqueza de um país, são limitados como parâmetro 

de desenvolvimento.  

                                                 
147 O Produto Interno Bruto (PIB) de um país é o valor agregado na produção de todos os bens e serviços ao 
longo de um ano dentro de suas fronteiras. O PIB per capita é a divisão desse valor pela população do país. 
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 Recentemente têm surgido alguns índices alternativos ou complementares, em 

consonância com Sen, que afirma que existe uma interdependência entre diferentes aspectos 

do desenvolvimento – econômico, social, político e jurídico: “pode se dizer que se os 

diferentes aspectos do desenvolvimento não forem levados em conta, de forma conjunta e 

simultânea na análise e na prática, cada um destes aspectos pode acabar enforcado.”148 

 Dentre os índices referidos, destaca-se o chamado Índice de Desenvolvimento Social 

(IDS), criado pelas Nações Unidas, com o objetivo de efetuar o acompanhamento anual das 

condições de vida da população dos países. O novo índice reúne em um único indicador, 

diferentes dimensões de desenvolvimento social como a renda, a saúde e a educação.  

 

3.3 CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO  

  

 Os termos crescimento e desenvolvimento, que muitas vezes, são situados em uma 

koiné, dentro dos discursos e planejamentos político-econômicos de diversos governos, são 

na verdade, termos que grande distinção conceitual. 

 Dentre as importantes contribuições de Furtado para a teoria do desenvolvimento, está 

a idéia de que o desenvolvimento é um fenômeno com dimensões históricas. Não existem 

fases do desenvolvimento pelas quais necessariamente passarão todas as economias ou 

sociedades para finalmente culminar no estado de desenvolvimento desejável”, onde 

atualmente, já se encontram os chamados países desenvolvidos. O subdesenvolvimento é uma 

situação e não um degrau de uma escada desenvolvimentista. 

 Desenvolvimento e subdesenvolvimento são processos simultâneos que se interagem 

e são interdependentes dentro da cadeia capitalista, em uma relação que se aproxima da 

dialética do senhor e do escravo, tão conhecida de Hegel e bem caracterizada por Kojéve. 

                                                 
148  SEN, Amartya. Sobre ética e economia. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. p. 13 
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 O desenvolvimento não induz uma relação fática, mas um processo que pode 

comportar várias fases que podem se reproduzir dentro de um contexto histórico. Nele, o 

crescimento estatístico ou financeiro é acompanhado da transformação das estruturas sociais, 

com modificações não apenas na ordem econômica, mas também na cultural, social e na 

psicologia dos cidadãos. Trata-se de um processo estrutural e auto-sustentável, conforme 

ensina Fabio Nusdeo: 

 

Um exemplo dessas modificações estruturais pode ser encontrado na 
mudança ocupacional da população: deflagrado o processo, ele implicará a 
liberação progressiva da mão-de-obra do setor primário da economia 
(agricultura e extração) para o setor secundário (indústria e transformação) 
e para o setor terciário (serviços em geral). Essa mudança ocupacional 
envolve uma mudança locacional, isto é, a migração campo/cidade. Na 
medida em que isso ocorre, novos produtos serão demandados pelas 
populações recém urbanizadas, fazendo com que o processo ganhe 
momento próprio e continue a operar.149 

 

 O crescimento por sua vez, caracteriza-se pelo aumento da capacidade econômica, 

sem que isso tenha algum reflexo substancial na vida da população ou nas estruturas da 

sociedade. Está-se diante de um desenvolvimento mascarado ou superficial na medida em 

que pode ocorrer uma possível assimilação técnica do progresso das sociedades 

desenvolvidas, limitada ao estilo de vida e padrões de consumo de uma minoria 

privilegiada.150 

 O crescimento, aspecto não auto-sustentável pode ser motivado ainda por fatores 

exógenos, ou seja, externos à economia em análise. O passado brasileiro nos traz alguns 

exemplos deste fenômeno, a exemplo do “ciclo da borracha” ou do ciclo açucareiro, nos 

quais se constata que após o período de exploração das referidas comodities, não houveram 

benefícios estruturais ou duradouros para a população envolvida. 

                                                 
149 SALOMAO FILHO, Calixto. (Org.) Regulação e desenvolvimento. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 17. 
150 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição de 
1998. São Paulo: Malheiros, 2005. p.53. 
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3.3.1 Breve histórico aplicado ao caso brasileiro 

 

 A questão do desenvolvimento econômico, contextualizado como um objetivo a ser 

perseguido é comumente verificado não apenas nos discursos, mas em sede normativa de 

grande parte dos países que ainda não atingiram esse estado. 

 No caso brasileiro, este standard tem sido elemento obrigatório das Cartas 

Constitucionais desde 1967, que previa em seu artigo 157: “A ordem econômica tem por fim 

realizar a justiça social, com base em alguns princípios, dentre os quais o desenvolvimento 

previsto no inciso V”.151 

 Desde então, tem-se observado inúmeras tentativas, não estruturais e mal-sucedidas 

para atingir o desenvolvimento econômico, não obstante as várias tentativas de 

industrialização. Isso ocorreu porque o crescimento econômico brasileiro ocorreu de forma 

superficial sem considerar as profundas implicações relacionadas às questões estruturais da 

sociedade.  

 No denominado período da industrialização brasileira as grandes empresas 

capitalistas dos países já desenvolvidos detinham o controle da infra-estrutura, orientando a 

produção para seus interesses econômicos, desprezando o efetivo desenvolvimento industrial 

do país.  

 Assim, a industrialização no Brasil não seguiu o modelo clássico. Não houve qualquer 

processo de revolução, conflito ou sequer amadurecimento tecnológico. Desde o início, a 

produção brasileira se deu com recursos e maquinários importados das economias 

dominantes, sem alteração substancial nas relações produtivas ou sob o aspecto estrutural. 

 Em 1956, com o chamado Plano de Metas do Governo Kubitschek, houve 

consideráveis investimentos na economia brasileira, todos originados do capital estrangeiro, 

                                                 
151 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967.  Rio de Janeiro, 20 de out. 1967.  
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/Constituicao/Constitui%C3%A7ao67.htm>. Acesso em: 20 
de fev. 2008. 
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que passou atuar nos mais variados setores, como: o siderúrgico, o metalúrgico, automotivo, 

químico, maquinário, entre outros. 

 No período da ditadura militar, instalou-se um governo, que apesar de não 

democrático, propiciou um ambiente econômico de segurança para o poder econômico. 

Entretanto já com um parque industrial incipiente para a produção de escala, constatou-se um 

grave problema: a necessidade de formação de uma grande classe consumidora. 

 O chamado milagre brasileiro ocorrido no fim dos anos 60 e início dos anos 70, 

período de grande crescimento estrutural, deu-se sob o arrocho salarial dos trabalhadores 

antevendo uma situação de crise sistêmica tipicamente capitalista: os salários são baixos para 

maximizar os lucros. Com salários baixos a classe trabalhadora não se torna consumidora e 

não absorve o volume de mercadorias disponíveis no mercado. Com isso, os fornecedores 

deixam de obter o lucro esperado. 

 Diante da demanda por um mercado consumidor, e com a instalação da crise do 

petróleo ocorrida em 1979, surgiu a necessidade, inclusive econômica, de modificar a 

estrutura política brasileira. Foi o início do processo de redemocratização do país. 

 O período de redemocratização veio em concomitância com o processo de abertura 

econômica, que, por conseguinte, demandou a implementação de uma política de 

concorrência capaz de proporcionar um ambiente mais seguro para as relações negociais no 

país. 

  Conforme verificado neste breve histórico, as políticas desenvolvimentistas 

brasileiras foram restritas ao campo econômico, desprezando uma série de questões 

determinantes para o desenvolvimento, como: o aprimoramento institucional, o cultural, 

político, educacional entre outros. 
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3.4 O ESTADO DESENVOLVIMENTISTA 

  

 Mesmo com as profundas transformações pelas quais têm passado o Estado 

contemporâneo, em decorrência da crise do modelo do wellfare state com as decorrentes 

reformas que reduziram a participação direta do Estado na economia e com a emergência dos 

valores liberais característicos do século XIX, potencializados pela globalização econômica, 

nos dias de hoje, permanece com o Estado (e no caso brasileiro, com expressa disposição 

constitucional), a função indutora, promotora e garantidora do desenvolvimento nacional. 

Conforme ensina Bercovici152, toda reflexão sobre a política de desenvolvimento 

exige uma necessária referência ao Estado, agente capaz de alterar as bases de sustentação e 

modificar a orientação do desenvolvimento excludente. A ênfase do papel do Estado é 

derivada de uma concepção de ação política na qual a racionalidade técnica tem um papel 

decisivo: o Estado formula e concretiza a racionalidade mediante planejamento e a instalação 

de uma política de desenvolvimento. 

Nesse processo de dirigismo e planejamento do Estado, sobretudo quando se pretende 

alcançar o desenvolvimento econômico, é fundamental considerar a existência das falhas no 

mercado, dentre as quais, se inclui o fato de o mercado nem sempre absorver as políticas 

regulatórias da forma com que elas são propostas; não desprezando ainda, outros fatores 

decorrentes da ineficiência das instituições e a existência de grupos de pressão atuantes e 

presentes na sociedade. 

Neste sentido, o debate acerca dos fatores determinantes para tornar algumas 

civilizações ricas e outras pobres é antigo. Ao longo da história, diversos doutrinadores 

atribuíram diversas razões para o fator desenvolvimento, que vão desde questões relacionadas 

                                                 
152 BERCOVICI, op. cit, p. 55.  
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à abundância de recursos naturais, mão-de-obra, passando por aspectos geográficos, étnicos e 

até raciais.  

 No início do século XXI, como aponta Welber Barral153, fatores como: “nível de 

educação e qualificação da população; alto grau de liberdade política e econômica; promoção 

da tecnologia e da inovação; estrutura logística que possibilita a diminuição de custos e 

impactos no meio ambiente; capital social e instituições com credibilidade, vêm sendo 

apontados como relevantes na promoção do desenvolvimento econômico”. 

 A situação apresentada reflete uma mudança conceitual que enfatiza a importância das 

instituições e do capital social no processo de desenvolvimento. O capital social se 

corporifica nos laços de comprometimento de uma determinada comunidade que, quanto 

maior, mais propensa se torna para a realização de objetivos comuns. Com efeito, o 

aprimoramento de um capital social torna-se mais difícil em sociedades onde existem maiores 

diferenças econômicas.   

Nesse sentido, a atuação do Estado na sociedade, não deve ser mínima nem máxima; 

deve ser a necessária. O grande desafio, na lição de Barral, consiste na habilidade de 

equilibrar-se entre polaridades relacionadas com o excesso de intervencionismo e as 

dificuldades decorrentes154, de modo a encontrar um ponto de equilíbrio entre a promoção do 

desenvolvimento e o laissez-faire necessário ao funcionamento do mercado. 

A atividade de definição de linhas de direção políticas tornou-se o cumprimento dos 

fins que uma república fixou em suas próprias normas. Cabe ao governo selecionar e 

especificar sua atuação a partir dos fins constitucionais, indicando os meios ou instrumentos 

adequados para sua realização. 

Para o estudo do desenvolvimento, com todas suas possibilidades emancipatórias, não 

faz sentido a fragmentação da análise das políticas públicas; o desenvolvimento impõe a 

                                                 
153 BARRAL, op. cit,. p. 44. 
154 Ibid. p. 44. 
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necessidade de um planejamento abrangente. Analisá-lo sob o enfoque das políticas públicas, 

só faz sentido se considerarmos o desenvolvimento nacional a principal política pública 

harmonizada com as demais. 

 Falar em desenvolvimento como objetivo para a política econômica, implica em 

primeiro lugar, indagar dos meios e instrumentos utilizáveis para a sua consecução e, em 

conseqüência, verificar em que extensão podem ser empregados, sem que isso prejudique os 

demais objetivos estipulados. Neste sentido ensina Fábio Nusdeo: 

 

Como é fácil perceber, um número razoável de fins pode conviver em 
relativa harmonia num programa de política econômica, até mesmo 
complementando-se reciprocamente. Assim, investimentos em setores 

sociais como educação, saúde, habitação, se num primeiro momento, 
parecem desviar recursos das aplicações diretamente produtivas ou 

econômicas, como estradas, usinas e poços de petróleo, na realidade irão 
poupar um conjunto muito severo de custos a se manifestarem logo adiante 
pela queda de produtividade da mão de obra, pelo aumento da 
criminalidade, pelo solapamento da coesão social e tantos outros. Aliás, 
tem sido a constatação destes custos o que tem levado a se repensar o 
conceito e as manifestações do desenvolvimento. 155  

 
 

3.5 O DESENVOLVIMENTO SOB O ASPECTO JURÍDICO 

 

 O Direito, assim como as instituições, tem um papel fundamental na promoção do 

desenvolvimento. Barral explica que o debate sobre as relações entre Direito e 

desenvolvimento não é novo; esta temática foi por muito tempo, limitada às declarações ao 

direito ao desenvolvimento156, presentes nos mais diversos ordenamentos jurídicos, mas nem 

sempre implementada sob aspectos práticos ou globais.  

 A contemplação de um conjunto de normas que compreendem uma ordem econômica 

nos ordenamentos jurídicos aplicável ao desenvolvimento afeta de maneira significativa a 

ordem reinante, na medida em que deixa de ser unicamente um meio de legitimação de poder 
                                                 
155 SALOMAO FILHO, Calixto. (Org.). Regulação e desenvolvimento.São Paulo: Malheiros, 2002. p. 19. 
156 BARRAL. op. cit, p. 47.. 
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e harmonização de conflitos e passa a ser, um instrumento de implementação de políticas 

públicas.  

 Em raciocínio que também pode ser aplicado à questão da concorrência, o sistema 

jurídico constitui de fato elemento relevante para o processo de desenvolvimento, na medida 

em que este pode constituir um poderoso impeditivo a este processo se permitir determinados 

elementos de instabilidade.  

 Se é verdade que sistemas jurídicos ineficientes influenciam negativamente sistemas 

sociais e econômicos, o é que a análise do desenvolvimento deve ser tomada sob um enfoque 

amplo, com diversas matizes que abarcam fatores sociais, econômicos e mesmo políticos, 

sejam eles em âmbito nacional ou internacional.  

 Neste sentido, Welber Barral aponta alguns elementos a serem considerados no estudo 

do direito ao desenvolvimento, quais sejam: 

- A crescente complexidade das normas internacionais, e seu impacto no 
direito interno, reforça a relevância da flexibilidade da estratégia dirigida 
ao caso de cada país; 
- Os trabalhos sobre este tema devem estar atentos para o risco de cair em 
presunções simplistas sobre o que seja democracia ou desenvolvimento; 
- Alguns fatores culturais e sociais têm enorme impacto na relação entre 
direito e desenvolvimento: a credibilidade do sistema jurídico, fatores 
sociais e étnicos, o poder da opinião pública e da sociedade civil; 
- A democracia, por mais justificável que seja, é apenas o primeiro passo na 
direção de um conceito abrangente de desenvolvimento; 
- O desenvolvimento requer instituições jurídicas com credibilidade, cuja 
tarefa se torna mais fácil com obediência voluntária e com juristas 
preparados.157 

 

3.5.1 O desenvolvimento na Constituição Federal de 1988 

 

 A Constituição Brasileira de 1988 foi instituída sob uma ótica desenvolvimentista, que 

busca sistematizar os dispositivos relativos à configuração jurídica da economia e à atuação 

do Estado no domínio econômico, voltada para a transformação das estruturas sociais, 

                                                 
157 BARRAL. op. cit,. p. 50. 
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mediante a instituição de uma ordem econômica aberta para a construção de uma sociedade 

de bem-estar, pautada em uma série de princípios fundamentais. 

 Ao longo de seu texto, a Carta Magna contém uma série de parâmetros que buscam 

nortear um projeto nacional de desenvolvimento, a pretender reestruturar o Estado Brasileiro 

para conduzir as transformações necessárias para se atingir o desenvolvimento. 

 Já no preâmbulo da Carta Constitucional de 1988, observa-se a relevância atribuída 

pelos constituintes originários à finalidade do desenvolvimento, ao contemplá-la como um 

direito fundamental ou valor supremo: 

 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 
uma sociedade fraterna pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 
social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 
pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a 
seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. 158 

 

 Mais adiante, no inciso II do artigo 3º, o constituinte elenca a garantia do 

desenvolvimento nacional como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil.   

 A elevação do desenvolvimento como valor supremo e objetivo fundamental da 

República Brasileira, alinha-se a uma constatação pertinente no que se refere à Carta Magna 

Nacional; esta pretende uma reestruturação do Estado, rejeita a realidade existente e idealiza 

uma nova estrutura econômica, baseada em valores ou finalidades ideais. Trata-se de 

característica que se coloca em absoluta consonância com o caráter programático ou 

dirigente, presente em várias constituições promulgadas no século XX. 

                                                 
158 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. 
Brasília, DF, 05 out. 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em 20 fev. 2008. 
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 As constituições programáticas ou dirigentes são caracterizadas pela eleição das 

finalidades a serem atingidas por um determinado Estado. Trata-se a rigor de uma 

programação para o futuro. 159 

 Na medida em que a Constituição Federal de 1988, de caráter dirigente, institui em 

seu corpo textual determinados objetivos ou metas a serem atingidas, delimita sob seu 

aspecto programático, tanto a atuação Estatal quanto a interpretação dos demais objetivos 

trazidos em seu bojo. 

 Em uma análise aplicada do valor supremo desenvolvimentista com os demais 

princípios fundamentais da Constituição Federal, constata-se que a noção de 

desenvolvimento não se restringe ao aspecto econômico, ao contrário: trata-se de valor 

inerente à atual configuração do Estado Brasileiro. Neste sentido, merece destaque o 

ensinamento de André Ramos Tavares: 

 

O desenvolvimento do Estado passa prioritariamente pelo desenvolvimento 
do homem, de seu cidadão, de seus direitos fundamentais. Sem ele, o mero 
avanço econômico pouco significará, ou fará sentido para poucos. Assim, 
independentemente do conceito que determinada atitude possa ocupar nas 
teorias econômicas, ela será adotada se puder ser utilizada para alcançar 
mencionado desenvolvimento. Portanto, a intervenção do Estado, sempre 
em servir para esse desiderato, será necessária, bem como as prestações de 
cunho social (e especialmente tais prestações), sem que isso signifique a 
assunção de um modelo socialista. Da mesma forma, a consagração da 
liberdade, incluindo a livre iniciativa e a livre concorrência, serão 
essenciais para que se implemente aquele grau de liberdade desejado.160 

 

 A referida citação indica que mesmo diante da escassez de recursos públicos, fato que 

eventualmente pode ser tido como obstáculo para a efetivação de direitos sociais pela via 

direta da prestação de serviços públicos – o Estado não pode isentar-se de suas 

                                                 
159 Canotilho aponta uma grande problemática ao se definirem os limites de uma constituição-dirigente, sendo 
núcleo principal de estudo “o que deve (e pode) uma constituição ordenar aos órgãos legiferantes e o que deve 
(como e quando deve) fazer o legislador para cumprir, de forma a regular, adequada e oportuna, as imposições 
constitucionais”, implantando os planos traçados pelo legislador constituinte originário, em inter-relação com a 
realidade social. CANOTILHO, 1994 apud MORAES, 2003. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 
2003. p. 41. 
160 TAVARES, André Ramos. Direito constitucional econômico. São Paulo: Método, 2003. p. 68. 
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responsabilidades. É de sua responsabilidade a implementação de ações que tenham como 

objetivo e resultado, a promoção dos valores e princípios fundamentais. 

 Interessante ainda fazer uma remissão à Declaração sobre o direito ao 

desenvolvimento da Organização das Nações Unidas que conceituou o desenvolvimento, 

como um processo econômico, social, cultural, e político abrangente, que visa o constante 

incremento do bem-estar de toda a população e de todos os indivíduos, com base em sua 

participação ativa, livre e significativa no desenvolvimento e na distribuição justa dos 

benefícios daí resultantes. 

 Referida resolução destaca ainda a função central do Estado no processo de busca 

pelo desenvolvimento: 

 

Art. 2.3. Os Estados têm o direito e o dever de formular políticas nacionais 
adequadas para o desenvolvimento, que visem o constante aprimoramento 
do bem-estar de toda a população de todos os indivíduos, com base em sua 
participação ativa, livre e significativa e no desenvolvimento e na 
distribuição eqüitativa dos benefícios daí resultantes. 
Art. 3.1 Os Estados têm a responsabilidade primária pela criação das 
condições nacionais e internacionais favoráveis à realização do direito ao 
desenvolvimento. 
Art. 10 Os Estados deverão tomar medidas para assegurar o pleno exercício 
e fortalecimento progressivo do direito ao desenvolvimento, incluindo a 
formulação, adoção e implementação de políticas públicas, medidas 
legislativas e outras, em níveis nacional e internacional. 161   

 

 Verifica-se que a concepção ampla de desenvolvimento implementada pela 

Constituição Federal de 1988, está em estrita consonância com a Resolução da ONU. Ainda 

assim, apesar da clareza do programa constitucional consubstanciado no artigo 3º, o 

legislador de 1988 não definiu os instrumentos necessários para efetivá-lo, nem como os 

cidadãos poderiam exigir seu cumprimento, o que acabou limitando os institutos aos efeitos 

                                                 
161 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração sobre o direito ao desenvolvimento da 
Organização das Nações. Viena, 25 jun. 1993. Disponível em: 
<http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/496/36/IMG/NR049636.pdf?OpenElement>. Acesso 
em: 20 fev. 2008. 
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da declaração, gerando com isso, uma série de conflitos no que diz respeito à efetiva 

implementação dos enunciados. 

 Em crítica às normas programáticas, Carl Schmitt afirmava que a Constituição de 

Weimar, também dirigente, embora contivesse uma série de decisões políticas fundamentais 

ao povo alemão, possuía em seu texto uma série de compromissos que constituíam na prática, 

um adiamento de decisão. Esses compromissos, denominados de Compromissos dilatórios 

(dilatorischen Formelkompromib), eram resultados de disputas partidárias que somente 

adiariam a decisão sobre determinados temas. 162 

 Entre nós, entendemos que as aspirações desenvolvimentistas não podem ser feitas de 

forma dissociada de uma profunda reflexão sobre o Estado. A busca pelo desenvolvimento 

prescinde da elaboração de um projeto nacional que deve compreender um diagnóstico que 

possibilite conhecer o Estado, a análise, a busca da eficiência das instituições e o 

planejamento, de forma a conformá-los com os objetivos e preceitos já definidos no bojo da 

Constituição Federal de 1988. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
162 SCHMITT, 1924, apud BERCOVICI, 2005. op. cit. p. 38. 
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4 O DIREITO DA CONCORRÊNCIA COMO INSTRUMENTO DE 

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO 

 

Analisadas as concepções e as funções do Direito da Concorrência, bem como o 

caráter amplo da noção de desenvolvimento, perquirir-se-á acerca das relações que se 

estabelecem entre Direito da Concorrência e desenvolvimento, mormente no que se refere à 

sua utilização como instrumento para o alcance do desenvolvimento econômico. 

O presente estudo revela um aspecto interessante e por vezes contraditório, haja vista 

que o sistema concorrencial tem sua gênese consubstanciada na garantia da livre concorrência 

e na tutela da livre escolha pelo particular. Entretanto este sistema, instituído e aplicado pelo 

Estado, coexiste e convive com a necessidade estatal de cumprir determinados objetivos de 

caráter social e econômico, que podem estar dissociados e nem sempre convergem para a 

proteção da concorrência. 

Ainda que se admita que a defesa da concorrência seja uma política pública em si, a 

complexidade das relações que gravitam em torno do Estado, impõe por vezes que a política 

concorrencial ceda a outros imperativos, como por exemplo, o desenvolvimento econômico. 

Não se pretende com isso, atribuir ao Direito da Concorrência, um caráter de flexibilidade 

diante do poder discricionário do Estado regulador ou da necessidade e urgência da 

implementação de determinadas políticas públicas. A seu modo, a defesa da concorrência 

constitui também uma garantia institucional da ordem econômica, sendo composta por 

normas e conteúdos mínimos que devem ser preservados. 

Igualmente, no caso brasileiro, ainda que se classifique o Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica (CADE), como órgão judicante, que tem a função precípua de 

implementar políticas públicas de concorrência, em sentido técnico, não se deve ignorar ou 
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desprezar os impactos decorrentes das decisões administrativas concorrênciais diante dos 

objetivos político-econômicos do país. Como vimos, a própria concepção de eficiência, que é 

um conceito técnico-concorrencial, sofreu ao longo da história e de acordo com as várias 

teorias, uma série de variações, em razão de conjunturas históricas e econômicas.  

Assim, a multiplicidade da questão concorrencial163, que possibilita que esta seja 

arrolada como política pública, e ao mesmo tempo como garantia de manutenção sistêmica, 

decorre necessariamente do seu impacto em outras variadas esferas da vida econômica e 

social, como no pleno emprego, das relações de consumo e, sobretudo, no desenvolvimento. 

 Neste sentido, Calixto Salomão Filho faz uma importante observação: “O antitruste e 

a regulação como instrumentos desenvolvimentistas necessariamente não podem constituir 

em entrave para o desenvolvimento nacional. Devem ao contrário, incentivá-lo. Por outro 

lado, uma vez entendidos como instrumentos de garantia sistêmica, a regulação e o antitruste 

servem para equilibrar as relações entre agentes econômicos, e entre eles, os consumidores, 

impedindo que uns adquiram poder e dele abusem sobre os outros. Trata-se, portanto, de um 

instrumento de reequilíbrio das relações econômicas”. 164 

 

4.1 POLÍTICAS DE CONCORRÊNCIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

 As políticas públicas, nas palavras de Maria Paula Dallari Bucci165 “devem ser vistas 

como processo ou conjunto de processos que culminam na escolha racional e coletiva de 

prioridades, para a definição de interesses públicos reconhecidos pelo direito”. A instituição 

de políticas públicas como objetivos a serem alcançados está diretamente relacionada com as 
                                                 
163 Paula Forgioni afirma que a disciplina da concorrência se insere em um contexto no qual denomina de dupla 
instrumentalidade, citando Eros Grau: “Por um lado organiza os processos que fluem segundo as regras da 
economia de mercado, colocando a sua disposição normas e instituições [...] e, por outro, converte-se em 
instrumento de que lança mão o Estado para influir em tais processos e, a um tempo só, obter a consecução de 
determinados objetivos de política social – instrumento destinado ao desenvolvimento de políticas públicas, 
como se vê. FORGIONI, op. cit. p. 92. 
164 SALOMÃO FILHO, op. cit., p. 103. 
165 BUCCI, Maria Paula Dallari, 2002 
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modernas concepções de planejamento e regulação, que tem traçado um novo perfil do 

Estado desenvolvimentista. Com o advento do chamado Estado Social, a tarefa de “governar” 

mudou de foco, passando a privilegiar a questão do planejamento do futuro, por meio da 

fixação de políticas de médio e longo prazo. Tornou corrente, segundo Bercovici166, afirmar 

que, com o Estado Social, “o government by policies vai além do governmnt by law do 

liberalismo”. 

A execução de políticas públicas, tarefa primordial do Estado, com a conseqüente 

exigência da racionalização técnica para executar as políticas traçadas, revela-se, por vezes, 

incompatível com as instituições clássicas do Estado Liberal, em razão da necessidade de, por 

vezes, intervir na esfera econômica privada. 

Neste contexto, podemos definir as políticas públicas de concorrência nas seguintes 

pespectivas: a) políticas ou leis que tratam de práticas anticoncorrenciais cometidas por 

agentes econômicos (são exemplos: os cartéis, abuso de posição dominante, concentrações 

aptas a cometer condutas anticoncorrenciais); b) mecanismos que tenham como objetivo 

assegurar o funcionamento eficiente dos mercados, a existência da competição, em benefício 

tanto dos consumidores, quanto dos agentes de mercado. 

As políticas de concorrência não se confundem com o laissez faire. Em contrário 

sensu, partem do princípio de que os mercados não são capazes de funcionar corretamente, 

sem que existam regras de conduta e instituições. 

Daniel Goldberg167 denomina política pública de concorrência, a conjunção de: (i) a 

prática das autoridades da concorrência e tribunais que, interpretando e aplicando o conjunto 

de normas vigentes para perseguir determinado objetivo, confere um caráter dinâmico às 

regras antitruste; (ii) a edição de normas em abstrato que tenham impacto sobre mercados 

livres ou regulados e; (iii) critérios governamentais que pautam a alocação de recursos a uma 

                                                 
166 BERCOVICI. op. cit., 57. 
167 GOLDBERG, Daniel Krepel. Poder de compra e política antitruste. 2005. Tese (Doutorado em Direito) – 
USP, São Paulo, 2005. p. 07 
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ou outra prioridade sobre as quais, discricionariamente, pode dispor qualquer autoridade de 

concorrência. 

Para que a concorrência possa desempenhar uma “função ótima” no processo de busca 

pelo desenvolvimento, é salutar que as regras jurídicas e as instituições componentes das 

políticas públicas sejam claras e coerentes com a matriz institucional existente, pois os 

Estados possuem disparidades e peculiaridades sociais, econômicas, geográficas e políticas.  

Ressalta-se ainda, que as medidas componentes das políticas públicas devem ser 

desenvolvidas, formuladas e elaboradas de forma a atender um objetivo de desenvolvimento 

fixado, ou seja; não basta transpor institutos e conceitos importados de outros ordenamentos 

jurídicos sem antes verificar a compatibilidade com a matriz institucional. 

No mesmo sentido, o desenvolvimento demanda e exige a elaboração de políticas 

públicas consistentes, que implicam em um conjunto complexo de medidas não realizáveis 

em curto prazo. Referidas medidas dizem respeito à conjugação de instituições estáveis, 

políticas de regulação e valores. É, portanto fundamental distinguir objetivos de políticas 

públicas e instituições econômicas, conforme ensina Fábio Nusdeo: “Assim, a defesa da 

concorrência, das relações de consumo, do meio ambiente, da estabilidade monetária, mais do 

que objetivos de política econômica devem configurar instituições permanentes, voltadas 

para a sua manutenção, de tal sorte que as suas exigências possam permanentemente ser 

cotejadas com perseguição compulsiva dos objetivos de política econômica, por mais 

prementes, necessários e autojustificáveis que possam ser. Não é possível imaginar que estes 

últimos prescindam dos primeiros e das instituições que lhe darão corpo”168. 

Neste sentido, Calixto Salomão Filho atribui grande importância do conhecimento 

econômico no processo de planejamento setorial na busca do desenvolvimento: 

A ação planejadora do Estado deve buscar uma ação interventiva que, antes 
de tudo, permita ao Estado adquirir conhecimento do setor, suas utilidades 
e requisitos para o desenvolvimento [...] o principal problema de qualquer 

                                                 
168 SALOMAO FILHO, Calixto. (Org.) Regulação e desenvolvimento. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 24. 
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ação econômica, seja estatal ou privada, é um problema de conhecimento. 
Conhecer a realidade é um pressuposto pra modificá-la. 
 
Mas o completo conhecimento da realidade de um setor exige que as fontes 
de conhecimento, naturalmente difusas e diversificadas, sejam todas 
conhecidas e tenham real capacidade de expressão. Daí porque esse 
planejamento deve se basear em duas premissas institucionais básicas. A 
difusão do conhecimento econômico – através da concorrência e de outros 
meios – e a redistribuição, capaz de ampliar a base de dados do processo de 
coleta de informações (incorporando a ele os excluídos dos processos 
sociais e econômicos). Essas premissas institucionais são, de outro lado, 
aptas a lidar também com os dois óbices estruturais básicos, revelados 
pelos estudos históricos de economias subdesenvolvidas, ao 
subdesenvolvimento: concentração do poder econômico, que impede a 
geração de efeitos multiplicadores, e a inexistência de forças propulsoras 
econômicas do lado da demanda.169 

 
 
4.1.1 A importância das políticas de concorrência para o desenvolvimento 
 
  
 Várias evidências indicam que o aperfeiçoamento das relações comerciais sob a 

aplicação e proteção vigilante das políticas concorrenciais pode contribuir de maneira 

significativa para o desenvolvimento econômico doméstico. Como vimos, em uma economia 

de livre concorrência, os agentes de mercado são induzidos a aprimorar seus produtos ou 

serviços, investir em tecnologia, e reduzir preços.  

 Com efeito, os benefícios econômicos decorrentes da aplicação de políticas de 

concorrência são evidenciáveis sob variados matizes: para os consumidores, as disputas que 

ocorrem entre agentes concorrentes em um mesmo mercado podem implicar na redução dos 

preços e na melhoria dos produtos ou serviços oferecidos.  

Hodiernamente, a referida afirmação é potencializada ainda pelo rápido e crescente 

desenvolvimento dos meios de comunicação, que oferecem ao mercado consumidor uma 

quantidade de informação sem precedentes, que auxilia na escolha do serviço ou do produto. 

É bem verdade que com o maior acesso dos consumidores aos meios de comunicação, a 

concorrência entre os agentes acirrou-se e migrou também para a publicidade, assim, não 

                                                 
169 Ibid., p. 60. 
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basta que o player de mercado ofereça o melhor serviço ou produto ao consumidor: é 

necessário convencê-lo a consumir.  

Nos mercados de maior concorrência é comum verificar nos meios de comunicação, 

uma série de guerras de estratégias de marqueting e campanhas publicitárias travadas entre os 

agentes fornecedores. Não seria exagero afirmar que as guerras publicitárias são 

conseqüências diretas da livre concorrência nos mercados. Neste contexto, verifica-se um 

fenômeno relativamente novo, que é a responsabilidade social corporativa, consistente na 

incorporação (e divulgação) de práticas socialmente responsáveis, dentre as quais se 

destacam o investimento em projetos sociais, a utilização de materiais e processos de menor 

agressão ao meio ambiente, entre outras, que beneficiam, não apenas os mercados 

consumidores, mas indiretamente toda a sociedade. 

 As políticas de concorrência também são benéficas sob o ponto de vista do 

desenvolvimento econômico doméstico, à medida que oferece oportunidades para novos 

empreendedores. Um mercado desprovido de barreiras à entrada artificiais, possibilita o 

surgimento a qualquer momento, de novas empresas, o que também reflete positivamente na 

geração de empregos e aumento da renda. Além dos benefícios já enumerados, outro 

identificável é possibilidade do aumento da arrecadação de tributos pelo Estado, nas 

hipóteses de aumento da quantidade de agentes atuantes no mercado. 

Se a adoção de políticas de concorrência é importante ou pelo menos, constitui 

mecanismo capaz de aprimorar o processo de desenvolvimento em razão dos benefícios 

identificáveis no mercado doméstico, a mesma afirmação pode ser feita no âmbito 

internacional, isso porque as relações de mercado operam-se em escala global, inclusive sob a 

forma de competição entre países, onde a difusão de valores como a liberalização e abertura 

de mercados são fatores de grande relevância. 
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Deste modo, não há que se ignorar a existência de cartéis ou de práticas 

anticoncorrenciais nos mercados internacionais. Hodiernamente, sob a potencialização do 

fenômeno globalizante, e a disseminação da cultura de liberalização das relações econômicas,  

tanto os cartéis internacionais, quanto as práticas anticompetitivas cometidas ao redor do 

globo, são capazes de prejudicar o mercado interno das economias nacionais, sendo que os 

Estados em desenvolvimento e suas respectivas estruturas de mercado encontram-se em 

posições mais vulneráveis diante deste fenômeno. 

Um estudo realizado por Levenstein e Suslew realizado em 2003 indica que os cartéis 

internacionais oriundos dos países industrializados podem causar efeitos devastadores nas 

economias dos países em desenvolvimento, tanto para os produtores, quanto para os 

consumidores, sendo que no ano de 1997, estima-se que cerca de 81 bilhões de dólares em 

importações dos países em desenvolvimento foram afetados pelos cartéis internacionais, com 

acréscimos de preço oscilantes entre 10 e 48 por cento.170    

 Alguns aspectos aplicáveis à concorrência estabelecida no âmbito internacional serão 

retomados ainda no presente estudo. Antes disso, vamos analisar alguns fatores importantes 

que podem nortear uma política de concorrência aplicada ao desenvolvimento. 

 

4.2 ALGUNS ASPECTOS DE POLÍTICA ECONÔMICA NO DIREITO DA 

CONCORRÊNCIA 

 

4.2.1 A eficiência 

 

                                                 
170 LEVENSTEIN, Margaret. et al.International price fixing-cartels and development countries: a discussion of 
effects and policy remedies. Massachusets: University of Massachusets, 2003. (Working paper series, 53). 
Disponível em: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=376940#PaperDownload>. Acesso em: 20 
mar. 2008. 
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 O critério da eficiência constitui um dos maiores instrumentos de promoção da 

política econômica, especialmente no que refere à autorização de concentração de empresas 

por órgãos concorrenciais. Trata-se no magistério de Calixto Salomão Filho, de uma 

“justificativa para a restrição da concorrência”171, passível de ocorrer no momento em que se 

autoriza a formação de estruturas dotadas de excessivo poder econômico sob a justificativa de 

que em termos genéricos, a operação pode consubstanciar no aumento da produção, no menor 

preço para o consumidor, na formação de empresas competitivas, entre outros. 

 Conforme demonstrado no primeiro capítulo, o critério da eficiência é de grande 

importância para os postulados da Escola de Chicago, na medida em que constitui aspecto a 

ser considerado na análise antitruste, capaz de justificar a licitude do exercício do poder no 

mercado. Em outras palavras, a avaliação da situação de poder no mercado relaciona-se com 

a determinação de qual a concepção de eficiência deve prevalecer. Para os neoclássicos, a 

eficiência relaciona-se sobretudo com produção da maior quantidade pelo menor preço 

possível, o que implica virtualmente na redução do preço e no aumento do chamado 

consumer surplus; eis que um maior número de consumidores poderá consumir o produto. 

 Várias críticas são direcionadas ao entendimento de eficiência levado a cabo pela 

teoria da Escola de Chicago. A principal delas, se refere à questão da distribuição dos 

benefícios auferidos pelo “capitalista eficiente”. A referida concepção ao definir os 

consumidores como destinatários principais do direito antitruste, não restringe sua tutela à 

garantia da maximização da riqueza social, ou global. Assim, o comportamento que se espera 

do capitalista que detém crescente poder de mercado é a maximização dos lucros, ao passo 

que a possibilidade de redução do preço do produto é baseada em mera presunção dos 

pensadores neoclássicos.  

                                                 
171 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito da Concorrência: as estruturas. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 176.  
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 A legislação antitruste brasileira contempla a questão da eficiência em alguns dos seus 

dispositivos: 

 O artigo 20, §1º da Lei nº 8.884/94 se refere às situações de poder já existentes: 

 
Art. 20. 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: 
[...] 
II – Dominar mercado relevante de bens ou serviços: 
§1º A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na 
maior eficiência de agente econômico em relação a seus competidores não 
caracteriza o ilícito previsto no inciso II. 

 

 No referido dispositivo, a eficiência constitui uma espécie de exclusão de ilicitude, ou 

seja, a dominação de mercado relevante ou serviços, tipificada como infração da ordem 

econômica, não resta configurada quando caracterizado o standard da eficiência. Assim, a 

Lei concorrencial não pune o agente econômico que por “competência” ou outros fatores 

relacionados, posicionou-se como monopolista, por exemplo. 

 Interessante notar que o referido dispositivo demonstra uma preferência pelo 

crescimento interno em detrimento daquele decorrente do processo de concentração de 

estruturas empresariais. Para Calixto, a preferência se justifica, uma vez que o crescimento 

interno implica no aumento do investimento, que potencializado pelo efeito multiplicador, 

induz o aumento da renda, bem como, a garantia de que o crescimento foi baseado na 

eficiência e não necessariamente na eliminação de concorrentes; assim, os ganhos decorrentes 

são partilhados com os consumidores.172 

 A eficiência também está identificada no parágrafo 1º, inciso I, letra c, do artigo 54 da 

Lei Concorrencial Brasileira que dispõe: 

Art. 54. Os atos, sob qualquer forma manifestados, que possam limitar ou 
de qualquer forma prejudicar a livre concorrência, ou resultar na 
dominação de mercados relevantes de bens ou serviços, deverão ser 
submetidos à apreciação do CADE. 

                                                 
172 CALIXTO. Op. cit,. p. 183. 
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§1º O CADE poderá autorizar os atos a que se refere o caput, desde que 
atendam as seguintes condições: 
I – tenham por objetivo, cumulada ou alternativamente: 
a) aumentar a produtividade; 
b) melhorar a qualidade dos bens ou serviços; 
c) propiciar a eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou econômico; 
II - os benefícios decorrentes sejam distribuídos equitativamente entre os 
participantes, de um lado, e os consumidores ou usuários finais, de outro. 

 

 Neste caso, a concorrência é prevista como justificativa para a aprovação de 

operações de concentração de empresas. Interessante notar que, ao contrário da concepção 

neoclássica, o ordenamento concorrencial pátrio contém um efeito distributivo, previsto no 

inciso II do parágrafo 1º do artigo 54. Assim, não basta que se tenha a eficiência produtiva, é 

necessário que essa eficiência seja convertida em benefícios aos consumidores.  

 Muito se fala em desaplicação do direito antitruste sob a justificativa dos imperativos 

da eficiência. No Brasil, em 1999, quando as empresas Brahma e Antártica anunciaram a 

fusão que criaria a AMBEV, justificaram aos órgãos reguladores que a concentração 

resultaria na constituição de um player nacional capaz de competir em pé de igualdade em 

um mercado mundial concentrado e concorrido. A decisão técnica do CADE, por sua vez 

,aprovou o ato de concentração com ressalvas, sob a justificativa de que esta aumentaria a 

eficiência econômica.173 

  

4.2.2 Pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias 

 

 A pesquisa e o desenvolvimento tecnológico constituem importantes instrumentos de 

política econômica que se relacionam diretamente com a questão da competitividade 

internacional. Desde os primórdios da existência humana, o domínio de técnicas e a detenção 

                                                 
173BRASIL. Ministério da Justiça. Conselho Administrativo de Defesa Econômica –CADE. AMBEV. Disponível 
em: <http://www.cade.gov.br/ASPIntranet/temp/t3182008529406056.pdf> . Acesso em: 20 jan. 2008. 
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do conhecimento constituem fatores associados ao poder e à supremacia de determinados 

povos sobre outros. 

 No mundo contemporâneo e globalizado, alicerçado nas relações mercantis, o 

domínio do conhecimento constitui ingrediente fundamental nas relações de dominação 

social, econômica e cultural. 

  Assim, os reflexos no panorama da concorrência são evidentes: as estruturas de 

mercado detentoras da tecnologia mais avançada conseguem oferecer produtos ou serviços 

melhores, por vezes com preços inferiores, levando á conquista de fatias maiores de mercado, 

acumulando maior quantidade de capital e eliminando concorrentes. 

 Entretanto em uma economia globalizada, por vezes o mercado relevante de um 

determinado produto ou serviço ultrapassa as fronteiras nacionais e os agentes de mercado 

concorrem em âmbito mundial. Este processo competitivo de grandes dimensões por vezes 

conta com a participação direta dos Estados nacionais, que têm no investimento em 

tecnologia e desenvolvimento, uma política ou objetivo a ser alcançado. 

 No contexto que se apresenta, não seria exagero afirmar que por vezes, a concorrência 

entre empresas se transforma em competição entre países pela busca do aperfeiçoamento 

tecnológico, reflexo disso, são as disposições já adotadas por alguns países a esse respeito. 

 O artigo 54 da Lei de Defesa da Concorrência Brasileira, indica neste sentido; em seu 

§1º inciso I, alínea c), prevê que o CADE, poderá autorizar atos de concentração passíveis de 

limitação da concorrência, desde que, entre outros requisitos, propicie a eficiência e o 

desenvolvimento tecnológico ou econômico. 

 Igualmente, o artigo 85 do Tratado da Comunidade dos Estados Europeus, bem como 

as interpretações da Shermann Act norte-americana, sob a ótica da Escola de Chicago, 

permitem a flexibilização de institutos concorrenciais sob o imperativo da necessidade do 

aprimoramento tecnológico. 
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 Neste contexto, destaca-se ainda o Japão, que tem na cooperação ou mesmo na 

concentração empresarial para o aprimoramento tecnológico, uma verdadeira política pública 

a ser perseguida sob o amparo de legislação própria. A lei japonesa “das associações de 

pesquisa”, parte do princípio de que, a realização de pesquisas para a busca do 

desenvolvimento tecnológico, demanda um grande montante de capital, que uma única 

empresa, a rigor não teria condições de custear. Neste sentido, a lei incentiva a formação de 

associações empresariais para a pesquisa, concedendo a elas vantagens para o licenciamento 

de patentes, além de efetivo engajamento governamental por meio do Ministry of 

International Trade and Industry (MITI), que chega a fornecer técnicos governamentais 

especializados para o apoio de determinados projetos. 

 Em princípio, esta proposta não possui um condão anticoncorrencial, ao alocar o 

instituto da cooperação entre agentes no mercado como um mecanismo substitutivo das 

concentrações econômicas como instrumento de apoio ao desenvolvimento tecnológico. Por 

outro lado, esta cooperação, pode facilitar a coordenação de posições entre oligopolistas, na 

medida em que reduz “o custo da informação” para determinados setores da sociedade. Trata-

se, de uma questão que pode ser resolvida através do controle das condutas. Verifica-se, 

portanto, no presente caso, a compatibilidade entre concorrência e regulação. 

 

4.2.3 Política industrial 

 

 A política industrial conforma um conjunto de medidas adotadas por um Estado, que 

afetam direta ou indiretamente a performance industrial, através de efeitos sobre as variáveis 

microeconômicas.174 Trata-se de política que visa aumentar a competitividade das empresas, 

setores e do próprio país, adquirindo uma visão sistêmica. 

                                                 
174  FAGUNDES. Jorge. Fundamentos econômicos das políticas de defesa da concorrência: eficiência 
econômica e distribuição de renda em análises antitruste. São Paulo: Singular, 2003. 
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 A referida política pode influenciar de maneira significativa a ordem concorrencial, 

como, por exemplo, por meio do incentivo à formação de determinadas estruturas de mercado 

específicas, conglomerados ou a concentração de agentes econômicos. 

 Na maioria dos casos, a implementação de políticas industriais relaciona-se à 

necessidade de criação de estruturas empresariais com grande poder de mercado para fins de 

competição internacional, fenômeno este, que a despeito de se enquadrar na esfera econômica 

privada, por vezes é resultante de ações Estatais diretas ou indiretas. Neste conjunto de ações, 

são identificáveis ainda a concessão de incentivos fiscais, imunidades antitruste ou ainda, 

subsídios por parte do Estado. 

 Em princípio, a política industrial e as políticas de defesa da concorrência podem ser 

vistas como antagônicas, haja vista que em um primeiro momento, pode-se imaginar que o 

auxílio, por vezes direto à atividade empresarial, comprometeria a situação de livre 

concorrência econômica.  

 Em contrario sensu, Jorge Fagundes afirma que “independentemente da raiz teórica 

da política industrial a ser adotada, a política de defesa da concorrência pode exercer um 

papel complementar e, até mesmo, funcional para a criação de ambientes competitivos que 

estimulem o aumento da competitividade das firmas e setores.”175 

 A Constituição Brasileira de 1988 em seu artigo 174, trata dos limites da atuação do 

Estado na execução da política industrial, ao fixar sobre ele a função de regulamentação da 

atividade econômica. A Carta Magna também prevê a atuação estatal do planejamento 

econômico, cujas regras são determinantes para o setor público e meramente indicativas para 

a iniciativa privada. Com efeito, as referidas disposições Constitucionais devem ser aplicadas 

em conformidade com os princípios da atividade econômica do já citado artigo 170, da 

Constituição Federal.  

                                                 
175 Cf. FAGUUNDES, Jorge. Políticas de Defesa da Concorrência e Política Industrial: convergência ou 
divergência? Revista do IBRAC, volume 5, número 6, 1998. 
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 No que diz respeito à política industrial, que consiste em ultima análise na atuação do 

Estado no domínio econômico, por vezes, as ações implementadas podem conflitar com 

outros valores conformados. Neste contexto, é possível que determinadas medidas 

implementadas que busquem a justiça social e/ou o desenvolvimento econômico, possam 

conflitar com princípios constitucionais da livre concorrência e da livre iniciativa. Neste caso, 

uma alternativa a se considerar é dar preferência ao princípio mais diretamente afetado pela 

medida específica em análise. 

 De fato, a política industrial vem ao longo dos anos se firmando como aspecto 

inerente ao capitalismo contemporâneo. Vários países, especialmente aqueles que já 

atingiram o padrão do desenvolvimento econômico, se empenharam, e ainda se empenham 

em conformar suas políticas industriais às regras da livre concorrência, que conforme exposto 

ao longo do trabalho, constituem elemento fundamental de garantia da ordem econômica. 

 Os Estados Unidos, país que tem a mais larga experiência em aplicação de políticas e 

normas de defesa da concorrência, conforme já exposto em breve escorço histórico das leis 

concorrenciais, tem ao longo dos anos buscado compatibilizar a política de concorrência com 

variáveis econômicas que atingem suas empresas, especialmente no âmbito internacional. 

 Uma análise da história pendular do direito antitruste norte-americano, demonstra que 

no período compreendido entre a Segunda Guerra Mundial aos anos de 1980, os Estados 

Unidos seguiu uma política estrutural, que por vezes, mas nem sempre, permitia a 

concentração de determinados agentes atuantes em uma determinada atividade econômica, 

onde a regra per se de aplicação do direito antitruste era a mais usual. 

 Os reflexos da globalização consubstanciados no ingresso bem sucedido de empresas 

japonesas e européias no mercado estadosunidense, fizeram emergir, com impactos na 

política de concorrência e na jurisprudência do Supremo Tribunal, os postulados da Escola de 

Chicago em detrimento daqueles defendidos pela Escola de Harvard.  
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 Com isso, verificou-se, e ainda tem-se verificado naquele país, uma espécie de 

relaxamento das leis concorrenciais do critério da regra per se, passando para a regra da 

razão, conforme explica Baker (1999 apud SINGH, 2005, p. 19): “Three decades ago, 

antitrust law relied heavily upon per se rules, which took the broadbrush approach of 

deeming certain classes of business practices anticompetitive without regard to their effects 

in particular case. Today, a case-by-case analysis is more common, often under the judicial 

rubric of applying the rule of reason.” 176 

 Na União Européia, os dispositivos concorrenciais são compostos pelos artigos 81 e 

82 do Tratado de Roma e pelas legislações de concorrência dos países membros. O principal 

objetivo dessas leis foi a criação de um mercado único europeu, razão pela qual desde os 

primórdios a União Européia foi constituída com uma cultura concorrencial. 

 De igual modo, a política européia também prevê a busca por determinados objetivos 

não apenas econômicos, mas também industriais como a redução do desemprego e das 

desigualdades entre os países membros. 

 No Japão, a política industrial é formulada pelo MITI, que tem entre seus principais 

objetivos, assegurar a alta lucratividade e a eficiência da indústria japonesa. Neste sentido, a 

atuação do MITI é em grande parte guiada por três leis que separadas ou conjuntamente, 

fixam o perfil e a atuação da política industrial japonesa, bem como a importação e a 

exportação. São elas: a Law concerning the prohibition of private monopolies and the 

maintence of fair trade (54/1947), The Control Law e The import and export transactions 

Law (299/1952). 

 A Lei 299/1952 demonstra uma estreita ligação entre a política industrial e 

concorrencial no Japão. Entre seus dispositivos prevê que o MITI autorize sob certas 

circunstâncias, a formação de cartéis de importação e exportação, o que por vezes, gerou por 

                                                 
176 SINGH, Ajit. Competition and competition policy in emerging markets. New York: United Nations 
Publication, n. 18, sept. 2002. p. 19. 
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parte da comunidade internacional, em especial os Estados Unidos, uma série de críticas 

baseadas na alegação de falta de concorrência naquele país. 

 Entretanto, para Akinuri: “in the practice, however, an export agreement under the 

import and export transactions Law is actively used as a trade-policy instrumented  by the 

government through administrative guidance and through a combination of the transaction 

Law and other measures. An export cartel agreement under transactions Law is an hybrid of 

purely private cartel and an implementation of government policy by compulsion.”177 

 Aspecto característico da política japonesa corresponde à coordenação entre política 

industrial e defesa da concorrência. Por meio das políticas industriais implementadas pelo 

MITI, mesmo com a formação de vários cartéis de exportação atuantes de forma coordenada 

com diretrizes estatais, houve entre os agentes japoneses de mercado uma forte competição, 

especialmente no período compreendido entre as décadas de 1950 e 1980. 

 Segundo Singh, o MITI “also implemented an industrial policy that encouraged 

contest-based competition between oligopolistic firms where the rewards were the access to 

cheap credit and foreign exchange as well as, where necessary, protection of international 

competition. These rewards were contingent on relative performance either in export markets, 

technological development, or in introducing new products. The result was that rivalry 

between firms in Japan was extremely intense.”178 

 No Japão implementou-se uma política que buscou promover a eficiência dinâmica 

por meio de uma estrutura institucional, composta pela combinação entre cooperação e 

competição entre os agentes de mercado. 

                                                 
177 VESUGI, Akinori.. “Japan cartel system and its impact on international trade. Harvard International Law 

Journal. Cambridge. n.27. p.389-424. 1986. p. 384.424. 
178 SINGH, op. cit,. p. 17-18 
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 A coordenação da política de defesa da concorrência e política industrial configura 

para muitos autores como Singh e Dhumale179, um modelo apropriado a ser adotado pelos 

países que buscam atingir a meta do desenvolvimento. É bem verdade que ambos possuem 

pontos de divergência, considerando que, via de regra, uma política de defesa da concorrência 

pode ser implementada em curto prazo e uma política industrial atua com objetivos de longo 

prazo.  Outra diferença importante corresponde ao fato da política industrial ser mais ampla, 

demandante da incorporação de outras variáveis além da própria concorrência, 

externalidades, globalização, questões temporais ou eventuais crises externas. Isso pode 

implicar no surgimento de trade off, como por exemplo, o estímulo da cooperação entre 

concorrentes, além de comprometer o nível de concorrência em determinados mercados, 

sobretudo nos internos. 

 Por outro lado, existem também aspectos convergentes entre políticas industriais e 

políticas de defesa da concorrência. A competitividade assim como as políticas industriais, 

por vezes dependem de pressões de caráter competitivo que devem ser resguardados pelo 

Direito Concorrencial. 

 Nesta senda existem algumas situações que podem facilitar a integração e a 

compatibilidade entre políticas industriais e defesa da concorrência. Dentre elas, pode-se 

destacar a cooperação entre os órgãos de defesa da concorrência e de política industrial, em 

convergência com a matriz institucional de determinado país. Assim, busca-se que os órgãos 

envolvidos na elaboração e aplicação destas políticas possam atuar de forma coordenada e 

com constantes trocas de informação. 

 Outra situação possível se refere ao incentivo de cooperação entre concorrentes para a 

efetivação de pesquisas tecnológicas. Trata-se de medida que pode posicionar e dotar de 

competitividade os agentes econômicos domésticos no mercado internacional. Entretanto, 

                                                 
179 SINGH, Ajit; Dhumale, Rahul. Competition policy, development and developing countries. Trade working 
papers 7. South Centre. November, 1999. Disponível em: 
<http://www.southcentre.org/publications/competition/wto7.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2007. 
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referida hipótese de cooperação demanda um sistemático acompanhamento dos órgãos 

antitruste, para que a cooperação tecnológica não se converta em práticas anticoncorrenciais. 

 Outro aspecto interessante é a flexibilização da legislação concorrencial, mediante a 

maior aplicação da regra da razão sob a regra per se, com uma análise casuística das 

infrações concorrenciais. Trata-se de medida, que como visto, foi adotada pelos Estados 

Unidos no momento em que as empresas japonesas e européias passaram a ameaçar a 

competitividade dos agentes americanos no mercado internacional.  

 Jorge Fagundes, ao tratar da adoção de medidas convergentes entre desenvolvimento 

industrial e política da concorrência, destaca a necessidade do constante monitoramento dos 

órgãos concorrenciais, para que não haja a violação da concorrência. De igual modo, ressalta 

que a teoria da organização industrial já evoluiu o suficiente para produzir instrumentos 

analíticos capazes de fornecer uma orientação segura para a análise das concentrações 

econômicas horizontais por parte das autoridades de defesa da concorrência. Assim, 

conceitos como mercado relevante, barreiras à entrada, graus de concentração, concorrência 

potencial, ritmo do progresso técnico, eficiências produtivas e ambiente competitivo, 

adicionados aos históricos das empresas e de seus setores de atividade, bem como as 

diretrizes de política econômica, são capazes de conformar os interesses de defesa da 

concorrência e desenvolvimento econômico, de forma convergente e adequada.180 

 

4.2.4 Os cartéis de exportação 

 

 A formação de cartéis de atuação internacional e determinadas condutas 

anticoncorrenciais correspondentes, potencializadas com o incremento das relações 

                                                 
180 FAGUNDES, op. cit., p. 36-37. 
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comerciais decorrentes do processo de globalização, têm ao longo dos anos, ocupado posição 

de destaque na atuação de órgãos concorrenciais nos Estados Unidos e na União Européia. 

 Vários estudos empreendidos pela tríade Banco Mundial, OCDE e OMC181 

demonstram prejuízos decorrentes da atuação dos cartéis de atuação internacional na 

economia mundial, por meio de condutas relacionadas à fixação de preços, escassez de 

mercadorias entre outras, que têm atingido de forma mais severa, os mercados consumidores 

de países não desenvolvidos. 

 Apesar da crescente atenção por parte dos órgãos de concorrência, às condutas 

praticadas por estas estruturas potencialmente lesivas à ordem econômica mundial, pouco tem 

se discutido sobre os cartéis de exportação, mecanismos integrantes de uma política industrial 

que pode ser bastante eficiente para auxiliar na consecução do objetivo de desenvolvimento 

econômico. 

 Trata-se de mecanismo não previsto na maioria dos ordenamentos concorrenciais 

contemporâneos e que tem sido, ao longo dos anos, matéria de constante divergência nos 

fóruns da Organização Mundial do Comércio. Alguns membros da OMC têm afirmado que 

os cartéis de exportação constituem prática desleal no comércio internacional, sendo que 

alguns países, por meio de seus órgãos de concorrência, têm proibido a importação destas 

estruturas. Para outros, os cartéis de exportação são elementos de política industrial, coerente 

com a moldura concorrencial, que possibilitam o aumento da eficiência produtiva e 

promovem o incremento das relações de concorrência e comércio. 

 As exportações efetuadas por esta modalidade de cartel podem indicar um importante 

instrumento de desenvolvimento e acumulação, entretanto três considerações podem ser 

feitas: a) é possível que o mercado interno do país exportador seja afetado por uma política de 

                                                 
181 EVENETT, S. J; Levenstein M. C.; Suslow, V. Y. International cartel enforcement: lessons from the 1990s. 
World Economy, v.  24, n.9, p. 1221-1245. 
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fixação de preços adotada pelo cartel de exportação e/ou pela ausência de concorrência 

interna; b) a hipótese de existirem outros cartéis de exportação de mercadorias similares em 

outros países e; c) A concorrência entre estruturas de mercado que possuem auxílio estatal e 

aquelas que não o têm, em âmbito internacional. 

 Na OMC, em Grupo de Trabalho sobre comércio e políticas de concorrência, alguns 

países-membros fizeram severas críticas aos cartéis de exportação. Para a Comunidade 

Européia, esses cartéis: “[…] had a clear distortionary effect on international trade as well as 

a harmfull impact´on development…”.  

 Em contrário sensu, os japoneses, que possuem em seu ordenamento dispositivo claro 

sobre a atuação de cartéis de exportação, afirmaram:  

 

“Since export cartels usually have a small impact on domestic markets, 
competition authorities in general, are not in a position to regulate them. 

Even if they are, there still remains the problem of whether they are able to 

regulate, under national laws, practices that do not necessarily affect their 
domestic market. In addition, it is generally difficult for the authorities of 

importing countries to regulate such cartels. Neverthless, export cartels to 

distort trade. It would be most significant, therefore, under such 
circumstances, if the WTO, a multilateral body for international trade, can 

consider a common regulation against them, including even their 

prohibition.
182 

  

 Alguns países em desenvolvimento como o Brasil e Trinidad e Tobago183, têm 

condenado os cartéis de exportação. Outros, como China, Indonésia, Egito, Índia e Tailândia 

têm invocado o princípio do “Special and Differential Treatment” no sentido de que os países 

em desenvolvimento deveriam continuar a atuar com cartéis de exportação, desde que 

compostos por pequenas empresas, ao passo que os países desenvolvidos deveriam abolir a 

referida prática.184 

                                                 
182 BHATTACHARJEA, Aditya. Export cartels: a developing country perspective. Journal of World Trade, 
v.38, n.2, p.331-359, 2004. p. 334. 
183 Ibid., p. 335. 
184 Ibid., p. 335. 
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 Os Estados Unidos afirmaram que os cartéis de exportação podem resultar em 

benefícios, como a promoção do comércio e a eficiência, ao passo que estes também possuem 

efeitos positivos na ordem concorrencial. Entretanto, a análise destes mecanismos demanda 

cuidado para que estes não produzam os mesmos efeitos que os tradicionais “hard core 

cartels”. 

 O tratamento legal dos cartéis de exportação varia de país para país, sendo que 

pouquíssimos deles possuem legislação explícita sobre esta matéria.  Alguns países 

demandam uma notificação da formação de cartéis de exportação às agências reguladoras da 

matéria, outros exigem autorização eis que, via de regra, essas estruturas se formam com o 

auxílio de ações coordenadas de governo. 

 Do mesmo modo, nem sempre a identificação da existência dos cartéis de exportação 

constitui uma tarefa fácil por parte de países que adotam esta política, mas a prevêem por 

meio de normas. Pesquisa realizada pela OCDE em 2003 e Evenett em 2001185, identificaram 

15 países que de forma implícita ou explícita, adotam a política dos cartéis de exportação. 

Entre eles, Austrália e Nova Zelândia exigem uma notificação dos cartéis de exportação aos 

respectivos órgãos governamentais. Japão186, Nova Zelândia e Estados Unidos, exigem uma 

autorização expressa do governo.  

 Nos Estados Unidos, os cartéis de exportação são protegidos pela ação antitruste por 

meio de três institutos: o Webb-Pomerene Act de 1918, que concede, sob certas 

circunstâncias, imunidades frente determinadas ações do Sherman Act aos cartéis de 

exportação registrados, o Export Trading Companies Act de 1982 e as Guidelines do US 

Office of Export Trading Company Affairs (OETCA), que possibilitam, cada um em seu 

modo, a redução de custos e tarifas. 

                                                 
185 BHATTACHARJEA , op. cit., p. 337 et seq. 
186 Ibid,. p. 338. 
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 Vários questionamentos gravitam em torno dos cartéis de exportação. Considerável 

parte deles relacionados a questões que também se colocam frente às concepções 

neoclássicas: qual a espécie de eficiência que os cartéis de exportação proporcionam? Qual os 

impactos no mercado interno e externo? Todas as firmas de mesma natureza de um país 

exportador e instituidor de cartéis de exportação, podem fazer parte? 

 Para o professor da Universidade de Nova Deli, Aditya Bhattacharjea, não existem 

prescrições gerais e auto-aplicáveis para os cartéis de exportação:  

 

“As usual when we allow for oligopolistic market structures, ‘it all 

depends’… whether the cartel is new entrant, the nature of efficiencies it 

claims, the market structure, demand elasticy, degree of import 

penetration, and prevailing level of tariffs in the importing country. 

Clearly, neither a per se prohibition nor a passive acceptance of efficiency 

arguments is appropriate, and hence an international agreement that takes 
either of these two extreme positions is inadvisable.”187 

  

 Para Singh188, os países em desenvolvimento têm muito a ganhar com a 

implementação da política de cartéis de exportação, no processo de desenvolvimento das 

eficiências para o alcance do desenvolvimento. 

 Ainda no tocante aos cartéis de exportação, o professor indiano sugere uma nova 

aproximação baseada em paralelos com os procedimentos antidumping já aplicados às 

modalidades típicas de cartel. Por exemplo: na análise por parte do órgão antitruste189, ao 

invés de se requerer a prova da existência de conspiração para a fixação de preços, poder-se-

ia, basear a análise no preço final em questão.  

 

                                                 
187 BHATTACHARJEA , op. cit., p. 354 
188 SINGH, 2003, p.21.  
189 A pesquisa de Evenett indica que os cartéis internacionais costumam praticar preços inferiores nos países que 
possuem órgãos estruturados de defesa da concorrência. 
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4.3. AS RELAÇÕES DE CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL E UMA REFLEXÃO 

NECESSÁRIA: A QUESTÃO NORTE X SUL190 

 

Ainda na introdução do presente trabalho, foi mencionado que a adoção de políticas 

concorrenciais nos países em desenvolvimento se fez sob incentivo, patrocínio e por vezes 

pressão dos países desenvolvidos e organismos como a OMC, o Banco Mundial e o FMI. 

Neste contexto não é exagero situar que em certa medida, a adoção de leis de concorrência, 

integra uma política conformadora do ambiente capitalista liberal, acelerada pela 

globalização, da mesma forma, é importante registrar que quando se trata das relações 

comerciais internacionais, identifica-se uma inevitável convergência entre o direito da 

concorrência e a defesa comercial.191 

Para os países capitalistas hegemônicos e a classe econômica internacional dominante, 

a adoção de políticas concorrenciais justifica-se pela possibilidade de assegurar às populações 

dos países em desenvolvimento o gozo dos benefícios da liberalização e da dinâmica 

econômica internacional192.  

                                                 
190 O termo “Norte X Sul” faz referência ao Conflito “Norte-Sul”, termo atribuído à divisão geopolítica do 
mundo com o fim da guerra fria. O bloco dos países do norte é composto pelos países desenvolvidos e 
industrializados, onde se localizam as sedes dos principais e maiores agentes econômicos multinacionais do 
mundo. O “sul” reúne em um único bloco, os países pobres, e em desenvolvimento, sejam eles industrializados 
ou agrícolas, dependentes das tecnologias e economicamente dos países ricos do norte. Na área do comércio 
internacional, a principal arena de disputa entre essas duas “classes mundiais” se dá na Organização Mundial do 
Comércio.  
191 Nos últimos anos, vários autores têm tratado os temas do direito concorrencial e da defesa comercial de forma 
convergente, suscitando a harmonização entre as políticas de defesa da concorrência e defesa comercial, 
especialmente no âmbito da OMC. Neste sentido Cf. MATTOS, César. Harmonização das políticas de defesa da 
concorrência e comercial: questões teóricas e implicações para o Mercosul, ALCA e OMC. Jun 1999. Disponível 
em: < http://www.estecon.fea.usp.br/index.php/estecon/article/viewPDFInterstitial/490/201>. Acesso em 18. 
mar. 2008. 
192 A referida passagem traz interessante paralelo com os imperativos categóricos de Kant. Não é de hoje que as 
classes dominantes da sociedade representam seus interesses como “interesses universais”. A Câmara 
Internacional de Comércio (ICC), que congrega membros da chamada Transnational Capitalist Class, em 
recomendação para a Rodada de Doha, em nota, considera que as negociações aplicadas à redução das barreiras 
e acesso aos mercados de produtos não-agrícolas, consiste no objeto central da Rodada de Doha, em razão dos 
benefícios imediatos, tanto para os consumidores quanto para os produtores de todos os membros da OMC. Cf. 
ICC. Recommendations on specific elements of the Doha Round.Disponível em: < 
http://www.iccwbo.org/policy/trade/id6711/index.html> . Acesso em 22 mar. 2008.  
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 Esta concepção, apesar de aparentemente bem intencionada, constitui um dos maiores 

conflitos atualmente travados entre os países desenvolvidos e aqueles em desenvolvimento, 

baseado não na idéia de que as relações liberais que possibilitam o livre comércio sejam boas 

ou ruins, mas até que ponto estas se convertem em bem-estar para as populações dos países 

mais pobres ou daqueles que estão em estágio de desenvolvimento. 

 No âmbito do comércio internacional, e em se tratando de defesa comercial, em 

grosso modo, é possível verificar a conjugação de interesses dos países desenvolvidos e 

hegemônicos em oposição aos países do terceiro mundo. Deflagra-se, portanto, um conflito 

entre os países ricos do norte e os países pobres do sul, numa relação semelhante à hegeliana, 

do senhor e do escravo: “There are no natural Masters or Slaves- in fact, the struggle itself, 

or rather its human meaning for justice, presupposes, in the manner of Thomas Hobbes, that 

men are equal in sense of having roughly equal capacities to thefend their lives in physical 

struggle with other men [...] The Master does not kill his opponent: to do so would be self-

destructive in respect to his goal of recognition. He spares the opponent´s life in return for 

the opponent offering his labor to the Master.”193 

 Essa oposição de interesses quando aplicada ao comércio e à concorrência globalizada 

manifesta-se de forma aparente por meio da seguinte dicotomia: os países ricos querem a 

abertura dos mercados e a facilidade ou liberalização nas relações comerciais, ao passo que 

os países não desenvolvidos querem retardá-la, ou pelo menos não aceitam o processo de 

liberalização da forma que lhes é imposto. 

 Diante da presente conjuntura, onde as relações comerciais e concorrenciais são 

também travadas em mercados sem restrições territoriais, e em alguns casos, com apoio 

direto dos Estados nacionais, é pertinente fazer uma abordagem sobre a Organização Mundial 

do Comércio, e algumas relações aplicáveis ao desenvolvimento. 

                                                 
193 KOJEVE, Alexandre. Outline of phenomenology of right.  Tradutor: FROST, Bryan-Paul. Lanham: Rowman 
& Littlefield Publishers, Inc., 2000. p.14. 
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 A OMC é resultado da conjugação de poderosas forças econômicas e Estados, e tem 

se consolidado como uma instituição-chave para a manutenção do sistema capitalista, no 

sentido de proteger os interesses de uma classe capitalista transacional, que em regra, se 

articula nos países desenvolvidos.  

 A organização, de caráter supra-nacional tem as seguintes atribuições: garantir a 

aplicação de acordos internacionais de comércio; oferecer um quadro para as futuras 

negociações comerciais; examinar regularmente as políticas comerciais de seus integrantes, 

de forma a reduzir os obstáculos às trocas mercantis; garantir maior eficiência na solução de 

controvérsias e oferecer um foro permanente de negociações, sendo que nos últimos anos 

algumas outras pautas foram incorporadas à agenda, como o meio ambiente e o 

desenvolvimento. 

 Sendo um foro permanente, as regras da OMC são utilizadas como parâmetro de 

atuação comercial entre os países membros, entretanto, as diferenças nos níveis de 

desenvolvimento, riqueza e poderio bélico existentes entre os signatários, têm reflexo direito 

nas relações mercantis e de poder na instituição. Somam-se a isso as políticas, finalidades e 

ações que cada Estado desempenha em prol do desenvolvimento e da competitividade 

internacional dos seus produtos e suas empresas. 

 A OMC é uma instituição multilateral, com regras e estruturas constantemente 

negociadas entre Estados nacionais. Trata-se de uma definição correta, sob o aspecto teórico, 

entretanto pouco se fala sobre as diversas forças globais, que Chimni denomina como 

“Transnational Capitalist Class” (TCC)194 forças econômicas de caráter global que 

beneficiam-se diretamente da aceleração da globalização das relações de comércio, finanças e 

produção, geralmente baseados nos países desenvolvidos do norte. 

                                                 
194 Ibid., p. 8. Segundo Chimni, “The TCC is the class that benefits form the accelerated globalization of trade, 
finance and production and has used an opportune moment in the history of international relations, manifested in 
the absence of an effective counter power to Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) 
countries, to codify its interests in, inter alia, WTO agreements.” 
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 Dentre os interesses da Transnational Capitalist Class, destacam-se 

fundamentalmente dois: a internacionalização e a extensão dos direitos de propriedade 

relacionados às marcas, patentes, etc e; o amplo e irrestrito acesso aos mercados globais. Esta 

Classe Capitalista Transnacional não é, evidentemente a única responsável pela sustentação 

do comércio internacional. É necessário haver uma coalizão e apoio da classe burguesa 

nacional dos referidos países desenvolvidos, conforme ensina Chimni: 

 

The effectiveness with which the interests of the national bourgeoise are 

protected depends on the nature and character of the state, its role in 
international trade, and the coalition strategy it can evolve and sustain to 

realize given interests. Therefore this opinion is not easiely avaliable to the 

Third World state as it lacks the power to successfully protect its national 

bourgeoisie against demands of greater market acces by hegemonic 

states.195 

 

  O problema na realidade apresenta-se de uma forma um tanto mais complexa. A 

crítica que se faz não se relaciona necessariamente ao instituto do livre comércio em si, mas 

com a forma que a Classe Capitalista Transnacional e os países hegemônicos buscam 

implementá-la. Historicamente, nem os Estados Unidos, nem a Inglaterra costumavam 

praticar o livre comércio durante seus processos de desenvolvimento, sendo que até 1945, a 

economia estadosunidense era uma das mais fechadas do mundo. Relevante também é o fato 

de que por vezes o princípio do livre comércio não prevalece quando se atinge determinados 

interesses de poderosas classes sociais dos países hegemônicos, como por exemplo, os tão 

                                                 
195 CHIMNI, op. cit., p.9. 
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criticados subsídios agrícolas de alguns países europeus,196 ou questões ambientais ou de mão 

de obra barata.197 

 Outro aspecto interessante é que, ainda que a intensificação das relações de comércio 

no âmbito internacional possa, potencialmente contribuir para a redução da pobreza global, 

isso não ocorre de forma automática, mesmo porque, mesmo que essa possa no futuro 

implicar na geração de novos mercados consumidores, não atinge o objetivo primário do 

capitalismo que é o lucro.  

 De acordo com Chimni, a redução da pobreza sob a influência do comércio 

internacional está condicionada a algumas situações mínimas, quais sejam: a existência de 

um nível mínimo de eficiência econômica e infra-estrutura relacionada às áreas da 

comunicação, transporte e desenvolvimento teconológico; outro aspecto importante diz 

respeito ao funcionamento das instituições e alocação de recursos na economia. Neste 

sentido:  

 

Furthermore, the course and speed of reforms are crucial to the impact of 

trade liberalization on poor sections of the population. While an all too 

hasty opening up geared to the potential and limits of a country´s economy 

appears to have a positive impact on employment and income. Other 

factors crucial to poverty-reducing effects of trade include fair allocation 

within society, the scope for democratic participation, the setting up of 
social safety nets and education and health systems that are accessible for 

poor people. 198 

  

 As divergências e conflitos de interesse identificáveis entre os países ricos do norte e 

os países pobres do sul no que se refere principalmente à liberalização das relações 

                                                 
196 Aspecto interessante diz respeito à proposta da International Chamber of Commerce (ICC), para a Rodada de 
Doha para a abertura de mercados não-agrícolas. Antes do documento a comissão que elaborou o texto se auto-
define: “O objetivo da Comissão de Comércio e políticas de investimento é quebrar as barreiras internacionais 
para o comércio e o investimento para que todos os países possam se beneficiar do aumento da qualidade de vida 
proporcionado pelo aumento do comércio e investimento”.  Cf. ICC. Propositions d'ICC sur l'accès aux marchés 

pour les produits non agricoles. Disponível em: <http://www.iccwbo.org/policy/trade/id575/index.html>. 
Acesso em 20 fev. 2008.     
197 KRAJESKY, Markus. Democratic legitimacy and constitutional perspectives. Journal of World Trade: Law, 
Economics and Public Policy. Geneva. v.35, n.1, p.180-215. Feb. 2001. p. 186 
198 CHIMNI. op. cit., p. 10. 
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comerciais têm colocado à Organização Mundial de Comércio, no centro de críticas sob 

diversas perspectivas. Alguns pensadores como Joseph Nye (NYE, 2004 apud CHIMNI, 

2006, p. 5) e Robert Howse, têm se atentando ao “déficit democrático” da Organização e com 

o abismo que separa os países desenvolvidos do norte e os atrasados do sul, além da questão 

dos direitos humanos nas relações econômicas globais199.  

 Muitas das críticas são fundamentadas pela Declaração de Viena, adotada em 1993, 

assinada por 171 países, que em seu artigo 3º declara que: “É nossa firme convicção que a 

democracia, o Estado de direito, o respeito, a promoção e a protecção dos direitos humanos, a 

erradicação da pobreza, o desenvolvimento social e econômico e o respeito pelo direito 

internacional são essenciais para a paz e a segurança”200,  além da própria Declaração sobre o 

direito ao desenvolvimento das Nações Unidas de 1986, que versa no terceiro parágrafo do 

artigo 3º: “Os Estados têm o dever de cooperar uns com os outros para assegurar o 

desenvolvimento e eliminar os obstáculos ao desenvolvimento. Os Estados deveriam realizar 

seus direitos e cumprir suas obrigações, de modo tal a promover uma nova ordem econômica 

internacional, baseada na igualdade soberana, interdependência, interesse mútuo e cooperação 

entre todos os Estados, assim como a encorajar a observância e a realização dos direitos 

humanos.”201  

 A despeito do conteúdo das declarações, tem se verificado que a questão do 

desenvolvimento ou mesmo do alívio da pobreza, não tem sido encarada como um objetivo 

primário da OMC.  Não existe atualmente qualquer processo encampado pela OMC, inter 

alia, para a promoção do desenvolvimento ou redução da pobreza através do instrumento 

                                                 
199 CHIMNI, B. S. The World Trade Organization, democracy an development: a view from the south. Journal 

of World Trade: Law, Economics and Public Policy. Geneva. v.40, n.1, p.5-36. Feb. 2006. p. 6 
200 Cf. CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS HUMANOS. 
http://www.tempopresente.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=311 
201 http://www.direitoshumanos.usp.br/counter/Onu/Desenvolvimento/texto/texto_3.html 
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comércio, razão pela qual pode-se afirmar que esta não configura, sob qualquer análise uma 

organização desenvolvimentista. 

 Além disso, o fracasso da Rodada de Doha202, outrora denominada de “Development 

Round” frustrou a expectativa de alguns como Chimni203, de que os membros da OMC, 

composta em sua maioria por países em desenvolvimento, já teriam aceitado a questão do 

desenvolvimento como objetivo prioritário na organização. 

 O déficit democrático, outro objeto de crítica, diz respeito à exclusão ou à falta de 

transparência, que segundo Howse, têm permeado as relações no âmbito da OMC:  

 

The negotiation of trade and investment agreement takes place within a 

culture of secrecy and exclusion. Non-governmental organizations and 

official inter-governmental organizations concerned with human rights 

have traditionally been excluded from these processes. Two recent 

examples underline the absence of "outsider" participation. First, the 

Uruguay Round of negotiations, which yielded the 1994 GATT and the 
other WTO agreements, was closed to all but the few industrialized, mostly 

Northern, states that control the global economy. The process was closed 

to most of the Third World, where three quarters of the global population 
lives. Second, the negotiations on the Multilateral Agreement on Investment 

(MAI) were carried out by the Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD) in an atmosphere of high-level secrecy.
204

 

 

  

 Os mencionados conflitos citados têm estreito relacionamento com a temática do 

presente trabalho, eis que dizem respeito às relações concorrenciais e de defesa comercial no 

âmbito dos mercados internacionais e podem constituir fatores relevantes no processo de 

desenvolvimento.  

4.4 CONCORRÊNCIA PARA PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO 

                                                 
202 Cf. AGÊNCIA BRASIL. Negociador brasileiro na OMC critica conduta dos países desenvolvidos na Rodada 
Doha – 10 de outubro de 2007. Disponível em: 
<http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2007/10/10/materia.2007-10-10.3005061937/view>. Acesso em: 19 
mar. 2008. 
203 p. 25. http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindec1_e.htm 
204 HOWSE. Robert. Protecting human rights in a global economy: challenges for the world trade organization. 
Jun. 2000. Disponível em: < 
http://www.ichrdd.ca/english/commdoc/publications/globalization/wtoRightsGlob.html>. Acesso em: 23 mar. 
2008. 
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As variadas discussões que se estabelecem na abordagem aplicada ao Direito da 

Concorrência e ao desenvolvimento tem sabor interessante quando aplicada aos países em 

desenvolvimento. Afinal, se o Direito Antitruste pode constituir um instrumento de política 

pública com aplicações desenvolvimentistas, haveria um modelo concorrencial a ser utilizado 

pelos países que ainda não atingiram o status do desenvolvimento?  

Em princípio, é importante observar que existem disparidades entre as estruturas 

institucionais dos países já desenvolvidos e aqueles que não completaram o processo. Em 

razão de problemas sociais e econômicos, a questão da concorrência nos países em 

desenvolvimento pode conflitar com os padrões de eficiência da teoria neoclássica da Escola 

de Chicago. De fato, nos países de industrialização tardia, os problemas concorrenciais vão 

além da eficiência econômica, sendo difícil jogar pelas regras da doutrina do livre mercado: 

onde não há educação, saúde pública e dignidade humana, a competição torna-se um fator 

secundário. Somam se a esses problemas a questão da conjuntura internacional mencionada 

no capítulo anterior, e as severas políticas de defesa comercial e as pressões econômicas 

lançadas pelos países hegemônicos. 

Ainda sim, algumas premissas devem ser consideradas no processo de formulação de 

políticas públicas no Direito da Concorrência nos países em desenvolvimento: a principal 

delas é a ciência de que a economia opera-se em escala global, mas exige enfoque local na 

implementação das decisões. 

Assim, questões como o tamanho do mercado informal, o tamanho da economia, 

potencial para eficiências, barreiras à entrada, custos de transação, ausência cultura de 

concorrência e questões políticas205, devem ser consideradas, medidas, e pormenorizadas para 

a adoção de uma política de concorrência equilibrada e eficiente em consonância com o 

                                                 
205 Cf. OLIVEIRA, Gesner. Por uma política moderna de defesa da concorrência no Brasil: comentários. 
Disponível em <http://www.forumnacional.org.br/publi/ep/EP0134.pdf> Acesso em 15 de maio de 2007. 
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objetivo do desenvolvimento. Tal análise é necessária porque existem distintos parâmetros de 

desenvolvimento e de potenciais econômicos que variam de Estado para Estado.  

Uma política de concorrência adequada a países em desenvolvimento inclui a adoção 

de medidas de estímulo da competição, proteção de consumidores e criação de mecanismos 

de controle de concentração, sem que estes inviabilizem a constituição ou atuação de players 

com alto poder de mercado dependendo do caso. Entretanto, as referidas medidas devem ser 

inseridas em um contexto amplo, a buscar um equilíbrio definido entre as leis antitruste206, 

capaz de orientar um desenvolvimento econômico fixado como objetivo a ser alcançado. 

Para um país em desenvolvimento talvez a decisão mais difícil relativa às políticas de 

desenvolvimento, seja interface entre as políticas nacionais e a economia mundial. Como 

quando, em qual medida, e em quais setores deve se integrar a economia nacional, em face 

dos desafios trazidos pela globalização liberalizante, são questões vitais que os países em 

desenvolvimento precisam enfrentar.  

Ivo Waisberg, um dos poucos autores brasileiros dedicados a estudar a questão, afirma 

que, na busca do referido equilíbrio não se descarta a previsão de que as leis concorrenciais 

possuam mecanismos passíveis de flexibilização ou isenção casuística para fins de orientação 

da política concorrencial para o desenvolvimento econômico, claro que mediante decisões 

fundamentadas e prazo fixado, na perspectiva de motivos preponderantes para a economia 

nacional ou para os consumidores.207 

                                                 
206Adotando a mesma linha de pensamento externada por Isabel Vaz, utilizar-se-á a expressão legislação 

antitruste “em seu sentido mais amplo, para indicar o conjunto de regras e instituições destinadas a apurar e a  
oprimir as diferentes formas de abuso do poder econômico e a promover a defesa da livre concorrência”, não 
obstante ter-se ciência de que essa expressão não coincide exatamente com os institutos que a legislação 
procurou defender. VAZ, Isabel. Direito Econômico da concorrência. Rio de Janeiro: Forense, 1993, p.243”), 
207 Cf. WAISBERG, Ivo. Direito e política da concorrência para os países em desenvolvimento. 2005. Tese 
(Doutorado em Direito) – PUC-SP, São Paulo, 2005. 
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Com base na teoria moderna da organização industrial e nas políticas 

desenvolvimentistas implementadas por países desenvolvidos, Singh e Dhumale208 sugerem 

que o processo de desenvolvimento implementado pelo Direito da Concorrência aos países 

em desenvolvimento, deve focar objetivos diversos daqueles normalmente considerados pelos 

países que já atingiram um alto nível de desenvolvimento. Do mesmo modo, tais políticas 

devem ser formuladas em correspondência ao estágio de desenvolvimento industrial e 

econômico, bem como de acordo com a capacidade institucional dos governos. 

 Para os referidos autores, alguns pontos devem ser considerados no processo de 

desenvolvimento por meio das políticas de concorrência em relação aos países em 

desenvolvimento: a) deve-se ser conferida ênfase à concepção de eficiência dinâmica sobre a 

eficiência estática na formulação de propostas de políticas de concorrência sob a perspectiva 

do desenvolvimento econômico; b) a formulação de um conceito ótimo de conjugação da 

concorrência e cooperação entre agentes econômicos para implementar um rápido processo 

de crescimento em longo prazo; c) a cooperação entre os setores público e privado para o 

gerenciamento de decisões de investimento; d) A existência da “competição simulada” 

envolvendo disputas entre os participantes do mercado por investimentos ou premiações 

governamentais baseadas na eficiência e; d) a coerência entre política industrial e políticas de 

concorrência. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
208 SINGH, Ajit; Dhumale, Rahul. Competition policy, development and developing countries. Trade working 
papers 7. South Centre. November, 1999. Disponível em: 
<http://www.southcentre.org/publications/competition/wto7.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2007. 
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5. CONCLUSÃO  

 

O Direito da Concorrência ou Direito Antitruste, assim considerado como ramo das 

ciências jurídicas, aplicado à defesa do processo competitivo e das relações mercantis, 

desempenha um papel fundamental nas economias, sob as mais variadas vertentes. Aspecto 

componente das relações capitalistas, seus institutos atuam como um sistema coordenado, que 

busca equilibrar as forças e as relações de poder econômico dos agentes que compõem o 

mercado, organizando-se por meio de regras mínimas que buscam garantir o funcionamento 

das relações mercantis. 

A questão concorrencial relaciona-se com a conjugação de dois fatores fundamentais: 

justiça e eficiência: por mais antiliberal que possa parecer, demanda-se atuação do Estado na 

economia, por meio da limitação do poder econômico, para a garantia do funcionamento das 

relações mercantis. Os mercados por sua vez, são instituições sócio-econômicas, e assim 

como a sociedade, representa-se por uma cadeia ininterrupta de relações complexas 

imprevisíveis, que não se restringem àquelas representadas nas relações mercantis. Da mesma 

forma, o arcabouço legal e seus instrumentos de atuação não têm efeitos previsíveis sobre a 

eficiência econômica.  

Assim, a atuação do Estado na esfera privada, ainda que por meio dos dispositivos 

legais de concorrência, se justifica pelo fato de que a sociedade tem objetivos, e não está 

propensa a tolerar momentos de escassez. Neste sentido, a concepção clássica e liberal dos 

mercados, que o caracteriza como resultado de uma ordem espontânea auto-regulável, 

despreza uma série de pontos sensíveis na sociedade, como o meio ambiente, a questão dos 

mercados consumidores, opinião pública, aspectos políticos e, sobretudo a questão do 

desenvolvimento econômico. 
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A associação entre as temáticas do direito da concorrência e o desenvolvimento 

econômico, instrumento e possível efeito, pela concepção abordada no presente trabalho, 

corresponde, sobretudo, à função múltipla da questão concorrencial, que possibilita com que 

esta seja arrolada ao mesmo tempo, como política pública, e garantia de manutenção 

sistêmica. Igualmente, leva-se em consideração, os relevantes impactos que as relações 

concorrenciais diretas, ou indiretas, geram nas mais variadas esferas da vida econômica e 

social, como no pleno emprego, das relações de consumo e, sobretudo, no desenvolvimento. 

A quantidade de fatores que gravitam em torno da questão concorrencial, que muito 

ultrapassam as finalidades relacionadas aos mercados consumidores e à defesa da 

concorrência propriamente dita, conferem à política da concorrência, locus privilegiado no 

âmbito das preocupações sociais e econômicas, e arrola o direito antitruste como mecanismo 

de política econômica, para o alcance de determinados objetivos estatais fixados. 

Assim, a proposta do presente trabalho é sustentar que o direito da concorrência 

configura um importante instrumento de implementação de políticas públicas, sobretudo para 

os Estados que não atingiram os padrões satisfatórios de desenvolvimento econômico.  

É bem verdade que a busca pelo desenvolvimento, é uma questão complexa, sobretudo 

quando se considera o panorama internacional e a aceleração sem precedentes dos valores 

liberais trazidos por meio da globalização, que desenha um futuro imprevisível para a 

sociedade mundial.  

Verifica-se, portanto, que os países em desenvolvimento, estão diante de um grande 

desafio: desenvolverem-se em um contexto internacional politicamente e economicamente 

desfavorável, sobretudo no âmbito da Organização Mundial do Comércio, que não obstante as 

declarações e convenções internacionais, de apoio ao desenvolvimento, busca pelo bem-estar-

social e redução da pobreza, não imprime qualquer esforço neste sentido. 
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Ainda no âmbito da comunidade internacional, há que se observar ainda que, as 

relações que se estabelecem entre os países hegemônicos e os países periféricos, operam-se 

sob orientação do capitalismo sem fronteiras, e de um mercado que se põe de forma tirânica, 

sem o socorro, permeado por uma relação, que em sua essência, é a mesma do Senhor e do 

Escravo descrita por Kojeve, ou mesmo o alcance do Direito baseado nas equidade, assim 

como na obra de Sófocles209 “Antígona”, em que o imperador Creonte, editava suas normas, 

desrespeitando os valores individuais. 

A temática abordada converge, com base em vasta bibliografia consultada, mas sem 

qualquer pretensão de esgotar o tema, para uma série de análises e sugestões aplicadas ao 

desenvolvimento, por meio de instrumentos de política pública associados ao direito da 

concorrência, ao passo que se reconhece ainda, as convergências existentes entre este e a 

defesa comercial.  

Em princípio, é necessário ressaltar que a defesa da concorrência, das relações de 

consumo, do meio ambiente, da estabilidade monetária, mais do que objetivos de política 

econômica devem constituir instituições estatais permanentes, voltadas para a manutenção da 

ordem social e econômica. Neste contexto, a questão do desenvolvimento econômico, 

configura-se como objetivo a ser perseguido e alcançado.  

Um aspecto interessante corresponde, à incorporação de critérios distributivos na seara 

de análise do direito concorrencial, isso se dá especificamente em razão da desigualdade 

social característica de grande parte dos países em desenvolvimento, o que não significa que 

essa seja uma finalidade inerente do direito da concorrência. Referido aspecto encontra 

paralelo na maior consideração da eficiência dinâmica na análise concorrencial. 

A política pública de concorrência, aplicada aos países em desenvolvimento, deve 

contemplar, sobretudo o efetivo interesse pelo desenvolvimento, situando o Estado como 

                                                 
209 SÓFOCLES. Antígona. 5. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1992. 



150 
 

agente implementador das políticas, de acordo com os objetivos ou metas fixadas, o que não 

significa evidentemente, que os países em desenvolvimento devem simplesmente replicar as 

práticas adotadas pelos países desenvolvidos da atualidade. 

Ainda, o Direito da Concorrência deve ser incorporado à matriz institucional do 

Estado em desenvolvimento, em análise que prescinde do diagnóstico de identificação das 

preferências dos agentes para que se conheça as melhores alternativas sociais e econômicas a 

serem adotadas, em compatibilidade com o objetivo de desenvolvimento econômico fixado. 

Neste contexto, são importantes ainda, alguns instrumentos abordados no presente trabalho, 

associados ainda à defesa comercial. 

 Para Paula Forgioni, a Lei Antitruste, em vários países do mundo tem sido utilizada 

como um instrumento de política pública. Essa realidade, como afirma210, “é inegável, 

independentemente das opiniões na doutrina dominante ou da retórica oficialmente adotada. 

Viabiliza-se então, o surgimento de inteiras propostas de reestruturação de mercados 

nacionais, baseadas na lei e nos princípios antitruste”. São exemplos de como a continuidade 

das crises em muitos países, e as tentativas de melhorar não foram suficientes ao alcance do 

desenvolvimento. 

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
210 FORGIONI, Paula A.Os fundamentos do antitruste. 2. ed. São Paulo: RT, 2005.  
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