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RESUMO 

A tensão existente entre a concentração econômica inerente ao modo de 
produção capitalista e a satisfação dos direitos fundamentais é aqui apontada como 
o grande desafio do Direito Econômico. Se, de um lado a concentração econômica 
gera riqueza e poder econômico para alguns, de outro lado ela pode ser apontada 
como o fundamento econômico do déficit de satisfação dos direitos fundamentais 
contemplados na constitucionalidade democrática inaugurada no Brasil a partir da 
Constituição de 1988. O presente trabalho, ao problematizar o noção de eficiência 
de Richard Posner, propõe uma análise do princípio da economicidade, em suas 
dimensões hermenêutica e processual, como médium para o estabelecimento da 
tensão entre a concentração econômica a satisfação dos direitos fundamentais na 
constitucionalidade democrática brasileira. 

 



ABSTRACT 

The tesion between economic concentration on the capitalist mode of 
production and the satisfaction of the fundamental rights is here pointed as the grate 
question of Law and Economics. If the economic concentration creates wealth and 
power for a few economic agents, on the other hand it can be pointed as the 
economic foudation for the deficit of fundamental rights satisfaction contemplated in 
the democratic constitucional theory iniciated in Brasil since 1988. This study, in 
which the Ricard Posner’s eficiency concept is criticaly analised, puts in order the 
economicity principle, in its hermeneutic and processual dimensions, as the medium 
for the stablishment of the tension between economic concentration and fundamental 
rights satisfaction in the democratic brasilian constitucional theory. 
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INTRODUÇÃO 

A concentração econômica tem sido, ao longo da história recente do 

capitalismo, e em especial a partir da segunda quadra do século XIX e durante todo 

o século XX, um fator de exclusão social e de desatendimento dos direitos 

fundamentais assegurados pelas constituições dos países ocidentais. 

Em um Estado que se diz democrático como o Brasil, ou melhor, 

construído por um Direito democrático, conforme preconizado pela Constituição da 

República Federativa do Brasil, de 15 de outubro 19881, não é possível que o 

crescimento econômico e o desenvolvimento econômico, tão exaltados por 

governantes e por governados, estejam acima da implementação concreta dos 

direitos fundamentais já acertados (por isso mesmo líquidos e certos) na 

Constituição, dado que na democracia os direitos fundamentais são instituidores da  

própria comunidade jurídico-política2. 

                                                 
1 O texto do primeiro artigo da Constituição do Brasil, de 1988, é explícito e demonstra a 
intencionalidade de adoção do paradigma democrático. “Art. 1º A República Federativa do Brasil, 
formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 
Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos desta Constituição.” Sobre a nomenclatura correta, ou seja, se a qualidade 
de democrático se refere ao Direito ou ao Estado, entendemos, com apoio na obra de Marcelo 
Galuppo, que a qualificação de democrático se vincula tanto ao Estado quanto ao Direito, mormente 
porque na democracia, o Estado é construído pelo Direito democrático, de cunho juridificante e 
promotor de uma nova realidade. Para aprofundamento na questão ver GALUPPO, Marcelo Campos. 
Igualdade e diferença: Estado democrático de Direito a partir do pensamento de Jürgen Habermas. 
Belo Horizonte: Mandamentos, 2002, p.18. 
2 O termo comunidade jurídica é utilizado reiteradamente por Rosemiro Leal, e pode ser 
compreendido como o  todo social de pessoas vinculadas reciprocamente por meio de relações 
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Nesse sentido, esclareça-se desde já que os direitos fundamentais a que 

se refere o presente estudo são aqueles incluídos expressamente no rol do artigo 5º, 

da Constituição do Brasil, que são, a teor do parágrafo primeiro desse mesmo artigo, 

de aplicação imediata, isto é, líquidos e certos, de imediata execução pela via do 

procedimento executivo lato senso. 

Assim é que, verificada a tensão existente entre a concentração 

econômica e a satisfação3 dos direitos fundamentais, compete ao jurista, ao 

economista, e mais especificamente ao jus-economista desenvolver teorias capazes 

de apontar alternativas para a existência digna do homem no capitalismo pós-

industrial4, sendo essa a tarefa fundamental atribuída ao Direito Econômico nos 

países empobrecidos5. 

                                                                                                                                                         
internormativas, com origem no princípio da reserva legal, e onde a opinião e a vontade são formadas 
em um espaço processual que assegura a todos os autores-destinatários das normas democráticas 
isonomia, ampla defesa e contraditório como princípios institutivos do devido processo constitucional. 
Sobre a noção de comunidade jurídica, ver, em especial, LEAL, Rosemiro Periera. Processo Civil e 
Sociedade Civil. In: Revista Eletrônica da Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais – Virtuajus, ano 4, n.º 2, 2005. 
3 Este trabalho adota o entendimento de que os direitos fundamentais previstos no art. 5º, da 
Constituição de 1988, são auto-aplicáveis, nos termos do parágrafo primeiro do mesmo artigo e, por 
conseguinte, constituem-se em direitos certos, líquidos e exigíveis, prontos para serem satisfeitos 
pela via do procedimento executivo moldado no Livro III do Código de Processo Civil. A esse respeito, 
confira-se LEAL, Rosemiro Pereira. O garantismo processual e os Direitos fundamentais líquidos e 
certos. In: CHRISTOPHE-MERLE, Jean; MOREIRA, Luis. Org. Direito e legitimidade. São Paulo: 
Landy, 2003. p.335-346. 
4 Sobre a caracterização da sociedade pós-industrial, ver em especial FELICIANO, Guilherme 
Guimarães. Direito e Economia: Marx, Althusser e os desafios da sociedade capitalista na era pós-
industrial. Juris Síntese, 2004, n.º 45. No mesmo sentido, veja-se ainda HARVEY, David. Condição 
pós-moderna. Trad. Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. 7.ed. São Paulo: Loyola, 1998, p.9. 
5 A clássica nomenclatura utilizada por diversos autores dos mais variados campos do saber científico 
é aquela que classifica os países quanto ao grau de seu desenvolvimento. Assim, haveriam países 
desenvolvidos (ou de Primeiro Mundo), países em desenvolvimento (ou de Segundo Mundo, ou ainda 
denominados emergentes) e países subdesenvolvidos (ou de Terceiro Mundo). Entendemos que 
essa nomenclatura é ideológica e oculta muitos aspectos históricos, políticos e econômicos da 
formação do capitalismo. Assim entendemos, com a vênia dos doutos, que não é possível falar 
aprioristicamente em países desenvolvidos e em países subdesenvolvidos sem se levar em conta a 
causa das riquezas dos países do chamado Primeiro Mundo. Por isso, preferimos falar em países 
enriquecidos e em países empobrecidos, pois esta nomenclatura deixa mais clara a relação entre a 
riqueza dos desenvolvidos e a pobreza dos subdesenvolvidos. 
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Nesse sentido, o estudo das externalidades negativas oriundas da 

concentração econômica será de grande valia para o jus-economista, eis que é 

exatamente nas perdas hipotéticas para o sistema jurídico-econômico que se devem 

concentrar os esforços para a maximização da riqueza coletiva6 e para a 

conseqüente implementação dos direitos fundamentais, conforme ensina Rosemiro 

Leal. Daí a firmativa de Farjat7, apontando que a concentração capitalista está na 

origem da intervenção do Estado no domínio econômico, ou seja, a razão da 

intervenção consiste justamente na necessidade de se reorganizar juridicamente os 

processos advindos da economia para que se possa compatibilizar a tendência 

concentracionista inerente ao capitalismo com um projeto de Estado inclusivo e 

democrático, onde sejam plenamente atendidos os direitos de vida, liberdade, 

igualdade e dignidade de todos os membros da comunidade jurídico-política. 

Como é cediço, a concentração capitalista traz consigo uma perda 

hipotética para o sistema jurídico-econômico, o que se pode denominar, a partir dos 

trabalhos de Ronald Coase de custo social8. Esse custo social ou essa perda 

hipotética para o sistema é que interessa aos estudiosos do Direito Econômico, pois 

é através de mecanismos jurídico-econômicos que será possível fazer o 

ressarcimento ou, no mínimo, a mitigação de referidas perdas. Para o jus-

economista a minimização das perdas hipotéticas oriundas dos processos de 

concentração econômica somente poderá se dar por meio de políticas econômicas 

                                                 
6 POSNER, Richard. El análisis económico del Derecho. 4.ed. México, DF: Fondo de Cultura 

Económica, 2000, p.15. 
7 FARJAT, Gérard. Droit Économique. Paris: Presses Universitaires de France, 1971, p.265. 
8 COASE, Ronald. The problem of social cost. In: The Journal of Law & Economics. Chicago: 

University of Chicago Press. Oct. 1960, v.3. 
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orientadas pelo princípio hermenêutico da economicidade, erigido à categoria de 

princípio constitucional na Constituição do Brasil, de 19889. 

Nesse prisma de cogitações, o presente trabalho aborda enfaticamente 

como a concentração econômica gera externalidades negativas que afetam a 

maximização da riqueza coletiva causando danos aos direitos fundamentais 

estabelecidos na ordem jurídica vigente, e como é possível, por políticas econômicas 

vincadas no princípio jurídico da economicidade, estabelecer medidas de reversão 

da ineficiência sistêmica causada pela concentração. Isso significa investigar como 

compatibilizar, ainda que precariamente, a concentração econômica típica do modo 

de produção capitalista com a promoção da dignidade humana na comunidade 

jurídico-política constitucionalizada.  

Para tanto, no primeiro capítulo a dissertação se propõe a fazer um 

apanhado geral das condições históricas, políticas e econômicas que propiciaram a 

concentração capitalista e a passagem de um modelo de acumulação rígida de 

capital para o modelo da acumulação flexível que vem crescendo desde a década 

de 1970. Assim, o objetivo desse capítulo será a identificação da concentração 

econômica nos vários períodos históricos de desenvolvimento do modo de produção 

capitalista, até a sua fase atual no capitalismo mundial globalizante. 

No segundo capítulo, a problemática da perda hipotética par o sistema 

(comunidade jurídico-política) gerada pela concentração econômica e o papel que a 

distribuição de recursos escassos entre usos concorrentes ocupa nas sociedades 

modernas serão analisados, partindo-se dos trabalhos de Ronald Coase e Richard 

                                                 
9 Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das 
entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 
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Posner. Ainda nesse segundo capítulo serão analisados os mecanismos pelos quais 

a concentração econômica gera perdas inevitáveis nos processos econômicos de 

implementação dos direitos fundamentais dos cidadãos. A partir da pioneira 

conjugação entre os critérios para medição de eficiência cunhados por Nicholas 

Kaldor e John Richard Hicks, é possível elaborar uma análise da concentração 

econômica superando o optimal de Vilfredo Pareto. Isso quer dizer que se permite 

ao jus-economista trabalhar em um mundo de recursos escassos em que o ganho 

econômico (oriundo da concentração) experimentado por um agente sempre 

corresponderá, ainda que hipoteticamente, a perda econômica para o sistema 

jurídico-econômico. Essa perda se traduz na democracia em inadimplemento dos 

direitos fundamentais determinados pela Constituição do Brasil. 

O terceiro capítulo destina-se ao estudo do princípio da economicidade 

aplicado às políticas econômicas desenvolvidas no Direito Econômico no Estado 

Democrático de Direito, bem como a sua vinculação com a maximização da riqueza 

coletiva pelo ganho de eficiência sistêmica e sua distribuição por meio da livre 

concorrência e do Plano Econômico. O que se espera demonstrar nesse capítulo é 

como a eficiência econômica pode ser colocada a serviço do princípio da 

economicidade, ou seja, a relação instrumental existente entre eficiência e 

economicidade no projeto democrático brasileiro. 

Por fim, o quarto e último capítulo propõe-se a fazer a conclusão das 

idéias desenvolvidas nos capítulos anteriores, demonstrado assim que a 

concentração econômica deve ser auditada a partir dos instrumentos de medição do 

grau de satisfação dos direitos fundamentais. Essa medição deve ser feita pelo 

                                                                                                                                                         
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 
controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 
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princípio da economicidade na via do devido processo legislativo construtor das 

políticas econômicas, propondo-se finalmente que a livre concorrência não pode ser 

tomada como um princípio-fim, ou como um fim em si mesma10, mas sim como uma 

das ferramentas, ao lado do planejamento econômico e das políticas econômicas, 

para a construção de uma sociedade democrática mediante do atendimento e 

satisfação dos direitos fundamentais dos cidadãos.11 

                                                 
10 A respeito da visão da livre concorrência como meio para a implementação de direitos 
fundamentais, Isabel Vaz afirma que: A concorrência não se apresenta, nos países industrializados, 
como um fim em sim mesma e sim como um instrumento de progresso e de desenvolvimento social 
em sentido amplo, a ser desfrutado por toda a sociedade. VAZ, Isabel. Direito Econômico da 
concorrência. Rio de Janeiro: Forense, 1993, p.324. 
11 Na teoria da constitucionalidade democrática explicitada pelo professor Rosemiro Leal, os cidadãos  
são entendidos como os legitimados ao processo (por isso mesmo incluídos), ou seja, como os 
autores e destinatários das normas jurídicas construídas no plano do devido processo legislativo e 
dotados de poderes de fiscalização permanente e irrestrita da validade, eficácia e legitimidade  
daquelas normas. Nesse sentido, para aquele autor: “Na teoria de constitucionalidade democrática  
processualizada, institui-se no eixo paradigmático do sistema jurídico o devido processo como   
ocupante da hubris estrutural pela lexis jurídica a ser operacionalizado por legitimados isonômicos  
(cidadãos) à instauração de procedimentos que, regidos pelo princípio jurídico do contraditório,  
possam realizar uma fiscalidade argumentativa ao cumprimento, produção, atuação, ratificação,  
aplicação ou retificação da normatividade em sua inteireza ordenamental.” LEAL, Rosemiro Pereira. 
Processo e democracia – a ação jurídica como exercício da cidadania. Revista Eletrônica da 
Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – Virtuajus, ano 4, 
n.º 1, 2005. 



 

 

15 

 

1  CAPITALISMO E CONCENTRAÇÃO ECONÔMICA 

A fim de se empreender um estudo da concentração econômica e de suas 

implicações em relação ao grau de satisfação dos direitos fundamentais, preciso é, 

primeiramente, definir os marcos teóricos e históricos que caracterizam o atual modo 

de produção da vida material, isto é, definir o modo de produção capitalista em seu 

atual estágio de desenvolvimento. Após essa verificação, será indispensável definir o 

que se entende por concentração econômica no capitalismo, uma vez que a história 

da concentração econômica se confunde, em diversos pontos, com a própria história 

do capitalismo. 

 

1.1  Sistemas e modos de produção: o capitalismo como modo de 

produção na modernidade 

A correta compreensão da lógica da concentração econômica está a 

depender de uma caracterização específica do capitalismo. Assim, no presente 

trabalho o capitalismo será abordado enquanto modo de produção da base 

econômica em um dado tempo e em um certo espaço: o tempo da modernidade 

tardia12 e o espaço da civilização humana. 

                                                 
12 A expressão modernidade tardia é de Anthony Giddens. Modernidade e Identidade Pessoal. trad. 
Miguel Valle de Almeida. Oeiras: Celta, 1994. Nos estudos recentes da Ciência Política, da Sociologia 
e da Filosofia se tem proposto um grande número de designações para a época contemporânea, 
como pós-modernidade (Jean-Francois Lyotrad), modernidade líquida (Zygmunt Bauman), condição 
pós-moderna (David Harvey), sociedade pós-industrial (Daniel Bell), sociedade de risco  (Ulrich Beck), 
dentre várias outras denominações. 
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1.1.1  Capitalismo: significados múltiplos e rigor conceitual 

Um estudo que se pretenda científico deve empreender esforços para o 

aperfeiçoamento da linguagem científica através do emprego de um mínimo de rigor 

terminológico e conceitual às palavras, conceitos e concepções empregadas no 

texto constitutivo da oferta teórica disponibilizada à comunidade científica.  Partindo-

se dessa premissa epistemológica torna-se, para uma melhor compreensão do 

fenômeno da concentração econômica na modernidade tardia, apresentar as origens 

etimológicas e semânticas das palavras: capital (palavra de origem) e capitalismo 

(neologismo de capital). 

Segundo o Novo Dicionário da Língua Portuguesa, de Aurélio Buarque de 

Holanda Ferreira13, capitalismo pode ser definido sinteticamente como o “Sistema 

social fundando na influência ou predomínio do capital; regime social em que os 

meios de produção constituem propriedade privada e pertencem aos capitalistas.”. 

Uma tal significação denota a princípio o caráter jurídico-econômico do termo, uma 

vez que concatena um instituto econômico (meios de produção) a um instituto 

jurídico (propriedade privada). Do mesmo modo, Antônio Houaiss14 define o 

capitalismo como:  

1 ECON sistema econômico baseado na legitimidade dos bens privados e 
na irrestrita liberdade de comércio e indústria, com o principal objetivo de 
adquirir lucro. 2 ECON SOC sistema social em que o capital está em mãos 
de empresas privadas ou indivíduos que contratam mão-de-obra em troca 
de salário. 

A partir desse significado, estabelecido por Houaiss, é possível vislumbrar 

a densa teia conceitual envolvida na definição do conceito de capitalismo, uma vez 

                                                 
13 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 2.ed. rev. e aum. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986, p.343. 
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que são apresentados alguns dos elementos básicos desse peculiar modo de 

produção, como a propriedade privada dos meios de produção e a existência dos 

não-trabalhadores (capitalistas) e dos trabalhadores que vendem sua força de 

trabalho em troca de salários. 

Um aprofundamento etimológico pode trazer alguns esclarecimentos 

importantes, sendo de grande valia a informação de que a palavra capitalismo é 

reputada em Língua Portuguesa a um neologismo derivativo da palavra capital. Por 

sua vez, capital origina-se do vocábulo latino capitalis, cujas origens remotas podem 

ser encontradas no proto-indo-europeu kaput, que significa cabeça, em expressa 

alusão às antigas modalidades de medição de riqueza feitas a partir do número de 

cabeças de gado  possuídas por um povo ou indivíduo15. É justamente essa a 

digressão etimológica empreendida pela enciclopédia virtual alemã Wikipedia16 que 

permite uma conceituação mais apurada do significado geral ou vulgar de 

capitalismo, que é assim resumido  

Capitalismo é definido como um sistema econômico ou sócio-econômico 
baseado na propriedade privada dos meios de produção, no lucro, nas 
decisões quanto ao investimento de capital feitas pela iniciativa privada, e 
com a produção, distribuição e preços dos bens, serviços e mão-de-obra 
afetados pelas forças da oferta e da procura. 

A definição elaborada pela Wikipedia permite aprofundar ainda mais 

alguns dos elementos nucleares à compreensão do capitalismo ao introduzir, além 

dos institutos dos meios de produção e da propriedade privada também o elemento 

                                                                                                                                                         
14 HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 1. 
Reimpressão. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004, p 611. 
15 Comprovando tal assertiva é possível identificar esse tipo de medição de riqueza na literatura 

hebraica antiga. Veja-se em especial o exemplo de Jó, que após sua tragédia foi restituído por Deus 
de todas as suas perdas e ainda se tornou mais rico, sendo a sua riqueza assim determinada: “O 
Senhor abençoou os anos de Jó a seguir, mais ainda que os anteriores. Ele possuía quatorze mil 
ovelhas e seis mil camelos, mil juntas de bois e mil jumentas.” Jó 42.12, in: BÍBLIA TEB – Tradução 
Ecumênica Bíblica. São Paulo: Loyola, 1995, p.810. 
16 Wikipedia. Enciclopéida Virutal. Verbete capitalismo. Disponível em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capitalismo, acesso em 13/06/2006. 



 

 

18 

 

dinâmico daquele modo de produção: a busca do lucro no espaço abstrato do 

mercado. 

Ainda que identificados os principais significados da palavra capitalismo 

em dois dicionários e em uma enciclopédia, conforme exposto, para a indagação 

proposta neste estudo não é o suficiente o recurso a essas definições gerais, 

tornando-se indispensável o aprofundamento do estudo dessa palavra no campo 

peculiar das ciências sociais de um modo geral e, mais especificamente, nos 

campos teóricos da Economia e do Direito. 

1.1.2  Capitalismo: sistema ou modo de produção? 

Inicialmente, énecessáiro discutir se capitalismo é um modo de produção 

ou um sistema econômico. A maior parte dos autores no campo da economia, da 

sociologia e da ciência política referem-se ao capitalismo com um sistema 

econômico e social. O mesmo pode ser constatado a partir da leitura dos dicionários 

de economia, sendo essa a informação que se pode encontrar no Dicionário de 

Economia de Alain Cotta17, no Dicionário de Ciências Econômicas de  Jean 

Romeuf18 e do Novo Dicionário de Economia de Paulo Sandroni19. Esse último autor 

conceitua o capitalismo como: 

Sistema econômico e social predominante na maioria dos países 
industrializados ou em industrialização. Neles, a economia baseia-se na 
separação entre trabalhadores juridicamente livres, que dispõem apenas da 
força de trabalho e a vendem em troca de salário, e capitalistas, os quais 
são proprietários dos meios de produção e contratam os trabalhadores para 
produzir mercadorias (bens dirigidos para o mercado) visando a obtenção 
de lucro. 

                                                 
17 COTTA, Alain. Dicionário de Economia. Trad. Álvaro de Figueiredo et al. 2.ed. Lisboa: Dom 

Quixote, 1976, p.75. 
18 ROMEUF, Jean. Org. Dicionário de Ciencias Económicas. Barcelona: Labor, 1966, p.192. 
19 SANDRONI, Paulo. Novo Dicionário de Economia. 2.ed. São Paulo: Best Seller, 1994, p.42. 
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Ainda no campo da Ciência Econômica o capitalismo é de definido como 

“... um sistema de organização econômica baseado na propriedade privada dos 

meios de produção, isto é, os bens de produção ou de capital.”20, o que denota uma 

tendência geral de se atribuir ao capitalismo o status de sistema econômico. 

Por outro lado, no campo da Ciência Política a concepção de capitalismo 

proposta por Norberto Bobbio, no seu Dicionário de Política, oras faz referência ao 

capitalismo como sistema econômico e oras a ele se refere como modo de 

produção, e o autor explica essa pluralidade semântica afirmando que a própria 

história do conceito de capitalismo oscila entre as duas acepções. Para Bobbio o 

significado da palavra capitalismo irá depender do contexto pragmático em que o 

termo for empregado, sendo certo, para tal autor, que a conceituação do capitalismo 

dependerá da identificação do mundo em que vive o locutor e das ideologias que 

compõem o seu mundo. 

Na cultura corrente, ao termo Capitalismo se atribuem conotações e 
conteúdos freqüentemente muito diferentes, reconduzíveis todavia a duas 
grandes acepções. Uma primeira acepção restrita de Capitalismo designa 
um forma particular, historicamente específica, de agir econômico, ou um 
modo de produção em sentido estrito, ou subsistema econômico. Esse 
subsistema é considerado uma parte de um mais amplo e complexo sistema 
social e político, para designar o que não se considera significativo ou 
oportuno recorrer ao termo Capitalismo. Prefere-se usar definições 
deduzidas do processo histórico da industrialização e da modernização 
político-social. Fala-se, exatamente, de sociedade industrial ou liberal-
democrática, ou de sociedade complexa, da qual o Capitalismo é só um 
elemento, enquanto designa o subsistema econômico. 

Uma segunda acepção de Capitalismo, ao invés, atinge a sociedade no seu 
todo como formação social, historicamente qualificada, de forma 
determinante, pelo seu modo de produção. Capitalismo, nesta acepção, 
designa portanto, uma “relação social” geral. 

A própria história do conceito de Capitalismo oscila entre estas duas 
acepções. Não se trata de uma controvérsia nominalista, solúvel através de 
um acordo entre os estudiosos, mas de uma questão de identificação do 

                                                 
20 MONTOURA FILHO, André Franco et al. Manual de economia. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 1997, p.23. 
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mundo moderno e contemporâneo, que envolveu e envolve a identidade e a 

ideologia de vastos grupos sociais.21  

Pode-se depreende, dessa forma, que o conceito de capitalismo não está 

dado e acabado, sendo certo que do ponto de vista econômico, em sentido estrito, o 

capitalismo pode ser tomado como um dentre os vários modos de produção (por 

exemplo, o modo de produção antigo, o modo de produção feudal e o modo de 

produção asiático) e que do ponto de vista da Sociologia e da Política pode ele, a 

depender da visão de mundo de que se parte, ser concebido como uma relação 

social geral. 

É certo que a maior parte dos autores marxianos (ou neo-marxistas) 

prefere abordar o capitalismo como um modo de produção e de reprodução das 

condições materiais e imateriais da vida humana. Nesse sentido destacam-se as 

posições de Tom Bottomore22 e Gérard Bensussan e Geroges Labica23, no seu 

Dicionário Crítico do Marxismo, que assim se pronunciam  

Le capitalisme est tout à la fois un mode de production déterminé et, en 
cette qualité, un objet théorique relevant de l’analyse et une série de 
formations économiques et sociales, entités concrètes dont la 
compréhension, si elle n’este jamais dépourve de référence à une 
problématique [...]. 

Como visto acima, o capitalismo é apontado como um modo específico de 

produção, isto é, como uma combinação dinâmica das relações e das forças de 

produção presentes na sociedade.  

                                                 
21 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Trad. Carmem C. Varriale et al. 
Dicionário de Política. Brasília: Universidade de Brasília, 1998, p.141. 
22 BOTTOMORE, Tom et al. Dicionário do Pensamento Marxista. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997, p.51. 
23 BENSUSSAN, Gérad; LABICA, Georges. Dictionaire Critique du Marxisme. Paris: Quadrige, 1999, 
p.145. Tradução livre: “O capitalismo é, todavia, um modo de produção determinado e, nessa 
qualidade, um objeto teórico de relevante análise e uma série de formações econômicas e sociais, 
entidades concretas cuja compreensão não está nunca desprovida de referência a uma problemática [...].” 
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Para efeitos conceituais, o capitalismo será tomado no presente trabalho 

não como um sistema econômico e social geral, mas sim como um modo de 

produção específico, o modo de produção capitalista (MPC), que se diferencia dos 

demais modos de produção que historicamente lhe antecederam em virtude das 

formas pelas quais o capitalismo se apropria do trabalho excedente. Aqui o 

capitalismo será tomado como um dos vários componentes da modernidade tardia, 

talvez o mais importante de todos os seus elementos constitutivos, e não como uma 

relação social geral capaz de, por si só, caracterizar o atual estágio da humanidade. 

Desse modo, entende-se como sistema econômico (e não como modo de 

produção em sentido estrito)  o conjunto mais amplo e complexo de fatores e 

mecanismos econômicos, político-jurídicos, sociais e morais (órgãos, sistemas e 

subsistemas) que expressam a ideologia dominante em um dado lugar e tempo. 

Assim, o sistema econômico e social da modernidade (hoje denominado Sistema 

Econômico Mundial – SEM) serve como alavanca para a articulação do modo de 

produção capitalista, ou seja, o sistema econômico é, em realidade, um instrumento 

de colonização posto a serviço do modo de produção capitalista24. 

Prosseguindo-se nessa análise preliminar, o modo de produção pode ser 

sinteticamente definido, com apoio nas lições de Eduardo Fioravante como  “... uma 

combinação específica de diversas estruturas e práticas que, em combinação [sic.], 

aparecem como instâncias ou níveis, isto é, como estruturas regionais com uma 

autonomia e dinâmica próprias, ligadas a uma unidade dialética.”25. A definição 

lapidar de modo de produção pode ser encontrada nos trabalhos de Barry Hindess e 

                                                 
24 A respeito das relações entre o sistema econômico mundial e o modo de produção capitalista, veja-

se a ilustrativa tese LEAL, Rosemiro Pereira. Direito Econômico: soberania e mercado mundial. 3.ed. 
rev. e aum. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, em especial as p. 15-40. 
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de Paul Q. Hirst26 que, partindo de uma detida e criteriosa análise de O Capital, de 

Karl Marx, assim o definem: 

Um modo de produção é uma combinação articulada de relações e forças 
de produção estruturadas pela dinâmica das relações de produção. As relações 
de produção definem um modo específico de apropriação do trabalho 
excedente e a forma específica de distribuição social dos meios de produção 
que correspondem a esse modo de apropriação do trabalho excedente. 

O capitalismo então pode ser concebido como um modo de produção, o 

que eqüivale a dizer que ele é o modo específico pelo qual se dá a apropriação do 

trabalho excedente em um sistema econômico onde os meios de produção (capital) 

são privados e onde os trabalhadores vendem a sua força de trabalho (convertida 

em mercadoria) para os não-trabalhadores (detentores dos modos de produção). 

Essa estrutura básica do capitalismo, concebido como modo de produção, é que 

possibilitará a explicação da tendência para a concentração econômica, uma vez 

que é pelo mecanismo da acumulação, em um sistema de trocas desiguais, que se 

chega à concentração econômica. 

 

1.2  A lei do intercâmbio desigual: lógica do modo de produção 

capitalista nas relações de produção e no mercado mundial 

Conforme descrito, o modo de produção capitalista desenvolve 

mecanismos pelos quais se dá a apropriação do trabalho excedente pelo capitalista, 

ou seja, os modos de apropriação para a valorização do capital. Assim o capitalismo 

pressupõe uma divisão social da produção da riqueza em que a propriedade dos 

                                                                                                                                                         
25 FIORAVANTE, Eduardo et al. Conceito do modo de produção. coord. e trad. Fhilomena Gebran. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978, p.31. 
26 HINDESS, Barry; HIRST, Paul Q. Modos de produção pré-capitalistas. Trad. Alberto Oliva. Rio de 

Janeiro: Zahar, 1976, p.16. 
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meios de produção (capital) está separada da força produtiva (trabalho). É 

justamente essa separação que permitirá a implantação da dinâmica das trocas, isto 

é, a implantação de um modelo de mercado no qual se estabelecem as trocas entre 

trabalho e capital. O trabalho assalariado, em contraposição ao trabalho servil da 

Idade Média e o trabalho escravo da Idade Antiga e do Imperialismo Moderno, irá 

definir o surgimento de uma dinâmica entre o capital, de um lado, e o trabalho, de 

outro. 

No capitalismo os processos de produção, circulação e financiamento 

pressupõem uma troca desigual27 como fundamento da acumulação ou valorização 

progressiva do capital. Se o capital pode ser considerado como meio de produção 

(conjunto de bens materiais e imateriais orientados para a produção com vistas ao 

mercado para a obtenção de lucro), certamente que a produção por ele propiciada 

deverá remunerar os recursos investidos pelo capitalista. Assim, a remuneração do 

capital somente pode se dar através da diferença entre os custos incorridos com a 

produção e o valor com ela obtido. Se os custos de produção podem ser 

sinteticamente resumidos às despesas de capital e às despesas com o trabalho, a 

via para a remuneração (e valorização) dos meios de produção (capital) somente 

pode se dar através da diferença entre o valor do trabalho e o valor do salário, posto 

que somente o trabalho gera riqueza. Nesse ponto, percebe-se a dinâmica essencial 

do modo de produção capitalista: a extração de mais-valia, que pode ser entendida 

como o trabalho excedente, ou seja, aquele trabalho que excede em valor o preço 

que é pago por ele ou, no dizer de Marx, o tempo excedente de trabalho que é 

apropriado pelo proprietário dos meios de produção.  

                                                 
27 O conceito de intercâmbio desigual (troca desigual) é originalmente formalizado por EMMANUEL, 
Arghiri. A troca desigual. Lisboa: Estampa, 1973. Esse conceito é retomado em diversos momentos 
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É justamente nessa troca ou nesse intercâmbio desigual que se 

estabelece entre o valor gerado pelo trabalho e o valor do salário que é pago pelo 

trabalho realizado que se origina o lucro capitalista. Hindess e Hirst28, ao analisarem 

conceito de modo de produção, assim se manifestam acerca da dinâmica própria do 

capitalismo 

Os capitalistas compram força de trabalho dos trabalhadores em troca de 
salários. Com esses salários, os trabalhadores compram dos capitalistas 
artigos de consumo pessoal e deve, por isso, vender a sua força de trabalho 
durante mais um período a fim de que possam comprar outros meios de 
consumo pessoal. Nesse caso, a apropriação do trabalho excedente 
depende de uma diferença entre o valor da força de trabalho e o valor que 
pode ser criado por meio dessa força de trabalho. O trabalho excedente 
assume a forma de mais-valia. Essa apropriação do trabalho excedente 
pressupõe que os meios de produção estão nas mãos dos capitalistas, já 
que de outro modo não haveria necessidade de os trabalhadores venderem 
suas forças de trabalho para obterem meios de consumo. Por conseguinte, 
as relações de produção capitalistas definem um modo de apropriação do 
trabalho excedente sob a forma de mais-valia, e uma distribuição social dos 
meios de produção de tal modo que sejam propriedade dos não-
trabalhadores (capitalistas), embora a força de trabalho assuma a forma de 
uma mercadoria que os membros da classe dos trabalhadores são forçados 
a vender aos membros da classe dos não-trabalhadores. 

Para os dois autores, o capitalismo se define como modo de produção, e 

sua dinâmica própria denota suas principais características, que podem ser assim 

sumarizadas: 1) propriedade privada dos meios de produção; 2) divisão social do 

trabalho; 3) existência de trabalho excedente; e, 4) apropriação do trabalho 

excedente sob a forma de mais-valia, em um intrecâmbio desigual. Cabe ressaltar 

que Karl Marx expressou, originalmente, essa distinção básica do capitalismo como 

um modo de produção, e considerava como base das relações econômicas no 

capitalismo a acumulação de riqueza através do alargamento da diferença entre o 

valor gerado pela força de trabalho e o valor pago ao trabalhador. No tomo IV de O 

Capital, Marx desenvolve o que vai denominar de Teorias da Mais-Valia, esboçando 

                                                                                                                                                         
por LEAL, Rosemiro Pereira. Direito Econômico: soberania e mercado mundial. 3.ed. rev. e aum. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2005. 
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os elementos e a dinâmica peculiares do modo de produção capitalista. Referindo-se 

às Teorias da Mais-Valia contidas em O Capital, A. Tuchinov29 assim se manifesta 

Os economistas burgueses, partindo da lei do valor, não podiam explicar a 
troca entre o capital e o trabalho, explicar a origem das mais-valia. Smith 
supunha que, na condição do capitalismo, na troca entre o trabalho e o 
capital ocorre uma violação da lei do valor, e via nisto (diferentemente de 
Ricardo) uma contradição. 

[...] 

Smith deu um passo à frente quando chegou à conclusão de que por 
trabalho excedente se deve entender o que passa do trabalho pago. Ao 
mesmo tempo, ele não soube distinguir a mais-valia como tal, como 
categoria especial, diferente das formas em que ela se apresenta. 

Esse autor vai demonstrar, ao longo de seu trabalho, como Marx já 

formulara uma teoria capaz de explicar a criação de riquezas no modo de produção 

capitalista, mais ainda, como seria possível a acumulação de riquezas na dinâmica 

do capitalismo através do conceito de trabalho produtivo, ou seja, de trabalho cujo 

valor excede o valor de sua remuneração. Daí se entende porque: 

Marx formula o conceito de trabalho produtivo correspondente às relações 
capitalistas da seguinte maneira: “Trabalho produtivo, no sentido da 
produção capitalista, é o trabalho assalariado que, sendo trocado pela parte 
variável do capital (pela parte do capital aplicada em salários), não apenas 
reproduz essa parte do capital (ou seja, o valor de sua própria força de 
trabalho), mas além disso produz mais-vaila para o capitalista.” Esta 
definição revela o sentido da produção capitalista, seu motivo determinante, 

seu objetivo – a percepção de mais-valia.30 

Esse traço fundamental do capitalismo, já vislumbrado por Marx há mais 

de 100 anos pode ser apontado historicamente como o moto fundamental do 

desenvolvimento do capitalismo. Sendo assim, explica-se por que a separação da 

                                                                                                                                                         
28 HINDESS, Barry; HIRST, Paul Q. Modos de produção pré-capitalistas. Trad. Alberto Oliva. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1976, p.16. 
29 TUCHINOV, A. V. Sobre o trabalho de Marx “Teorias da Mais-Valia” (Tomo IV de O Capital), in: 
História das doutrinas econômicas. Org. VIGODSKI, S. L.; AFANASSIEV, V. S.; GROMEKA, v.I. Trad. 
Renato Guimarães. Rio de Janeiro: Zahar, 1967, p.176. 
30 TUCHINOV, A. V. Sobre o trabalho de Marx “Teorias da Mais-Valia” (Tomo IV de O Capital), in: 

História das doutrinas econômicas. Org. VIGODSKI, S. L.; AFANASSIEV, V. S.; GROMEKA, v.I. Trad. 
Renato Guimarães. Rio de Janeiro: Zahar, 1967, p.177. 
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força de trabalho dos meios de produção é de fundamental importância para a 

manutenção da dinâmica do modo de produção capitalista, posto que a alienação do 

trabalhador (força de trabalho) e dos instrumentos utilizados para a produção 

(capital) é que possibilita a percepção de mais-valia pelos capitalistas. E para que 

seja possível a percepção de mais-valia necessário é que a remuneração da força 

de trabalho seja sempre inferior ao valor agregado gerado nos processos produtivos, 

ou seja, a percepção de mais valia depende da perpetuação de trocas desiguais 

entre o valor produzido e o valor pago às forças de produção, o que somente se 

pode visualizar quando se concebe o capitalismo, antes de mais nada, como um 

modo de produção. 

Com base nessa discussão pode-se afirmar que é a definição de 

capitalismo como modo de produção que possibilita a identificação do mecanismo 

básico das relações econômicas na modernidade: o intercâmbio ou troca desigual. 

Sem troca desigual o modo de produção capitalista não funciona, o lucro capitalista 

não é atingido e há um desestímulo à atividade econômica. Por conseguinte, é a 

troca desigual que irá possibilitar a acumulação de riquezas que daria origem aos 

processos complexos de concentração econômica experimentados após as 

Revoluções Industriais dos séculos XVIII e XIX. A raiz do mecanismo de 

concentração econômica em uma economia de mercado repousa, como visto, nos 

intercâmbios desiguais entre agentes econômicos, entre capitalistas e trabalhadores 

e entre países enriquecidos e países empobrecidos com o modelo do livre comércio 

internacional. 

Com o desenvolvimento intensivo do modo de produção capitalista, essas 

trocas ou intercâmbios desiguais deixam de se efetivar somente no interior das 

empresas e passam a colonizar o cenário exterior. Com a expansão do comércio 
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internacional, a lógica da troca desigual extrapola os limites da fábrica e ganha foros 

internacionais, impondo aos países empobrecidos a perpetuação das diferenças 

econômicas31 que garantem a sua alienação dos meios de produção, a fim de que 

estes últimos estejam sujeitados indefinidamente à condição de fornecedores de 

mão-de-obra e de inteligências baratas para os países enriquecidos. Essa dinâmica 

das trocas desiguais pode inclusive ser apontada como um dos mecanismos 

basilares do capitalismo ao mesmo tempo em que se constitui em explicação, ainda 

que parcial, para as perdas hipotéticas geradas para o sistema jurídico-econômico 

com a concentração econômica que tem como efeitos, na constitucionalidade 

democrática o inadimplemento continuado dos direitos fundamentais. 

Sobre a temática do intercâmbio desigual no comércio internacional, onde 

se dá a exploração dos países enriquecidos sobre os países empobrecidos, 

indispensável se faz a análise dos estudos de Arghiri Emmanuel, que bem identificou 

os fatores de intercâmbio desigual de riquezas entre as nações no capitalismo 

mundial. Para Emmanuel32 

Admitindo todavia que a troca desigual não é mais do que um dos 
mecanismos de transferência de valor de um grupo de países para outros, e 
que os seus efeitos directos apenas cobrem uma parte da diferença dos 
níveis de vida, cremos poder afirmar que ela constitui o mecanismo 
elementar e que, como tal, permite aos países desenvolvidos escorvar e 
impulsionar o desenvolvimento desigual, o qual, por sua vez, desencadeia 
todos os outros mecanismos de exploração e explica toda a repartição das 
riquezas. 

                                                 
31 A respeita da lógica da troca desigual como mecanismo de perpetuação das desigualdades entre 
países enriquecidos e empobrecidos, assevera Rosemiro Leal que “... o processo de planejamento de 
mercado pelas empresas multinacionais não é tão simples como imaginou Kautisky, porque, em 
sendo antagônicas as relações intersetoriais entre economias periféricas e centralizadoras, todo o 
sistema da almejada integração não escapa à lei do intercâmbio desigual, a que alude A. Emmanuel, 
que tem, como objetivo, compatibilizar a equalização internacional da taxa de lucro com a 
desigualdade de remuneração das forças de trabalho.” In: LEAL, Rosemiro Pereira. Direito 
Econômico: soberania e mercado mundial. 3.ed. rev. e aum. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p.90. 
32 EMMANUEL, Arghiri. A troca desigual. Lisboa: Estampa, 1973, p.346. 



 

 

28 

 

Assim, quando os países empobrecidos (subdesenvolvidos) vendem 

qualquer produto ou serviço para os países enriquecidos (desenvolvidos), em face 

da dinâmica da troca desigual, haverá sempre um prejuízo através da perda da 

mais-valia apropriada pelo capitalista do país empobrecido, que será imediatamente 

transferida para os capitalistas e para os consumidores dos países enriquecidos. 

Assim, a maximização de riqueza dos consumidores dos países desenvolvidos, que 

pagam preços baixos (mediante a diminuição ou manutenção dos baixos custos na 

produção dos países subdesenvolvidos, por pagamento de baixos salários) 

significará por reverso a minimização da riqueza dos países empobrecidos.  

Destarte, em regra, quando um país empobrecidos exporta, ele perde a 

riqueza gerada pelo trabalho de seus trabalhadores, posto que as operações 

internacionais se baseiam em uma lógica imposta de troca desigual que está a 

perpetuar a pobreza dos pobres e a riqueza dos ricos. Note-se a conclusão de 

Emmanuel, indicando a atitude paradoxal que devem adotar os países 

empobrecidos se quiserem evitar o agravamento de sua posição 

Que devem então fazer os países subdesenvolvidos perante a desigualdade 
da troca e a deterioração contínua dos seus “terms of trade”? Uma vez que 
está a priori excluído um alinhamento brusco dos seus salários pelas taxas 
dos países desenvolvidos, não lhes resta mais do que procurar os meios de 
reter o excedente de mais-valia que retiram de seus próprios operários, não 
permitindo que este se escoe para o exterior. Com efeito alguém terá de 
beneficiar destes baixos salários. Se não puderem ser os capitalistas 
nacionais a beneficiar, em virtude da perequação dos lucros, e se não se 
quiser  que seja o consumidor estrangeiro a beneficiar, ficam apenas 
duas soluções: a taxa de exportação, que transfere esse excedente para o 
Estado, e a diversificação da produção pela transferência de fatores dos 
ramos tradicionais de exportação para os ramos anti-importação, o que 
permitirá ser o consumidor nacional a beneficiar dos salários baixos. Ambos 
os meios permitem canalizar esse excedente para a coletividade nacional 

para fins de desenvolvimento.33 

                                                 
33 EMMANUEL, Arghiri. A troca desigual. Lisboa: Estampa, 1973, p.349. 
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Como se percebe, a lógica da troca desigual, que incialmente se afirma 

na apropriação de mais-valia pelo capitalista, agora é transposta ao mercado 

mundial, onde os consumidores (e comerciantes) dos países enriquecidos são 

privilegiados de forma final na apropriação indireta da mais-valia extraída dos 

trabalhadores dos países empobrecidos. Com isso, toda a riqueza gerada pelo 

trabalho e pelo esforço dos países empobrecidos é canalizada para os países 

hegemônicos. A troca desigual funciona então como mecanismo elementar do 

capitalismo e da reprodução, agora no cenário internacional, das relações de 

produção capitalista, perpetuando o desenvolvimento desigual. 

A racionalidade de mercado, tipicamente instrumental e estratégica, 

extrapola as relações de produção e passa a exercer a função de mecanismo básico 

da vida em sociedade. O indivíduo passa a ser visto como um ser simplesmente 

maximizador de suas vantagens e interesses pessoais, e sua razão estratégica ou 

razão economicamente orientada34 é então irradiada para toda a sociedade. Com o 

desenvolvimento da Modernidade os tipos de dominação tradicional e carismática 

são enfraquecidos e o poder passa a ser, cada vez mais, exercido sob a forma da 

dominação racional. Esse processo de desencantamento e racionalização constante 

do mundo humano pode ser percebido desde o renascimento da razão prática com o 

Iluminismo até a atualidade, e esse mundo racionalizado é o espaço por excelência 

do cálculo racional econômico. 

Esse tipo de cálculo, ainda que inconsciente (pois já está interiorizado na 

mente moderna) é que permite a utilização progressiva dos mecanismos e 

                                                 
34 O termo é empregado em WEBER, Max. Economia e sociedade. 3.ed. Trad. Regis Barbosa e 
Karen Elsabe Barbosa. Brasília: Universidade de Brasília, 1994. v.1. A propósito, confira-se também 
LYOTARD, Jean-François. A condição pós-moderna. Trad. Ricardo Corrêa Barbosa. 5.ed. Rio de 
Janeiro: José Olympio, 1998, p.81-84. 
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estratégias da troca desigual que, extrapolando a dialética do capitalista-trabalhador, 

passa a ser aplicado a todas as esferas da vida humana. Assim, até mesmo as 

relações entre Estados terminam por ser pautadas por essa lógica, que é sempre 

interessante aos países já enriquecidos que começam a ditar as regras do novo 

capitalismo financeiro e globalizante construído por hábeis operadores a partir da 

década de 1970. Sobre o tema, destaca-se a anotação de Rosemiro Leal35, em 

recente edição de seu livro Direito Econômico: Soberania e Mercado Mundial. O 

autor se manifesta acerca da lei do intercâmbio desigual:  

Enquanto os Periféricos lutam em desespero com o desarranjo de suas 
economias provocado pelo jogo monetário do Primeiro Mundo, este a cada 
dia mais se aperfeiçoa em sofisticação de estratégia monetária e econômica 
para manter intacta a lei imposta do intercâmbio desigual que é a chave do 
sucesso do capitalismo e, por conseqüência específica, dos seus 
privilegiados operadores. 

Essa lei do intercâmbio desigual, oriunda do jogo de apropriação da mais-

valia típico da era industrial européia (após a Primeira Revolução Industrial) é capaz 

de explicar, ainda que parcialmente, a origem da riqueza e da pobreza das nações 

(para parafrasear o título da obra de Adam Smith) e o desenvolvimento de um 

modelo centro-periferia na dinâmica do comércio internacional.  

Por isso, a identificação da lei da toca desigual (L’échnge inégal, de A. 

Emmanuel) é de fundamental importância para a ilustração da chamada tendência 

concentradora do capitalismo. Essa tendência à concentração econômica é 

apontada pela grande maioria dos estudiosos do Direito Econômico, dentre os quais 

merecem destaque João Bosco Leopoldino da Fonseca, para quem: “O século XIX 

assistiu a uma evolução fundamental na estrutura da empresa. De uma concepção 

                                                 
35 LEAL, Rosemiro Pereira. Direito Econômico: soberania e mercado mundial. 3.ed. rev. e aum. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2005, p.60. 
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atomística asseguradora da plena liberdade de cada um dos componentes do 

mercado passou-se à tendência para a concentração.”36 

Essa tendência para a concentração econômica já estava presente nos 

mecanismos mais rudimentares do modo de produção capitalista, uma vez 

constatada a possibilidade de imposição da lógica da troca desigual, que assegura a 

acumulação continuada de capital, isto é, a progressiva valorização do capital 

através do alargamento da diferença entre o valor do trabalho e o valor de sua 

remuneração. Isso explica em grande medida a tendência concentradora inerente ao 

capitalismo. E essa tendência concentradora vai, paulatinamente, se deslocando 

para os espaços externos da empresa. A lógica do intercâmbio desigual passa a 

ditar o comportamento maximizador nos jogos entre agentes econômicos no espaço 

do livre mercado, até que a concentração faça ruir em grande escala a própria 

liberdade no mercado que lhe serviu de veículo para o seu desenvolvimento.  

Não se pretende afirmar com isso que a única explicação para o 

fenômeno da concentração econômica seja a aplicação da lógica da troca desigual. 

Ao contrário, essa seria uma explicação reducionista e insuficiente, por 

desconsiderar inúmeros outros aspectos como a verticalização de setores inteiros da 

economia, o estímulo estatal para a formação de grande conglomerados 

empresariais (como é o caso do III PND sob o qual foi concebida a Lei de 

Sociedades Anônimas no Brasil), e a própria busca do crescimento e da fusão de 

empresas com vistas à redução dos riscos de mercado e união de esforços 

econômicos conjuntos para o atingimento de metas mais sofisticadas e complexas. 

O que se pretende com as afirmações feitas até esse ponto é demonstrar como a 

                                                 
36 FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Direito Econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p.14. 
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troca desigual funciona como mecanismo basilar do modo de produção capitalista e 

como essa troca desigual compreende o princípio geral da concentração econômica. 

Uma análise econômica do fenômeno da concentração, feita na vertente dos 

estudos marxistas parece ser o ponto de partida para uma compreensão adequada 

da tendência à concentração presente nos conceitos primordiais que podem ser 

localizados nas bases teóricas do modo de produção capitalista. 

Examinadas as bases da formação teórica do capitalismo enquanto modo 

de produção específico da modernidade, resta agora averiguar, ainda que modo 

breve, o histórico da concentração econômica propriamente dita. Assim, a história da 

concentração econômica será tratada logo adiante, em um item especialmente 

destinado a essa temática. 

 

1.3  Breve história da concentração econômica na modernidade 

A história da concentração se confunde, em geral, com a própria história 

do capitalismo. Ela parte das relações de produção surgidas após a Primeira 

Revolução Industrial e vai se desenvolvendo ao longo de todo o paradigma do 

Estado Liberal e do Estado Social que, via de regra, faz algumas concessões aos 

prejudicados em troca da manutenção de um modelo fordista-keynesiano de 

acumulação rígida de capital que será, a partir da década de 1960 substituído pelo 

modelo de acumulação flexível de capitais que marca a passagem do capitalismo 

industrial para o capitalismo financeiro e globalizante. O esforço teórico para a 

demonstração desse breve histórico da concentração econômica será empreendido 

nessa seção. 
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1.3.1  Do mercantilismo ao capitalismo 

Apenas a título de informação histórica que interessa ao estudo da 

concentração econômica é que se deve fazer uma rápida incursão na transição do 

modo de produção feudal para o capitalismo através do momento político econômico 

do mercantilismo, uma vez que é possível visualizar de certo modo fenômenos 

isolados de concentração econômica na época do mercantilismo e da expansão do 

comércio ultramarino. 

Também é de se verificar, em um breve recuo histórico, que o 

desenvolvimento comercial, sobretudo durante o período mercantilista, contribuiu em 

muito para a superação do princípio econômico do uso pelo princípio econômico do 

ganho37. Na Antigüidade e durante toda a Alta Idade Média, o princípio econômico 

básico da atividade econômica foi o princípio do uso: a produção era orientada para 

a satisfação das necessidades da comunidade e não para a obtenção de lucro 

(princípio do ganho). Isso se deveu, em grande parte, não só às questões morais e 

religiosas (condenação do lucro e da usura pela Igreja Católica no período medieval 

e pelas filosofias estóicas no período do helenismo) mas também porque as 

sociedades antigas e medievais eram organizadas em classes ou castas orientadas 

pela figura do líder carismático ou pelo mito do nobre herói e, sendo assim, dada a 

rigidez das classes sociais organizadas em torno de um poder carismático e 

tradicional consagrado à pessoa desde o seu nascimento, não havia qualquer 

estímulo à acumulação de dinheiro ou bens, já que tal acumulação não significaria a 

                                                 
37 A distinção entre os princípios econômicos do uso e do ganho é feita com bastante propriedade por 
Marx, que afirma que somente após a superação do princípio do uso, ligado às atividades 
essencialmente agrárias é que se abrirá oportunidade para que a Revolução Industrial ocorra e para 
que se dê a consolidação do modo de produção capitalista. Sobre o tema, importante a contribuição 
de POLANYI, K. A grande transformação. Trad. Fanny Worbel. Rio de Janeiro: Campus, 1980, p.66-
68. Confira-se também HARVEY, David. Condição pós-moderna. Trad. Adail Ubirajara Sobral e Maria 
Stela Gonçalves. 7.ed. São Paulo: Loyola, 1998, p.117. 
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mudança do status social do enriquecido, que continuaria por toda a sua vida a 

ocupar o mesmo “lugar natural” na sociedade.  

O poder político na Idade Média, ainda não laicizado e perenemente 

exercido através de uma especial combinação dos tipos de dominação tradicional e 

carismática38 não cedia espaço à mentalidade do homo oeconomicus39 (assim 

entendido o indivíduo racional maximizador inato de sua riqueza). Por conseguinte, 

não se implantou o princípio do ganho, sendo que toda a sociedade se organizava 

em torno do princípio do uso.  

Com a crise do modo de produção feudal, viabilizada por um grande 

número de fatores políticos, econômicos, religiosos, sociais e até mesmo ambientais, 

forçou-se a passagem para a formação e consolidação dos Estados Nacionais 

Modernos, mediante as unificações políticas e militares dos povoados europeus. 

Nesse passo, a laicização do Estado e o desmoronamento das monarquias 

absolutistas abriram espaço para um novo tipo de atividade, o comércio, no qual o 

princípio do ganho passa a desempenhar relevante papel na dissolução da 

dominação tradicional-carismática, instaurando-se o domínio da razão instrumental40 

                                                 
38 O exercício legítimo de poder no feudalismo da Idade Média, enquanto conjugação simultânea da 
dominação tradicional com a dominação carismática pode ser assim resumido: “Certamente houve 
comunidades puramente tradicionais. Mas nunca absolutamente duradouras e – o que se aplica 
também à dominação burocrática – raramente sem liderança pessoalmente carismático-hereditária ou 
carismática de cargo (ao lado de outra, em certas circunstâncias, puramente tradicional). As 
necessidades econômicas cotidianas eram providas sob a direção de senhores tradicionais; as 
extracotidianas (caça, espólio de guerra), sob a direção de líderes carismáticos. WEBER, Max. 
Economia e sociedade. 3.ed. Trad. Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. Brasília: Universidade de 
Brasília, 1994. v.1. 
39 A expressão homo oeconomicus é utilizada por Paloma Durán y Lalaguna, em Una aproximación al 
análisis económico del derecho. Granada: Comares, 1992. p.77. Sobre o tema, um desenvolvimento 
mais aprofundado pode ser encontrado em PACHECO, Pedro Mercado. El analisis economico del 
Derecho: una reconstruccion teorica. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1994, p.102 e 
seguintes. Também CARVALHOSA, Modesto Souza Barros. Direito Econômico. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1973, p.76. 
40 Em grande medida a teorização moderna da razão instrumental pode ser encontrada em Economia 
e Sociedade, de Max Weber. Sobre uma crítica da razão instrumental, a partir da passagem da 
filosofia da consciência para uma filosofia da linguagem que conduz à razão discursiva da ação 
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(razão orientada de meios a fins) tão cara à Modernidade em que se estabelecerão 

os modelos de dominação legal e burocrático.41  

Os historiadores constatam que o mercantilismo foi um fenômeno político 

e econômico, tendo as suas origens no século XVI e se prorrogando, em certa 

medida até o século XVIII, mais precisamente até o início da transição para o 

capitalismo em sentido estrito. Essencialmente, o mercantilismo pode ser definido 

como uma política de comércio (que não se confunde com modo de produção) que 

privilegia a expansão comercial capitaneada pelo Estado (Coroa ou Reino) que 

concedia aos comerciantes e desbravadores monopólios para a exploração de 

determinada região ou produto. Assim o mercantilismo, longe de ser concebido 

como um modo de produção tal qual o capitalismo que o sucedeu na tramada da 

história, deve ser antes tomado como um conjunto de políticas econômicas do 

Estado à serviço do próprio Estado (via de regra, o Reino, a Coroa e a Monarquia). 

Por isso o mercantilismo é freqüentemente identificado com as políticas 

expansionistas e imperialistas típicas dos Estados Nacionais Modernos. De fato, o 

mercantilismo correspondeu mais aos interesses do Estado que aos interesses dos 

comerciantes burgueses, porém com o crescimento das dimensões do poder 

econômico privado fez com que os comerciantes passassem a exercer grande 

influência sobre as comunidades locais e, em certa medida atém mesmo nos 

processos de tomada das decisões na esfera social. 

Nesse sentido, considere-se o entendimento de Luiz Koshiba42: 

                                                                                                                                                         
comunicativa veja-se HABERMAS, Jürgen. O discurso filosófico da modernidade: doze lições. Trad. 
Luiz Sérgio Repa e Rodnei Nascimento. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p.412-453. 
41 WEBER, Max. Economia e sociedade. 3.ed. Trad. Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. Brasília: 

Universidade de Brasília, 1994. v.1, p.139-166. 
42 KOSHIBA, Luiz. História: origens, estruturas e processos. São Paulo: Atual, 2000, p.294. 
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A política mercantilista adotada pelos monarcas absolutistas não tinha como 
objetivo o enriquecimento da burguesia, e sim o fortalecimento de um 
Estado frente a outros Estados, rivais na arena internacional. Durante a 
vigência desse sistema – do século XV ao XVIII – a economia esteve 
subordinada à política, isto é, aos interesses do Estado. 

Porém, essa associação entre política e economia já indicava a projeção 
que esta, antigamente confinada à vida privada, teria no espaço público. 
Esse deslocamento da economia manifestou-se na própria definição de 
riqueza, agora entendida como acumulação, por parte de um Estado, de 
metais preciosos, sendo o comércio o principal meio para a sua obtenção. 

Com a ascensão das políticas mercantilistas, cujo objetivo final pode ser 

identificado com o fortalecimento do poder político e econômico dos Estados-Nação 

em face dos outros Estados rivais em um espaço internacional, foram promovidas e 

subsidiadas pelo Estado várias companhias e empreendimentos que demandavam 

um grande aporte de capital. Assim foram formadas as grandes companhias 

ultramarinas em Portugal, Espanha, Holanda e Inglaterra, a fim de se possibilitar a 

expansão das fronteiras comerciais em busca de novas oportunidades de lucros 

comerciais. A Companhia das Índias Orientais, que exerceu função importante na 

descoberta e no início da colonização do Brasil pode ser vista como uma das 

“empresas” fomentadas e em grande parte financiadas e geridas pelo Reino de 

Portugal no período mercantilista. Contudo, esses empreendimentos nacionais de 

grande porte não podem ainda ser identificados com o fenômeno da concentração 

econômica que seria desencadeada a partir da passagem da formação básica do 

capitalismo no século XVIII. 

Na Europa, EUA e Canadá, a concentração econômica experimentada no 

período do mercantilismo difere radicalmente da concentração no capitalismo por um 

simples fator, no mercantilismo o que se observa é a formação de um poder 

econômico público, regido pela política do Estado Nacional Moderno e não o poder 

econômico privado oriundo das trocas desiguais do capitalismo que dá origem a um 
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poder econômico privado contraposto a um poder econômico público, como bem 

registra João Bosco Leopoldino da Fonseca, em seu Direito Econômico.43 

Nesse ponto é possível visualizar com clareza a ascensão do princípio do 

ganho, que passou a ser praticado não somente pelos comerciantes mas pelo 

próprio Estado, legitimando assim a busca do lucro e, por conseqüência a 

racionalidade acumuladora típica do capitalismo. Essa aceitação e incorporação 

oficial do princípio do ganho é que vai possibilitar a derrocada do modo de produção 

feudal e a sua substituição, após o breve período de acumulação de capitais, para o 

modo de produção capitalista. O que se quer demonstrar com isso é que antes 

mesmo da mudança no prisma econômico houve uma mudança na visão de mudo, 

no conjunto espistemológico da coletividade que permitiu a substituição do princípio 

do uso pelo princípio do ganho, e essa mudança foi política e social. Essa passagem 

para o princípio do ganho é que possibilitou a formulação do ideário das revoluções 

burguesas, uma vez que a burguesia estava legitimada a acumular bens com uma 

finalidade prática: a mudança de seu status social. Daí o porque de que as 

mudanças econômicas serem sempre precedidas de mudanças políticas, no sentido 

de que a visão de homem e de mundo estão a influenciar sobremaneira os atos e 

fatos econômicos. 

Entre a derrocada do Antigo Regime e a passagem para um Novo 

Regime, sobretudo após a consolidação das revoluções burguesas dentre as quais a 

Francesa de inspiração iluminista pode ser apontada como a mais proeminente, foi 

se formando e afirmando uma nova classe social, a classe burguesa que passaria a 

ser o motor do desenvolvimento inicial da Modernidade. Nessa fase o que se nota é 

                                                 
43 FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Direito Econômico. Rio de Janeiro: Forense, 200, p.17. 
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justamente a abolição da corporações de ofício e das organizações dos artesãos, 

que impediam ainda que de maneira fragmentada a implantação do novo modo de 

produção capitalista. O Antigo Regime, ainda impregnado pelo princípio do uso, 

típico do modo de produção servil predominante na Idade Média, impedia a 

ascensão do capitalismo com seus fatores de dissolução44 dos sólidos medievais. 

Essa passagem do Antigo Regime para o Novo Regime, com a 

suplantação do modo de produção feudal, através da passagem do princípio do uso 

para o princípio do ganho é que permitiu à burguesia a legitimação completa da 

busca do lucro e aos trabalhadores a busca por melhores salários (lucro do 

trabalhador, em sentido impróprio). Daí o estabelecimento da tensão entre capital e 

trabalho que irá marcar a modernidade, uma vez que agora tanto o capitalista como 

o trabalhador buscam a mesma coisa: a maximização de sua riqueza pessoal com 

vistas a um melhor enquadramento na sociedade moderna. 

Finalmente, considere-se que no Brasil dessa época, ainda sob a 

condição de colônia de Portugal, o que se vê é justamente o contrário. Ao invés de 

se ter adotado uma política de desenvolvimento industrial e comercial o que se 

percebeu foi justamente o cerceamento jurídico de toda e qualquer iniciativa 

industrial e comercial através da edição do Alvará de 05 de janeiro de 1785, que 

mandou extinguir todas as fábricas e manufaturas a pretexto de liberar braços e 

recursos para a mineração e para a agricultura nas sesmarias. Desse fato 

depreende-se porque não é fácil fazer uma história da concentração econômica do 

século XVIII no Brasil. 

                                                 
44 Sobre a ação solvente do capital na modernidade confira-se o estudo de BAUMAN, Zygmunt. 

Modernidade líquida. Trad. Plínio Dentzein. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 
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1.3.2  Da primeira revolução industrial à revolução socialista de 1917 

A história da concentração econômica que deu origem a um poder 

econômico privado se confunde com a própria história do capitalismo enquanto 

modo de produção típico da modernidade. Como visto anteriormente, a passagem 

do princípio do uso para o princípio do ganho, transição esta que se iniciara com o 

renascimento comercial do século XIII mas que somente se  consolidou com o 

mercantilismo possibilitou o lançamento das bases de legitimação políticas e sociais 

do modo de produção capitalista. 

As Revoluções Industriais, que para efeitos desse trabalho serão tomadas 

sob uma concepção tripartite45 (primeira, segunda e terceira revoluções industriais) 

podem ser também analisadas sob o aspecto da acumulação de capital e o 

consequente investimento dem tecnologia para a dominação de mercados (uma das 

facetas da concentração econômica). Por isso, toma-se como base para esse 

pensamento que toda e qualquer revolução industrial significa uma virada 

tecnológica capaz de modificar as relações de produção e de reprodução da vida 

social.  

Destarte, por sua importância para a definição das bases históricas do 

processo de concentração econômica serão analisadas as revoluções do século 

XVIII (do artesanato para a maquinofatura) a do final do século XIX (revolução da 

energia elétrica, dos transportes e da indústria cultural) e a iniciado em meados dos 

                                                 
45 Os historiadores ainda não unificaram o entendimento acerca do processo de industrialização como 

um todo. Alguns falam em uma única Revolução Industrial (século XVIII), outros dizem existir duas (a 
do século XVIII e a do final do século XIX) e outros entendem que houve até o momento três 
revoluções industriais (século XVIII, século XIX e a do século XX, com a bio-eletrônica e a 
informática). Neste trabalho adota-se a posição de Erik Hobsbawm, para quem o mundo atravessa 
atualmente um terceira Revolução Industrial, a revolução da cibernética, do espaço virtual e da 
informática. A propósito, veja-se HOBSBAWM, Erick J. Era dos extremos: o breve século XX: 1914-
1991. Trad. Marcos Santarrita. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p.7-27. 
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anos 1960 com a virada da cibernética e da informática, que inaugurou o que alguns 

cientistas convencionaram chamar precipitadamente de sociedade da informação). 

Antes de os países enriquecidos (centrais ou hegemônicos) passarem 

pela primeira Revolução Industrial não era possível ainda imaginar o fenômeno da 

concentração econômica formadora de um poder econômico privado. A primeira 

Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra no século XVIII e que logo se alastrou 

para a Alemanha, França, Estados Unidos da América e Japão até o início do século 

XIX, mediante a introdução da maquinofatura e de técnicas especiais de divisão 

social do trabalho no espaço das minas, fábricas e dos cultivares agro-pastoris de 

alta densidade, permitiu um deslocamento da população para áreas urbanizadas, 

em busca de empregos e melhores condições de vida. Essa migração para os 

centros urbanos não pode ser concebida sem que se perceba a política dos 

cercamentos que aboliu as terras coletivas que eram cultivadas pelos camponeses 

ingleses para que nelas fossem introduzidos rebanhos ovinos (produção de lã) e 

grandes plantações de algodão para o abastecimento da florescente indústria têxtil 

inglesa. O resultado da política dos cercamentos foi o êxodo rural intenso, com a 

formação dos grandes centros urbanos abarrotados de mão-de-obra ociosa ávida 

para ingressar no trabalho das indústrias. Esses episódios sempre levam a crer que 

a história não é apenas a sucessão irracional dos atos humanos no tempo, mas sim 

uma trama mais profunda, orientada por objetivos humanos específicos. 

Aliada a esses fatores econômicos adveio na França a Revolução de 

1798, uma revolução burguesa de caráter liberal que ajudou a debelar o antigo modo de 

produção artesanal herdade do feudalismo através da abolição radical das corporações 

de ofício e das jurandas. A Revolução Francesa de 1789 permitiu a libertação daquele 
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país do Antigo Regime e a sua passagem para modernidade, com a subsequente 

implantação da maquinofatura e do modo de produção capitalista.  

Por outro lado, os grandes avanços da engenharia, que se apropriaram 

de modo pragmático das teorias de Newton sobre as leis da gravitação da 

termodinâmica, possibilitaram o desenvolvimento de máquinas e de inventos para 

acelerar o tempo de produção, isto é, o tempo de retorno do investimento de capital. 

Essa abreviação do chamado giro do capital é uma tendência, ou melhor, uma 

necessidade constante que é imposta pela concorrência às empresas capitalistas. 

Essa primeira aceleração do tempo de produção denota a intensificação da produção 

fabril e a agregação progressiva de valor à mercadorias produzidas, bem como o 

retorno progressivo dos investimentos de capital realizados pelos capitalistas. 

A substituição parcial da energia humana e das ferramentas pela energia 

mecânica (em especial a vapor) e pelas máquinas é fator decisivo para o 

desempenho das atividades fabris e da conseqüente concentração econômica. É 

desse período a contribuição de James Watt, que aperfeiçoou a máquina à vapor 

por volta de 1765, permitindo o seu uso não apenas em locomotivas mas também 

em navios e em especial na indústria têxtil que teve em Manchester, na Inglaterra, o 

seu principal pólo mundial já no final do século XVIII.46 

Essa passagem da manufatura para a maquinofatura, que ganhou força 

em meados do século XVIII, irá culminar em novos desdobramentos rebocados pelo 

aprofundamento das técnicas e das ciências aplicadas aos processos produtivos de 

bens. A organização do trabalho nas fábricas, nos grandes estaleiros, e de um modo 

                                                 
46 KOSHIBA, Luiz. História: origens, estruturas e processos. São Paulo: Atual, 2000, p.297. Veja-se 

também CARVALHOSA, Modesto Souza Barros. Direito Econômico. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1973, p.70. 
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geral na indústria de base (carvão, aço, maquinas e equipamentos, motores e 

geradores a vapor) possibilitou a implantação plena do modo de produção capitalista  

centrado na lógica da troca desigual entre o valor gerado no trabalho e o valor pago 

pelo trabalho. Ora, se durante toda a Idade Média e Antiguidade os meios de 

produção eram relativamente acessíveis aos trabalhadores (propriedades rurais 

compartilhadas, ferramentas e equipamentos baratos e de fácil obtenção)47 na 

Modernidade a separação da força de trabalho dos meios de produção criou 

verdadeiras barreiras à entrada de novos agentes no mercado. 

As dimensões das empresas modernas e os altos vultos de capital 

investidos em processos produtivos e novas tecnologias marcam definitivamente a 

Primeira Revolução Industrial. Com isso, até mesmo os pequenos capitalistas não 

conseguem mais concorrer com as grandes empresas e corporações que passam a 

dominar o lugar da livre troca: o mercado.  

Resta verificar que essa é a época áurea da construção política do Estado 

de Direito, ou Estado Liberal. É o liberalismo econômico, iniciado muitos anos antes 

pelos estudos de Adam Smith, James Mill, John Stuart Mill, John Locke, Thomas 

Hobbes e Jean-Jacques Rousseau que toma corpo e passa a ser praticado pelo 

Estado. Em relação à economia, esse novo Estado Liberal se apresenta como 

verdadeira reação ao mercantilismo dos Estados Nacionais Modernos, uma vez que 

no mercantilismo o Estado se arrogava a função de promotor da economia através 

das grandes empresas do Reino, da Coroa ou da Nação. O Estado liberal vai adotar 

todos os esforços para que a iniciativa privada e a livre concorrência estabeleçam as 

trocas no mercado, espaço proibido ao Estado que deve passar a uma posição de 

                                                 
47 KOSHIBA, Luiz. História: origens, estruturas e processos. São Paulo: Atual, 2000, p.300. 
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mero espectador das lutas ocorridas na sangrenta arena do mercado. Esse Estado 

Liberal porém, ao contrário do que muitos podem acreditar, possuía uma política 

econômica: a política da não intervenção, da abstenção máxima. 

Dessa maneira, o Estado Liberal e a economia de livre mercado 

outorgaram irrestrita liberdade para a plena apropriação da mais-valia no intercâmbio 

desigual que é parte integrante e indissociável do modo de produção capitalista. 

Esse tipo de apropriação foi sendo paulatinamente maximizada com a própria 

evolução do modo de produção, o que permitiu um considerável aumento no 

tamanho médio das empresas, isto é, na multiplicação do capital empregado na 

produção. 

Todavia, os frutos do liberalismo exacerbado são por demais conhecidos: 

a desigualdade social e regional, a exploração degradante da mão-de-obra, os 

surtos de urbanização sem qualquer controle, a miserabilização de uma parcela 

significativa da população e a disputa beligerante dos países imperialistas no plano 

internacional que vai culminar nas duas Grandes Guerras Mundiais. 

A par disso, uma segunda Revolução Industrial estava por eclodir no final 

do século XIX. Essa revolução industrial foi precedida por uma nova gama de 

inventos e de construções teóricas que modificariam sensivelmente o ritmo de vida 

das pessoas ao redor do mundo. Chama-se a atenção neste trabalho para o papel 

desempenhado pelas as técnicas de geração, transmissão e distribuição de energia 

elétrica e pela invenção do avião. Essas duas novidades da técnica permitirão uma 

maior integração entre pessoas, países e capitais, estreitando os horizontes 

continentais que separavam as pessoas e os países. O telégrafo e o telefone 

também irão colaboara para a compressão do espaço e revolucionar os meios de 
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comunicação à distância e internacional. As distâncias foram encurtadas pela 

tecnologia e disso soube muito bem se aproveitar o elemento colonizador do modo 

de produção capitalista que estendeu, para além das fábricas, a lógica da troca 

desigual que passa a ser projetada sobre os países empobrecidos (periféricos oiu do 

Terceiro Mundo). 

Como se vê, toda essa conjuntura econômica e social facilitou em grande 

medida os conflitos mundiais que sucederam o primeiro período de concentração 

econômica acelerada da história ocidental. Note-se ainda que nos Estados Unidos 

da América já se haviam formado grandes empresas e se percebia no mercado em 

geral um tendência à concentração econômica através dos trustes e das fusões e 

incorporações de empresa. A chamada corrida para o oeste, oficializada com a 

Declaração de 1776, que deu ensejo à colonização e exploração de novos territórios 

ainda não apropriados pela população das Treze Colônias também pode ser 

apontado como um dos fatores históricos da concentração econômica pois a política 

desse período incentivou de modo privilegiado a formação de grandes empresas 

para a construção das infra-estruturas rurais e urbanas para atender as 

necessidades básicas dos colonos deslocados para o oeste.  

É dessa época a construção inicial do conjunto normativo da concorrência 

nos Estados Unidos da América, com a publicação do Sherman Act, em 12 de julho 

de 1890, da Lei Pública n.º 205, de 26 de setembro de 1914, que instituiu a Federal 

Trade Comission e do Clayton Act, de 15 de outubro do mesmo ano. Essa postura 

de intervenção do Estado na economia através de normas jurídicas é fator de 

grande importância histórica e científica, pois marca o início da intervenção 

sistemática e preventiva do Estado. A título de ilustração da forte concentração 
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econômica chama-se a atenção para as estatísticas trazidas por Harvey48, de que 

entre 1888 e 1902, mais de um terço dos ativos manufatureiros norte-americanos 

haviam passado por fusões. 

Os avanços da técnica e da ciência alteraram, obviamente, a visão de 

mundo do homem do século XIX. A construção de um novo status para o saber e 

para o conhecimento, dessa vez orientado pela racionalidade economicamente 

organizada, típica do homo oeconomicus possibilitou a aceleração do processo de 

desencantamento do homem e do universo, e as trocas passaram a ser regidas 

quase que totalmente em face de ações estratégicas com vistas a perpetuação da 

lógica do intercâmbio desigual. 

Nesse passo, um novo tipo de saber eminentemente técnico e pragmático 

ganha corpo, rompendo de vez com os dogmas da tradição anterior, o saber técnico 

e científico começa a ser marcado por um dos mais caros princípio da modernidade: 

a eficiência. Estudando a questão da eficiência na construção e legitimação do saber 

a partir da Revolução Industrial (a primeira) e seus desdobramentos ao longo do 

século XX, Lyotard49 faz uma afirmação importantíssima sobre o critério econômico 

para a legitimação do saber produzido pelo Direito e pela ciência:  

O que se produz ao final do século XVIII, quando da primeira revolução 
industrial, é a descoberta da recíproca: não há técnica sem riqueza, mas 
não há riqueza sem técnica. Um dispositivo técnico exige um investimento; 
mas visto que otimiza a performance à qual é aplicado, pode assim otimizar 
a mais-valia que resulta dessa melhor performance. Basta que essa mais-
valia seja realizada, que dizer, que o produto da performance seja vendido. 
[...] É neste momento preciso que a ciência torna-se uma força de produção, 
isto é, um momento na circulação do capital. 

                                                 
48 HARVEY, David. Condição pós-moderna. Trad. Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. 
7.ed. São Paulo: Loyola, 1998, p.120. 
49 LYOTARD, Jean-François. A condição pós-moderna. Trad. Ricardo Corrêa Barbosa. 5.ed. Rio de 

Janeiro: José Olympio, 1998, p.81-84. 
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É mais o desejo de enriquecimento que o de saber que impõe de início aos 
técnicos o imperativo da melhoria das performances e de realização dos 
produtos. 

[...] 

O Estado e/ou a empresa abandona o relato de legitimação idealista ou 
humanista para justificar a nova disputa: no discurso dos financiadores de 
hoje, a única disputa confiável é o poder. Não se compram cientistas, 
técnicos e aparelhos para saber a verdade, mas para aumentar o poder. 

[...] 

O horizonte deste procedimento é o seguinte: sendo a “realidade” que 
fornece as provas para a argumentação científica e os resultados para as 
prescrições e as promessas de ordem jurídica, ética e política, pode-se vir a 
ser senhor da ambas sendo senhor da “realidade”, o que as técnicas 
permitem. Reforçando-as, “reforça-se” a realidade, consequentemente, as 
chances de ser justo e de ter razão. 

[...] 

Assim toma forma a legitimação pelo poder. Este não é somente o bom 
desempenho, mas também a boa verificação e o bom veredicto. O poder 
legitima a ciência e o direito por sua eficiência, e esta por aqueles. 

O que importa nessa lição de Lyotard é justamente a denúncia da 

colonização da ciência e do Direito pela técnica que está a serviço do poder. Assim, 

uma vez que a técnica pode manipular a realidade, pode ela também criar as provas 

de “realidade” que irão legitimar as teorias científicas e as decisões jurídicas. É essa 

possibilidade de produção de uma realidade pela técnica que irá permitir aos 

detentores do poder a comprovação (por dados da realidade criada 

intencionalmente) de suas teorias e de suas decisões jurídicas. Esse modelo 

invertido da técnica sobre a ciência e sobre o Direito é que permite uma espécie de 

legitimação estratégica do poder nas ciências de um modo geral50. 

                                                 
50 A tentativa de vários autores recentes, que escreveram após os anos 1980 (no que se 
convencionou chamar de movimento de retorno ao Direito) é justamente a de se preocupar com o 
desenvolvimento de mecanismos de libertação do Direito da colonização oriunda do poder, do 
dinheiro, da religião, da moral e de outras forças sociais que por si só não são democráticas, mas sim 
estratégicas e autoritárias. Contra essa situação é que se volta o grande esforço do Direito pela 
implementação de uma democracia na pós-modernidade, afastando-se por conseguinte a autoridade 
e o poder (econômico em especial) no processo de formação dos mecanismos construtores da 
opinião e da vontade, e isto somente pode ser feito pelo instituto do devido processo (legislativo e 
judiciário-administrativo). Somente através da implantação do modelo juridificante oriundo do devido 
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A Primeira Grande Guerra também representou um marco histórico para 

as cogitações sobre o Direito Econômico. Com ela, adveio o colapso do 

automatismo do liberalismo. A guerra ocorreu tendo em vista que as economias 

estavam entregues às “leis naturais” que já não mais atendiam as pretensões de 

sobreviência dos povos, porque os Estados já apresentavam déficities continuados 

na satisfação de direitos fundamentais e a segurança pública não contava com 

recursos estatais para a sua movimentação. Logo, os Estados perceberam que a 

iniciativa privada, exclusivamente, não socorria às necessidades coletivas. A 

Primeira Grande Guerra aconteceu para alterar esse modelo de Estado-Nação, 

modelo clássico liberal, para que outro modelo fosse adotado, um modelo que 

contemplasse a intervenção do Estado na economia para cuidar daqueles 

segmentos prioritários de sustentação da economia. 

A Primeira Grande Guerra marcou a descrença na ordem natural da 

economia. A partir desse confronto mundial essa descrença foi de tal sorte que se 

radicalizou a ponto de provocar a implantação de Estados Totalitários, como, por 

exemplo, a Alemanha de Hitler e a Itália de Mussolini, que vieram a deflagrar 

posteriormente a Segunda Grande Guerra. Os aliados lutavam justamente contra um 

Estado que se dizia super-potente, onipotente e onividente de onipotência máxima. 

A descrença na ordem natural da Economia provocou uma crença mítica 

na superpotência salvífica dos Estados. Imaginava-se que o Estado era e deveria 

ser um ser todo-onipotente da sociedade política, intervindo na economia para 

                                                                                                                                                         
processo, que é capaz de criar um espaço procedimental apartado da realidade desigual de uma 
sociedade civil já pressuposta, garantindo a todos isonomia, ampla defesa e contraditório, é que se 
poderá conceber o Direito como instrumento de justiça para a comunidade jurídica que, na 
democracia, é a destinatária das normas por ela mesma produzidas no devido processo legislativo. A 
este respeito, veja-se LEAL, Rosemiro Pereira. Processo e hermenêutica constitucional a partir do 
Estado de Direito Democrático. Revista Eletrônica da Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais – Virtuajus, n.º 02/2005, p.12. 
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racionalizar todos os processos de trocas e de investimentos. O Direito Econômico, 

na sua formação, deveria encontrar um divisor conceitual para essas duas posições 

(ordem liberal e intervenção estatal). O Direito Econômico vai se configurar pelo 

surgimento das sociedades industriais. Daí a insistência, com amparo em Farjat, que 

a concentração econômica está na origem da intervenção do Estado na economia e, 

por isso mesmo há uma coincidência inicial entre intervenção estatal e a formação 

histórica do Direito Econômico. 

Nessa esteira de raciocínio, a intervenção do Estado no domínio 

econômico pode ser concebida como resultado último da própria concentração 

econômica, sendo esta, no dizer de Gérard Farjat51, o fator determinante da 

intervenção do Estado na esfera econômica, até então e desde o declínio do 

mercantilismo destinada à atuação livre e irrestrita dos agentes econômicos 

privados. 

Isso também pode ser constado a partir da análise de duas normas 

jurídicas pioneiras que marcam o início do Estado Social: as Constituições do 

México (promulgada em 31 de janeiro de 1917, em Querétaro) e a Constituição de 

Weimar, ou Lei Fundamental como é denominada pelos tedescos (promulgada em 

31 de julho de 1919, na cidade de Weimar). A Constituição do México, de 1917, que 

está em vigor até hoje (com várias emendas, por óbvio) contempla em seu Título VI, 

composto pelo artigo 123 que está subdivido em letras A e B. Na letra A cuida o 

artigo 123, em seus 31 incisos de diversas normas sobre direitos sociais dos 

trabalhadores, em especial os direitos trabalhistas propriamente ditos e os direitos 

de previdência. Na letra B do art. 123 encontram-se as normas aplicáveis aos 

                                                 
51 FARJAT, Gérard. Droit Économique. Paris: Presses Universitaires de France, 1971, p.265. 
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servidores públicos (14 incisos). Por seu turno, a constituição de Weimar além de 

prever direitos sociais para os trabalhadores foi além ao consagrar algumas normas 

básicas acerca da atividade econômica. Em trabalho especializado, assim sintetiza 

Fábio Konder Comparato52 os aspectos econômicos na Constituição de Weimar: 

A seção sobre a vida econômica abre-se com uma disposição de princípio, 
que estabelece como limite à liberdade de mercado a preservação de um 
nível de existência conforme à dignidade humana (art. 151).  

A função social da propriedade foi marcada por uma fórmula que se tornou 
célebre: “a propriedade obriga” (art. 153, Segunda alínea).  

Tal como a Constituição mexicana de 1917, os direitos trabalhistas e 
previdenciários são elevados ao nível constitucional de direitos 
fundamentais (arts. 157 e s.). nesse conjunto de normas, duas devem ser 
ressaltadas. A do art. 162 chama a atenção pela sua extraordinária 
antecipação histórica: a preocupação em se estabelecerem padrões 
mínimos de regulação internacional do trabalho assalariado, tendo em vista 
a criação, à época ainda incipiente, de um mercado internacional de 
trabalho. No art. 163, é claramente assentado o direito ao trabalho, que o 
sistema liberal-capitalista sempre negou. Ele implica, claramente, o dever do 
Estado de desenvolver a política de pleno emprego, cuja necessidade, até 
mesmo por razões de estabilidade política, foi cruamente ressentida pela 
recessão dos anos 30.  

Nos arts. 165 e seguintes foi instituída a participação de empregadores na 
regulação estatal da economia. O movimento fascista tomou por base 
disposições da Constituição de Weimar para deformá-las, criando a 
organização corporativa da economia, sob a dominação do partido único.  

As primeiras manifestações de reação aos problemas oriundos da 

concentração econômica começam a ganhar corpo. Note-se que segundo 

Komparato o art. 165 da Constituição de Weimar garantia a participação dos 

empregadores na regulação estatal da economia e o art. 151 colocou a ordem 

econômica à serviço da dignidade humana. Depreende-se então que tal Constituição 

já havia identificado de modo pioneiro que a concentração econômica causa 

desatendimento dos direitos fundamentais. Essa constatação será objeto de análise 

                                                 
 
52 KOMPARATO, Fábio Konder. A Constituição alemã de 1919. Disponível em, 

<http://www.dhnet.org.br/educar/redeedh/anthist/alema1919.htm>, acesso em 13 jun. 2006. 
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nuclear e aprofundada no segundo capítulo dessa dissertação e, de certo modo se 

constitui no seu tema central. 

Finalmente, encerrando essa primeira fase histórica da concentração 

econômica capitalista, juntamente com a Primeira Grande Guerra foi tramada a 

Revolução Socialista que comparece à história da civilização ocidental como forte 

reação à exploração capitalista imposta aos trabalhadores pela exacerbação da 

lógica da troca desigual. A Revolução bolchevista é que marca o início do socialismo 

real com a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, cujo declínio 

forçado foi decretado oficialmente com a queda do Muro de Berlim em 9 de 

novembro de 198953, significando o término da Guerra Fria e a reunificação da 

Alemanha. 

1.3.3  Do período entre guerras à ascensão do Estado Social 

O curto espaço de tempo que medeia o término da Primeira Grande 

Guerra (1918) e o término da Segunda Grande Guerra (1945) foi suficiente para 

demonstrar que a política liberal clássica não era mais capaz de satisfazer as 

necessidades humanas e sociais daquele tempo. O alto índice de concentração 

econômica atingido nesse período pode ser considerado o embrião das grandes 

corporações internacionais que passaram a dominar o mercado internacional nas 

duas quadras seguintes do século XX.  

                                                 
53 Essa data é de grande importância e para Erick Hobsbaw marca o término do que ele designou de 

Breve Século XX. Segundo essa historiador, talvez um dos mais importantes do século passado, o 
século XX não corresponderia necessariamente a um período de tempo de cem anos. Na visão de 
Hobsbaw o século XX se inicia tardiamente com a superação das contradições do século XIX no 
término da Primeira Grande Guerra em 1918 e termina antecipadamente com o fim da Guerra Fria 
simbolizado na queda o Muro de Berlim, dando início prematuro ao século XXI, o século do 
pluricentismo econômico e político e da formação dos grandes blocos econômicos. HOBSBAWM, 
Erick J. Era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991. Trad. Marcos Santarrita. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1995. 
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Ressalte-se que durante o período entre as guerras as indústrias 

européias e, notadamente as norte-americanas apresentaram contínuo índice de 

crescimento e a manutenção dos processos de fusões, mesmo diante do colapso 

econômico e político da Alemanha e da França. Esse crescimento industrial e 

comercial pode ser explicado, em grande medida pela propagação dos métodos 

científicos da Administração cunhados por Taylor e pela popularização e adoção em 

grande escala das técnicas de produção desenvolvidas inicialmente por Henry Ford, 

o chamado fordismo. 

A importância do fordismo enquanto regime de acumulação54 resulta das 

implicações que esse regime irradiou para toda a economia no período entre guerras 

e mais acentuadamente após 1945. 

Tanto o fordismo como o taylorismo buscavam a intensificação da 

produtividade nas grandes linhas de montagem de veículos, máquinas, 

equipamentos e de bens de consumo não duráveis, como alimentos, roupas e 

produtos de higiene e limpeza. A implantação prática das tecnologias oriundas da 

segunda Revolução Industrial e o estreitamento das distâncias através dos novos 

meios de transporte de comunicação ocasionou um surto de barateamento dos 

custos de produção. Por outro lado, a introdução não planejada das tecnologias de 

automação industrial nas fábricas e linhas de montagem, aliada à mecanização da 

produção agrícola ocasionou um grave surto de desqualificação dos trabalhadores 

que, de um modo geral não estavam preparados para operar os sistemas 

                                                 
54 Dentro do modo de produção capitalista é possível identificar vários regimes de acumulação. Nesse 
tópico temos em conta o regime fordista de acumulação. Nesse sentido, um regime de acumulação, 
segundo Harvey, “...descreve a estabilização, por um longo período, da alocação do produto líquido 
entre o consumo e a acumulação; ele implica alguma correspondência entre a transformação tanto 
das condições de produção como das condições de reprodução de assalariados.” HARVEY, David. 
Condição pós-moderna. Trad. Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. 7.ed. São Paulo: 
Loyola, 1998, p.117. 



 

 

52 

 

tencológicos postos à sua disposição. Sem contar que muitos postos de trabalho 

foram rapidamente fechados, recebendo em seu lugar máquinas e modelos de 

utilidade que literalmente dispensavam o trabalho humano nas linhas de produção. 

No que tange ao mercado financeiro, a necessidade rápida de expansão 

das indústrias levou inúmeros capitalistas a abrirem os quadros societários de suas 

empresas para investimentos de terceiros, mediante a promessa de lucros certos e 

rápidos. A revolução nas telecomunicações e nos meios de transporte possibilitou 

por sua vez a integração do comércio nacional e a dinamização das vendas de 

ações no mercado de bolsa e de balcão, o surgimento de várias companhias abertas 

de cunho institucional e a aceleração dos investimentos e especulações financeiras. 

Em conseqüência, o que se observou em grande parte da Europa e dos 

Estados Unidos da América foi o crescimento acelerado do desemprego e a perda 

do poder econômico dos consumidores, agora em sua maioria já despedidos das 

fábricas altamente mecanizadas. Essa aceleração do tempo de produção permitiu 

também a diminuição do giro do capital, ou seja, o capital empregado na produção 

passou a ser mais rapidamente recuperado, graças à aceleração do tempo produtivo 

que levou à intensificação da produtividade. Todos esses fatores de diminuição do 

tempo e dos custos para o transporte de cargas e para a transmissão de dados e de 

informações oportunizaram a sofisticação dos métodos de apropriação de mais-

valia, aprofundando as dinâmicas capitalistas que têm origem na lógica da troca 

desigual. Por conseguinte, uma vez intensificada a apropriação de mais-valia, 

poderiam os capitalistas empregar cada vez menos pessoas em seus 

empreendimentos, uma vez que a tecnologia gerada nas revoluções industriais dos 
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séculos XVIII  XIX introduzira máquinas capazes de substituir, em termos de 

produção55, o trabalho humano. 

Durante as décadas de 1920 e de 1930 era comum se observar nos 

centros das grandes e médias cidades norte-americanas a distribuição de sopa e de 

pão para a grande massa humana desempregada e desqualificada para o trabalho. 

A inibição do consumo, aliada à escalada da produção em série ocasionou o que se 

convencionou chamar de crise de superprodução (Grande Depressão), uma crise 

avassaladora que em 1929 culminou com a quebra da bolsa de Nova Iorque e que 

desencadeou processos de falências e concordatas generalizadas na América em 

especial, e também na Europa.  

Na Alemanha, derrotada em seus propósitos na Primeira Grande Guerra, 

ao que se assistiu entre 1918 e 1938 foi um período de intensa desestabilização 

econômica, em grande parte provocada pela sucumbência generalizada que a 

guerra lhe rendeu, sem contar com os altos índices de inflação e do crescente 

movimento especulativo dos bancos e demais instituições financeiras daquele país. 

Esse clima de instabilidade econômica, conjugado com os fatores políticos e com o 

oportunismo da ideologia nazista desembocou na formação de um líder carismático 

(o fürer) capaz de mobilizar grande parte da população alemã para um projeto 

político-econômico-social mítico e onipotente, sintetizando no Estado Alemão (Reich) 

as vontades individuais em um amálgama de fé e racionalidade nunca anteriormente 

visto. A ascensão de Adolf Hitler ao poder central foi o início do estopim de um novo 

confronto mundial. 

                                                 
55 Nesse ponto se faz imprescindível diferenciar o trabalho humano, que gera mais-valia, do trabalho 
da máquina, que gera produção, porém não libera mais-valia. Daí porque a tendência decrescente 
das taxas de lucro nos empreendimentos de alta tecnologia agregada. Veja-se a respeito ANTUNES, 
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A Segunda Grane Guerra do século XX não pode ser vista tão somente 

como uma luta do bem contra o mal, em uma espécie de maniqueísmo reducionista 

que mais afasta do que aproxima o estudioso de qualquer esclarecimento científico. 

A Segunda Grande Guerra pode ser observada sob um ângulo político e 

principalmente econômico que privilegia a elucidação das reais causas de toda e 

qualquer guerra: a sede de poder. Esse poder, na modernidade tardia, será exercido 

com primazia na esfera econômica, visto que o princípio do ganho, cuja ferramenta 

essencial é a lógica da troca desigual, se não for pautado por políticas econômicas 

equalizadoras de desenvolvimento econômico, leva a inevitáveis conflitos. 

A falta de política, aqui entendida como negação da violência56, é que 

possibilita a criação de espaço de silêncio eloqüente na comunidade jurídica e, por 

conseguinte, a instauração de estados de guerra. Esse silêncio derivado da falta de 

políticas como médium lingüístico das expectativas humanas é muitas vezes 

apropriado por argumentos econômicos de autoridade, que não se dando a uma 

discursividade processualizada pelo Direito culmina na violação de direito, ou seja, 

em um estado de violência. Nesse passo, a concentração econômica, 

descomprometida com qualquer anseio humano que não seja a simples busca do 

lucro pode ser apontada como fator decisivo para o acontecimento das convulsões 

sociais e das novas idéias que iriam tomar conta do mundo. 

                                                                                                                                                         
Ricardo. Os sentidos do trabalho – ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. São Paulo: 
Boitempo, 1999, p.119 e ss. 
56 A violência é entendida nesse trabalho como a violação de direitos. Essa violação de direitos pode 

se estabelecer por dois mecanismos: através de uma ação não consentida (coação) e através de um 
consenso viciado mediante a colonização da formação da opinião e da vontade. Essa última forma de 
violência fica bem clara quando, no processo de construção da lei (devido processo legislativo), a 
vontade da maioria é capturada pelo poder (da mídia, do dinheiro, da tradição ou do carisma). Sobre 
o assunto, ver LEAL, Rosemiro Pereira. Processo e democracia – ação jurídica como exercício da 
cidadania. In: Revista Eletrônica da Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia Universidade Católica 
de Minas Gerais – Virtuajus, ano 2005, n.º 2. 
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A necessidade de políticas econômicas para a correção das distorções do 

liberalismo clássico e da concentração por ele propiciada foi satisfeita de maneiras 

distintas na modernidade, e a Alemanha pode ser tomada como um exemplo disso. 

Se, por um lado se levanta um Reich todo-poderoso, onisciente, onipotente e 

carismático que propõe a condução da economia com mãos e ferro e estrito controle 

estatal para a glória da raça ariana, por outro lado, ao fim da guerra, a Alemanha é 

dividida em duas (a ocidental, capitalista e a oriental, socialista). Tanto o Estado 

dirigista e interventor de Hitler como a utopia da abolição dos meios privados de 

produção (comunismo, do qual o socialismo seria o prelúdio) são postos em 

movimento na tentativa de aplacar as profundas desigualdades e as promessas não 

cumpridas pelo capitalismo liberal. Essa posição ideologicamente contraposta entre 

o capitalismo e o socialismo também pode ser identificada como uma das condições 

para que a Segunda Grande Guerra eclodisse e vindo ao encontro aos interesses 

capitalistas estratégicos que, ao invés de saírem da guerra empobrecidos, saíram 

ainda mais fortalecidos, como é o caso dos Estados Unidos da América. Assim, 

entende-se como a Segunda Grande Guerra constituiu-se em uma espécie de tábua 

de salvação para a crise de superprodução dos anos 1930. A guerra, com o seu 

grande potencial destrutivo de bens e de pessoas serviu de alívio imediato para os 

sofrimentos decorrentes da superprodução nos EUA.57 

A implantação irrestrita de um novo tipo de organização política e social 

se torna uma necessidade premente nos países ocidentais atemorizados com os 

                                                 
57 A questão da destruição dos excedentes no capitalismo (encarada inicialmente como destruição 
criativa por Schumpeter, que analisa o fenômeno sob a ótica liberal), passa a ser entendida como 
necessidade intrínseca daquele modo de produção para barrar as crises de superprodução. A 
respeito da temática confira-se SCHUMPETER, Joseph A. Teoria do desenvolvimento econômico: 
uma pesquisa sobre lucros, capital, crédito, juros e ciclo econômico. Trad. Laura Shlaepper. Rio de 
Janeiro: Fundo de Cultura, 1961. Para uma crítica de Schumpeter ver HARVEY, David. Condição pós-
moderna. Trad. Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. 7.ed. São Paulo: Loyola, 1998, p.26. 
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fantasmas da Guerra e do socialismo soviético. As reivindicações sociais, 

trabalhistas e previdenciárias das classes populares desfavorecidas em face do alto 

índice de concentração econômica que precedera as Grandes Guerras enfim 

começam a ser ouvidas. Desse contexto, deriva a implantação do paradigma do 

Estado de Bem Estar Social, ou simplesmente Estado Social, contraposto a uma 

política individualista e essencialmente econômica do Estado Liberal. Estavam 

lançadas as bases do Estado Social, autoritário, paternalista e interventor no 

domínio econômico. 

A conquista teórica do direitos sociais, também chamados de direitos 

fundamentais de segunda geração (em cotejo com os direitos individuais de primeira 

geração) data desse paradigma de Estado, e muitas construções jurídicas, como o 

Direito do Trabalho e vários campos normativos ditos tuitivos são fruto desse 

período. 

No campo econômico o Estado passa de simples espectador das lutas 

travadas na sangrenta arena do mercado e passa a dirigir com maior rigor a 

economia. A elaboração de planos econômicos gerais, destinados a regrar a 

atuação do Estado no domínio econômico bem como a direcionar e fomentar certas 

atividades econômicas é também um traço marcante do Estado Social que vai se 

propagar para o paradigma do Estado Democrático de Direito. Economias 

planificadas58, tanto capitalistas como socialistas afloram em todo o mundo. 

                                                 
58 Interessante é notar proximidade temporal sucessiva do fenômeno do planejamento com os 
períodos de guerra. Alguns autores, como Cabral de Moncada, CABRAL DE MONCADA, Luís S. 
Direito Económico. 2.ed. rev. e atual. Coimbra: Coimbra editora, 1988, p.399. explicam isso a partir da 
idéia geral de esforço econômico de guerra da intervenção pesada feita pelo Estado nos momentos 
mais críticos do caos econômico gerado pela perturbação da ordem liberal. A racionalidade 
planejadora estaria, para tais autores, aflorada nos períodos de guerra. Embora não seja matéria 
específica do presente trabalho, o plano econômico e as noções de planejamento não são aqui 
encaradas dessa maneira, mas sim como um esforço genuinamente democrático (e por isso 
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Já em 1944 as novas idéias políticas e econômicas passam ganhar corpo, 

destacando-se desse momento em diante as principais modificações sofridas pelo 

modo de produção capitalista após 1945, para então se chegar à plena 

compreensão do atual estágio de desenvolvimento do capitalismo global e das 

formas com que se manifesta a concentração econômica no final do século XX e no 

início do século XXI. Por isso, essa nova organização jurídico-político-econômica 

que marcou mais da metade do século XX será estudada com maior detalhamento 

no próximo item. 

1.3.4  Do Acordo de Bretton Woods ao declínio das políticas keynesianas 

Durante o período em que durou a Segunda Grande Guerra, os Estados 

Unidos da América atuaram como fornecedores de alimentos, armas, 

medicamentos, munição e provisões em geral para a Europa e para outros países 

envolvidos na guerra. De 1937 a 1945 os EUA acumularam uma grande quantidade 

de reservas em dinheiro, provenientes do comércio internacional em que suas 

empresas atuavam como grandes fornecedores. Assim, ao término da Segunda 

Grande Guerra esse país despontava como o maior credor internacional e como o 

único país hegemônico que não havia sofrido em seu território as perdas e 

devastações da guerra, o que lhe assegurou posição privilegiada no cenário 

internacional. Por isso a sua marcante influência no alinhamento econômico 

internacional inaugurado pela Conferência de Bretton Woods, e a assunção do papel 

de credor para a reconstrução da Europa e do Japão. 

                                                                                                                                                         
discursivamente contraposto a uma racionalidade instrumental) com vistas ao desenvolvimento 
racional de políticas econômicas comprometidas com a satisfação dos direitos fundamentais, como se 
verá nos próximos capítulos. 
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Conforme Rosemiro Leal, antes mesmo de finda a Segunda Grande 

Guerra, com a rendição da Alemanha e posteriormente do Japão, os países 

enriquecidos (hegemônicos) já haviam se reunido para traçar os novos fundamentos 

da ordem jurídico-econômico-política que passaria e marcar o capitalismo tardio.59 

Segundo o autor60, apoiado nas lições de Michael Moffit: 

As nações aliadas, antes mesmo da rendição da Alemanha ocorrida a 08 de 
maio de 1945 e da dizimação do Japão a 02 de setembro de 1945, já 
ansiavam urgentemente, sob a direção dos Estados Unidos e da Inglaterra, 
por novos fundamentos jurídico-econômico-políticos, para o mundo após a 
Segunda Grande Guerra Mundial, conforme se colhe da lição de Michael 
Moffit em obra especializada. 

Foram três semanas de longos debates em que se despontavam as figuras 
de John Maynard Keynes e Henry Dexter White, assessor do Secretário do 
Tesouro americano, Henry Morgenthau. Ambos sugeriram a criação jurídica 
do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Internacional para a 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD – Banco Mundial), como 
instituições jurídico-financeiras controladoras do novo modelo liberal e 
internacionalista que, por força dos acordos firmados, se tornou o arcabouço 
jurídico-internacional para a “maior expansão econômica da história”. 

Estavam assim lançadas as bases para a continuidade do desenvolvimento 

do capitalismo na segunda metade do século XX e início do século XXI.  

Após o efetivo término da Segunda Grande Guerra, com a rendição final 

do Japão no dia 02 de setembro de 1945, os Estados Unidos da América assumem 

a posição central no panorama político, econômico e financeiro entre os países 

enriquecidos. Essa posição monolítica de liderança dos EUA lhe assegurou um lugar 

privilegiado no cenário internacional, permitindo que utilizasse das suas reservas 

provenientes do fornecimento de suprimentos para a Europa durante os anos de 

guerra para o posterior financiamento, em dólares, da reconstrução da própria 

Europa. Essa política econômica externa dos Estados Unidos da América para com 

                                                 
59 Capitalismo tardio é a expressão utilizada por Ernest Mandel, e O Capitalismo Tardio (1972) para 

designar a fase das grandes empresas e da acelerada concentração econômica, que se contrapõe a 
um modelo de concorrência inicial quando o mercado ainda podia ser definido como atomista. 
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o a Europa ficou conhecida como Plano Marshall, ao passo que a política econômica 

interna adotada nos EUA e na maior parte dos demais países ocidentais, com a 

ascensão do Estado de Bem Estar Social (Welfar State) constitui-se em uma política 

intervencionista sugerida especialmente por John Maynard Keynes. 

Nesse passo é que o Plano Marshall faz parte de uma estratégia que 

somente será revelada por completo muitos anos depois, com o Golpe de 

Washingotn, de 1971, através do qual se faz o desatrelamento do dólar ao lastro 

ouro, permitindo a sua livre flutuação como moeda hegemônica para as trocas 

internacionais, fato esse que iria inaugurar uma nova etapa no capitalismo mundial. 

O Plano Marshall, de 05 de junho de 1947, posteriormente transformado 

em Lei (americana) em 05 de abril de 1948, determinava a destinação de dólares a 

baixo custo, e muitas vezes a custo zero (doação) para as economias européias em 

dificuldade. Simultaneamente foi aprovado pelo Congresso Norte Americano o 

European Recovery Program e os países centrais da Europa foram constrangidos 

pelos EUA a criarem a Organização Européia de Desenvolvimento Econômico – 

OECE (posteriormente transformada em OCDE)61 para servir de organismo receptor 

e gestor dos dólares destinados à reconstrução da Europa. Por óbvio que a OECE 

se constituiu em órgão de monitoramento e fiscalização da economia européia pelos 

Estado Unidos da América, agente financiador e mentor de todo o plano de 

                                                                                                                                                         
60 LEAL, Rosemiro Pereira. Curso de Direito Econômico-Comunitário. Teoria do Direito e técnica 
processual nos blocos econômicos. Porto Alegre: Síntese, 2001, p.23. 
61 Conforme notícia histórica trazida por Rosemiro Leal “Com a OCDE, nos termos da Convenção de 
Paris de 04 de dezembro de 1968 (art. 1º) , iniciou-se a dolarização do planeta, a pretexto de 
contribuição para o desenvolvimento, pela concessão de capitais, assistência técnica e alargamento 
das exportações, como forma difusora do Padrão de Acumulação de Capitais centrado no dólar.” In: 
LEAL, Rosemiro Pereira. Curso de Direito Econômico-Comunitário. Teoria do Direito e técnica 
processual nos blocos econômicos. Porto Alegre: Síntese, 2001, p.30. 
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recuperação econômica. Destaca Rosemiro Leal62, acerca da OECE e da OTAN 

(Tratado do Atlântico Norte) que: 

Essas precauções tutelares de enorme habilidade estratégica dos Estados 
Unidos, para que a Velha Europa não se lhes escapasse das mãos, é que 
propiciaram a liberação do auxílio financeiro do Plano Marshall à OECE que 
se compunha, segundo Mota de Campos, de 16 (dezesseis) países: Áustria, 
Bélgica, Dinamarca, França, Grécia, Irlanda, Islândia, Itália, Luxemburgo, 
Noruega, Países-Baixos, Portugal, Reino Unido, Suécia, Suíça e Turquia, 
não contando os Estados Unidos e o Canadá que também dela 
participavam como associados, para o devido apoio logístico na distribuição 
das doações financeiras e expansão tecnológica americana na implantação 
das novas bases industriais da Europa. 

Em contrapartida, a Europa, atenta aos interesses velados dos EUA com 

a doação de dólares, tratou de iniciar um projeto de cooperação econômica (que 

posteriormente assumiria também contornos jurídicos e políticos) com a aprovação 

do Tratado da Comunidade Européia do Carvão e do Aço – CECA, idealizado por 

Jean Monnet e Robert Schuman. Note-se que o tratado CECA tomo como base de 

regulação justamente duas matérias-primas chave par ao desenvolvimento 

industrial: o carvão e o aço, cuja disputa de exploração entre França e Alemanha fio 

o estopim econômico para a Primeira Grande Guerra. Seguindo-se a esse tratado 

muitos outros foram assinados entre os membros da atual União Européia com 

vistas a formação de uma comunidade supranacional. Dentre esse tratados 

destacam-se o EURATOM (regulando os usos de energia atômica para fins 

pacíficos) e o Tratado de Roma, ambos de 1957 e, mais recentemente o Tratado de 

Maastricht, de 1992 e o Tratado de Amsterdã, de 1997.63 

No plano internacional, o que se percebe é a bipolarização do mundo, a 

ecolsão de guerras entre o capitalismo e o socialismo como as do Vietnã, Coréia, 

                                                 
62 LEAL, Rosemiro Pereira. Curso de Direito Econômico-Comunitário. Teoria do Direito e técnica 

processual nos blocos econômicos. Porto Alegre: Síntese, 2001, p.28. 
63 LEAL, Rosemiro Pereira. Curso de Direito Econômico-Comunitário. Teoria do Direito e técnica 

processual nos blocos econômicos. Porto Alegre: Síntese, 2001, p.29. 
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Camboja, Afeganistão e Irã-Iraque, dentre outros conflitos regionalizados sempre 

fomentados pelos EUA. A par disso nota-se uma crescente movimentação financeira 

que iria culminar posteriormente, já na década de 1970, no deslocamento do eixo do 

modo de produção capitalista da indústria e do comércio para um capitalismo 

financeiro e globalizante, onde o capital se tornou a principal mercadoria a ser 

negociada.64 

Enquanto isso, a política econômica interna da grande maioria dos países 

ocidentais  ainda é aquela ditada pelos teoremas gerais do keynesianismo: geração 

de empregos, acolhimento paternalista de direitos sociais, implementação de 

grandes gastos com infra-estruturas e com previdência e saúde pública para atender 

os trabalhadores que continuaram submetidos à lógica do intercâmbio desigual. De 

fato, o Estado Social serviu não apenas ao povo empobrecido, mas também a todo o 

setor privado da economia, uma vez que esse novo Estado atraiu para si a dívida 

social deixada pelo liberalismo econômico que o precedeu. Esse movimento de 

assunção da dívida social liberou as empresas para continuarem crescendo sem 

maiores contestações com a clara e progressiva internacionalização da economia 

que culminaria nas ruínas desse paradigma.  

O assim denominado keynesianismo constitui-se basicamente em uma 

política econômica ainda de cunho liberalizante, porém fazendo algumas 

concessões aos prejudicados pela concentração econômica, o que se deve muito à 

constatação da necessidade de se reativar o consumo através de um mínimo de 

bem estar da população. Daí porque, para Keynes, o Estado deve intervir na 

economia de modo a regular as distorções e falhas de mercado, criando novos 

                                                 
64 LEAL, Rosemiro Pereira. Direito Econômico: soberania e mercado mundial. 3.ed. rev. e aum. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2005, p.97. 



 

 

62 

 

empregos, desenvolvendo diretamente algumas atividades econômicas e 

concedendo às massas humanas alguns benefícios e direitos sociais capazes de 

minimizar, ainda que a altos custos, o sofrimento e a angústia geradas na 

modernidade. 

Uma análise preliminar da teoria de Keynes permite concluir que as 

soluções pragmáticas propostas são duas: o estímulo ao consumo e o incentivo ao 

investimento. Keynes65 afirmava, com apoio em lições de Bertand Russell66 que o 

acúmulo de poupança, ao contrário do que diziam os economistas conservadores, 

não era fator de enriquecimento, mas sim uma das principais causas do desemprego 

e da recessão econômica generalizada sentida nos anos 1930. Para a reativação da 

economia, Keynes entendia ser indispensável a inversão de capitais, isto é, o 

investimento de dinheiro na produção, gerando empregos para que houvesse a 

reabilitação do mercado. Tudo isso teria de ser feito, por óbvio, através de políticas e 

intervenções do Estado diretamente na economia de modo a impulsionar a 

propensão ao consumo e os incentivos à inversão de capital.  

Para Keynes também seria necessária a redução das taxas de juros, de 

modo a impulsionar os poupadores e especuladores a investirem na produção de 

bens de consumo e, com isso gerar-se-iam mais empregos. Também a intervenção 

direta do Estado, por meio de empresas públicas prestadoras de serviços 

                                                 
65 KEYNES, John Maynard. Teoria Geral do Emprego, do juro e do dinheiro. Trad. Nuno Fidelino de 
Figueiredo. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1964, p.87. 
66 Ao que tudo indica a denúncia de Keynes, de que a poupança era fator de impedimento do 

desenvolvimento econômico, foi colhida em Bertrand Russell, que já em 1932 escrevia contra a 
poupança e a favor da reativação do consumo, em seu artigo entitualdo O elogia ao ócio. Nesse 
artigo Russelll afirma textualmente que “Quando uma pessoa gasta seu rendimento, está alimentando 
com este gasto tantas bocas quanto as que esvazia com seu ganho. O verdadeiro vilão, sob este 
ponto de vista, é o indivíduo que poupa. Se ele apenas deixa sua poupança num pé-de-meia, é claro 
que não está ajudando a criar empregos. Mas se ele investe a sua poupança, a questão é menos 
óbvia, e criam-se diferentes situações.” In: RUSSELL, Bertrand. O elogio ao ócio. 4.ed. Trad. Pedro 
Jorgensen Júnior. Rio de Janeiro: Sextante, 2002, p.24. 
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beneficentes e de interesse social se fazia necessária para, a um só tempo gerar 

novos empregos e satisfazer os anseios de grande parte da população. Em singular 

estudo sobre a obra de Keynes, Vigodski afirma que “Ele recusava-se a crer na força 

auto-reguladora do mecanismo capitalista.” 67 Mais adiante, o mesmo autor sintetiza 

a teoria geral, citando o próprio Keynes, nos seguintes termos: 

Recomendava insistentemente “a ampliação das funções do Governo 
relacionadas com a tarefa de coordenação da propensão a consumir e dos 
incentivos de inversão... como o único meio prático de possível de evitar a 
completa ruína das formas econômicas existentes e como uma condição de 
êxito do funcionamento da iniciativa privada”. 

Nessa tese de Keynes entrelaçam-se caprichosamente duas idéias 
contraditórias. De um lado, ele como que sente a situação crítica do 
capitalismo, compreende que as formas econômicas vigentes, ou seja, o 
sistema capitalista contemporâneo, em conseqüência do desarranjo de seu 
mecanismo econômico, encontra-se à beira da ruína. De outro lado, ele se 
esforça por difundir a opinião de que existe a possibilidade de assegurar as 
condições necessárias ao funcionamento com êxito do sistema capitalista. 
Para isso, afirma ele, é bastante por meio da intervenção estatal pressionar 

a propensão ao consumo e reforças os incentivos à inversão.68 

No mesmo sentido, Rosemiro Leal reconhece que o Estado Social 

significou, em relação à crise de superprodução, um instrumento de salvação do 

capitalismo. 

A passagem da manufatura para a maquinofatura trouxe complicações 
deveras preocupantes para o teorizadores do sistema capitalista, porque, ao 
lado da cultura obcecante do lucro, trona-se estrutural para o capitalismo o 
aumento do consumo. Para obter consumidores é necessário distribuir 
renda, e distribuir renda e, para distribuir renda, é necessário empregar 
pessoas ou gerar atividade de ganho para as pessoas. Ora, se o capitalismo, 
para produzir, não precisa mais das pessoas (mão-de-obra), é claro que o 
sistema viveria uma encruzilhada aparentemente fatal se não fora o fato de ser 
o Estado capitalista o viabilizador do sistema. O Estado é que socializa o 

prejuízo dos capitalistas, repartindo-o para toda a nação (Keynes).69 

                                                 
67 VIGODSKI, L. S. Teorias do desenvolvimento econômico. In: História das doutrinas econômicas. 
Org. VIGODSKI, S. L.; AFANASSIEV, V. S.; GROMEKA, v.I. Trad. Renato Guimarães. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1967, p.383. 
68 VIGODSKI, L. S. Teorias do desenvolvimento econômico. In: História das doutrinas econômicas. 
Org. VIGODSKI, S. L.; AFANASSIEV, V. S.; GROMEKA, v.I. Trad. Renato Guimarães. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1967, p.383. 
69 LEAL, Rosemiro Pereira. A descidadanização pelo emprego no capitalismo mundial. In: 

Relativização inconstitucional da coisa julgada. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p.176. 
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Todo esse financiamento estatal do bem estar social e do consumo em 

massa ocultou durante boa parte dos “anos dourados” a realidade de uma economia 

internacional desumana e concentracionista, ditada a partir dos grandes centros 

financeiros mundiais. O alto grau de endividamento dos Estados provocou nos 

países empobrecidos (periféricos) como o Brasil surtos de rápido crescimento 

(milagre econômico brasileiro das décadas de 1960/1980) seguidos de longos 

períodos de inflação corrosiva da moeda. Nos países enriquecidos e capitalizados 

pelos dólares oriundos do Plano Marshall o efeito inverso foi observado, sendo que 

os EUA, Canadá, Austrália, Europa e Japão se afirmaram como as grandes 

potências a comandar o mundo subdesenvolvido a partir das instituições financeiras 

internacionais cridas e fortalecidas após a Segunda Grande Guerra.70 

Em síntese, toda a tese de Keynes pode ser vista sob a perspectiva de 

reabilitação e expansão do mercado consumidor como meio para aplacar a grave 

crise de superprodução do período entre guerras. Essa necessidade constante de 

expansão de mercado, seja através da conquista de novos territórios por acordos 

internacionais ou através guerras, seja através da inovação tecnológica que 

estrategicamente impõe a obsolescência prematura dos bens de consumo, seja 

através da criação de necessidades humanas fictícias através de indústria cultural e 

da mídia é traço marcante do modo de produção capitalista que, para se manter 

ativo e prodigioso, deve sempre contar com uma expansão da capacidade de 

consumo de bens, serviços e, mais atualmente de capitais. 

Observe-se que, ao se analisar o movimento financeiro nos anos que se 

seguiram à conferência de Bretton Woods, percebe-se com clareza a crescente 
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emissão de dólares pelos EUA para a realização de empréstimos a custo zero para 

a Europa e Japão. No entanto, esses dólares, como se soube em 1971, estavam 

completamente desvinculados do padrão ou lastro em ouro. Esse episódio, 

conhecido como o Golpe de Washington, de 1971, proclamado pelo Presidente 

Richard Nixon, é que possibilitou ao dólar se tornar moeda hegemônica mundial, 

servido de referência para as trocas internacionais e para a medição do valor das 

moedas dos demais países. É justamente nesse ponto que se passa de um regime 

de acumulação rígida de capitais para um regime flexível de acumulação, lançando-

se as bases do novo capitalismo financeiro, totalitário e globalizante.71 

No que tange à organização econômica privada (infraestrutura, no sentido 

que lhe é atribuído por Marx), ao longo dos trinta primeiros anos que se sucederam 

ao término da Segunda Grande Guerra o fordismo foi popularizado e expandiu-se 

para a maior parte dos países capitalistas. Esse sistema produtivo, inicialmente fabril 

porém posteriormente irradiado para outros setores, como os do comércio e da 

prestação de serviços (veja-se o exemplo da rede de lanchonetes Mc’Donalds) 

andou lado a lado com o keynesianismo, e foi um dos fatores que possibilitou o seu 

sucesso ao reativar o mercado instituindo as figuras da produção e do consumo de 

massa, bem como da reprodução em massa da força e trabalho e das relações 

sociais inspiradas pela indústria cultural hollywoodiana. O forte crescimento 

econômico experimentado até o início das crises do petróleo (de 1973 em diante) 

simbolizava a vitória do capitalismo sobre a crise do anos 1930, marcando os 

denominados anos dourados do sonho norte-americano de consumo em massa, 

aumento do emprego e estabilidade econômica. 
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Analisando com mais cuidado o fordismo, concebido como regime de 

acumulação rígida de capital, é possível apontar-lhe as seguintes características 

básicas, segundo esquema proposto por Marcos Augusto de Castro Peres72:  

a) crescimento dimensional da grande indústria, através da 

intensificação da produtividade pela adoção de tecnologias como o 

parcelamento da produção, a setorização das fase produtivas e a 

implantação da linha de montagem (esteiras rolantes) mediante a 

adoção das técnicas da administração científica (taylorismo) e de 

avanços da eletro-mecânica; 

b) crescimento vertical das empresas, ou verticalização econômica 

(concentração na unidade), através da qual as grandes indústrias 

passam a controlar diretamente várias das etapas da produção; 

c) produção em série par a estandardização dos produtos com vistas à 

facilitação de um padrão de economia de escala; 

d) reprodução em massa da mão-de-obra, com altos investimentos em 

escolas técnicas (formadoras de operários qualificados) e na 

consolidação de centros tecnológicos (para a geração de 

conhecimento objetivo orientado pragamaticamente para a redução 

de custos e ampliação do consumo); 

e) redução progressiva da utilidade dos bens e serviços lançados no 

mercado, seja através da redução do seu tempo de vida útil, seja 

através da obsolescência tecnológica e midiática previamente 

planejada; 

f) fortalecimento dos sindicatos patronais e de empregados, o que 

possibilitou formas corporativas de atuação estatal sobre a produção 

                                                 
72 PERES, Marcos Augusto de Castro. Do taylorismo/fordismo à acumulação flexível toyotista: novos 
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e o consumo em massa, com a adoção de jornadas e salários 

rigidamente estabelecidos; 

g) hierarquia formal, ou seja, o dono da empresa é o patrão; 

h) grandes investimentos na produção e imobilização de capitais 

empregados nas grandes indústrias e corporações; 

i) técnicas de produção rígidas (jornadas de trabalho bem definidas, 

trabalho circunscrito ao lugar da produção, retorno regular dos 

investimentos planejados, redução dos riscos capitalistas), e consumo 

enrijecido pela estandardização dos bens e serviços; 

j) tolerância para pequenos erros, em face do intenso ritmo de 

produção; 

k) sistema intensivo de mão-de-obra nas indústrias; 

l) visão de mundo bipolarizada, maniqueísta e excessivamente 

reducionista propiciada pela Guerra Fria, que favoreceu a valorização 

da vinculação territorial (enraizamento sólido) das empresas dentro do 

espaço territorial do Estado-Nação. 

Todas essas características elencadas servem de base para um jogo 

econômico que permitiu, desde o término da Segunda Grande Guerra, até os anos 

1970 a utilização e o aperfeiçoamento de um modelo de acumulação rígido de 

capitais. A rigidez desse modelo consiste justamente no estreitamento das opções 

lucrativas, quase que em sua totalidade vinculadas aos grandes empreendimentos 

industriais que exigem altas inversões de capital que será imobilizado na esfera 

produtiva sob a forma de equipamentos (bens de capital), matérias-primas, 

estoques, salários e, muitas vezes seguros de vida, planos de saúde coletivos e 

previdência privada subsidiados pelas próprias empresa em benefício de seus 

empregados. Por sua vez, os lucros obtidos em um sistema rígido de produção, 
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altamente planejado e que exigia grandes aportes de capitais eram também obtidos 

de forma rígida e constante, de modo bem distinto da obtenção de lucros através 

das especulações financeiras de alto risco que irão marcar a transição para um 

regime de acumulação flexível após os anos 1970. 

Por fim, é de se observar com atenção o nítido entrelaçamento entre o 

fordismo do pós-guerra e as políticas keynesianas, fato que despertou a atenção de 

Harvey73, que assim se manifesta sobre o assunto: 

O fordismo se aliou firmemente ao keynesianismo, e o capitalismo se 
dedicou a um surto de expansões internacionalistas de alcance mundial que 
atraiu para a sua rede inúmeras nações descolonizadas. A maneira como 
esse sistema veio a existir é uma história dramática que merece ao menos 
um ligeiro escrutínio caso desejemos compreender melhor as transições 
que ocorreram a partir de 1973. 

Como se vê, fordismo e keynesianismo formaram, durante um longo 

tempo, uma combinação de sucesso para a superação da crise de superprodução e 

para um crescimento estável e, até certo ponto, bem estruturado das atividades 

econômicas em um mundo bipolarizado. O entrelaçamento das políticas 

macroeconômicas de matriz keynesiana com as políticas produtivas 

microeconômicas do sistema fordista/taylorista de produção favoreceram a 

estabilização econômica mundial, a recuperação da Europa, a superação da crise de 

superprodução e a consolidação do que  Ernest Mandel chamou de capitalismo 

tardio, marcado pelas grandes corporações, pelos regimes de monopólios estatais e 

pelo decréscimo da livre concorrência. 

Todo esse surto de crescimento econômico, em grande medida 

sustentado pela intervenção e pelas políticas assistencialistas do Welfare State, 
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juntamente com a reabilitação do mercado consumidor, foi paulatinamente 

decrescendo, e com as crises do petróleo iniciadas em 1973, bem como diante 

ascensão do capitalismo financeiro, que iria retirar significativas quantidade de 

capital dos setores produtivos, o Estado Social, e com ele o keynesianismo e o 

fordismo foram perdendo força. Desa forma, as políticas keyensianas também 

deixaram suas dívidas para serem pagas, uma vez que o endividamento estatal, 

tanto interno como externo, na quase totalidade dos países capitalistas chegou, no 

final da década de 1970, a números alarmantes. O endividamento do Estado, as 

sucessivas crises do petróleo dos anos setenta e diante das insatisfações dos 

capitalistas com o alto índice de intervenção estatal na economia, e com o 

decréscimo das taxas de lucro também podem ser apontados como contributos para 

a passagem ao neoliberalismo que marcou os anos oitenta e noventa e que, de 

certa forma, se tem estendido até a aurora do século XXI. 

1.3.5  A passagem para a acumulação flexível de capital e a consolidação 

do capitalismo financeiro mundial 

O marco histórico da passagem do regime de acumulação rígida de 

capital para um regime que se pretende flexível, que nada mais é do que uma das 

variáveis da introdução de um capitalismo financeiro e virtual que agora convive ao 

lado do capitalismo industrial e comercial, é aqui apontado como sendo o Golpe de 

Washington, de 1971. Com esse golpe a ordem econômica mundial sofreu uma 

transformação profunda e radical, embora ainda muito pouco estudada, que 

conduziu os países enriquecidos ao comando de toda a dinâmica de um Sistema 

Econômico Mundial marcado pela concentração econômica (agora em sua face 

financeira e monetária) que vem impondo um modelo global de mercado aos países 
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empobrecidos, perpetuando assim a lógica da troca desigual materializada nos 

modernos instrumentos de dominação que ainda se louvam em uma razão 

instrumental ocultadora dos novos Aparelhos Ideológicos de Estado na 

globalização74. 

Com o Golpe de Washington, de 1971, o então Presidente norte-

americano Rixard Nixon anuncia ao mundo que os dólares emitidos para o 

financiamento da reconstrução da Europa durante o Plano Marshall (1948-1971) não 

possuíam qualquer lastro em ouro, ou seja, tais dólares não eram mais conversíveis 

e, por consequencía, a sua cotação deveria flutuar livremente em um mercado 

mundial já completamente dolarizado. Assim, a moeda norte-americana, já 

desatrelada do padrão ouro, assume a hegemonia como moeda de trocas 

internacionais, fundando-se na ilusão das políticas expansionistas norte-americanas. 

O desatrelamento do dólar ao ouro, vendando a conversibilidade, fez com que 

aquela moeda circulasse intensamente no mundo, possibilitando vários tipos de 

especulações financeiras, uma vez que os grandes detentores (estocadores) de 

dólares não mais podiam fazer a operação de conversibilidade. Durante o período 

                                                 
74 Utiliza-se a expressão Aparelhos Ideológicos de Estado na Globalização (AIEG) em analogia à 

expressão “Aparelhos Ideológicos de Estado” (AIE) de Althusser. No presente trabalho, entende-se 
que a globalização, a internacionalização do comércio e o livre fluxo de capitais inauguram o declínio 
do Estado (superestrutura) como espaço do exercício da dominação ideológica. Assim, a expressão 
de Althusser, se transposta para a modernidade tardia, seria melhor aplicada ao âmbito internacional, 
ou seja, ao fenômeno da globalização e não mais do Estado Nacional, uma vez que o lugar de 
dominação privilegiado das classes dominantes não é mais simplesmente o espaço da nação 
juridicamente dominado pelo Estado, mas sim o espaço internacional, ideológica e economicamente 
dominado pelo poder econômico dos grandes grupos de empresas. Assim, dos Aparelhos Ideológicos 
de Estado na Globalização podem ser apontados a mídia de massas, as políticas de qualidade total e 
as certificações de qualidade, a reengenharia empresarial e a suposta inexorabilidade da 
globalização, dentre outros. Relembre-se que Althusser conceitua os Aparelhos Ideológicos de 
Estado em contraposição aos Aparelhos Repressivos de Estado. Assim, em Althusser, os AIE são as 
várias instituições socais destinadas à reprodução, por meio da disseminação de ideologias, das 
relações de produção capitalistas. Nesse sentido, confira-se a concepção que o próprio Althusser dá 
para os Aparelhos Ideológicos de Estado: “Designamos pelo nome de aparelhos ideológicos do 
Estado um certo número de realidades que apresentam-se ao observador imediato sob a forma de 
instituições distintas e especializadas.” ALTHUSSER, Louis. Aparelhos ideológoicos de Estado: nota 
sobre os aparelhos ideológicos de Estado. Trad. Walter J. Evangelista e Maria Laura V. de Castro. 
2.ed. Rio de Janeiro: Graal, 1985, p.68. 
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que vai de 1971 a meados da década de 1980, milhões de dólares norte-americanos 

flutuam no mercado internacional, consolidando a dolarizão do planeta. 

Paralelamente ao fenômeno ocorrido na Europa durante o Plano Marshall, 

os países empobrecidos (periféricos) receberam, através do Fundo Monetário 

Internacional (FMI), do Banco Mundial (BIRD) e de outros organismos financiadores 

internacionais já colonizados pela ideologia dos países enriquecidos (hegemômicos), 

altas somas em dólares, também sem lastro. Porém, ao contrário do que acontecia 

no Plano Marshall, quando os recursos eram transferidos para Europa e Japão a 

custo zero, os países empobrecidos contraíam empréstimos remunerados por taxas 

de juros elevadas, dando ensejo à formação das maiores dívidas externas já vistas 

(à exceção da dívida externa do EUA, que é atualmente a maior do mundo). 

Esse cenário internacional possibilitou à Europa trocar os seus dólares 

sem lastro por mercadorias produzidas pelos países empobrecidos no período de 

maior crescimento econômico da América Latina (1960-1980). Assim é que a Europa 

se abasteceu de todo tipo de mercadorias (com valor real) produzidas pelos países 

latino-americanos tomadores de dólares sem lastro que também seriam utilizados 

por tais países para o pagamento de juros e para a rolagem de suas dívidas 

externas, contraídas com os EUA e com os banqueiros do Clube de Paris. Essa 

estratégia desigual permitiu o atrelamento econômico do Brasil aos modelos 

internacionais e hegemônicos de pordução durante o período dos Planos Nacionais 

de Desenvolvimento (PNDs), que duraram de 1971 a 1985. Porém o que não foi dito 

para o Brasil é que esse crescimento seria quase que completamente ceifado na 

década de 1980 pela inflação galopante gerada pelo vencimento dos empréstimos 

financeiros contraídos nas duas décadas anteriores, e que teriam agora de serem 

pagos com dólares sem lastro provenientes da exportação para a Europa e para os 
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Estados Unidos da América. Essa temática é explicada por Rosemiro Leal em sua 

tese de doutoramento, posteriormente publicada sob o título “Direito Econômico: 

Soberania e Mercado Mundial”. Com apoio em Luiz Olavo Baptista e em Arthur José 

Almeida Diniz, Rosemiro Leal75 sintetiza a questão nos seguintes termos: 

A partir do “golpe de Washington” de 1971, com a “deliberação dos EUA, 
anunciada por Richard Nixon, de unilateralmente deixar a paridade ouro, 
permitindo que o dólar flutuasse livrememte”, conforme observa o professor 
Luiz Olavo Baptista, os riscos comerciais aumentaram e, a nosso sentir, se 
tornaram letais às economias dos países periféricos. A queda do Sistema 
dos DES (Direito Especial de Saque) junto ao FMI e da paridades fixas 
(baseadas na cláusula-ouro), ocorrida pelo “Golpe de Washington” de 1971, 
introduziu, em definitivo, a hegemonia do dólar no Sistema Monetário 
Internacional, com o consequente confisco das economias periféricas pela 
inundação de dólares sem lastro, sob o rótulo de empréstimos externos 
onerosos nos anos 70, cujos juros se perenizam, em escalada penalizante, 
até hoje. 

O “Clube de Paris” que representava em 1971 o elenco dos banqueiros 
europeus vitimados pelo calote do “Golpe de Washington” passou a ser um 
dos maiores fornecedores desses dólares-podres aos países periféricos, 
máxime ao Brasil, onde medrava forte regime militar, cuja administração 
econômica estava à época (1970-1980) entregue à simpatizantes do 
endividamento nacional e do atrelamento do país à espoliação estrangeira. 
Anunciou-se, nessa época, o chamado “milagre brasileiro” com seu possível 
ingresso no clã dos países desenvolvidos. O que o povo não sabia, e só 
ficou sabendo depois, é que a orgia dos empréstimos em moeda-podre em 
nome de Planos Nacionais de Desenvolvimento (PND’s) era mero 
instrumento de troca de dólares por divisas in-natura, como forma de 
fortalecimento das economias do Primeiro Mundo e maior miserabilização e 
endividamento dos Periféricos. 

Assim se entende que a nova ordem econômica internacional já estava 

alinhada desde a Conferência de Bretton Woods que, a pretexto de servir de amparo 

para a reconstrução da Europa e Japão depois da Segunda Grande Guerra, 

transformou os Estados Unidos no maior credor internacional mediante a “derrama” 

de dólares sem lastro pelo mundo, com bem leciona David Harvey76 ao explicar as 

transformações no capitalismo mundial no pós-guerra: 

                                                 
75 LEAL, Rosemiro Pereira. Direito Econômico: soberania e mercado mundial. 3.ed. rev. e aum. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2005, p.61. 
76 HARVEY, David. Condição pós-moderna. Trad. Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. 

7.ed. São Paulo: Loyola, 1998, p.131. 
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O acordo de Bretton Woods, de 1944, transformou o dólar na moeda-
reserva mundial e vinculou com firmeza o desenvolvimento econômico do 
mundo à política fiscal e monetária norte-americana. A América agia como 
banqueiro do mundo em troca de uma abertura dos mercados de capital e 
de mercadorias ao poder das grandes corporações. 

A grande transformação do capitalismo mundial somente iria se consolidar 

com o desatrelamento do dólar ao padrão ouro. Por isso, mediante a análise do  

“Golpe de Washington” e da consequente dolarização da economia mundial é 

possível compreender com maior profundidade crítica as políticas econômicas 

adotadas no Brasil consagradas nos três PNS’s do Governo Militar (I, II e II PND, de 

1972 a 1985). Com efeito, esses planos nacionais de desenvolvimento em muito se 

fundaram na captação de dólares através de uma acirrada política de exportações 

para a manutenção de saldos positivos na balança externa do país. Essa política de 

rápida industrialização (e consequente urbanização), impulsionada pelo motor das 

exportações e dos grandes empréstimos internacionais fez com que o Brasil 

experimentasse um surto de aparente desenvolvimento econômico.  

Porém, com o vencimento dos empréstimos (que teriam de ser pagos 

necessariamente na moeda hegemônica) na década de 1980, a estagnação do 

crescimento e os altos índices de inflação, aliados ao progressivo endividamento do 

Estado (dívidas externa e interna), o milagre se transformou em maldição e o país 

experimentou o gosto da decepção de vários planos monetários mirabolantes e de 

consequências desastrosas (Planos Cruzado I e II, Plano Bresser, Plano Verão, 

criando o Cruzado Novo, a Medida Provisória n.º 168, de 15 de março de 1990 – 

confisco financeiro – posteriormente convertida, pelos representantes do povo no 

Congresso Nacional, na Lei n.º 8.024/90 - Plano Collor, com a criação do Cruzeiro 

Novo). 
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Somente em 1994, com a implantação do Plano Real, no Governo do 

Presidente Itamar Franco, quando Fernando Henrique Cardoso era Ministro da 

Economia, é que o país voltou ao controle da inflação através de uma política 

monetária recessiva, acompanhada de privatizações constantes e de superávit nas 

contas públicas, além, é claro, das altas taxas de juros manipuladas pelo Banco 

Central do Brasil na tentativa de atrair investidores financeiros. Porém, a recessão 

econômica e os índices de crescimento abaixo da média mundial (por mais de 12 

anos consecutivos) acarretaram, desde então, desemprego e estagnação 

econômica, além do alargamento do fosso social e econômico que coroa o Brasil 

como um dos países com a maior concentração de renda e desigualdade social do 

mundo. 

Por outro lado, é de se notar, no plano internacional, que a dolarização do 

planeta não só fez dos Estados Unidos da América o país mais poderoso do mundo 

como também possibilitou, juntamente com a derrocada da utopia socialista da ex-

União Soviética, a abertura para a instalação de um novo tipo de capitalismo, o 

capitalismo financeiro, que em muito se distingue do capitalismo comercial e 

industrial que vigorou esplendoroso até a década de 1970. Essa passagem para um 

tipo de capitalismo pesado e denso, das grandes corporações industriais e 

comerciais para um tipo leve e fluido de capitalismo teve como base a transformação 

inicial do regime de acumulação rígida de capital para um regime de acumulação 

flexível, mais adaptado à era da globalização. 

Como visto anteriormente, o fordismo predominante no período 

keynesiano do Estado Social foi marcado pela era da empresa de grandes 

dimensões, pesada, rígida, quase institucional que se pautava pelo regime de 

acumulação rígida de capital, ou seja, pela acumulação lenta e paulatina de capital 
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em operações planejadas de longo e médio prazos, dentro de uma lógica do 

crescimento dimensional e verticalizado (concentração na unidade). À época dos 

gigantes da indústria (em especial da automobilística, que foi a matriz do fordismo) 

opõe-se uma nova era empresarial marcada pela efemeridade dos 

empreendimentos, pela fácil mobilidade do capital, pela tendência à especulação e 

aos ganhos variados e furtivos de um capital “esperto” e “rápido”, que pode se 

materializar no apertar de uma tecla de computador e logo desaparecer em busca de 

lucros em outros lugares.  

Essa transformação fundamental no regime de acumulação em nada 

muda a lógica da troca desigual, muito pelo contrário aprofunda cada vez mais a 

tendência concentradora típica do modo de produção capitalista e inaugura uma 

nova era na vida do capitalismo, a era do capitalismo financeiro. Ressalve-se que 

não se pretende afirmar que o capitalismo industrial tenha acabado. Esse tipo de 

capitalismo continua ativo como sempre, porém o que se verificou após o “Golpe de 

Washington” e a dolarização do globo terrestre é que as torres de controle do 

capitalismo  mundial são agora geridas a partir das grandes metrópoles financeiras 

do ocidente e agora também do oriente, com o auxílio das sofisticadas tecnologias 

de comunicação e de transmissão de dados (telefones celulares, fax, e a rede 

mundial de computadores) que permitem a realização de transferências de capital de 

um lado a outro simultaneamente. 

Com a revolução cibernética e a implantação de tecnologias de última 

geração para a transmissão de dados (na verdade, em sua maioria, ordens e 

comandos dos capitalistas), o espaço do globo terrestre ficou pequeno. A ação do 

tempo sobre o espaço comprimiu o mundo de tal modo que hoje é possível cruzar a 

Terra em menos de 24 horas. Além disso, a construção de um mundo virtual 
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organizado (rede mundial de computadores – Internet), que pode ser livremente 

acessado de qualquer terminal eletrônico conectado a um cabo, linha telefônica (ou, 

mais atualmente, através da captação das ondas de rádio transmitidas via satélite 

para as antenas de wireless, a tecnologia sem fio), permitiu a superação das 

barreiras e “rugosidades” do espaço físico marcado pela modernidade até os anos 

recentes. 

Aliada à dolarização da economia mundial e aos enormes avanços 

tecnológicos oriundos da revolução das redes de comunicação e às sucessivas 

crises do petróleo que abalaram o capitalismo industrial, abre-se espaço à 

globalização econômica com seu regime de acumulação flexível de capitais 

impulsionado através de novos modelos de produção que paulatinamente vêm 

substituindo o fordismo/taylorismo. Examinemos mais a fundo essa recente 

transformação para que se possam compreender melhor os processos da 

concentração econômica nesse  novo capitalismo mundial que marca a atualidade. 

Resumindo o que se tem dito em relação ao capitalismo até aqui, é 

possível perceber que há em sua dinâmica alguns traços marcantes que, se 

analisados cuidadosamente denotam o movimento geral do seu peculiar modo de 

produção. Dentre esses traços fundamentais é possível identificar três de maior 

relevância para a explicação do fenômeno da concentração: a) a propensão para a 

velocidade (abreviação do tempo e encurtamento das distâncias); b) a tendência à 

inovação constante (progresso tecnológico, criação destrutiva e construção de novos 

espaços para o lucro); e, c) a manutenção da lógica do intercâmbio desigual. Essas 

três características do capitalismo, presentes desde o seu início após a superação 

do mercantilismo até a atualidade pouco mudaram em seu conteúdo, muito embora 

tenham se apresentado através de fenômenos distintos ao longo do tempo. Nessa 
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linha de raciocínio, verificam-se primeiramente as mudanças ocorridas na produção, 

e posteriormente as ocorridas no setor financeiro, que passa a ser o grande 

protagonista da nova era de acumulação flexível de capitais. 

Ë possível distinguir um primeiro ponto de transição na esfera da 

produção iniciado na década de 1970 e que vem se prolongando até hoje, que é a 

flexibilização das relações produtivas. Se o trabalho do período fordista era 

estanque, bem delimitado em termos de tarefas e horários e hierarquias, o trabalho 

na regime de acumulação flexível também foi flexibilizado. Hoje, a grande maioria 

dos trabalhadores se submete a jornadas flexíveis (sem o pagamento de horas 

extras), em que o trabalho pode ser realizado tanto no lugar da empresa como fora 

dele, a partir da casa do trabalhador, de dentro de outra empresa, no trânsito, ao 

longo de viagens, nos saguões dos aeroportos, nos períodos noturnos e nos finais 

de semana. A flexibilização dos horários e do local do trabalho foi em grande medida 

teorizada pelos novos métodos gerenciais (reengenharia, business inteligence,  

qualidade total e o toyotismo) e pelas novas tecnologias portáteis (telefones 

celulares, pagers, notebooks, Internet, e-mails) que permitem que o trabalho, em 

especial no setor de serviços (que é o que mais cresceu nas últimas três décadas) seja 

realizado em qualquer lugar do planeta, e a qualquer horário do dia ou da noite.77 

O encurtamento das distâncias (uma das modalidades de supressão do 

espaço-tempo) pelo avanço tecnológico e pelo barateamento dos meios de 

transporte também podem ser apontados como alguns dos responsáveis pelo 

intenso movimento pendular de pessoas por aeroportos, estações de trem e 

                                                 
77 PERES, Marcos Augusto de Castro. Do taylorismo/fordismo à acumulação flexível toyotista: novos 
paradigmas e velhos dilemas. In: Revista Intellectus das Faculdades UNOPEC. Vol. 2, ano 2, 2004. 
Disponível em <http://www.unopec.com.br/revistaintellectus/%5FArquivos/Jan%5FJul%5F04/PDF 
/Artigo_Marcos.pdf>, acesso em 16/06/2006. 
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rodovias para a realização de trabalho. Não é raro, entre a classe dos altos 

executivos de multinacionais encontrar pessoas que moram em uma cidade e 

trabalham em outra e entre elas se deslocam todos os dias. O desenraizamento do 

trabalhador do lugar do trabalho vem contribuindo em muito para a desarticulação 

sindical (típica da era fordista) e para a precarização da relação de emprego. 

Os processos de subcontratação e terceirização no setor industrial e de 

serviços também são fatores de desestabilização das relações de produção típicas 

do fordismo/taylorismo e da passagem para um novo regime, marcado 

especialmente pelos contratos temporários, pelas associações de profissionais (ex-

empregados de empresas que agora comparecem como pessoas jurídicas 

prestadoras de serviços) e pelo incrível retorno das empresas familiares nos setores 

informais da economia (sempre de pequena dimensão e ordenadas segundo o 

poder familiar, tipicamente tradicional e carismático).78 O ressurgimento do 

subemprego e a ascensão da economia informal também marcam a derrocada do 

fordismo/taylorismo, e a continuação da cisão entre trabalho e emprego.  

Outro traço marcante da atualidade é a propensão ao empreendedorismo 

ou empreendimentismo (como quer Harvey79, em um neologismo bem atual), ou 

seja, o culto e valorização exacerbada à iniciativa privada desbravadora no âmbito 

do mercado concorrencial. O empreendedorismo tornou-se rapidamente uma virtude 

do mundo capitalista, um modelo a ser seguido, já que a maior aspiração da grande 

maioria das pessoas é tornar-se empresário, na ilusão de que assim será o dono de 

seu destino. Essa corrida para o empreendedorismo é fomentada a um só tempo 

                                                 
78 Os tipos de dominação, ou tipo puros de dominação legítima para o exercício de poder aqui 

referidos são os desenvolvidos por Max Weber em Economia e Sociedade. 
79 HARVEY, David. Condição pós-moderna. Trad. Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. 

7.ed. São Paulo: Loyola, 1998, p.161. 
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pelo mito do enriquecimento em um sistema de livre mercado (que muitas vezes é 

visto como verdadeira mesa de cassino) e pelo desemprego estrutural corrosivo tão 

presente na modernidade tardia. O fantasma do desemprego tem compelido muitas 

pessoas para as economias informais, e para a montagem de pequenas empresas 

que servem aos interesses mercadológicos ocultos do grande capital especulativo e 

das grandes empresas transnacionais.80  

A exploração flexível do trabalho gera a possibilidade de obtenção mais 

elástica de lucros, o que significa que a produtividade do trabalhador já não é tão 

importante quanto no período fordista. Agora, as habilidades gerenciais, a 

capacidade de relacionamentos e a dinâmica do empreendedorismo são muito mais 

importantes, pois aliadas essas qualidades multi-funcionais podem deixar a empresa 

“caminhar mais livremente”, livrando-a das amarras que lhe impunha altos custos 

com a supervisão e a administração do trabalhador “embrutecido” que só sabia 

repetir insistentemente um único movimento na linha de montagem. A qualificação 

da mão-de-obra, em especial no setor de serviços, já não é mais a qualificação 

essencialmente técnica, mas sim a qualificação do trabalhador multifuncional e 

flexível, dotando os trabalhadores de habilidade gerenciais, ou seja, de 

planejamento e de execução do trabalho. Segundo Ricardo Antunes, essa nova 

formação de trabalhadores correspondeu tanto às expectativas dos trabalhadores 

                                                 
80 É curioso pensar que a existência de inúmeras empresas de pequeno porte pode servir 
diretamente às grandes transacionais, à medida que essas empresas representam a um só tempo a 
flexibilização das relações de emprego (a maioria delas é formada por ex-empregados das grandes 
empresas) e como mecanismo de amortecimento das perdas econômicas daquelas empresas, na 
medida em que as contenções de gastos com as crises cíclicas do capitalismo podem ser melhor 
realizadas com a pulverização do impacto econômico negativo sobre várias empresas de menor 
porte, que poderão até mesmo quebrar sem acarretar a inviabilização econômica das grandes 
empresas. Assim, a imensidão atomística de pequenas empresas organizadas em torno das gigantes 
transnacionais acaba cumprindo um papel similar ao da serragem em um caminhão que carrega 
pedras de mármore: servem de amortecedor para os solavancos econômicos sofridos pelo grande 
capital, que as esmaga para evitar o choque abrupto com o mercado, tal qual as grandes pedras 
fazem com a serragem em um caminhão que transporta mármore. 
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(de desenvolverem maior autonomia no emprego) como às dos empresários (que 

perceberam a possibilidade e ampliar a lucratividade com o emprego de inteligências 

pragmáticas em suas empresas): 

Os operários tinham se mostrado capazes de controlar diretamente não só o 
movimento reivindicatório mas o próprio funcionamento das empresas. Eles 
demonstraram, em suma, que não possuem apenas uma força bruta, sendo 
dotados também de inteligência, iniciativa e capacidade organizacional. Os 
capitalistas compreenderam que, em vez de limitar a explorar a força de 
trabalho muscular dos trabalhadores, privando-os de qualquer iniciativa e 
mantendo-os enclausurados nas compartimentações estritas do taylorismo 
e do fordismo, podiam multiplicar seu lucro explorando-lhes a imaginação, 
os dotes organizativos, a capacidade de cooperação, todas as virtudes da 

inteligência.81 

Como se vê, a apropriação da mais-valia agora extrapola o corpo do 

trabalhador braçal para ingressar também em sua mente, nas suas virtudes e 

capacidades intelectivas. Essa nova tecnologia para apropriação de mais-valia, em 

um sistema flexível é bem descrita por Harvey82: 

Aqui, a acumulação flexível parece enquadrar-se como uma recombinação 
simples das duas estratégias de procura de lucro (mais-valia) definidas por 
Marx. A primeira, chamada de mais-valia absoluta, apóia-se na extensão da 
jornada de trabalho com relação ao salário necessário para garantir a 
reprodução da classe trabalhadora num dado padrão de vida. 

[...] 

Nos termos da segunda estratégia, denominada mais-valia relativa, a 
mudança organizacional e tecnológica é posta em ação para gerar lucros 
temporários para firmas inovadoras e lucros mais generalizados com a 
redução dos custos dos bens que definem o padrão de vida do trabalho. 
Também aqui a violência proliferante dos investimentos, que cortou o 
emprego e os custos do trabalho em todas as indústrias – mineração de 
carvão, produção de aço, bancos e serviços –, foi um aspecto deveras 
visível da acumulação do capital nos anos 80. 

Esse novo método produtivo incorporado e desenvolvido pelo modo de 

produção capitalista tem sido denominado por diversos autores como toyotismo, que 

                                                 
81 ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho – ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. 

São Paulo: Boitempo, 1999, p.44. 
82 HARVEY, David. Condição pós-moderna. Trad. Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. 

7.ed. São Paulo: Loyola, 1998, p.174. 
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se constitui de modo geral em um método organizacional de gestão da produção 

surgido no Japão, no interior da fábrica de automóveis da Toyota, que se propõe a 

resolver vários dos problemas apresentados pela rigidez do fordismo que já 

denotava uma queda progressiva da taxa de lucros. Assim é que o toyotismo, 

concebido originalmente por Taiichi Ohno, gerente administrador da fábrica nipônica 

da Toyota representa verdadeira inversão, sob muitos aspectos, do método fordista 

de produção. A concepção básica do toyotismo é de “fábrica mínima”, o que se 

traduz em um redução drástica de todos os tipos de custos, não só com pessoal mas 

também com espaço físico, estoques, matérias-primas e outros custos envolvidos 

diretamente na produção. A idéia é a de organizar a linha de produção exatamente 

como é organizado um supermercado, ou seja, só são repostas as mercadorias à 

medida em que são consumidas no processo de fabricação, o que foi denominado 

em idioma japonês como Kan-Ban. Na análise de Benjamin Coriat83 

O princípio aplicado por Ohno foi o seguinte: o trabalhador do ponto de 
trabalho posterior (aqui tomado como “cliente”) se abastece sempre que 
necessário de peças (‘os produtos “comprados’) no posto de trabalho 
anterior (a seção). Assim sendo, o lançamento da fabricação no posto 
anterior só faz para realimentar a loja (a seção) em peças (produtos) 
vendidas [...]. No fundo, o Kan-Ban se apresenta antes de mais nada como 
uma revolução das técnicas de controle do processo de fabricação e 
encomendas e de otimização do processo de lançamento das fabricações. 

As principais carcaterísitcas do toyotismo, segundo a lição de Marcos 

Augusto de Castro Peres84, em contraposição ao fordismo, podem ser assim 

resumidas: 

a) esforço para descobrir novos mercados; 

                                                 
83 CORIAT, Benjamin. Pensar pelo avesso. Rio de Janeiro: Revan/UFRJ, 1994, p.56. 
84 PERES, Marcos Augusto de Castro. Do taylorismo/fordismo à acumulação flexível toyotista: novos 
paradigmas e velhos dilemas. In: Revista Intellectus das Faculdades UNOPEC. v.2, ano 2, 2004. 
Disponível em <http://www.unopec.com.br/revistaintellectus/%5FArquivos/Jan%5FJul%5F04/PDF 
/Artigo_Marcos.pdf>, acesso em 16/06/2006. 



 

 

82 

 

b) administração fiscalizatória e presente, em uma espécie de panóptico; 

c) política de qualidade total, sem tolerância a erros; 

d) utilização intensiva das tecnologias micro-eletrônicas e 

comunicacionais oriundas da terceira Revolução Industrial; 

e) tendência ao estoque zero; 

f) trabalho divido em equipes compostas por trabalhadores dotados de 

habilidades multifuncionais, que se supervisionam uma ao outro; 

g) utilização de ferramentas padronizadas; 

h) altos investimentos em ciência e tecnologia e em pesquisa e 

desenvolvimento através da realização de parcerias com o institutos 

públicos de pesquisas;’ 

i) constantes gastos com pesquisas de mercado, para a localização do 

consumidor a auditamento de suas preferências; 

j) produção para pronta entrega e sob encomenda (just in time); 

k) flexibilização de hierarquia: o patrão é um administrador profissional e 

o dono da empresa é um investidor (que pode a qualquer momento 

deliberar por mudar os rumos de seu capital, fechando a empresa 

para investir em outra ou em especulação financeira); 

 

l) política de remuneração conforme o mérito pessoal; 

m) debilidade sindical; 

n) desenraizamento, leveza e fluidez do capital empregado. 

Toda essa reviravolta no trabalho humano também foi acompanhada pelo 

intenso emprego de tecnologia de ponta ao setor produtivos, reduzindo-se o número 

de empregos através da automação industrial e fazendo com que os poucos 
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trabalhadores restantes tenham de se qualificar a cada dia para o trabalho, sob 

penas de se tornarem também peças obsoletas do processo produtivo. 

Para melhor visualizar a questão, apropriadas são as palavras de José 

Eduardo Faria85, que sintetiza as modificações no modo de produção capitalista na 

fase de passagem para o capitalismo financeiro mundial. 

Seja por meio da reorganização das empresas multinacionais, seja por meio 
da modernização da rede internacional de fornecedores em torno de um 
grande conglomerado, a globalização econômica e a flexibilização da 
produção se dão a partir da ruína das muralhas da tradicional “economia 
das chaminés”. Isto é, com a obsolescência do paradigma técnico-industrial 
baseado nos conceitos tayloristas e nos métodos fordistas de produção. [...] 
Ao substituir o paradigma de base eletro-mecânica prevalecente até a 
década de 80, fundado na fabricação de produtos homogêneos e em etapas 
isoladas, por outro baseado na velocidade do desenvolvimento da 
informática e das técnicas industriais, propiciando estruturas produtivas 
flexíveis, diferenciadas e integradas e introduzindo novos padrões de 
eficiência, em termos de organização, administração e qualificação dos 
recursos humanos, as ondas de transformação tecnológicas dos anos 90 
aceleraram o declínio da sinergia resultante das complementaridades 
inerentes ao funcionamento das economias nacionais, enquanto sistemas. 

Essa alienação do trabalho através do emprego funciona como 

mecanismo de ocultação do valor político do trabalho. Segundo Rosemiro Leal, 

quando o trabalho (atividade transformadora do mundo e geradora de valor em um 

contexto político) foi dominado pelas relações de emprego (simples troca entre o 

valor pessoal do trabalho por salários), iniciou-se um processo de descidadanização 

pelo emprego. Essa descidadanização baseia-se principalmente na diferenciação 

entre trabalho e emprego na modernidade, quando se estabelece a cisão entre a 

consciência política do trabalhador acerca da real função social e política de seu 

trabalho e a valorização que é dada ao trabalho como simples mercadoria 

conversível em salários. A deterioração da concepção de trabalho como elemento 

social de produção das bases materiais e imateriais da vida, através de uma escolha 

                                                 
85 FARIA, José Eduardo. Org. Direito e globalização econômica: implicações e perspectivas. São 
Paulo: Malheiros, 1996, p.136. 
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política do povo, é que vem permitindo a progressiva exploração de trabalhadores 

transformados em “bestas-feras” que vivem simplesmente para trabalhar, consumir e 

reproduzir a força e trabalho nos parâmetros estreitos e despolitizados ditados pela 

lógica economicista da relação de emprego.  O diagnóstico do trabalho, na 

sociedade atual é de deste modo resumido por Rosemiro Leal  

Assim, o trabalho, neste caso, cumpre apenas função empregatícia, 
transformando-se em serviço confinado ao âmbito vegetativo da 
sobrevivência, sem qualquer apelo à compreensão do sistema econômico-
social que lhe deu causa: trabalhar seria, em célebre diagnóstico de Marx, a 

mortificação do corpo e a ruína da mente.”86 

Após essa constatação, o mesmo autor propõe o resgate da concepção de 

trabalho na constitucionalidade democrática, devendo ser o trabalho, e não mais o 

emprego, concebido como um dos elementos de programação do Estado a serviço 

da comunidade jurídico-política 

Numa sociedade contemporânea de propostas democráticas, é o trabalho 
que, a nosso ver, extinguiria a tensão entre Estado e Sociedade Política, 
uma vez que o interesse da administração pública não se contraporia ao da 
Sociedade Política, à medida que o trabalho perdesse a conotação de 
atividade laboral nas esferas pública e civil e desempenhasse a tarefa de 
“programar um Estado” (HABERMAS, 1997, p. 332) a serviço da 

Sociedade.87 

É por isso que o estudo das formas de trabalho na transição do regime de 

acumulação rígida de capital (fordista/keynesiano) para um regime de acumulação 

flexível (toyotista/neoliberal) que nada mais é do que a introdução de novas técnicas 

de mercadificação do trabalho (redução às relações de emprego para ampliação da 

mais-valia), mostra-se indispensável para a compreensão do atual estágio de 

                                                 
86 LEAL, Rosemiro Pereira. O Direito ao trabalho e a descidadnização pelo emprego no capitalismo 
mundial. In: LEAL, Rosemiro Pereira. Relativização inconstitucional da coisa julgada. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2005.  
87 LEAL, Rosemiro Pereira. O Direito ao trabalho e a descidadnização pelo emprego no capitalismo 

mundial. In: LEAL, Rosemiro Pereira. Relativização inconstitucional da coisa julgada. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2005. 
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desenvolvimento do modo de produção capitalista que dita as regras ao Sistema 

Econômico Mundial com forte tendência concentracionista, reduzindo assim as 

possibilidade de implementação de direitos fundamentais (inclusive ao trabalho e ao 

consumo) para o pleno estabelecimento da democracia. 

Além da organização e reorientação da produção (pela dominação do 

emprego sobre o trabalho), sob o prisma do consumo a flexibilização também foi 

muito importante. Se no período fordista/keynesiano o consumo podia ser dividido 

entre classes sociais distintas, segundo o seu poder aquisitivo em rígidos padrões de 

consumo estandardiazados e estanques (que bem atendiam ao regime rígido), o que 

se nota no regime de acumulação flexível é a criação de nichos de consumo 

altamente especializados, pouco importando, para a maior parte dos bens em 

circulação qual a classe social do consumidor. Assim é que se tem assistido à 

formação midiática e imagética de diversos estilos de vida, cada qual com o seu tipo 

peculiar de preferências para o consumo. Na atualidade é muito comum encontrar 

pessoas de baixo poder aquisitivo portando celulares de última geração, com 

câmeras embutidas e acesso à Internet, ou seja, classes menos favorecidas 

consumindo alguns bens de luxo que se tornaram símbolo de status e felicidade. Do 

mesmo modo é comum encontrar meninos nas periferias das grandes cidades 

calçando tênis importados e de marcas caras, ainda que não haja em sua casa 

eletricidade paga e saneamento básico. Essas distorções no mercado de consumo, 

cada vez mais fascinado pelo poder imagético da mídia, são algumas das 

caracterísitcas que marcam a dissolução de um modelo de produção orientado para 

o consumo de classes. A cada dia mais se vê que o consumo só pode ser dividido 

por nichos especializados e diuturnamente criados pela moda e pela imagem da 

mídia de massas. Por isso é que se nota a flexibilização também na esfera do 
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consumo, e da produção dos bens a serem prontamente consumidos, o que viabiliza 

a redução do tempo de remuneração do capital e a aceleração da concnetração 

econômica. 

Ainda no que tange ao consumo, é de se notar a grande preferência pelos 

espetáculos públicos, cinemas, jogos e diversões que compõem o lazer da 

civilização atual. Os gastos com lazer e recreação são constantes e instigados por 

um raciocínio edonista muito simples: se as pessoas devem trabalhar duro durante a 

semana, para compensar esse desprazer (que em geral é o que se sente no 

trabalho) devem se esbaldar de diversões e consumo durante a noite e nos finais de 

semana. Esse mecanismo de compensação da dor gerada pelas intensas pressões 

competitivas no ambiente de trabalho pelos momentos de diversão (consumo do 

lazer) também incentiva cada vez mais o consumismo que é marca patenteada da 

sociedade atual. Esse lazer-fazer (diversão) serve também a dois propósitos 

simultaneamente: se por um lado fomenta o consumo e abre as portas para um novo 

mercado (o do entretenimento), por outro lado serve como meio para a ocultação da 

frustração no trabalho, entorpecendo as mentes dos trabalhadores que se resumem 

ao triste dilema do homo faber, qual seja a ausência de significado em sua filosofia 

essencialmente utilitarista, que os impede a reflexão necessária para qualquer ação 

política. 88  

                                                 
88 A questão do utilitarismo e do homo faber é tema central do livro A condição humana, de Hannah 
Arednt, que assim sintetiza o dilema do homo faber: “Dentro da categoria de meios e fins, e entre as 
experiências do conceito de instrumento que governa todo o mundo dos objetos de uso e da utilidade, 
não há como pôr termo à cadeia de meios e fins e de evitar que todos os fins, mais cedo ou mais 
tarde, voltem a ser usados como meios, a não ser declarar que determinada coisa é “um fim em si 
mesma”. No mundo do homo faber, onde tudo deve ter seu uso, isto é, servir como instrumento para 
a obtenção de outra coisa, o próprio significado não pode parecer senão um fim,  “um fim em si 
mesmo” – e isto ou é uma tautologia aplicável a todos os fins ou uma proposição contraditória. Pois, 
assim que é atingido, todo fim deixa de ser um fim e perde a sua capacidade de orientar e justificar a 
escolha dos meios, de organizá-los e produzí-los. Passa a ser um objeto entre objetos, ou seja, é 
acrescentado ao enorme arsenal de coisas dadas do qual o homo faber seleciona livremente os 
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Como se percebe, o capitalismo mundial não tem qualquer preocupação 

com o direito ao consumo que se dá, obviamente, através de políticas econômicas 

de pleno emprego (ditado em um relação de trabalho politicamente consciente na 

democracia e não pela via da relação em emprego que coisifica o trabalhador). 

Antes, o capitalismo mundial ocupa-se apenas de um suposto Direito do Consumidor 

(daquele que já é consumidor), tuitivo, pragmático e completamente 

descomprometido com a implementação de direitos fundamentais, pois serve mais 

ao grande capital hegemônico do que aos destinatários diretos de suas normas 

protetivas e paternalistas.89 

Finalmente, no que tange ao capitalismo financeiro, esse sim pode ser 

apontado como o principal motor da dinâmica de acumulação flexível. Com a 

compressão do espaço-tempo pelos modernos meios de comunicação (transmissão 

de informação e transferência de dados em tempo real) e de transportes 

(deslocamento de pessoas, em especial dos hábeis operadores do sistema 

financeiro internacional), o deslocamento do capital financeiro foi facilitado ao 

extremo. Além disso, as políticas neoliberais adotadas na maior parte dos países do 

mundo, inclusive mediante a queda do bloco soviético e com a abertura da cortina de 

                                                                                                                                                         
meios de atingir os fins. O significado, ao contrário, deve ser permanente e nada perder de seu 
caráter, seja ele alcança ou, antes, encontrado pelo homem, ou fora do alcance do homem e 
inatingido por ele. O homo faber, por não passar de um fabricante de coisas e por pensar somente 
em termos dos meios e fins que decorrem diretamente de sua atividade de trabalho, é tão incapaz de 
compreender o significado como o animal laborans é incapaz de compreender o conceito de 
instrumento. E tal como os utensílios e instrumentos que o homo faber usa para construir o mundo 
tornam-se o próprio mundo para o animal laborans, também o significado deste mundo, que 
realmente está fora do alcance do homo faber, torna-se para ele um paradoxal “fim em si mesmo.” in 
ARENDT, Hanna. A condição humana. Trad. Roberto Raposo. 9.ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1999, p.167. 
89 Sobre a distinção do direito ao consumo e do direito do consumidor, exponencial é o trabalho da 

professora Isabel Vaz, Direito Econômico da propriedades. Rio de Janeiro: Forense, 1992. 
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ferro, possibilitou o livre tráfego de capitais através de operações financeiras por meios 

eletrônicos controlados a partir das torres de comando das metrópoles financeiras.90 

Registra David Harvey que “O que parece realmente especial no período 

iniciado em 1972 é o florescimento e transformação extraordinários dos mercados 

financeiros [...] Esse sistema financeiro foi o que permitiu boa parte da flexibilidade 

geográfica e temporal da acumulação capitalista.”91 A transição do regime de 

acumulação rígida de capital para um regime flexível passou pela dolarização da 

economia promovida pelo “Golpe de Washington” de 1971 que forçou os grandes 

acumuladores de dólares a fazerem a sua conversão em mercadorias. A partir de 

então, percebendo o alto potencial lucrativo com a especulação internacional, os 

grandes banqueiros do “Clube de Paris” e os magnatas do setor financeiro, passam 

a manipular economias nacionais em busca de intercâmbios cada vez mais 

desiguais, ao ponto de um investidor como George Soros ter sido capaz de, sozinho, 

desequilibrar profundamente a valorização da moeda de um país como a Grã-

Bretanha, em uma quarta-feira do ano de 1992, conhecida como “quarta-feira 

negra”. Ele, apostando 10 bilhões de dólares contra a libra esterlina, fez com que os 

contribuíntes britânicos perdessem em um único dia, mais de 6 bilhões de dólares. 

Em ourto momento, deu início à crise em 1997, nos países asiáticos, ao especular 

pesadamente a moeda tailandesa. 

Esse movimento do capital volátil, sempre em busca de novos lucros 

através de estratégias especulativas de “esperteza” é que vem penalizado na 

atualidade os países empobrecidos que muito pouco podem fazer para se defender 

                                                 
90 Veja-se a respeito BAPTISTA, Luiz Olavo. Aspectos jurídicos das transferências eletrônicas 

internacionais de fundos. São Paulo: Edição Universitária da USP, 1986.  
91 HARVEY, David. Condição pós-moderna. Trad. Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. 

7.ed. São Paulo: Loyola, 1998, p.181. 
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desse tipo de investidor. Aliás, as estratégias do capital na atualidade mudaram 

bastante em relação ao período fordista/keynesiano. Se naquela época o capital 

sempre dava demonstrações de força e se envolvia em pesados embates com 

Estados empobrecidos e com sindicatos de trabalhadores, atualmente a estratégia é 

a fuga, a dissimulação e a evasão para outros lugares ou empresas ávidos para 

receberem os investimentos do capital volátil. A respeito dessas características 

fugidias no ultracapitalismo, Harvey explica que “... o movimento mais flexível do 

capital acentua o novo, o fugidio, o efêmero, o fugaz, e o contingente da vida 

moderna, em vez dos valores mais sólidos implantados na vigência do fordismo.”92 

Em recente obra, Zygmunt Bauman avalia a ação dissolvente do capitalismo mundial 

na modernidade tardia (por ele chamada de modernidade líquida, em contraposição 

a uma modernidade sólida fordista/keynesiana): 

A força militar e seu plano de guerra de “atingir e correr” prefigura, incorpora 
e pressagia o que de fato está em jogo no novo tipo de guerra na era da 
modernidade líquida: não a conquista de novo território, mas a destruição 
das muralhas que impediam o fluxo dos novos e fluidos poderes globais; 
expulsar da cabeça do inimigo o desejo de formular suas próprias regras, 
abrindo assim o até então inacessível, defendido e protegido espaço para a 
operação dos outros ramos, não-militares, do poder. A guerra hoje, pode-se 
dizer (parafraseando a famosa fórmula de Clausewitz), parece cada vez 

mais uma “promoção do livre comércio por outros meios.”93 

E mais adiante, o mesmo autor assim se manifesta: 

A desintegração da rede social, a derrocada das agências efetivas de ação 
coletiva, é recebida muitas vezes com grande ansiedade e lamentada como 
“efeito colateral” não previsto da nova leveza e fluidez do poder cada vez 
mais móvel, escorregadio, evasivo e fugitivo. Mas a desintegração social é 
tanto uma condição quanto um resultado da nova técnica do poder, que tem 
como ferramentas principais o desengajamento e a arte da fuga. Para que o 
poder tenha liberdade de fluir, o mundo deve estar livre de cercas, barreiras, 
fronteiras fortificadas ou barricadas. Qualquer rede densa de laços sociais, e 
em particular uma que esteja territorialmente enraizada, é um obstáculo a 
ser eliminado. Os poderes globais se inclinam a desmantelar tais redes em 

                                                 
92 HARVEY, David. Condição pós-moderna. Trad. Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. 

7.ed. São Paulo: Loyola, 1998, p.161. 
93 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Trad. Plínio Dentzein. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, 

p.19. 
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proveito de sua contínua e crescente fluidez, principal fonte de sua força e 

garantia de sua invencibilidade.94 

Essa valorização do efêmero na busca por novos e crescentes lucros está 

presente desde o desenvolvimento inicial do capitalismo, só que hoje em proporções 

mundiais e utiliza a dominação financeira, através dos mercados especulativos, para 

favorecer a expansão de seu modo de produção. A introdução das técnicas de 

acumulação flexível de capital, ora ao lado e ora superando o modelo de 

acumulação rígida do fordismo é que vem possibilitado a consolidação econômica e 

ideológica da mundialização do capitalismo em que ascende como instrumento de 

dominação de última geração um Sistema Monetário Internacional que cobre a 

retaguarda das Empresas Multinacionais propagadoras do Sistema Econômico 

Mundial. Essa movimentação global do capital já era esperada há muito tempo. 

Conforme ponta Guilherme Feliciano, o próprio Marx já previra a globalização: “A 

própria globalização está anunciada na teoria marxista, ao conceber o sistema da 

economia burguesa estruturado sobre seis grandezas: capital, propriedade fundiária, 

trabalho assalariado; Estado, comércio exterior e mercado mundial.”95 No mesmo 

sentido, nota Rosemiro Leal96 que  

Os Estados-Nações têm hoje uma ordem de poder qualitativo e, ao mesmo 
tempo, por decorrência dessa graduação e pela aceleração do Modo de 
Produção Capitalista (MPC), os economicamente mais fortes se tornaram 
base-referencial das grandes Empresas Multinacionais (EMN) 
manipuladoras do Sistema Econômico Mundial (SEM) que é uma nova 
etapa da escalada do capitalismo. Essa ordem de poder de mercado arrasta 
também as vontades soberanas dos Estados, hierarquizando-os segundo 
interesses de modo a desconsiderar princípios básicos do Direito 
Econômico que lhe são hostis.  

                                                 
94 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Trad. Plínio Dentzein. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, 

p.22. 
95 FELICIANO, Guilherme Guimarães. Direito e Economia: Marx, Althusser e os desafios da 

sociedade capitalista na era pós-industrial. Juris Síntese, 2004, n.º 45. 
96 LEAL, Rosemiro Pereira. Direito Econômico: soberania e mercado mundial. 3.ed. rev. e aum. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2005, p.58. 



 

 

91 

 

Essa nova estratégia do capital, atualmente apoiada pelo respaldo do 

movimento financeiro que se estabelece no centro do Sistema Monetário 

Internacional, que se louva em uma razão estratégica adotada pelas empresas 

multinacionais e transnacionais apiadas e amparadas pelos países enriquecidos é 

que penaliza a cada dia os países empobrecidos (e em empobrecimento contínuo) 

diante da forte exploração estabelecida a partir da lógica da troca desigual migrada 

para o âmbito do comércio mundial. 

Nota-se que a globalização se apresenta como benéfica e inexorável, 

porém uma análise crítica de tal fenômeno do capitalismo mundial pode ser 

facilmente desmascarado, pois a sua causalidade é ilusória e puramente ideológica 

e anti-democrática, como afirma Rosemiro Leal97 

Se a democracia se afirmasse em suas bases legítimas de construção, que 
é o povo, a globalização seria submetida plebiscitariamente em suas linhas 
mestras ao povo que se pronunciaria sobre os aspectos que poderiam ou 
não ser acolhidos, porque a globalização, como salientamos, não é um 
tufão que não tenha cara ou perfil, mas uma atividade estratégica e 
neguentrópica de desorganização das economias nacionais, ainda não 
economicamente e culturalmente alinhadas, para a conquista de novos 
mercados em modelos compatíveis com a otimização do SEM (Sistema 
Econômico Mundial) que tem suas raízes no SMI (Sistema Monetário 
Internacional) dos países que sustentam as hegemonias do capitalismo 
mundializador. 

Como se vê, a causalidade da globalização é um fenômeno imagético e 

midiático da ideologia sofisticada do ultracapitalismo, em nada se confundindo com 

um movimento supostamente natural da economia (se é que se pode falar de 

natureza na economia, que é ciência essencialmente intramundana), uma fatalidade 

inexorável do destino da humanidade. É disso que deriva a importância dos estudos 

críticos do avançado capitalismo mundial, ou ultracapitalismo, como bem definido 

                                                 
97 LEAL, Rosemiro Pereira. A causalidade ilusória da globalização. In: Relativização inconstitucional 

da coisa julgada - temática processual e reflexões jurídicas. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p.180. 
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por Rosemiro Leal98, considerando que a sede da dominação econômica imposta 

segundo a lógica do intercâmbio desigual extrapolou o simples espaço das 

empresas e dos Estados e ganhou o meio internacional como espaço privilegiado e 

estratégico da concentração econômica na modernidade tardia que marca a 

ideologia da mundialização mercadológica.  

Com base no exposto, cabe ressaltar que o modo de produção capitalista, 

apesar de ter sofrido diversas alterações ao longo do século XX e no limiar do século 

XXI (do liberalismo inicial à mundialização recente, passando do 

fordismo/keynesianismo para o toytismo neoliberal), continua pautada pela lógica do 

intercâmbio desigual (agora deslocada para a relação entre Estados em um plano 

neoliberal internacional) que tende sempre à concentração econômica. Entretanto, a 

grande dificuldade atual é a de identificar como se processa a concentração 

econômica (já no prisma financeiro), uma vez que os investimentos do capital volátil 

se deslocam com grande velocidade no tempo, suprimindo quase que 

completamente o espaço. Esse o desafio que fica lançado para o Direito Econômico, 

em especial para os estudos da concorrência e da concentração, pois não são mais as 

grandes empresas fordistas os principais operadores da concentração, mas sim as 

grandes empresas multinacionais e transacionais e os grandes agentes financeiros 

internacionais que, em um piscar de olhos são capazes de arruinar economias inteiras 

na sua busca desenfreada por lucro, o seu mamom.99 

                                                 
98 LEAL, Rosemiro Pereira. A causalidade ilusória da globalização. In: Relativização inconstitucional 
da coisa julgada - temática processual e reflexões jurídicas. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p.175-182. 
99 Mamon era o antigo “deus” das riquezas materiais, no contexto antigo do oriente médio. A 
referência direta é ao evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Karl Marx, em seus Manuscritos 
Econômicos e Filosóficos, de 1844, assim se manifesta: “En general hay que observar que allí en 
donde tanto el obrero como el capitalista sufren, el obrero sufren en su existencia y el capitalismo en 
la ganancia de su inerte Mammón.” MARX, Karl. Manuscritos filosófico-econômicos. Trad. Jesus 
Ranieri. São Paulo: Boitempo, 2004, p.25. 
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1.4  Definição de concentração econômica: enfoque econômico 

Todo o panorama histórico descrito ao longo deste capítulo, forneceu a 

base sgura para uma rápida expansão comercial que marcou ou início da 

internacionalização do comércio e uma significativa facilidade de deslocamento dos 

meios de produção e dos capitais, em especial sob a forma de dinheiro e mais 

significativamente após 1971, depois do “Golpe de Washington”. O que se nota 

desde então é a crescente concentração econômica, agora não mais limitada à 

apropriação de mais-valia na relação de emprego ou través de fusões e 

incorporações típicas do período do regime de acumulação rígido de capital (a 

grande empresa fordista), mas extrapolando o lugar da produção, a concentração 

econômica passa a compreender cada vez mais formação de conglomerados 

financeiros flexíveis que servem de suporte para o grande capital das empresas 

multinacionais e aos grandes operadores do Sistema Monetário Internacional, 

confortavelmente instalados nas torres de comando invisíveis do Sistema Econômico 

Mundial.  

Sob o ponto de vista estritamente econômico, e tomando-se por base a 

teoria do mercado de livre concorrência perfeita100, é a partir das Revoluções 

industriais que se vislumbra a passagem de um mercado de livre concorrência, 

atomístico, fluido, transparente, de bens homogêneos e de livre trocas para um 

                                                 
100 O modelo da concorrência perfeita, por óbvio, somente pode ser adotado enquanto modelo teórico 
para a explicação racional dos agentes econômicos no mercado, não significando com isso que esse 
modelo tenha um dia existido no plano da factualidade. Esse pressuposto do mercado de 
concorrência livre e perfeita é o ponto de partida para a análise da concorrência no plano real, pois é 
o modelo ideal da livre concorrência que permite indicar qual o objetivo e os mecanismos de um 
mercado equilibrado. Sobre a adoção do modelo da concorrência perfeita como paradigma para a 
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mercado altamente concentrado, molecular, viscoso, opaco, de bens diferenciados e 

de trocas induzidas. Note-se a descrição de mercado concentrado (o mercado real), 

em contraposição ao mercado de concorrência perfeita, que foi feita por João Bosco 

Leopoldino da Fonseca101: 

A conceituação de concorrência imperfeita decorre da verificação de que os 
elementos pressupostos pelo modelo não se corporificam na vida real. Em 
lugar de atomicidade, existe a molecularidade, em que existe o 
agrupamento dos integrantes do mercado, formando-se focos de força. Os 
produtos são substancialmente diferentes, caracterizando-se a 
heterogeneidade; esta pode chegar a tal ponto que se elimina por completo 
a sua substitutibilidade, de forma a permitir o monopólio relativamente a 
determinado produto. Em lugar da fluidez, caracteriza-se a viscosidade, em 
que se caracteriza a sujeição e dependência, que psicológica, quer 
sociológica, eliminando-se por completo a transparência decorrente de uma 
informação leal. 

Se o modelo da livre concorrência perfeita preconizada pelos teóricos 

liberais e encampada pelo Estado de Direito imaginava um mercado composto por 

um número muito grande de empresários e de empresas (átomos), a esse modelo 

se contrapõe um mercado molecular ou conglomeratório, isto é, formado não de 

átomos (indivíduos e sociedades) mas sim de moléculas aglomeradas e complexas 

(de sociedades e associações) que se expressam nas grandes corporações, nas 

fusões e aquisições de sociedades empresárias que passam a atuar de maneira 

concertada no mercado.  

Essas moléculas empresariais, oriundas dos processos de  concentração 

econômica é que irão exercer em conjunto uma espécie de poder econômico 

                                                                                                                                                         
análise da concorrência veja-se. FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Lei de proteção da 
concorrência: comentários à legislação antitruste. 2.ed. atual. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p.4. 
101 FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Lei de proteção da concorrência: comentários à legislação 

antitruste. 2.ed. atual. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p.5. 
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privado, ditando a direção do mercado e o comportamento dos agentes econômicos. 

Segundo Modesto Carvalhosa102 

Com efeito, a ilimitada concorrência satura o campo competitivo e impõe, 
mecanicamente, a necessidade de concentração de capitais e sua 
integração vertical e horizontal, num irreversível regime de coalizões e 
protencionismos privados. A estrutura empresarial torna-se rígida, face à 
saturação do mercado concorrencial. As unidades produtivas passam a 
buscar uma posição hegemônica no mercado. Para tanto, lançam-se numa 
constante busca de reaparelhamento técnico e de maior fluxo de capitais, o 
que só é comportável no âmbito de vastas organizações. 

São justamente essas grandes organizações a que se refere Carvalhosa 

que irão dominar o mercado, alterando a sua estrutura, criando barreiras ao ingresso 

de novas empresas e determinando a formação dos preços no mercado. Nesse 

contexto, verifica-se a formação de conglomerados como efeito da concentração 

econômica que mudou a estrutura atomista do mercado liberal. 

Por outro lado, percebe-se também que o mercado perde a sua 

característica de fluidez, isto é, o mercado deixa de ser facilmente permeável aos 

agentes econômicos e torna-se, por oposição, um mercado viscoso através da 

imposição de barreiras à entrada e à saída das empresas. Essas barreiras à entrada 

impedem a atuação dos mecanismos de livre concorrência, facilitando que os 

agentes já estabelecidos no mercado ditem os preços de seus produtos, ou seja, 

esse fechamento do mercado reforça ainda mais o poder de mercado do agentes 

concentradores. 

Outra característica econômica que marca essa época específica e que 

vai se perpetuar durante todo o século e XX e até a atualidade é a transição de um 

mercado transparente para um mercado opaco. A transparência, que é característica 

                                                 
102 CARVALHOSA, Modesto Souza Barros. Direito Econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1973, p.85. 
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típica do capitalismo concorrencial é substituída por uma opacidade, isto é, o 

mercado já não mais pode ser concebido como um lugar onde os produtores e 

consumidores têm livre acesso a informação, mas sim como o lugar, por excelência, 

do conhecimento estratégico103. A questão do acesso ao conhecimento no mercado 

de livre concorrência é um tema de grande relevo e, talvez, pouco estudado, devido 

à existência de uma má compreensão geral dos institutos jurídicos da propriedade 

industrial e das leis de proteção dos softwares104. 

Todas essas características acima apresentas servem para a construção 

do conceito econômico de concentração econômica que, sob o enfoque econômico, 

apresenta-se como a antítese da livre concorrência. Os conceitos mais comuns de 

concentração econômica apresentados pela Ciência da Economia tendem a analisar 

a concentração sempre a partir das transformações e efeitos deformantes por ela 

gerados no ideal de um mercado de livre concorrência praticável. Em resumo, é 

possível citar dois conceitos elucidativos da concentração econômica trazidos do 

âmbito da economia.  

O primeiro conceitos é o de Paulo Sandroni105, para quem a concentração 

poder ser tomada como a “Situação em que um pequeno número de empresas 

                                                 
103 Aliás, a questão do acesso ao conhecimento na concorrência é um tema de grande relevo e talvez 
pouco estudado, daí porque existe uma má compreensão geral dos institutos jurídicos da propriedade 
industrial e das leis de proteção dos softwares. Arrisca-se dizer aqui que boa parte da teoria geral da 
propriedade industrial e dos direitos de autor e de softwares deveriam ser submetidos à uma análise 
na perspectiva específica do Direito Econômico, posto que a regulação da informação no mercado é 
questão fundamental para o estabelecimento de níveis praticáveis e salutares de concorrência. Sobre 
a geração de conhecimento é interessante notar que o ensino e a pesquisa, nos países enriquecidos, 
desempenha papel central, porque a dominação na atual fase do capitalismo mundial se dá 
prioritariamente pela tecnologia. A esse respeito, ver LEAL, Rosemiro Pereira. Relativização 
inconstitucional da coisa julgada. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p.177. 
104 Arrisca-se dizer aqui que boa parte da teoria geral da propriedade industrial e dos direitos de autor 
e de softwares deveriam ser submetidos à uma análise na perspectiva específica do Direito 
Econômico, posto que a regulação da informação no mercado é questão fundamental para o 
estabelecimento de níveis praticáveis e salutares de concorrência. 
105 SANDRONI, Paulo. Novo Dicionário de Economia. 2.ed. São Paulo: Best Seller, 1994, p.66. 
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detém parte considerável do capital, investimentos, vendas, força de trabalho, ou 

qualquer outro elemento que sirva de medida ao desempenho de um setor industrial, 

econômico ou de serviços.” Do conceito apresentado por Sandroni é possível 

depreender que a concentração econômica compreende a detenção, por um certo 

número de agentes econômicos, das condições de produção (capital e trabalho) ou 

das vendas. 

O segundo conceito, mais crítico e abrangente é o fornecido por Jean 

Romeuf, que trabalha concentração em dois níveis, o vertical e o horizontal. Para 

Romeuf106 

La concentración puede realizar-se de diversos modos. Hay una 
concentración resultante de la extención de las mismas empresas, que 
aumentam sus dimensiones directamente, bien construyendo nuevos 
estabelecimientos, bien aumentando su capacidade de producción. Pero, 
aun siendo procedimientos indirectos, la fusión de empresas o la 
participación financeira son también tipos de concentración. Sus causas son 
las mismas y también sus efectos. 

Considerada como expresión de la tendencia del aumento en la dimensión 
media de las empresas, la concentración económica es un hecho 
constatable en los siglos XIX y XX. 

[...] 

Ello nos conduce a la conclusión de que la concentración nos es un 
fenómeno particular de certos países con estrutura económica determinada, 
sino que se trata de una tendencia general. Esta generalidad es tan 
acusada que el alemán Passow ha podido definir el capitalismo como el 
sistema en que la gran empresa gana continuadamente terreno, y que Marx 
ha formulado, a partir de la concentración, una ley según la cual este 
movimiento, al amplificar-se, conduciria a la destruición del sistema. 

                                                 
106 ROMEUF, Jean. Org. Dicionário de Ciencias Económicas. Barcelona: Labor, 1966, p.244. 
Tradução livre: “A concentração pode realizar-se de diversos modos. Há uma concentração resultante 
da extensão das próprias empresas, que aumentam diretamente as suas dimensões, bem como 
construindo novos estabelecimentos, ou ainda aumentando a sua capacidade de produção. Porém, 
ainda sendo procedimentos indiretos, a fusão de empresas e a participação financeira também são 
tipo de concentração.  Suas causas são as mesmas e também os seus efeitos. Considerada como 
expressão da tendência de aumento da dimensão médias das empresas, a concentração econômica 
é um fato constatável nos séculos XIX e XX. 

[...] 

Ele nos conduz a conclusão de que a concentração não é um fenômeno particular de certos países 
com estrutura econômica determinada, mas que se trata de uma tendência geral. Essa generalidade 
é tão acusada que o alemão Passow pode definir o capitalismo como o sistema em que a grande 
empresa ganha terreno continuamente, e que Marx formulou, a partir da concentração, uma leu 
segundo a qual este movimento, ao se ampliar, conduziria à destruição do sistema.” 
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O conceito acima é bastante elucidativo do ponto de vista de que permite 

concluir que a concnetração econômica não se dá somente através das fusões, 

incorporações e de outros “atos de concentração econômica” submetidos ao controle 

estatal107. De acordo com Romeuf, a concentração econômica pode se dar dentro do 

próprio agente econômico, através de sua expansão dimensional, tanto quanto fora 

dele, deformando a estrutura de mercado através dos atos de concentração em 

senso estrito. Além disso, o conceito em análise também permite a visualização da 

concentração como uma tendência no capitalismo, o que faz retomar a dinâmica da 

troca desigual. Por fim, ao tratar da concentração econômica como tendência, o 

autor aponta para os escritos de Marx, que imaginava, em seu historicismo 

exacerbado, que o essa tendência concentracionista seria o germe da destruição do 

próprio capitalismo, visão com a qual não podemos concordar, até mesmo porque, 

rompendo várias das predições de Marx, o capitalismo tem sempre evoluído e se 

sofisticado de modo a sanar as suas crises constantes. 

Assim, do ponto de vista econômico, o fenômeno da concentração pode 

ser sinteticamente concebido como a precipitação ou acúmulo de recursos 

econômicos em um ou poucos agentes econômicos que, através de seu crescimento 

dimensional próprio ou mediante a associação com outros agentes econômicos, 

aumentam o seu poder no mercado.  

 

                                                 
107 No Brasil estes atos estão ordinariamente sujeitos ao Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica – CADE, por força das determinações da Lei n.º 8.884/94. 
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1.5  Definição de concentração econômica: enfoque jurídico 

Em termos jurídicos, a temática da concentração econômica recebe várias 

designações, sendo as mais comuns “concentração de empresas” e “concentração 

capitalista”. Neste trabalho nenhuma das duas designações será adotada, uma vez 

que “empresa” no Direito positivo brasileiro (enquanto conjunto normativo) é 

concebida como a atividade explorada pelo empresário (individual ou em sociedade), 

ou seja, empresa é o objeto (atividade) do empresário individual ou da sociedade 

empresária, é a atividade economicamente organizada para a produção ou circulação 

de bens e serviços (artigo 966 da Lei n.º 10.406/2002 – Código Civil108). 

Destarte, na busca de maior rigor na utilização da linguagem científica, 

propõe-se neste trabalho o termo “concentração econômica”, já indicado no título, 

uma vez que o fenômeno da concentração pode ser constatado tanto no 

crescimento dimensional das empresas, como na união de empresas (empresários 

individuais e sociedades empresárias) e ainda na junção de interesses de 

sociedades que não são empresárias, como é o caso das sociedades simples e das 

cooperativas, e até mesmo de sindicatos, federações e tantos outros agentes 

econômicos que possuem efetivo poder de mercado109. Com isso, explica-se o 

porquê deste trabalho adotar o termo concentração econômica ao invés de 

concentração de empresas ou de concentração capitalista, uma vez que é possível 

                                                 
108 Lei n.º 10.406/2002 - Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade 

econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. 
109 Para efeitos deste trabalho, poder de mercado é a expressão que significa o poder de um agente 

econômico impor seus preços no mercado, seja através do controle da produção (induzindo escassez 
estratégica para elevar preços), seja através da detenção de algum tipo de direito (como o de 
patentes, por exemplo), que lhe assegure proteção jurídica para a formação de preço. Sobre o 
conceito de poder de mercado, elucidativa é a lição do professor João Bosco Leopoldino da Fonseca, 
para quem: “ O poder de mercado se define como a capacidade que uma empresa tem de aumentar 
seus lucros com o reduzir da produção e cobrar mais do que o preço competitivo pelo seu produto.” 
FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Lei de proteção da concorrência: comentários à legislação 
antitruste. 2.ed. atual. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p.12. 
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constatar objetivamente fenômenos concentracionistas não apenas no âmbito 

empresarial.110 

Partindo-se do estudo da legislação em vigor, é possível identificar não 

um conceito de concentração econômica, porém uma noção ampla do que ela seja, 

a partir da leitura do § 3º, do artigo 54, da Lei n.º  8.884/94, que assim 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. 

[...] 

§3º Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que visem a qualquer 
forma de concentração econômica, seja através de fusão ou incorporação 
de empresas, constituição de sociedade para exercer o controle de 
empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, que implique 
participação de empresa ou grupo de empresas resultante em 20% (vinte 
por cento) de um mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes 
tenha registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalente a 
R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais). (grifamos) 

Da leitura do dispositivo legal depreende-se que a Lei de Proteção da 

Concorrência não se preocupou em conceituar a concentração econômica, 

referindo-se a “...qualquer forma de concentração econômica...” não importando por 

que meio ela se verifique, “... seja através de fusão ou incorporação de empresas...” 

seja através da “...constituição de sociedade para exercer o controle de empresas...” 

ou mesmo através de “...qualquer forma de agrupamento societário...”. Assim, a Lei 

n.º 8.884/94 determina a submissão ao Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica de todo ato que vise “...qualquer forma de concentração econômica...”. 

Esse atos de concentração econômica passaram a ser estudados no Direito 

Econômico da Concorrência sob a denominação genérica de “atos de 

                                                 
110 A este respeito, notória é a atuação do CADE em relação à Sindicatos e organizações de 
profissionais. Veja-se, por exemplo, o Processo Administrativo nº 08012.005101/2004-81, em que são 
partes o Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais, o Sindicato dos Médicos do 
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concentração”, que mais comumente se caracterizam sob a forma de fusões, 

incorporações, joint-ventures, acordos operacionais, consórcios, e muitos outros 

tipos de contratos inominados entre agentes econômicos no intuito de reforçarem 

sua posição no mercado concorrencial ou mesmo de adquirirem, em conjunto, poder 

de mercado. 

Ainda sob o aspecto legislativo, também merece destaque o Protocolo de 

Defesa do Mercosul, n.º 18/96, aprovado pelo Conselho do Mercado Comum, em 

seu art. 7º, determina que os Estados-Partes deverão adotar, no prazo máximo de 2 

(dois) anos, normas comuns para disciplinar o controle de atos de concentração 

econômica a fim de prevenir os possíveis efeitos maléficos no âmbito do Mercado 

Comum.111 Todavia, referido dispositivo legal não faz qualquer enunciação sobre o 

que seja ato de concentração econômica.  

Além do Protocolo n.18/96, no Direito brasileiro, disciplinado 

especificamente o processo de apreciação de atos de concentração econômica, a 

Resolução CADE n.º 15, de 19 de agosto de 1998 e a Portaria n.º 04, de 05 de 

janeiro de 2006, a despeito de sua natureza processual, pouco contribui para uma 

definição legal do fenômeno da concentração econômica. Por isso, será 

imprescindível, à guisa de fixação de um conceito jurídico de concentração 

econômica, aprofundar o estudo reflexivo das normas postas a partir das 

                                                                                                                                                         
Estado de Minas Gerais, a Associação Médica de Minas Gerais, tendo como Representante o 
Sindicado Nacional das Empresas de Medicina de Grupo. 
111 Protocolo de Defesa da Concorrência do MERCOSUL . MERCOSUL/CMC/DEC. Nº 18/96 – Art. 7º 
Os Estados-Partes adotarão, para fins de incorporação à normativa do MERCOSUL e dentro do 
prazo de 2 (dois) anos, normas comuns para o controle dos atos e contratos, sob qualquer forma 
manifestados, que possam limitar ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou resultar na 
dominação de mercado regional relevante de bens e serviços, inclusive aqueles que resultem em 
concentração econômica, com vistas a prevenir os seus possíveis efeitos anticompetitivos no âmbito 
do MERCOSUL. 
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interpretações propostas pela Direito Econômico Disciplinar que, para Rosemiro 

Leal, se constitui no  

...conjunto de conhecimentos esclarecidos do discurso jurídico das políticas 
econômicas, ao suprimento dos níveis de escassez dos aspectos 
quantitativos e qualitativos da base de necessidades físico-humanas das 

comunidades jurídicas.112 

Em Direito Econômico Disciplinar, o conceito de concentração econômica 

poder ser resumido nas palavras de Paula Forgioni113, citando José Julio Borges da 

Fonseca 

O que é, então concentração econômica? Como nos lembra José Júlio 
Borges da Fonseca, trata-se de conceito bastante simples, que expressa o 
aumento de riquezas em poucas mãos. Conseqüentemente, a idéia de 
concentração relaciona-se com o aumento de poder econômico de um ou 
mais agentes que atuam no mercado relevante.  

Nesse sentido, também os acordos entre empresas podem ser entendidos 
como práticas concentracionistas, pois, a partir do momento em que dois 
agentes (concorrentes ou não) se unem, ainda que mantenham sua 
autonomia, passarão a deter uma vantagem competitiva sobre os demais e 
que (sempre após a operação) se transforma em maior poder econômico de 
ambas. 

A noção jurídica de concentração econômica apresentada pela maior 

parte dos estudiosos, e aqui sintetizada no ensinamento de Paula Forgioni, apesar 

de simples e pouco elaborada, remete à idéia central do fenômeno, que é 

justamente a acumulação de riquezas sob o poder de poucos agentes econômicos. 

Com isso, explica-se a razão em se referir a aumento do poder de um agente 

econômico em relação aos demais. 

Por outro lado, note-se que o conceito de ato de concentração econômica 

tem sido tomado na linguagem dos juristas apenas sob o enfoque da concentração 

econômica na pluralidade, ou seja, a concentração que se estabelece através da 

                                                 
112 LEAL, Rosemiro Pereira. Ditado em sala de aula, no dia 13 de março de 2006. 
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junção dos esforços de dois ou mais agentes econômicos. É em relação a esses 

atos que se tem preocupado reiteradamente o CADE. No entanto, na concepção 

adotada neste trabalho, a concentração econômica será sempre tomada como 

gênero, e nunca como espécie ou seja, não se trata de uma acepção restrita do ato 

de concentração e sim de uma concepção ampla que abrange tanto a concentração 

na unidade (crescimento dimensional do agente econômico) como a concentração 

na pluralidade (agrupamento de agentes econômicos).  

O conceito de concentração econômica, para efeitos desse trabalho, pode 

ser resumido da seguinte maneira: concentração econômica é toda manifestação de 

crescimento de um ou de alguns dos agentes enconômicos em relação aos demais, 

conforme Paula Forgioni. Essa noção de concentração em um sentido amplo e 

genérico é que permitirá uma reflexão mais ampla acerca de seus efeitos maléficos, 

ou de suas externalidades negativas, libertando-se assim da estreiteza do conceito 

de ato de concentração econômica, conceito esse que não é capaz de fornecer por 

completo a extensão do fenômeno mais amplo da concentração econômica no modo 

de produção capitalista. 

Sendo assim, o conceito de concentração econômica proposto deve ser 

analisado sob o enfoque econômico, ou seja, através do aparato metodológico 

fornecido pela Análise Econômica do Direito, de modo que a concentração 

econômica será tomada como a precipitação de recursos escassos em um pequeno 

número de agentes econômicos, alterando a distribuição inicial de recursos. Apenas 

sob o enfoque renovador da Análise Econômica do Direito é que se poderá verificar 

                                                                                                                                                         
113 FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, 
p.464. 
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como a concentração econômica é capaz de gerar ineficiência sistêmica e, assim 

prejudicar a satisfação de direitos fundamentais no Estado Democrático de Direito. 
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2  AS PERDAS PROVOCADAS PELA CONCENTRAÇÃO ECONÔMICA 

NO CAPITALISMO 

2.1  O mundo humano: um mundo de recursos escassos 

A base para qualquer teoria econômica parte de um pressuposto singelo, 

porém de fundamental importância, que é a existência da escassez. Se não 

houvesse escassez, certamente seria possível a satisfação de todas as 

necessidades humanas em um mundo onde os recursos seriam abundantes e 

ilimitados. Sabe-se, todavia, que o mundo humano não é o mundo da abundância, e 

que os recursos são limitados em relação às necessidades humanas. 

A busca da satisfação das necessidades humanas é uma constante que 

pode ser observada ao longo da existência do mundo humano. Desde os níveis mais 

singelos dos processos biológicos, como a alimentação e a reprodução, até os níveis 

mais sofisticados que podem ser identificados com o gozo dos prazeres,114 o homem 

desenvolve uma busca constante de satisfação das suas necessidades. Todo o 

desconforto do homem, na busca de satisfação de suas necessidades, denota a 

                                                 
114 Na perspectiva desse trabalho, os prazeres são entendidos como necessidades humanas, tal qual 
o são a manutenção e a reprodução da vida (reprodução em sentido lato, abrangendo não apenas a 
procriação, mas também a reprodução espiritual da vida, através das atividades humanas do 
homem). Adota-se essa posição porque se concebe o mundo (humano) como algo além e não 
coincidente com a natureza animal e biológica do homem, ou seja, aqui o homem é entendido a partir 
da teoria da sua humanidade e não a partir de sua naturalidade biológica e zoética. Assim, as 
necessidades humanas estão bem além das necessidades biológicas, compreendendo muitas outras, 
ligadas ao mundo (humano) e não à natureza (zoética e biológica). Como exemplo disso é possível 
citar a arte, que transcende às necessidades biológicas mas que, desde as mais remotas épocas da 
história está presente na vida humana. Outros exemplos de necessidades não biológicas são 
possíveis, como a técnica, a ciência e a filosofia. Com efeito, tanto a arte como a técnica, a ciência e 
a filosofia são linguagens, e a existência das linguagens talvez possa exprimir o melhor exemplo de 
necessidades humanas não biológicas: as necessidades de comunicação. 



 

 

106 

 

existência da escassez, eis que, caso esta não existisse aquela busca não precisaria 

ser empreendida. 115 

Aceitando que a escassez está presente no mundo, e que o homem 

busca sempre a satisfação de suas necessidades em meio aos escassos recursos 

existentes, é então possível propor uma teoria da economia humana, ou seja, uma 

teoria que será desenvolvida e adotada pelo homem para a eleição racional com 

vistas à satisfação de suas necessidades em um mundo de recursos escassos. Esse 

conceito amplo de Economia, exatamente por sua abrangência, pode sofrer muitas 

críticas, porém é o que melhor exprime a relação entre o homem e o seu mundo. Tal 

conceito constitui um ponto de partida para a construção da teoria basilar da Análise 

Econômica do Direito. 

 

2.2  Definições e conceitos na Análise Econômica do Direito 

O sentido amplo de Economia, conforme exposto no tópico acima, é o 

conceito utilizado por Richard Posner, em seu Analisis Económico del Derecho, onde 

assim sintetiza seu pensamento “Tal como se entiende en este libro, la economia es 

la ciencia de la elección racional en un mundo (nuestro mundo) donde los recursos 

                                                 
115 Não se ignora aqui a proposta de Antony Giddens, que indica a existência de um mundo chamado 
da pós-escassez. Porém, essa teoria de Giddens é completamente refutada nesse trabalho, uma vez 
que; a uma, a escassez (inclusive de alimentos e condições mínimas de vida biológica) é uma 
realidade na grande maioria dos países; e, a duas, porque as necessidades humanas transcendem 
em muito as necessidades meramente biológicas e, por isso mesmo, não poderão ser completamente 
atendidas pela simples existência e abundância dos recursos materiais. Talvez Giddens, escrevendo 
de dentro dos muros do castelo da Rainha da Inglaterra, não tenha percebido o mundo ao seu redor, 
reduzindo o alcance de sua teoria ao estreitos limites  da riqueza européia. Para uma leitura sobre a 
teoria de Giddens de uma sociedade pós-escassez, veja-se GIDDENS, A. Para além da esquerda e 
da direita. São Paulo: Ed. Unesp, 1996. Para uma crítica  dessa teoria, veja-se, dentre outros, 
OLIVEIRA, Augusto. Um balanço sobre as teorias do fim da guerra fria. In: Revista Enfoques, do 
Programa de Pós-graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal de Minas Gerais. 
v. 3, n.º 1, março 2004. 
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son limitados en relación com las necesidades humanas.”116 Essa teoria ampla da 

Economia, a despeito de sua generalidade e abstração, é a que melhor se amolda 

ao desenvolvimento do presente trabalho e, por isso mesmo será de agora em 

diante adotada para as formulações apresentadas neste capítulo. 

Antes de se adentrar no cerne da discussão proposta para este capítulo, 

indispensável se faz a exposição de alguns conceitos próprios da Análise 

Econômica do Direito expostos por Richard Posner, que será o marco teórico da 

exposição inicial do capítulo. Os conceitos de valor, utilidade, riqueza social e 

eficiência são de fundamental importância para a correta compreensão da 

proposição elaborada no presente capítulo. 

Por sua vez, a idéia que ora se apresenta consiste justamente na 

teorização de que a concentração econômica, assim como qualquer outro ato ou 

fato econômico em uma economia de livre mercado, gera benefícios para alguns e 

prejuízo para outros, sendo que esses prejuízos, quando verificados em relação à 

satisfação dos direitos fundamentais, devem ser ressarcidos por meio de políticas 

econômicas comprometidas com a implementação do Estado Democrático de Direito 

acolhido pela Constituição do Brasil, de 1988. 

Voltando aos conceitos iniciais, para Posner o valor de um bem não 

significa o seu custo de produção acrescido do lucro e nem mesmo o seu valor de 

uso, mas sim a quantidade, em dinheiro, que alguém esteja disposto a pagar 

efetivamente por tal bem ou, de outro modo, o dinheiro que alguém esteja disposto a 

receber para se desfazer daquele bem. No dizer de Posner: “El valor económico de 

                                                 
116 POSNER, Richard. El análisis económico del Derecho. 4.ed. México, DF: Fondo de Cultura 
Económica, 2000, p.11. Tradução livre – “Tal como se entende neste livro, a economia é a ciência da 
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algo consiste en lo que alguien esté dispuesto a pagar por él o, si ya lo tiene, la 

cantidad de dinero que pide por deshacerse de él.”117 

Por sua vez, o conceito de utilidade, segundo Posner, pode ser 

identificado em duas acepções distintas: a) como aversão ao risco; e, b) como 

sinônimo de felicidade (no sentido utilitarista)118. O referido autor intenta uma teoria 

desvinculada da corrente filosófica do utilitarismo, daí o motivo de não se referir à  

utilidade como medida de felicidade, preferindo um conceito que alega ser isento de 

significação axiológica própria, que é o conceito de eficiência como maximização do 

valor e não como maximização da utilidade (felicidade). Para Posner, eficiência não 

se confunde com utilidade, e por isso mesmo não comporta uma carga axiológica 

inicial; a eficiência é medida unicamente como maximização do valor (disposição 

para pagar), ou seja, a maximização da riqueza se dá através da melhor alocação e 

emprego possíveis dos recursos escassos. Posner afirma que 

...el término de “eficiencia”, cuando se usa, como en este libro, para denotar 
la asignación de recursos que maximiza el valor, tiene ciertas limitaciones 
como un criterio ético de la toma de decisiones sociales. [...] En este libro no 
trataremos de defender a la eficiencia como el único critério válido de la 
elección social, pero supndremos que se trata de un criterio importante, 

como probablemente estará de acuredo la mayoría de las personas.119 

                                                                                                                                                         
eleição (escolha) racional em um mundo (nosso mundo) onde os recursos são limitados em relação 
às necessidades humanas.” 
117 POSNER, Richard. El análisis económico del Derecho. 4.ed. México, DF: Fondo de Cultura 
Económica, 2000, p.19. Tradução livre: “O valor econômico de algo consiste no que alguém esteja 
disposto a pagar por ele ou, se já o possui, a quantidade de dinheiro que pede para que se desfaça 
dele.” 
118 POSNER, Richard. El análisis económico del Derecho. 4.ed. México, DF: Fondo de Cultura 
Económica, 2000, p.20. Tradução livre: “O termo “eficiência”, quando se usa, como neste livro, para 
denotar a distribuição de recursos que maximize o valor, tem certas limitações como um critério ético 
para a tomada de decisões sociais. [...] Neste livro não trataremos de defender a eficiência como o 
único critério válido da eleição (escolha) social, mas suporemos que se trata de um importante, como 
provavelmente está de acordo a maioria das pessoas.” 
119 POSNER, Richard. El análisis económico del Derecho. 4.ed. México, DF: Fondo de Cultura 

Económica, 2000, p.20-21. 
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Assim, a utilidade de um bem, sua capacidade de satisfação das 

necessidades humanas (ou, de outro modo, a sua suscetibilidade de gerar 

felicidade, em um sentido utilitarista) não será tema da análise empreendida por 

Posner, limitando-se a sua análise, sob uma perspectiva objetiva, à eficiência que é 

entendida como critério para a maximização do valor (disposição para pagar). 

A riqueza em Posner significa o valor total que as pessoas pagariam pelos 

bens em um âmbito de mercado. Isso quer dizer que a riqueza liga-se diretamente 

ao conceito seu de valor. Daí porque a maximização da riqueza somente pode ser 

feita através da eficiência: só há aumento de riqueza se houver aumento de valor. 

Esse aumento de valor é que permite o crescimento da riqueza social segundo 

Posner. 

Por fim, é preciso considerar ainda o que Frank Stephen, com apoio em 

Veljanovski, chama de Proposição de Posner, que pode ser assim sintetizada: 

“Quando os custos de transação do mercado são proibitivos, os direitos devem ser 

concedidos àqueles que mais os valorizem.”120 É justamente essa a proposição que 

privilegia a maximização da riqueza social, ou seja, o aumento do valor do bens 

através da sua distribuição (ou atribuição) aos agentes econômicos que lhes 

atribuem o valor mais alto. Esse conceito de maximização da riqueza social está 

ligado ao conceito de eficiência, e por isso mesmo à eficiência é atribuído um papel 

central na Análise Econômica do Direito. 

Argumenta Posner que, em um mundo de recursos escassos (o mundo 

humano), a eficiência (regra de maximização do valor, e por consequência da 

riqueza total social) pode ser tomada como um fundamento moral, pois o desperdício 

                                                 
120 STEPHEN, Frank H. Teoria Econômica do Direito. São Paulo: Makron Books, 1993, p.56. 
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de recursos escassos é, em sua concepção, uma conduta imoral.121 Assim, a ética 

de Posner é perfeitamente conciliável com a eficiência, sendo que a justiça, em 

certos aspectos, também pode ser relacionada à eficiência. No entanto, o próprio 

Posner reconhece que a justiça vai além da eficiência, e que a eficiência econômica 

deve ser tomada com uma ferramenta poderosa à serviço da justiça, mas nuca em 

substituição à justiça.122  

Assim, Posner formula uma teoria da justiça desvinculada de uma retórica 

colonizadora do Direito. Com efeito, Posner inaugura a possibilidade de se refletir a 

justiça vinculada à maximização da riqueza social, e essa riqueza social, no Estado 

Democrático de Direito, segundo leciona Rosemiro Leal, consiste na satisfação dos 

direitos fundamentais tais como concebidos no presente trabalho.123 Esta é a 

importância que se dará à Análise Econômica do Direito a partir desse ponto neste 

trabalho: sua proposta para a superação de um justiça meramente retórica, mediante 

o acoplamento teórico das idéias de Posner com os conceitos de Rosemiro Leal, na 

tentativa de se ofertar uma textualidade teórica acerca da concentração econômica e 

dos direitos fundamentais compatível com o paradigma do Estado Democrático de 

Direito. 

                                                 
121 POSNER, Richard. El análisis económico del Derecho. 4.ed. México, DF: Fondo de Cultura 
Económica, 2000, p.32. 
122 POSNER, Richard. El análisis económico del Derecho. 4.ed. México, DF: Fondo de Cultura 
Económica, 2000, p.33. 
123 Os direitos fundamentais previstos no art. 5º, da Constituição do Brasil, são dotados de eficácia 
imediata, devendo ser executados de plano para a concretização da dignidade humana. A cerca das 
teorias sobre a eficácia do direitos fundamentais, este trabalho adota a posição de Rosemiro Leal e 
de Ingo Wolfgang Sarlet. Veja-se a respeito: LEAL, Rosemiro Pereira. Fundamentos da liquidez e 
certeza na constitucuionalidade econômica. In: Aspectos polêmicos e autuais do mandado de segurança 
51 anos depois. org. Talamini, Edurado et al. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p.748-754; 
LEAL, Rosemiro Pereira. O garantismo processual e os Direitos fundamentais líquidos e certos. In: 
CHRISTOPHE-MERLE, Jean; MOREIRA, Luis. Org. Direito e legitimidade. São Paulo: Landy, 2003. 
p.335-346; SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos fundamentais. 5.ed. rev. atual e ampl. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. 



 

 

111 

 

2.3  Escassez, concentração econômica e distribuição de recursos 

escassos 

Se é possível considerar que o mundo humano é um mundo de recursos 

escassos, então também é possível entender que o mecanismo básico da troca 

desigual, inerente ao modo de produção capitalista (apropriação da mais-valia) e ao 

capitalismo mundial (intercâmbio desigual) possibilita a transferência de riqueza de 

modo desigual entre pessoas, classes sociais e Estados. 

Essa transferência desigual gera acumulação de riqueza para uns e perda 

de riqueza para outros. Se o mundo humano é um mundo de recursos limitados 

(escassos) então é possível afirmar que a acumulação de riquezas gera uma perda 

de um ou de alguns agentes econômicos (perda essa que pode ser atual ou futura, 

individual ou coletiva) em face do ganho de outro ou outros agentes econômicos. 

Essa é a lógica da transferência de riquezas em um mundo de recursos escassos 

onde cada qual procura maximizar a sua riqueza pessoal. 

Quando a transferência de riquezas se dá de modo a maximizar a riqueza 

de um agente econômico, na mesma medida em que minimizou a riqueza de outro, 

diz-se que houve uma transferência simples, tendo apenas a riqueza passado de um 

agente a outro. A riqueza da coletividade (riqueza agregada) continua a mesma, em 

termos gerais, e nesse caso o ganhador é plenamente capaz de ressarcir o 

perdedor.  Porém, quando a transferência de riqueza se dá de modo que o ganhador 

não possa, ainda que hipoteticamente, ressarcir os perdedores, diz-se que a 

transferência foi ineficiente, ou seja, que se materializou, no caso, um custo social. 
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Exemplificando a distinção entre custo social e custo privado, Posner 

propõe o seguinte: Se através de impostos, $ 1000 (mil dólares) são transferidos de 

suas mãos para as mãos de um pobre (ou de um rico), essa transação não traria 

custos em si mesma, porque não haveria diminuição do acervo de recursos, haveria 

apenas uma transferência de recursos de uma pessoa a outra. Esta operação 

diminuiria o seu poder de compra, mas aumentaria na mesma proporção o poder de 

compra do destinatário dos recursos.124No caso, haveriam apenas custos privados 

suportados pela parte de quem foram retirados os recursos, e não um custo social. 

Então, para Posner “Un costo social disminuye la riqueza de la sociedad: un costo 

privado sólo redistribuye esa riqueza.”125 

Essa distinção entre custo privado e custo social apresenta grande 

importância para a análise a que se propõe o presente estudo, uma vez que quando da 

análise da concentração econômica deverão ser identificados os custos privados 

(simples transferências de recursos econômicos de uma agente para outro) e os custos 

sociais (onde se caracteriza a perda de riqueza) para que se possa estabelecer, por 

um critério de eficiência segundo Posner, a necessidade de ressarcimento dos 

prejuízos causados pela ineficiência sistêmica oriunda da concentração. 

Conforme já demonstrado anteriormente, a concentração econômica, 

oriunda dos processos de acumulação rígida e flexível de capital no modo de 

produção capitalista, tende a gerar empobrecimento da população mundial, pois a 

transferência de recursos de um agente econômico a outro se dá pelo mecanismo  

                                                 
124 POSNER, Richard. El análisis económico del Derecho. 4.ed. México, DF: Fondo de Cultura 
Económica, 2000, p.14. 
125 POSNER, Richard. El análisis económico del Derecho. 4.ed. México, DF: Fondo de Cultura 

Económica, 2000, p.15. Tradução livre: “Um custo social diminui a riqueza da sociedade: um custo 
privado só redistribui essa riqueza.” 
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da troca desigual. Essa troca desigual não significa, a priori, um custo social, mas 

sim um custo privado, posto que a transferência pode obedecer a um critério de 

eficiência fundado unicamente no valor (entendido como disposição para pagar), ou 

seja, é possível que a concentração represente simples transferência de riqueza 

entre os agentes econômicos126 (daqueles para quem os recursos valem menos para 

aqueles que mais os valorizam), não alterando o acervo de recursos econômicos da 

sociedade, ou até mesmo maximizando o valor ou a riqueza. 

Por outro lado, é também possível que a concentração econômica gere 

uma perda de eficiência sistêmica e, se isso de fato ocorrer, e sendo os custos de 

transação proibitivos de modo a evitar a aplicação do Teorema de Coase,127 caberá 

ao Estado (através do Direito, por óbvio) fazer a distribuição inicial mais eficiente dos 

recursos escassos entre os seus usos competitivos, de modo que se estabeleça a sua 

utilização mais valiosa e, com isso, seja maximizada a riqueza social. 

Até aqui, a Análise Econômica do Direito aponta para um conceito de 

eficiência que é, de fato, muito importante para a consecução dos fins sociais, uma 

vez que, segundo Posner, a maximização da riqueza deve ser reputada o objetivo 

primordial do Direito, uma vez que, com a maximização será possível a satisfação de 

                                                 
126 O termo agente econômico, como se pode facilmente perceber, é empregado neste trabalho em 
sua acepção ampla, ou seja, a todos os agentes participantes direta ou indiretamente do mercado. 
São agentes econômicos o Estado, a empresa e o consumidor, entendidos em seu mais amplo 
espectro de significações. 
127 O Teorema de Coase, apresentado pela primeira vez em 1961, pode ser sinteticamente resumido 
assim: Em um mercado sem custos de transação, a distribuição eficiente de recursos será sempre 
alcançada pela negociação entre as partes, independentemente da distribuição inicial dos recursos. 
COASE, Ronald. The problem of social cost. In: The Journal of Law & Economics. Chicago: University 
of Chicago Press. Oct. 1960, v.3. 
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uma número maior de necessidades humanas e, por consequência, da maior 

felicidade da maioria.128 

 

2.4  Da impossibilidade de ganho sem perda no capitalismo 

A pergunta que se coloca a partir desse ponto é: seria possível ganho 

sem perda no capitalismo? A resposta a essa questão remete ao conceito de 

eficiência que se utilizará para respondê-la. Se a resposta for dada levando-se em 

consideração o critério de eficiência segundo Vilfredo Pareto, pode se dizer que é 

possível ganho sem perda e, por isso, seria possível verificar concentração 

econômica que não causasse nenhum tipo de prejuízo a ninguém. Por outro lado, se 

a resposta para mesma pergunta for dada com fundamento no critério de eficiência 

de Kaldor-Hicks, acolhido por Posner, então se verificará que é praticamente 

impossível que haja concentração econômica sem perda. 

2.4.1  O teorema da eficiência de Pareto: teoria dos ganhos sem perda 

Vilfredo Pareto, economista italiano que lecionou na Universidade de 

Lausanne, na Suíça, é apontado pelos pesquisadores129 da Análise Econômica do Direito  

                                                 
128 Nesse ponto, Posner acaba por atribuir um fundamento ético tipicamente utilitarista para o critério 
de eficiência segundo Kaldor-Hicks, ao dizer que “... las cosas que la riqueza possibilita – no sólo, o 
principalmente, bienes lujosos, sino también el ocio, la comodidad, la medicina moderna y las 
oportunudades de expresión própia y autorealización – son ingredientes importantes de la felicidad de 
la mayoria de las personas, de modo que la maximización de la riqueza ayuda a maximzar la utilidad.” 
POSNER, Richard. El análisis económico del Derecho. 4.ed. México, DF: Fondo de Cultura 
Económica, 2000, p.23. Tradução livre: “as coisas que a riqueza possibilita – não apenas, ou 
principalmente, bens luxuosos, senão também o ócio, a comodidade, a medicina moderna e as 
oportunidades de expressão própria e de auto-realização – são ingredientes importantes da felicidade 
da maioria das pessoas, de modo que a maximização da riqueza ajuda a maximizar a utilidade.” 
129 FARIA, Guiomar Theresinha Estrella. Interpretação econômica do Direito. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 1994. 
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como um dos economistas, ao lado de John Maynard Keynes e Arthur Cecil Pigou, 

que mais influenciou a montagem das políticas econômicas do Estado de Bem Estar 

Social. 

Pareto desenvolveu a tese de que uma distribuição de recursos será 

superior se for possível melhorar a situação de algum dos agentes econômicos sem 

piorar a situação dos demais. Assim, uma distribuição de recursos “Y” atenderia ao 

critério superior de eficiência, segundo Pareto, se com essa distribuição a situação 

inicial “X” dos envolvidos (e de terceiros) não fosse piorada e, ao mesmo tempo, pelo 

menos um dos agentes tivesse a sua condição melhorada. Explicando o critério de 

eficiência segundo a superioridade de Pareto, Posner informa que  

Una transacción superior en el sentido de Pareto es aquella que mejora la 
posición de al menos um persona, sin empeorar la posición de nadie. [...] En 
otras palabras, el criterio de la superioridad, en el sentido de Pareto es la 

unanimidad de todas las personas afectadas.130 

Também é preciso analisar o que seja o critério optimal de Pareto, outra 

noção de eficiência distributiva muito difundida nas produções científicas geradas ao 

longo do século XX. Uma distribuição de recursos terá uma eficiência optimal, no 

sentido de Pareto, quando nenhuma outra distribuição possa ser feita sem que 

algum agente econômico piore de situação em relação a sua situação inicial, ou 

seja, a distribuição optimal seria o melhor superior possível de Pareto, o superior 

máximo, que não pode ser melhorado. Explicando a diferença entre o superior e o 

óptimo de Pareto, Andrés Roemer diz que 

                                                 
130 POSNER, Richard. El análisis económico del Derecho. 4.ed. México, DF: Fondo de Cultura 
Económica, 2000, p.21. Tradução livre: “Uma transação superior no sentido de Pareto é aquela que 
melhora a posição de ao menos uma pessoa, sem piorar a posição de ninguém. [...] Em outras 
palavras, o critério da superioridade, no sentido de Pareto é a unanimidade de todas as pessoas 
afetadas.” 
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Un estado de cosas, P, es superior en términos de Pareto a otro estado, Q, 
si y sólo si el moverse de P a Q no deja a ningún individuo peor que antes y 
hace que por lo menos una persona mejore (a juzgar por la concepción que 
cada individuo tiene de su propio bien estar). En otras palabras, P es 
superior en términos de Pareto a Q si nadie prefiere Q a P, y si por lo menos 
una persona prefiere P a Q. Un estado de cosas es óptimo en términos de 
Pareto si ningún otro estado es superior a él en términos de Pareto; es 
decir, si cualquier alejamiento con respecto a ese estado de cosas hace que 

por lo menos un individuo empeore.131 

Como se percebe, tanto o critério de superioridade no sentido de Pareto, 

como o critério de optimalidade de Pareto, reconhecem explicitamente a 

possibilidade de ganho sem perda, ou seja, a possibilidade de melhora para uns 

sem que haja perda para outros. Nesse prisma de cogitações, a resposta para a 

pergunta feita no princípio do tópico 2.4, acima, há de ser respondida 

afirmativamente, ou seja, é de se reconhecer, com Pareto, a possibilidade de ganho 

sem perda no capitalismo. 

2.4.2  Críticas ao teorema da eficiência de Pareto 

Os critérios de Pareto para aferição de eficiência sofrem algumas criticas, 

dentre as quais as mais importantes são: a) a crítica de Posner, de que eles seriam 

praticamente impossíveis de verificação prática, ou seja, que a grande maioria das 

situações da vida gera perdas para uns e ganhos para outros (custos privados), isso 

sem contar com a ineficiência, que gerará perda de eficiência (custo social); e, b) a 

crítica de Frank Stephen, que informa que os critérios de Pareto seriam 

excessivamente conservadores. 

                                                 
131 ROEMER, Andrés. Introdución al análisis económico del Derecho. Trad. José Luis Pérez 

Hernandéz. México DF: Fondo de Cultura Económica, 1998, p.27. Tradução livre: “Um estado de 
coisa P, é superior no sentido de Pareto a outro estado de coisa, Q, se e somente se o mover-se de P 
a Q não deixa nenhum indivíduo pior que antes, e faz com que pelo menos uma pessoa melhore (a 
julgar pela concepção que cada indivíduo tem de seu próprio bem-estar). Em outras palavras, P é 
superior, nos termos de Pareto se ninguém prefere P a Q, e ao menos uma pessoa prefere Q a P. Um 
estado de coisas é ótimo no sentido de Pareto se nenhum outro estado é superior nos termos de 
Pareto; é dizer, se qualquer afastamento relacionado a esse estado de coisas faz com que pelo 
menos um indivíduo piore.” 
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Segundo Posner, o problema enfrentado pela teoria da eficiência de 

Pareto consiste na sua remota aplicabilidade pratica, isto é, dificilmente seria possível 

considerar um operação eficiente, no sentido superior de Pareto, porque praticamente 

não existem situações concretas onde haja ganho sem perda. Assim, seria 

impossível a verificação empírica da superioridade paretiana. Posner assim se 

expressa acerca do sentido de eficiência segundo Pareto 

Ésta es una concepción mui austera de la eficiencia, con pocas aplicaciones 
en el mundo real, porque la mayoría de las transacciones (si no una sola 
transacción, sí una seria de transacciones semejantes) tiene efectos sobre 

terceros, aunque sólo sea porque cambian los precios de otros bienes...132 

A crítica de Posner pode então ser resumida à categoria das críticas que 

partem da verificação de inviabilidade empírica do critério de superioridade de 

Pareto. Posner ataca a inviabilidade da teoria paretiana afirmando que o sentido de 

eficiência nela proposto nunca será satisfeito na prática, ou seja, que tal teoria não 

seria útil para explicar as relações econômicas ocorridas no mundo humano. 

Por sua vez, Frank Stephen elabora uma crítica tríplice ao conceito de 

eficiência de Pareto. A primeira crítica é feita sob o ponto de vista essencialmente 

metodológico, quando afirma que o critério de Parto não é isento de valor, pois 

pauta-se por um individualismo metodológico. Para Stephen133 os julgamentos de 

valor em Parto são de duas ordens: a) com relação ao bem-estar dos indivíduos (o 

bem estar social confunde-se com o bem-estar dos indivíduos que compõem a 

sociedade); e, b) o indivíduo seria o melhor juiz do seu bem-estar, e, dessa maneira, 

                                                 
132 POSNER, Richard. El análisis económico del Derecho. 4.ed. México, DF: Fondo de Cultura 
Económica, 2000, p.21. Tradução livre: “Esta é uma concepção muito austera [rígida] da eficiência, 
com poucas aplicações no mundo real, porque a maioria das transações (senão apenas uma 
transação, sim uma série de transações semelhantes)  tem efeitos sobre terceiros, ainda que seja 
somente porque mudam os preços de outros bens...” 
133 STEPHEN, Frank H. Teoria Econômica do Direito. São Paulo: Makron Books, 1993, p.41. 
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o critério de eficiência seria eminentemente subjetivo, pois fincado na concepção 

individual de bem-estar de cada qual. 

A segunda crítica levantada por Stephen diz respeito ao caráter 

conservador do critério de eficiência de Pareto, uma vez que segundo a sua teoria, 

somente seria superior a distribuição que, julgada de acordo com a distribuição 

anterior, não piorasse a situação de ninguém, ainda que a pessoa que piorasse 

fosse muito rica e as muitas que melhorassem fossem muito pobres. Assim “O 

critério de Pareto é muito conservador porque muito poucas distribuições o 

satisfazem. É pré-disposto ao status quo.”134 

Por fim, a terceira crítica dirigida por Stephen ao critério de eficiência 

segundo Pareto consiste na constatação de que somente é possível definir o optimal 

através da introdução de um critério de valor social, porque, a depender do critério 

adotado, uma distribuição poderá ser optimal ou não em relação à outra distribuição 

optimal. Isso quer dizer que haveria um número muito grande de distribuições que 

atenderiam a optimalidade de Pareto. O exemplo de Stephen é o da distribuição de 

chocolates entre suas filas Kate e Lucy, onde propõe o seguinte: 

Se um julgamento de valor quanto ao merecimento de Kate e Lucy for 
acrescentado, a distribuição será superior a todas as outras. Por exemplo, 
se o pai julga que elas são igualmente merecedoras, a solução otimal é 
aquela em que ele dá 50 chocolates para cada uma. Os economistas 
falariam a respeito disto como a função de imposição do bem-estar social, a 
qual tem uma preferência por distribuições igualitárias. Por outro lado, se o 
pai for insensato, ele poderá dar a um delas duas vezes mais do que à 
outra, em sua função de bem-estar social: 2/3 da caixa para uma e 1/3 para 
a outra. Esta distribuição maximizará o bem-estar, dando origem à função 
de bem-estar social imposta pelo pai. 

O ponto aqui é que um único otimal (ou optimum optimorum) foi conseguido, 
somente por julgamento de valor quanto ao relativo merecimento dos 
membros da sociedade. O critério de Pareto reluta em fazer isso, deixando-

                                                 
134 STEPHEN, Frank H. Teoria Econômica do Direito. São Paulo: Makron Books, 1993, p.41. 
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nos impossibilitados de escolher entre um número infinito de distribuições 

otimais de Pareto.135 

Como se vê, Stephen reivindica que somente é possível escolher qual a 

distribuição é mais eficiente (ótima) introduzindo-se um critério de valor social, e que 

Pareto reluta contra a introdução de referido critério, permitindo com isso que 

existam simultaneamente várias soluções optimais para a distribuição de recursos 

escassos entre usos concorrentes. A solução proposta por Stephen seria a 

introdução de um critério de valor, para que a partir de tal valor fosse possível 

escolher o optimum optimorum. 

Uma terceira crítica, feita por Ronald Coase não diretamente a Pareto, 

mas sim a Arthur Cecil Pigou, pode ser muito proveitosa para a verificação de que 

no capitalismo não existe ganho sem perda. Ao estudar o problema do custo social, 

Ronald Coase136 propõe a análise dos danos causados pelas atividades econômicas 

em uma abordagem de reciprocidade (o que ele denomina de “the reciprocal nature 

of the problem” – a natureza recíproca do problema).  

Partindo do pressuposto de que em um sistema produtivo não existem 

direitos absolutos, a pergunta proposta por Coase é a seguinte: a A é permitido 

prejudicar B ou a B é permitido prejudicar A? E a resposta de Coase é que se deve 

evitar o maior prejuízo (total).137 

                                                 
135 STEPHEN, Frank H. Teoria Econômica do Direito. São Paulo: Makron Books, 1993, p.42. 
136 COASE, Ronald. The problem of social cost. In: The Journal of Law & Economics. Chicago: 
University of Chicago Press. Oct. 1960, v.3. 
137 Textualmente, a proposição inicial de Coase é a seguinte: “The tradicional aproach has tended to 
obscure the nature of the choice that has to be made. The question is commonly thought of as one in 
wich A inflicts harm no B and what has to be decided is How should we restrain A? But it is wrong. We 
are dealing with a problem of a reciprocal nature. To avoid the harm to B would be to inflict harm on A. 
The real question that has to be decide is, Should A be allowed to harm B or should B be allowed to 
harm A? The problem is to avoid the more serious harm. In COASE, Ronald. The problem of social 
cost. In: The Journal of Law & Economics. Chicago: University of Chicago Press. Oct. 1960, v.3, p.96. 
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Obviamente que Coase está preocupado com a maximização da riqueza 

social ao afirmar que o principal problema na distribuição dos ônus de produção de 

riquezas é evitar o maior prejuízo, muito embora ele não use diretamente o termo 

“maximization of wealth” que seria utilizado posteriormente por Posner.  

Mais adiante, ao finalizar sua proposição, Coase admite expressamente 

que os fatores de produção devem ser entendidos com direitos (inclusive o direito de 

prejudicar alguém)138 e, como tal, o custo do exercício de um direito corresponde 

sempre a perda que é suportada por alguém em decorrência do exercício daquele 

direito. Em suas palavras  

The cost of exercising a right (of using a factor of production) is always the 
loss which is suffered elswere in consequence of the exercise of that right – 
the liability to corss land, to park a car, to build a house, to enjoy a view, to 

have peace and quiet, or to breathe clean air.139 

Assim, a idéia de que possa haver ganho sem perda fica afastada, uma 

vez que o custo do exercício de um direito corresponde sempre a perda que é 

suportada por alguém em consequência do exercício daquele direito. Assim, no 

capitalismo não é possível ganho sem perda, pois o ganho deve ser exercido 

através de um direito a que corresponde um custo para alguém. Por isso o custo do 

                                                                                                                                                         
Tradução livre: “A abordagem tradicional tem tendido a obscurecer a natureza da escolha que tem de 
ser feita. A questão é geralmente pensada como uma em que A impõe prejuízo a B e o que deve ser 
decidido é como reprimir A? Mas isto está errado. Nós estamos lidando com um problema de 
natureza reciproca. Evitar o dano de B pode ser impor um prejuízo a A. A real questão que deve ser 
decidida é, poderia ser permitido a A prejudicar B ou poderia ser permitido a B prejudicar A? O 
problema é evitar o prejuízo mais sério [maior].” 
138 Coase diz que “If factors of production are thought of as rights, it becames easier to understand 
that the right to do something which has a harmful efect (suc as the creation of smoke, noise, smells, 
etc.) is also a factor of production. COASE, Ronald. The problem of social cost. In: The Journal of Law 
& Economics. Chicago: University of Chicago Press. Oct. 1960, v.3, p.155. Tradução livre: ”Se os 
fatores de produção forem concebidos como direitos, se tornará mais fácil entender que o direito de 
fazer alguma coisa que tenha um efeito prejudicial (como a emissão de fumaça, barulho, cheiros, etc.) 
é também um fator de produção.” 
139 COASE, Ronald. The problem of social cost. In: The Journal of Law & Economics. Chicago: 
University of Chicago Press. Oct. 1960, v.3, p.155. Tradução livre: “O custo de exercer um direito (de 
usar um fator de produção) é sempre a perda que é sofrida em outro lugar em conseqüência do 
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exercício do direito de concentração econômica (pela dinâmica da troca desigual, 

seja em um regime de acumulação rígida ou no regime de acumulação flexível do 

capitalismo financeiro globalizante, conforme demonstrado anteriormente) 

corresponderá sempre a uma perda para alguém (coletividade). Essa descrição do 

arranjo correspondente entre os ganhos e as perdas em um sistema de mercado é 

muito mais próxima da realidade do que a teoria de Pareto que preconiza um ganho 

sem perda, o que dificilmente poderá ocorrer no capitalismo. 

Por isso, a teoria da eficiência paretiana não pode ser a matriz teórica 

para o estudo da concentração econômica no atual estágio de desenvolvimento do 

capitalismo financeiro mundial, admitindo-se que a busca pela maximização da 

riqueza coletiva não pode ficar atrelada à verificação quase impraticável de um 

critério de eficiência que não se pode observar na vida econômica, já que é  

igualmente certo que em um mundo onde os recursos são escassos todo o ganho 

corresponde a uma perda hipotética, atual ou futura, individualizável ou difusa para o 

sistema jurídico-econômico. Em parâmetros mais próximos da realidade, o que 

importa para a satisfação de um critério de eficiência não é a inexistência de perdas, 

mas sim a capacidade de ressarcimento hipotético que os ganhadores tenham em 

relação aos perdedores: se os ganhos totais forem maiores que as perdas totais 

haverá o crescimento ou a maximização da riqueza coletiva. 

A partir do critério de Pareto não seria possível tolerar qualquer grau de 

concentração econômica, uma vez que ela sempre significaria perda (ainda que 

hipotética) para outros agentes econômicos ou mesmo para a coletividade, a não ser 

                                                                                                                                                         
exercício daquele direito – a possibilidade de cruzar um terreno, de estacionar um carro, de construir 
uma casa, de apreciar uma vista, de ter paz e tranqüilidade, ou de respirar ar limpo.” 
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que os ganhadores efetivamente ressarcissem os perdedores, o que poderia em 

muitos casos impedir a concentração. 

Ocorre que no capitalismo não é possível evitar por completo a 

concentração econômica, uma vez que a lógica desse modo de produção, conforme 

já demonstrado no capítulo anterior, parte das relações que se desenvolvem em 

uma lógica de trocas ou intercâmbios desiguais que conduzem inevitavelmente a  

concentração econômica. O mundo em que vivemos é o mundo do capitalismo, 

sendo que esse modo de produção está tão arraigado no mundo humano que não é 

possível extirpá-lo por completo sem destruir todo o sistema econômico atual, 

gerando talvez maior prejuízo do que o benefício esperado. 

Assim, o que se precisa em um país empobrecido como o Brasil é a 

implantação de políticas econômicas pelo Estado, a fim de que se dê o 

ressarcimento dos prejuízos gerados pela ineficiência da concentração econômica à 

coletividade ou mesmo os prejuízos pontuais oriundos de uma operação com custos 

privados que não seja capaz de atender os direitos fundamentais dos perdedores. O 

que se pretende então não é o afastamento do capitalismo, mas sim a implantação 

de mecanismos jurídico-político-econômicos para a maximização da riqueza coletiva 

no Estado Democrático de Direito.  É nesse sentido que a teoria paretiana não pode 

ser aproveitada, porque é uma teoria que está longe de explicar a concentração 

econômica e seus efeitos e, ainda, porque é uma teoria conservadora que não se 

presta para a maximização continuada da riqueza coletiva, e está pré-disposta ao 

statu quo. 
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Destarte, diante das críticas feitas a Pareto é possível concluir pela 

refutação (em um sentido falibilista)140 de sua teoria para a explicação da eficiência 

em um mundo complexo onde os recursos são escassos e distribuídos segundo os 

mecanismos de mercado, devendo ser adotada outra em seu lugar, ou seja, 

devendo ser adotada uma teoria capaz de explicar melhor o funcionamento da 

concentração econômica no capitalismo quando não é possível ganho sem perda. 

2.4.3  O teorema da eficiência de Nicholas Kaldor e John Richard Hicks 

Se a teoria da eficiência segundo Pareto não se presta para uma análise 

coerente da concentração econômica porque pressupõe ganhos sem perda (o que 

não se verifica nos processos de concentração econômica no capitalismo), então 

uma teoria que possa responder melhor aos anseios da comunidade científica 

certamente seria aquela que preveja a possibilidade de concentração econômica 

com perdas. 

Uma teoria que contempla essa possibilidade é a proposta por Nicholas 

Kaldor e John Richard Hicks (teoria da maximização da riqueza). Segundo ela, uma 

transação (negociação) seria eficiente se os ganhadores pudessem, 

hipoteticamente, ressarcir os perdedores, e ainda assim melhorar a sua posição 

inicial. A eficiência na teoria de Kaldor-Hicks cinge-se à maximização da riqueza 

social (total), devendo portanto serem consideradas as perdas totais e os benefícios 

totais envolvidos, e não apenas a posição das partes diretamente envolvidas. 

Quando os benefícios totais superam as perdas totais, a nova distribuição de 

recursos escassos entre seus usos concorrentes será a mais eficiente, devendo ser 

                                                 
140 O termo é aqui utilizado no sentido que lhe é atribuído no método dedutivo-relativista de Popper. 
POPPER, Karl Raimund. Conhecimento objetivo: uma abordagem evolucionária. Trad. Milton Amado. 
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implementada mesmo a despeito da perda sofrida por alguém (terceiros ou os 

próprios participantes da transação). 

Exemplificando a teoria de Kaldor-Hicks, Posner propõe os seguinte 

exemplo:  

En el concepto menos austero de la eficiencia que se utiliza en este libro – 
llamado el concepto de Kaldor-Hicks o de maximización de la riqueza -, si A 
valúa el adorno de madera en $5 y B en $12, con un precio de venta de $10 
(de hecho, con cualquier precio entre $5 y $12) la transacción genererá un 
benficio total de $7 – con un precio de $10, por ejemplo, A se considera $5 
mejor, mientras B se considera $2 mejor -, habría una tranascción eficiente, 
siempre que el daño causado (si hay alguno) a terceros (menos los 
beneficios que se les confieron) no exceda $7. La transacción sólo sería 
superior en el sentido de Pareto si A y B compensaran efectivamente a los 
terceros por los daños que les inflijan. El concepto de Kaldor-Hicks tambien 
recibe el nombre de superioridad potencial de Pareto: los ganadores 

podrían compensar a los perdedores, aunque no lo hagan efectivamente.141 

No exemplo de Posner, o que importa não é a inexistência de prejuízos 

(eles podem existir e, em geral sempre existirão), o que importa de fato é 

maximização da riqueza total, de sorte que os ganhadores possam, ainda que 

hipoteticamente, compensar os perdedores. Se os ganhadores não puderem 

compensar os perdedores e melhorar a sua própria posição inicial (anterior a 

transação) a mudança foi ineficiente, diminuindo da riqueza total (social). 

O teorema de Kaldor-Hicks foi sintetizado nas palavras de Stephen, que o 

conceitua como 

                                                                                                                                                         
Belo Horizonte: Itatiaia, 1999. 
141 POSNER, Richard. El análisis económico del Derecho. 4.ed. México, DF: Fondo de Cultura 
Económica, 2000, p.21. Tradução livre: “No conceito menos austero [rígido] da eficiência que se usa 
neste livro – chamado de conceito de Kaldor-Hicks  ou de maximização da riqueza – se A valoriza o 
adorno de madeira em $5 e B em $12, com um preço de venda de 10 (de fato, com qualquer preço 
entre $5 e $12) a transação geraria um benefício total de $7 – com um preço de $10, por exemplo, A 
se considera $5 melhor enquanto que B se considera $2 melhor -, haveria uma transação eficiente, 
sempre que o dano causado (se há algum) a terceiros (menos os benefícios que lhes são conferidos) 
não exceda de $7. A transação só seria superior  no sentido de Pareto se A e B compensassem 
efetivamente os terceiros pelos danos que lhes causaram. O conceito de Kaldor-Hicks também 
recebe o nome de potencial de Pareto: os ganhadores poderiam compensar os perdedores, ainda 
que não o façam efetivamente.” 
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Uma proposta para uma mudança na economia deve ser levada a termo se 
aqueles que tiveram sua situação melhorada por essa mudança poderem 
[sic] compensar aqueles que tiveram sua situação piorada por essa 
mudança, para que estes fiquem tão bem como antes da mudança (em seu 
próprio julgamento)  e os primeiros fiquem em melhor situação (em seu 

próprio julgamento).142 

É de se observar com cuidado que o termo “melhoria potencial” possui um 

significado muito específico no teorema de Kaldor-Hicks, deixando claro que a 

compensação (ressarcimento) direta não deve necessariamente ocorrer. A 

maximização da riqueza coletiva significa então o aumento do valor agregado143 dos 

recursos escassos, e não a sua distribuição entre os membros da comunidade ou 

tampouco o aumento da utilidade de tais recurso, porque se houvesse o direto ao 

correlato ressarcimento dos perdedores pelos ganhadores satisfeito estaria o critério 

do superior de Pareto, ou seja, haveria ganho sem perda efetiva. Essa é a conclusão 

a que chega Stephen, ao analisar o teorema de Kaldor-Hicks, quando assim se 

manifesta “Entretanto, o critério não exige que tal “compensação” seja paga 

realmente: é uma compensação hipotética. Se tal compensação fosse paga de fato, 

ninguém pioraria de situação, mas alguns melhorariam de situação. Assim, a 

mudança satisfaria o critério de Pareto: daí o termo melhoria potencial de 

Pareto.”144Por isso que a melhoria em Kaldor-Hicks é potencial e não efetiva, se 

melhora potencialmente a eficiência paretiana. 

Uma abordagem do tipo da proposta por Kaldor-Hicks possui uma 

vantagem para a explicação científica dos fenômenos econômicos maior que o 

limitado conceito de eficiência segundo Pareto, que é de difícil verificação empírica. 

Por isso que, partindo-se do pressuposto de que não é possível ganho sem perda na 

                                                 
142 STEPHEN, Frank H. Teoria Econômica do Direito. São Paulo: Makron Books, 1993, p.55. 
143 O valor agregado é a soma da oferta ao consumidores e do benefício dos produtores, ou seja, o 

aumento do valor total dos bens de uma sociedade. 
144 STEPHEN, Frank H. Teoria Econômica do Direito. São Paulo: Makron Books, 1993, p.55. 
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concentração econômica típica do modo de produção capitalista, o teorema da 

eficiência segundo Kaldor-Hicks é o mais apropriado para uma abordagem daquele 

fenômeno na atualidade. Explicando a preferência pelo critério de Kaldor-Hicks em 

termos de regulação das políticas econômicas, Kip Viscusi afirma que  

A generally accepted alternative standard in applied microeconomics is the 
compesnation principle, which is equivalent to choosing polices that yeld the 
highest total economic surplus. The basic idea is that if the “winners” from 
any policy change can, in principle, compensate the “losers” so that 
everyone is better off, then it is a “good” change. Note that actual 
compensation of the losers is not required. If it were required, of course, it 

would satisfy the Parto criterion.145 

Como se percebe, a eficiência em Kaldor-Hicks significa uma melhoria do 

optimal de Pareto146, isto é, significa que é possível melhorar mesmo quando a nova 

distribuição de recursos implicar perdas (o que não seria possível com a adoção do 

optimal de Pareto), desde que tais perdas possam ser hipotética ou potencialmente 

ressarcidas pelos agentes econômicos que tiveram a sua situação melhorada. Aqui 

é possível identificar um plus econômico com a nova distribuição de recursos, capaz 

de melhor satisfazer, potencialmente, as necessidades humanas. 

O incremento da riqueza total (agregada) nas transações ou distribuições 

de recursos é que apontaria, teoricamente, para o que Posner chama de 

maximização da riqueza social. O aumento do valor total (e tenha-se aqui em mente 

o conceito de valor em Posner, que significa o quanto se pagaria por um bem) dos 

recursos em uma dada sociedade é que gera a maximização de sua riqueza. 

                                                 
145 VISCUSI, W. Kip; VERNON, John M; HARRINGTON JR, Joseph E. Economics of Regulation and 
Antitrust. Cambridge: The MIT Press, 2000, p.76. Tradução livre: “Um parâmetro alternativo 
geralmente aceito na microeconomia aplicada é o princípio da compensação, que é equivalente para 
a escolha de políticas que rendem o maior benefício econômico. A idéia básica é a de que os 
“ganhadores” de alguma mudança política possam, em princípio, compensar os “perdedores” de 
modo que todo mundo seja melhorado, então esta é uma “boa” mudança. Note-se que a 
compensação atual [real] dos perdedores não é requerida. Se fosse requerida, é claro, isto satisfaria 
o critério de Pareto.” 
146 STEPHEN, Frank H. Teoria Econômica do Direito. São Paulo: Makron Books, 1993, p.58. 
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2.4.4  Conclusões acerca das teorias de Pareto e Kaldor-Hicks 

Com visto acima, os teoremas de Pareto e de Kaldor-Hicks tomam 

sempre por base um princípio de eficiência enquanto melhoria de uma situação 

inicialmente dada. Partindo dessa situação inicial, ambas as teorias tentarão uma 

alternativa de melhoria distributiva, ou seja, uma nova forma de distribuir recursos de 

modo a melhorar a situação anterior. 

Na teoria do superior de Pareto, como visto, o que se busca é a melhoria 

para alguns sem perda para outros, até que se chegue a uma situação que já não 

pode ser mais melhorada sem que haja algum prejudicado (optimal de Pareto). 

Quando se atinge uma distribuição com eficiência optimal já não é mais possível um 

nova distribuição que lhe seja superior, pois certamente haverá prejuízo a alguém, a 

não ser que esse prejuízo seja efetivamente compensado pelos ganhadores com a 

nova mudança. 

Toda a tradição paretiana está vinculada à Economia do Bem-estar 

(Economics of Welfare), e por isso mesmo sua preocupação central não é o valor, 

mas sim a utilidade. Por isso, os critérios de superioridade e de optimalidade de 

Pareto não se prestam em geral para as teorizações da Análise Econômica do 

Direito que, abstraída de um valor utilitarista, busca a maximização da riqueza (valor 

enquanto disposição de pagar em dinheiro) e não o bem-estar direto da sociedade. 

O bem-estar poderá vir em uma fase posterior, isto é, depois de maximizada a 

riqueza total, por mecanismos distributivos eficientes. 

Superando o limite optilmal da eficiência segundo Pareto, o critério de 

eficiência segundo Kaldor-Hicks permite sempre a maximização da riqueza social 

(aumento do valor total dos recursos de uma sociedade) de modo desvinculado de 
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um critério retórico de valor cunhado pelas correntes filosóficas do utilitarismo. 

Assim, a maximização da riqueza, em Kaldor-Hicks, pode acontecer mesmo que 

para isso seja necessário incorrer em perdas (que alguém piore, no sentido de 

Pareto) em benefício dos que melhoram (ou dos ganhadores), com a condição de 

que a riqueza total aumente. 

A medição do aumento de riqueza em Pareto é realizada através da 

constatação de que alguém melhorou e que ninguém piorou em face da mudança na 

economia. Já em Kaldor-Hicks, a medição do aumento da riqueza total pode ser 

verificada por um critério diverso: que os ganhadores (que tiveram a sua condição 

inicial melhorada) possam compensar hipoteticamente os perdedores. Se isso 

ocorrer, é porque houve o aumento da riqueza total (ou social). 

Resumindo as vantagens do critério de eficiência de Kaldor-Hicks em 

relação ao critério de Pareto, João Bosco Leopoldino da Fonseca explica que os três 

pontos de superioridade teórica residem na idoneidade do critério de Kaldor-Hicks 

para a explicação dos fenômenos ocorridos na realidade, no afastamento do 

cálculos interpessoais de utilidade e, em terceiro lugar, na viabilidade de separação 

da problemática econômica (aumento da riqueza social) da problemática política (de 

distribuição da riqueza).  Assim se expressa João Bosco147, com apoio em 

Chiassoni: 

O critério de eficiência de KALDOR-HICKS, segundo exposto por 
CHIASSONI, apresenta três vantagens sobre o de PARETO: 

a) Em primeiro lugar, o critério de eficiência de KALDOR-HICKS é um 
critério idôneo para discriminar entre mudanças na alocação dos recursos 
que ocorrem em contextos econômicos reais. Nas economias reais, com 
efeito, é praticamente impossível realizar uma realocação de recursos sem 
beneficiar alguns indivíduos interessados e prejudicar outros. 

                                                 
147 FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Lei de proteção da concorrência: comentários à legislação 

antitruste. 2.ed. atual. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p.68. 
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b) Em segundo lugar, em igualdade de situação com o critério de 
superioridade paretiana, o critério de eficiência de KALDOR-HICKS permite 
ordenar diferentes alocações dos recursos com referência à utilidade dos 
indivíduos, sem concretizar cálculos interpessoais de utilidade. 

Em terceiro lugar, o critério de KALDOR-HICKS permite separar a 
problemática, puramente econômica, do aumento da riqueza social da 
problemática, restritamente política, da distribuição da riqueza social. 
(grifado no original) 

Essas vantagens científicas do critério de eficiência de Kaldor-Hicks sobre 

o critério de eficiência de Pareto é que possibilitam concluir pela adoção daquele 

critério para a análise da concentração econômica e das políticas econômicas 

alocativas de recursos escassos entre usos concorrentes em um mercado real e 

concentrado como o que se descortina a todo o momento perante o jurista e o 

economista. 

Assim, em resumo, é possível concluir que para Pareto pode haver ganho 

sem perda no capitalismo, quando em uma nova distribuição de recursos alguém 

melhorar e ninguém piorar em relação ao estado original de onde partiu a mudança 

na economia. Assim, a eficiência em Pareto apresenta-se com grandes limitações, 

sendo de difícil verificação empírica. O critério de eficiência segundo Kaldor-Hicks se 

apresenta muito mais abrangente, pois supera a teoria da optimalidade de Pareto 

para permitir a constatação da maximização da riqueza total (social) mesmo quando 

forem constatadas perdas. 

 

2.5  A teoria da maximização da riqueza social de Richard Posner e 

suas principais críticas 

Posner parte de três pressupostos importantes para o desenvolvimento de 

sua teoria que são: a) que na ausência dos custos de transação o mercado é o 
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melhor mecanismo para a distribuição de recursos escassos entre usos 

concorrentes, independentemente de a quem sejam atribuídos inicialmente os 

direitos sobre tais recursos (Teorema de Coase); b) que nem sempre os custos de 

transação são baixos ou inexistentes, impedindo assim a distribuição mais eficiente 

dos recursos; e, c) que quando os custos de transação são proibitivos, os direitos 

devem ser concedidos àqueles que mais os valorizem (Proposição de Posner).148 

A primeira premissa de Posner pode ser explicada da seguinte maneira. 

Em um mercado de concorrência perfeita, os bens tendem a ser distribuídos 

(adquiridos) por aqueles que mais lhes valorizem, ou seja, pelos agentes 

econômicos que estejam dispostos a pagar a maior quantidade de dinheiro por tais 

bens. Assim, na dinâmica das trocas em um mercado da livre concorrência os bens 

sempre atingirão o maior valor149 possível que lhes possa ser atribuído. Desse modo, 

em uma negociação livre de custos de transação, ou naquela em que os custos de 

transação forem pequenos, sempre será possível atingir o maior valor para os bens 

(recursos) negociados, o que satisfaz o critério de eficiência do Teorema de Coase. 

A segunda premissa se assenta na constatação empírica de que muitas 

vezes existem custos de transação elevados (ou proibitivos) e que por isso não será 

possível o funcionamento da dinâmica do mercado de livre concorrência, o que 

impedirá as transações para que os bens (recursos) sejam adquiridos por quem lhes 

dá o maior valor (quem tem a maior disposição a pagar), ou, em outras palavras, 

haverá impedimento de uma eficiente distribuição de recursos. 

                                                 
148 STEPHEN, Frank H. Teoria Econômica do Direito. São Paulo: Makron Books, 1993, p.56. 
149 Lembre-se mais uma vez que o conceito de valor para Posner não significa a utilidade do bem (o 
seu valor de uso), mas sim o seu valor de troca, ou seja, a quantidade de dinheiro que alguém esteja 
disposto a pagar por tal bem ou, se já o possui, a quantidade de dinheiro que pede para dele se 
desfazer. Veja-se POSNER, Richard. El análisis económico del Derecho. 4.ed. México, DF: Fondo de 
Cultura Económica, 2000, p.19. 
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A terceira premissa da tese da eficiência em Posner é a afirmação de que, 

quando os custos de transação prejudicam a livre negociação entre agentes 

econômicos que disputam a propriedade de recursos escassos, o Direito deverá 

intervir de modo a regular a disputa simulando um ambiente de mercado, ou seja, 

concedendo os recursos a quem mais os valorize (quem esteja disposto a pagar o 

maior preço). 

Toda a articulação das teses fundamentais de Posner gravita em torno do 

conceito de eficiência enquanto distribuição de recursos tendente a lhes aumentar o 

valor150. Esse aumento intencional do valor dos recursos através de uma distribuição 

eficiente é que vai sinalizar o que Posner chama de maximização da riqueza social, 

ou da riqueza total. O incremento da riqueza social pode então ser medido por um 

critério monetário, já que valor aumentado deve ser medido em termos de 

“disposição para pagar”151, e não em termos de utilidade (que se vincula a uma 

análise subjetiva típica do utilitarismo).  

Uma vez que para Posner a maximização da riqueza social é o objetivo 

maior do Direito152, este passa a ser um mecanismo de aplicação de normas 

eficientes, isto é, de normas que possam gerar resultados eficientes ou normas para 

a maximização da riqueza total. Com isso Posner desvincula a idéia de justiça de um 

fundamento metafísico ou transcendente, eliminando a pesada carga retórica que 

                                                 
150 POSNER, Richard. El análisis económico del Derecho. 4.ed. México, DF: Fondo de Cultura 

Económica, 2000, p.20-21. 
151 O termo em inglês é willingness-to-pay (disposição de pagar, em um sentido literal). 
152 Posner afirma especificamente que o Common Law tende sempre para a solução mais eficiente, 
ou para a aplicação da norma mais eficiente, rejeitando as normas que geram resultados ineficiente. 
Veja-se a respeito POSNER, Richard. El análisis económico del Derecho. 4.ed. México, DF: Fondo de 
Cultura Económica, 2000, p.29; POSNER, Richard. Wealth maximization and judicial decision making. 
In: International Review of Law and Economics, 1984, v.4. Para uma crítica dessa teoria, veja-se 
PACHECO, Pedro Mercado. El analisis economico del Derecho: una reconstruccion teorica. Madrid: 
Centro de Estudios Constitucionales, 1994, p.52-58. 
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acompanha a palavra justiça. Referido autor propõe expressamente que uma das 

acepções da palavra justiça, e talvez a mais usual, é a de eficiência. Assim, a justiça 

fica dessacralizada, ou desmitificada, já que sua existência pode ser esclarecida 

agora em termos científicos e discursivos (não mais em fundamentos 

transcendentais e metafísicos), e que pode ser medida ou constatada empiricamente 

através da medição do aumento de valor ou da maximização da riqueza social. 

Posner propõe a seguinte explicação da justiça com significado de eficiência: 

Un segundo significado de justicia, tal vez el más común, es el de la 
eficiencia. Entre otros ejemplos, veremos que cuando los individuos califican 
de injusto le hecho de condenar a una persona sin someterla a juicio, de 
expropriar sin una compensasíon justa o de no obligar a un automovilista a 
que pague los daños a la víctima de sua negligencia, esto no significa nada 
más que la afirmación de que ese comportamiento desperdicia recursos 
(véase más adelante § VIII.3). Incluso el principio de enriquecimiento ilicito 
puede derivarse del concepto de la eficiencia (más adelante § IV.14). Y con 
un poco de reflexión no nos sorprederá que, en un mundo de recursos 

escassos, el desperdicio debe considerar-se inmoral.153 

Esse desencantamento da Justiça é capaz de aproximar o estudiosos do 

Direito de um significado prático de justiça, ou seja, de um modo de 

operacionalização da Justiça pelo Direito em uma base discursiva e não mais mítica 

e hermética. Todavia Posner ainda utiliza um discurso moral para a justificação de 

sua idéia de Justiça como eficiência, uma vez que recorrer ao emprego de uma 

conotação de valoração negativa do desperdício em um mundo de recursos 

escassos. 

                                                 
153 POSNER, Richard. El análisis económico del Derecho. 4.ed. México, DF: Fondo de Cultura 

Económica, 2000, p.32. Tradução livre: “Um segundo significado de justiça, talvez o mais comum, é o 
da eficiência. Entre outros exemplos, veremos que quando os indivíduos qualificam de injusto o fato 
de condenar uma pessoa sem submetê-la a juízo, de expropriar sem uma compensação justa ou de 
não obrigar um condutor de automóveis a pagar os danos causados a uma vítima de sua negligência, 
isto não significa nada mais que a afirmação de que esse comportamento desperdiça recursos (veja-
se mais adiante § VIII.3). Inclusive o princípio do enriquecimento ilícito pode ser derivado do conceito 
de eficiência (mais adiante § IV.14). E com um pouco de reflexão não nos surpreenderá que, em um 
mundo de recursos são escassos, o desperdício deve ser considerado imoral.” 
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Estudando a proposição de Posner, da eficiência como maximização de 

riqueza, Guiomar Estrella154 também entende que os conceitos de eficiência e 

riqueza estão no núcleo da teoria posenriana da Justiça, e que 

Assim, para Posner eficiência é o resultado da maximização do valor, obtido 
na exploração dos recursos necessários à satisfação das necessidades 
econômicas do homem, medido (o valor) pela agregada intenção do 
consumidor de pagar pelos mesmos bens.  

Ou seja, há eficiência quando se atinge o valor máximo proposto pelo 
vendedor, comparado ao valor máximo que se tem a intenção de pagar – 
havendo, portanto, ganhos para ambas as partes. 

De toda leitura da obra de Posner se depreende ser sua forte convicção que 
“a ordem jurídica do common-law tem por finalidade assegurar a 
maximização da eficiência econômica na sociedade” (maximization of 
wealth).  

Mais ainda, o autor (p. 187) está absolutamente convicto da  “[...] natureza 
econômica da relação entre direito e moral”. De onde assumir a eficiência, 
que se traduz por maximização da riqueza, a força de um valor em si; mais 
do que isso, o valor social máximo, cuja realização assegura a eficiência da 
sociedade e de suas instituições, entre elas o Judiciário.” 

Mais adiante, a mesa autora, em estudo especializado apresenta uma 

síntese das diversas críticas dirigidas à teoria da eficiência de Posner, citando em 

especial as críticas de Ronald Dworkin. Afirma Guiomar Estrela que 

Dworkin, na mesma linha (op. cit., p. 237) afirma: “A sociedade maximiza 
sua riqueza quando todos os recursos dessa sociedade estão de tal forma 
distribuídos que a soma dessas valorizações individuais seja a mais alta 
possível.” 

[...] 

Em outro artigo – Why efficiency? – (Por que eficiência?), publicado na 
coletânea Law, Economics and Philosophy (Direito, Economia e Filosofia) 
(cujo subtítulo é Uma resposta aos professores Calaabresi e Posner), 
Ronald Dworkin (1983, p. 123) a firma: “O professor Posner acredita que as 
agências do governo e particularmente as cortes, poderiam tomar decisões 
políticas de tal forma a que se obtivesse a maximização da riqueza.” 

Nesse artigo, em que responde ao escrito de Posner intitulado “Utilitarismo, 
Economia e Teoria Jurídica”, Dworkin (1979) afirma que Posner procura 
demonstrar, não como anteriormente, que a sociedade como um todo 
procuraria em cada decisão política a maximização da riqueza social. 

                                                 
154 FARIA, Guiomar Theresinha Estrella. Interpretação econômica do Direito. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 1994, p.37. 
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Nessa linha de raciocínio, Dworkin (op. cit., 240) conclui: “A riqueza social 
pode ser entendida não como um componente, mas um instrumento de 
valor. Aumentos na riqueza social não são valorizáveis em si próprios, mas 
valorizáveis porque eles podem produzir outros incrementos, que são 

valorizáveis em si próprios.”155 

Nesse ponto, é de grande pertinência a crítica de Dworkin, uma vez que o 

que se busca em termos de justiça no paradigma da democracia não é a riqueza 

social per se (eis que não possui valor em si mesma), mas sim os incrementos que 

poderão ser gerados a partir de tal maximização, isto é, a satisfação de direitos 

fundamentais que, na democracia, estão indissociavelmente ligados ao padrão 

constitucional de justiça. 

O diagnóstico de Dworkin, nesse ponto, assemelha-se muito ao raciocínio 

de que o dinheiro, por si, não vale nada, é simples recorte de papel como qualquer 

outro pedaço de celulose industrializada. No entanto, o que vale no dinheiro são os 

bens e serviços pelos quais pode ser trocado. O mesmo se passa com a 

maximização da riqueza total (ou social), uma vez que essa riqueza originada em 

processos de negociações ou distribuições eficientes não teria, a seu ver, uma 

correspondência direta com a justiça. 

Ao que tudo indica, a crítica de Dworkin não pode ser considerada uma 

crítica radical, mas sim uma crítica parcial. Ela não afirma que a eficiência para a 

maximização da riqueza coletiva seja algo ruim ou destituído de fundamento jurídico, 

mas cinge-se à constatação de que não é possível reduzir a justiça a um critério de 

eficiência. Essa crítica pode não ser bem fundamentada, já que o próprio Posner 

reconhece pelo menos três acepções de justiça, e deixa claro que a justiça não está 

                                                 
155 FARIA, Guiomar Theresinha Estrella. Interpretação econômica do Direito. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 1994, p.48 e 50. 
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confinada à eficiência, porém a eficiência é uma ferramenta importante para a 

consecução da Justiça.156 

O que mais importa para o desenvolvimento das idéias deste trabalho é 

que o impulso inicial de desmitificação da justiça empreendido por Posner abriu a 

possibilidade de reflexão do que seja justiça na modernidade tardia, em uma 

sociedade pluralista e hiper-complexa. Ao desvincular a idéia de justiça da 

concepção retórica jusnaturalista e ao romper com o positivismo estrito que havia 

alijado toda e qualquer idéia de justiça do Direito (positivo), Posner inaugura uma 

nova etapa do pensamento jurídico. 

Todavia, a crítica de Dworkin, ainda que possa ser tomada como uma 

crítica parcial e não frontal, deve ser levada em consideração. A final, a maximização 

da riqueza social não pode ser um fim em si mesma, mas sim um meio para a 

construção de uma sociedade melhor. 

Evidentemente, as preocupações com a distribuição e a eficiente 

alocação desse plus de riqueza social (eficiência de Kaldor-Hicks) não podem ser 

ignoradas. Se o próprio Posner reconhece, a partir de uma justificativa (ainda 

utilitarista) de que o incremento da riqueza total significa maiores chances de 

satisfação das necessidades humanas (utilidade ou maior felicidade)157, é preciso 

então averiguar o que vem a ser riqueza coletiva no Estado Democrático de Direito, 

superando-se assim o liberalismo de Posner para que se possa fazer o 

aproveitamento de sua teoria no paradigma democrático brasileiro. 

                                                 
156 POSNER, Richard. El análisis económico del Derecho. 4.ed. México, DF: Fondo de Cultura 

Económica, 2000, p.33. 
157 POSNER, Richard. El análisis económico del Derecho. 4.ed. México, DF: Fondo de Cultura 

Económica, 2000, p.23. 
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O que se colhe de fundamental em Posner, ao adotar o teorema de 

Kaldor-Hicks como fundamento teórico da eficiência, é que tal autor desmistifica o 

Direito, pois em sua teoria a distribuição de justiça se dá pela maximização da 

riqueza coletiva. Essa idéia de eficiência como maximização da riqueza (valor 

agregado) é que faz o contraponto com as perdas hipotéticas havidas nos processos 

de concentração econômica onde recursos escassos são centralizados em 

agrupamentos de agentes econômicos e ao mesmo tempo permite a identificação da 

inviabilidade de ganhos sem perda no capitalismo. Por isso, o Direito Econômico vai 

concentrar seus esforços nessas perdas geradas pela concentração, a fim de 

possibilitar o seu ressarcimento e evitar a violação dos direitos assegurados na 

constitucionalidade democrática. 

Posner desmistifica o Direito e a Justiça mediante o abandono dos 

princípios do “dar a cada um o que é seu” e do neminem leadere, pois seguindo a 

abordagem recíproca do problema do custo social proposta por Coase,158analisa a 

temática sob a ótica da maximização do valor, e não da moralidade retórica “daquilo 

que é devido”. Em Posner, o que é devido é a maximização da riqueza social pela 

regra da eficiência, e não a adoção de princípios morais ou religiosos que marcaram 

o Direito por milhares de anos. Essa completa laicização do Direito em Posner é que 

vai propiciar a construção de uma equação da distribuição de justiça segundo a 

Análise Econômica do Direito capaz de enfrentar com muita clareza o mecanismo da 

troca desigual inerente ao modo de produção capitalista. 

Segundo Rosemiro Leal, para a Análise Econômica do Direito a 

distribuição de justiça se daria pela maximização da riqueza coletiva com 

                                                 
158 COASE, Ronald. The problem of social cost. In: The Journal of Law & Economics. Chicago: 

University of Chicago Press. Oct. 1960, v.3, p.96. 
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distributividade para o sistema jurídico-econômico, ou seja, com distribuição dos 

ganhos oriundos da concentração econômica de modo a atender a satisfação dos 

direitos fundamentais, pois somente pela implementação de referidos direitos é que 

seria possível a cada qual exercer o seu papel de parte legitimada para o processo 

de construção da sociedade aberta159 e democrática. 

 

2.6  A riqueza coletiva no paradigma do Estado Democrático de 

Direito 

Como visto no tópico anterior, Posner não dá uma resposta adequada 

para o problema da distribuição da riqueza maximizada pela regra da eficiência, 

limitando-se a explorar alguns exemplos práticos (casos) para demonstrar 

economicamente que a desigualdade econômica (pobreza, no Brasil) pode, em 

determinados casos, gerar minimização da utilidade da riqueza mal distribuída, ou 

seja, que a pobreza pode, em certas ocasiões, incomodar a riqueza.160 

A questão que deve ser agora enfrentada, ao já se estabelecer que a 

justiça pode ser atingida pela eficiência, ratificando Posner, é saber o que representa 

                                                 
159 O termo sociedade aberta é utilizado por Karl Popper, que lhe contrapõe a sociedade tribal. Em 

Popper a sociedade aberta é aquela marcada pela liberdade das faculdades críticas do homem, em 
contraposição à sociedade fechada, ou tribal (que ainda é a nossa sociedade), marcada pela sua 
submissão às forças mágicas (não esclarecidas criticamente). Veja, a propósito POPPER, Karl 
Raimund. A sociedade aberta e seus inimigos. Trad. Milton Amado. 3.ed. Belo Horizonte: Itatiaia. 
1987. v.1, p.15. 
160 POSNER, Richard. El análisis económico del Derecho. 4.ed. México, DF: Fondo de Cultura 

Económica, 2000, p.439. “La pobreza impone costos a quienes no son pobres, lo cual justifica que se 
incurra en costos para reducirla por razones estrictamente económicas (es decir, de maximización de 
la riqueza) y sin consideraciones éticas o políticas. Puede afrimarse que la pobreza en medio de la 
abundancia tendrá a incrementar la incidencia de delitos.” Tradução livre: “A pobreza impõe custos 
àqueles que não são pobres, o que justifica que se incorra em custos para reduzi-la por razões 
estritamente econômicas (é dizer, de maximização de riqueza) e sem considerações éticas ou 
políticas. Pode-se afirmar que a pobreza, em meio a abastança, tenderá a aumentar a incidência de 
delitos.” 
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a riqueza coletiva no Estado Democrático de Direito. Por certo que o presente 

trabalho não pretende de modo algum esgotar essa temática, que talvez seja uma 

das mais fundamentais para o Direito Econômico, porém tentará, sem pretensões de 

completude ou de definitividade, a realização de uma oferta teórica nesse campo. 

Partindo do conceito de riqueza social (total) de Posner, assim 

considerada como o valor total dos recursos (ou seja, a disposição que se tem de 

pagar por tais recursos ou o quanto se pede para se desfazer deles), seria sempre 

desejável o simples aumento geral (ou agregado) da riqueza social. Porém, qual 

seria a finalidade do aumento da riqueza social? Seria possível considerar rica uma 

sociedade onde 10% dos seus membros detém 90% dos recursos e 90% dos seus 

integrantes possuem apenas 10% dos recursos totais? Perguntas desse tipo é que 

levaram Dworkin a tecer severas críticas acerca da teoria de Posner. 

A despeito de não se concordar por completo com a crítica de Dworkin, a 

indagação por ele lançada deve ser respondida, ou seja, é preciso enfrentar a 

questão de como conciliar eficiência e justiça. Nesse sentido,  partindo-se da teoria 

de que a riqueza coletiva161 no Estado Democrático de Direito não corresponde 

simplesmente a quantidade de recursos totais da comunidade jurídica, e tampouco 

corresponde à possibilidade de fruição individual dos bens econômicos, a única 

                                                 
161 Utiliza-se o termo riqueza coletiva em consonância com a teoria de Rosemiro Leal, para quem o 
cidadão somente pode ser entendido como o autor e simultâneo destinatário das normas jurídicas. 
Assim, não se pode falar em uma sociedade civil pressuposta, porque a criação de uma tal sociedade 
passa pelo prévio estabelecimento de uma comunidade político-jurídica dos legitimados ao processo 
de criação, aplicação e fiscalização permanentes das normas jurídicas que atuam como  força de 
coesão da sociedade criada pelo processo. Para um melhor aclaramento dessa perspectiva, veja-se 
LEAL, Rosemiro Periera. Processo Civil e Sociedade Civil. In: Revista Eletrônica da Faculdade 
Mineira de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – Virtuajus, ano 4, n.º 2, 2005; 
LEAL, Rosemiro Pereira. Processo e democracia – a ação jurídica como exercício da cidadania. 
Revista Eletrônica da Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais – Virtuajus, ano 4, n.º 1, 2005; LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria processual da decisão jurídica. 
São Paulo: Landy, 2002; e, DEL NEGRI, André. Controle de constitucionalidade no processo 
legislativo. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2003. 
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definição genuinamente consentânea com a ordem constitucional vigente é a que 

identifica a riqueza coletiva com a implementação dos direitos fundamentais.A  

sociedade ou coletividade (comunidade jurídico-política), na democracia, é 

construída pelos próprios membros dessa comunidade, a partir do recinto jurídico do 

devido processo legal, sendo então indispensável, que sejam atendidos 

indistintamente os direitos fundamentais  os habilitam a atuar como partes iguais no 

processo de criação da comunidade jurídico-política onde se estabelecerá a fruição 

jurídico-econômica dos recursos econômicos. 

Compartilhando desse ponto de vista, para Rosemiro Leal, na democracia 

a sociedade (comunidade jurídico-política) é construção conjunta de todos os 

cidadãos (partes legitimadas ao processo) através do espaço do devido processo. 

Segundo Rosemiro Leal  

Em direito democrático, o processo abre, por seus princípios institutivos 
(isonomia, ampla defesa e contraditório), um espaço jurídico-discursivo de 
auto-inclusão do legitimado processual na comunidade jurídica para a 

construção conjunta da sociedade jurídico-política.162 

Por isso é que a riqueza da sociedade jurídico-política, na democracia, 

está a depender da satisfação dos direitos fundamentais de cada qual, uma vez que 

somente pela implementação concreta daqueles direitos é que cada um do povo 

estará apto para o exercício da cidadania, ou seja, para ser parte no processo 

jurídico-discursivo de construção da sociedade jurídico-política. Ora, se os cidadãos 

não tiverem seus direitos fundamentais satisfeitos ficarão por certo cerceados do  

                                                 
162 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria processual da decisão jurídica. São Paulo: Landy, 2002, p.150. 
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exercício de sua cidadania no prisma jurídico-discursivo do processo que suplica 

partes legitimadas para a criação das normas de que são a um só tempo autoras e 

desitinatárias, nisso residindo o resgate da legitimidade do direito na pós-modernidade. 

Assim, riqueza coletiva no paradigma democrático não significa acúmulo 

de bens econômicos (definição típica do Estado Liberal). Se a riqueza é social 

(pertence à coletividade), é preciso então saber o que é coletividade, ou o que é 

sociedade no Estado Democrático de Direito, pois somente em face de tal conceito é 

que se poderá falar em riqueza coletiva ou social. E a sociedade na democracia em 

nada se confunde com a sociedade civil previamente instituída em um pano de 

fundo de silêncio, mas sim em um sociedade jurídico-política construída através do 

processo. 

Note-se nesse passo que Posner, ao falar de uma riqueza social, 

compreende a sociedade como o conjunto de indivíduos que a compõe 

(individualismo metodológico), ou seja, a sociedade pode ser concebida como o 

somatório dos indivíduos que nela se encontram, denotando ainda alguma 

vinculação com as categorias do Estado Liberal e do Estado Social de Direito. 

O aglomerado humano (conjunto de indivíduos) que ocupa um território 

não pode ser concebido como sociedade nos modernos estudos da Ciência Política 

e do Direito. Se não houver um liame entre os indivíduos que estão em um certo 

espaço num dado tempo, não é possível se falar em sociedade, mas apenas em um 

agregado humano (multidão), como reforça Rosemiro Leal163. A sociedade 

pressupõe um mínimo de coesão entre as pessoas, ou seja, há a necessidade de 

                                                 
163 LEAL, Rosemiro Pereira. Processo e democracia – a ação jurídica como exercício da cidadania. 

Revista Eletrônica da Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais – Virtuajus, ano 4, n.º 1, 2005. 
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uma amálgama que a unifique e seja capaz de diferenciá-la a partir de uma 

identidade própria, distinguindo-a do simples aglomerado de pessoas. Esse liame 

que permite a coesão social é, em uma sociedade pós-metafísica, o Direito. É ao 

Direito que se incumbe o papel de estabelecer a tensão entre as diversas vontades 

individuais e o todo social concreto, mediante o estabelecimento de relações 

internormativas164 e não mais no prisma da intersubjetividade dos civis165 que 

imperava nos paradigmas anteriores ao Estado Democrático de Direito. 

No novo paradigma de Estado a sociedade não é mais pressuposta, ela 

não existe antes da fundação da nova ordem constitucional. A sociedade 

democrática está para ser construída de acordo com os princípios e normas 

previamente acertados na Constituição, isto é, a sociedade será construída através 

do Direito Democrático por mecanismos de auto-inclusão dos cidadão legitimados ao 

processo institutivo de existência jurídica de uma comunidade jurídico-política. 

Por outro lado, a sociedade pensada por Posner ainda é uma sociedade 

civil pressuposta166, formada pelos civis já patrimonializados e protegidos pelo 

paternalismo do Estado que funcionaria como superestrutura do modo de produção 

capitalista. Essa sociedade civil não se confunde com a comunidade político-jurídica 

da proposta levada a cabo pelo paradigma do Estado Democrático de Direito. Daí 

porque a riqueza social defendida por Posner não pode ser simplesmente 

                                                 
164 O conceito de internormatividade é utilizado por LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria processual da 

decisão jurídica. São Paulo: Landy, 2002. 
165 LEAL, Rosemiro Periera. Processo Civil e Sociedade Civil. In: Revista Eletrônica da Faculdade 

Mineira de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – Virtuajus, ano 4, n.º 2, 2005. 
166 Denuncia Hermann Heller que “Na sociedade civil real não existe livre mercado de troca, nem 
concorrência livre, nem auto-responsabilidade e auto-determinação livres e, sobretudo, não se 
conhece a formação não autoritária do todo social mediante jogo livre e igual das forças. A sociedade 
civil real é um sociedade de classes cuja união se mantém mediante o predomínio de uma delas, para 
cuja subsistência é, sem dúvida, necessária a manutenção da ideologia da liberdade e da igualdade.” 
HELLER, Herman. Apud LEAL, Rosemiro Pereira. Direito Econômico: soberania e mercado mundial. 
3.ed. rev. e aum. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p.77. 
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transplantada para o Brasil sem uma adaptação ao paradigma da 

constitucionalidade democrática ora vigorante. 

Para Rosemiro Leal, o discurso da sociedade civil (pressuposta) é 

ocultador dos mecanismos de implementação de existência jurídica de uma 

comunidade jurídico-política, sendo que a implantação dessa comunidade jurídica 

deve ser feita nos moldes constitutivos do devido processo constitucional. Para esse 

autor 

Colhe-se das legislações civis, até hoje, principalmente do Processo Civil 
codificado, a inexistência de procedimentos efetivadores de pleitos atinentes 
a direitos fundamentais de vida e dignidade jurídica. As questões referentes 
a tais itens são transferidos para uma esfera pública (habermaseana) em 
que é reclamada a eficiência de uma estrutura comunicativa do mundo da 
vida como fator esperado (nunca alcançado!) de inclusão social. Disso 
decorre que uma comunidade que não se constituísse pelo devido processo 
constitucional não teria possibilidade de construir-se em Sociedade 
Democrática de Direito, porque a esfera pública, ao conectar-se com o 
sistema político, este já originariamente se acharia dominado pelas 
atividades dos partidos políticos polarizadores dos interesses dessa 
sociedade civil que, segundo Marx, uma vez dissimulada em Estado, 

colocaria este como reprodutor do sistema de dominação.167 

É dessa maneira que a construção dos direitos individuais, coletivos e 

difusos, no paradigma democrático, deve ser efetivada pelo exercício da cidadania, 

e o cidadão deve ser entendido como o legitimado ao processo de criação, 

aplicação, e fiscalização permanente das normas que regem as relações 

internormativas de construção da sociedade jurídico-política. Rosemiro Leal, ao 

criticar uma cidadania pronta e doada pelo Estado assevera que  

Ora, nesse marco se apregoa uma comunidade de princípios por uma 
hermenêutica extra-sistêmica e não uma principiologia discursivo-
constitucionalizada (devido processo legal) para o exercício processual-
procedimentalizado caracterizador de uma cidadania como  legitimatio de 
auto-includência no sistema de direitos fundamentais criados no âmbito do 
devido processo legislativo, este sim: a ser praticado desde o início da 
construção constituinte dos direitos, não por normas interna-coroporis 

                                                 
167 LEAL, Rosemiro Periera. Processo Civil e Sociedade Civil. In: Revista Eletrônica da Faculdade 

Mineira de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – Virtuajus, ano 4, n.º 2, 2005. 
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infiscalizáveis, mas pelo devido processo a ser adotado e aberto a todos 
(difusa e concentradamente) desde o início da produção da 
constitucionalidade. (destaques do original) 

Assim, a comunidade jurídico-política será criada pelo instituto do devido 

processo constitucional e pelo devido processo legislativo e será operada e 

fiscalizada por cada qual dos indivíduos através do devido processo legal, sendo 

que o cidadão então é concebido como aquele legitimado ao processo (parte)168, 

aquele que tem o poder de participar do processo de criação das normas jurídicas 

que lhe são aplicáveis e que são aplicáveis aos outros com quem se relaciona 

(inclusive ao Estado). 

Essa noção de comunidade jurídico-política, em contraposição à 

sociedade civil pressuposta que ainda habita a teoria de Posner é que desempenha 

papel fundamental para a verificação do que é a riqueza coletiva (da comunidade 

jurídico-política) na constitucionalidade democrática brasileira. Distinguindo-se assim 

a sociedade civil da comunidade jurídico-política, que é constituída pelos legitimados 

ao processo em um âmbito discursivo demarcado no espaço processual instituído 

pelo contraditório, ampla defesa e isonomia,169a riqueza coletiva somente pode ser 

encarada, a princípio, como o conjunto dos direitos fundamentais (art. 5º, da 

Constituição do Brasil de 1988) das partes legitimadas pela lei para atuar a lei, ou 

                                                 
168 O professor Rosemiro Leal assim explica que “Com efeito, o conceito de parte como pessoa 
legitimada pela lei a atuar a lei é que poderá, em Direito Democrático, balizar o campo hermenêutico, 
porque os conceitos de homem, indivíduo, cidadão, pessoa, coletividade, sociedade, como autores ou 
atores anônimos do mundo da vida, não encerram vínculo jurídico participativo de procedimentalidade 
em bases jurídico-normativas para instalar um regime de interpretação aberta a todos, porque essa 
abertura não se faz por ordem natural ou espontânea, mas quando os seus agentes se protagonizam 
como pessoas (partes) legalmente autorizadas para provocar decisões, criar, reconstruir, modificar ou 
extinguir as suas próprias realidades do existir jurídico.” LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria Geral do 
Processo. 6.ed. rev. e ampl. São Paulo: IOB Thomsom, 2005, p.74. 
169 Contraditório, isonomia e ampla defesa são os princípios institutivos do devido processo legal. Ver 

LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria Geral do Processo. 6.ed. rev. e ampl. São Paulo: IOB Thomsom, 
2005, p.73. 
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seja, dos cidadãos enquanto partes legitimadas ao processo de construção da 

sociedade. 

O social da riqueza passa então a ser identificado não mais a partir da 

quantidade de bens, ou do valor agregado total desses bens, mas sim a partir da 

satisfação dos direitos daqueles legitimados a construção da nova sociedade 

jurídico-política democrática. A concepção de riqueza social como satisfação dos 

direitos fundamentais é consentânea com a teoria da constitucionalidade 

democrática que aponta para um social construído a partir do espaço jurídico-

discursivo do processo e não mais um social construído a partir da realidade crua, 

da reunião de pessoas em praças pública ou de sua representação passiva pelas 

assembléias dos agentes políticos. 

São justamente os direitos fundamentais que possibilitarão o exercício de 

cidadania através do direito de ação. Sem vida, liberdade, igualdade e dignidade 

mínima não é possível pensar em um cidadão como parte legitimada ao processo 

institutivo da comunidade jurídico-política. Disso, torna-se indispensável, para a 

construção da riqueza coletiva, a implementação plena dos direitos fundamentais 

previamente acertados na Constituição do Brasil. 

Assim, a riqueza coletiva, na constitucionalidade democrática deixa de ser 

simplesmente a quantidade de bens que cada indivíduo possui, para significar, em 

um primeiro momento, a satisfação plena dos direitos fundamentais dos membros da 

comunidade jurídico-política legitimados por esses direitos ao exercício do 

contraditório na criação das leis de que são autores e destinatários a um só tempo. 

Esse conceito de riqueza coletiva como satisfação de direitos 

fundamentais do cidadão permite ir além de Posner, superando o divórcio de sua 



 

 

145 

 

teoria da eficiência com a justiça, conforme as acusações de Dworkin. A eficiência, 

que gerará a maximização da riqueza coletiva, será então colocada a serviço da 

satisfação dos direitos fundamentais que vêm sendo reiteradamente minimizados em 

face da concentração econômica própria do modo de produção capitalista. 

No paradigma democrático a riqueza coletiva não está necessariamente 

ligada ao valor econômico (entendido como “disposição para pagar” ou como 

“disposição para se receber”) dos bens detidos pelos indivíduos. No Estado 

Democrático de Direito, a riqueza social (ou coletiva) ganha conotação jurídico-

política, constituindo-se assim no conjunto de direitos fundamentais previamente 

acertados pela Constituição, que devem ser satisfeitos com total prioridade e 

urgência. Tal é o conceito normativo de riqueza social no paradigma democrático, 

uma vez que a ordem econômica foi posta, pelo art. 170 da Constituição do Brasil, a 

serviço da concretização de existência digna170. Por certo, a dignidade somente pode 

ser exercida em uma sociedade construída legitimamente pelos cidadãos 

legitimados ao processo de criação processual de sua existência. Não há, sob o 

aspecto jurídico, outra finalidade para a atividade econômica no Brasil que não seja 

a implementação de dignidade para a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária (objetivo maior da República Federativa do Brasil, a teor dos artigos 1º e 3º, 

da Constituição de 1988)171. 

                                                 
170 Constituição do Brasil, de 1988. “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 
justiça social, observados os seguintes princípios: 

[...]” 
171 Constituição do Brasil, de 1988. “ Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 
Direito e tem como fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 



 

 

146 

 

Assim, toda vez que a concentração econômica incorrer em transferência 

de riquezas (custo privado), de sorte que os perdedores fiquem insatisfeitos em seus 

direitos fundamentais, ainda que não haja um custo social explícito (inficiência no 

sentido de Posner), será necessária a atuação jurídica com vistas à manutenção e 

implantação expansiva e continuada dos direitos fundamentais cartularizados como 

títulos executivos na Constituição do Brasil. Outra interpretação seria retórica, 

porquanto não atenderia o imperativo de maximização da riqueza coletiva, que é 

pressuposto objetivo para a implementação de dignidade através da satisfação dos 

direitos fundamentais de cada qual na democracia. Essa é a situação real que deve 

ser implementada através do Direito no Estado Democrático. 

Através de políticas econômicas orientadas pelo princípio da 

economicidade, é possível utilizar o plus econômico gerado a partir da maximização 

da riqueza social para se satisfazer os direitos fundamentais, e por conseguinte, 

para a implementação de uma sociedade “...livre, justa e solidária...” conforme 

determina expressamente o art. 3º, I, da Constituição do Brasil. Ou seja, a riqueza 

coletiva, tal qual o dinheiro, seria um meio ou recurso a ser utilizado pelo Estado, 

através de políticas econômicas, para a satisfação dos direitos fundamentais, já que 

somente através desses direitos fundamentais é que se poderá construir a riqueza 

coletiva democrática, isto é, a riqueza auditada através da fiscalidade processual 

capaz de legitimar a linha de maior vantagem social. 

                                                                                                                                                         
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político.” 

“Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação.” 
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Destarte, o que se nota é que no Estado Democrático de Direito a própria 

Constituição já forneceu um padrão de justiça, qual seja o atendimento do conjunto 

dos direitos fundamentais nela própria elencados. Assim, quando o art. 3º, I, da 

Constituição do Brasil de 1988 dispõe expressamente que um dos objetivos da 

República Federativa do Brasil é a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária, e logo em seguida a Constituição assegura um padrão de dignidade por 

um extenso rol de direitos fundamentais (art. 5º), e por fim coloca a ordem 

econômica a serviço da existência digna (art. 170) só se pode entender, por uma 

regra de interpretação sistemática, que o primeiro standard de justiça se constrói 

pela satisfação daqueles direitos que são fundamentais para a construção dessa 

sociedade livre, justa e solidária ditada pelo art. 3º. Ou seja, é pela satisfação dos 

direitos fundamentais, em um primeiro e urgente momento, que se municia a 

população das “armas” necessárias para a sua legitimação como parte ativa e 

participativa do processo de criação da sociedade jurídico-política democrática em 

que se debaterão posteriormente os standards de riqueza material da sociedade. 

Por isso, uma primeira e indispensável riqueza social deve ser 

estabelecida, que é a riqueza jurídico-política. É necessária a satisfação dos direitos 

fundamentais capacitadores de cidadania, para que então em um segundo momento 

os cidadãos já atendidos em seus direitos fundamentais (e por isso mesmos 

legitimados ao processo) possam atuar no processo para a construção, 

desconstrução, reconstrução e fiscalização da riqueza material coletiva pelo prisma 

jurídico-discursivo do processo. 

Assim, se há um padrão de justiça inicial (ou uma distribuição inicial de 

direitos eficiente) que possa ser objetivamente compreendido, esse padrão 

certamente, na teoria da constitucionalidade democrática há de se atingir pela 
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satisfação plena dos direitos fundamentais172. Ora, a “receita” para construção dessa 

sociedade “livre, justa e solidária” está no texto constitucional, e tal construção 

somente se encaminha através da satisfação daqueles direitos mínimos (por isso 

mesmo fundamentais) que são assegurados a todos indistintamente. São esses 

direitos que possibilitarão o alcance de um mínimo de dignidade e dos instrumentos 

capazes de habilitar o cidadão como parte legitimada ao processo de construção 

das relações internormativas na comunidade jurídico-política que está para ser 

criada e constantemente fiscalizada por cada qual do povo. Uma vez atendidos os 

direitos fundamentais em sua plenitude, estabelecer-se-á um patamar de concreta 

isonomia entre os cidadãos, de modo que cada qual poderá exercer suas 

potencialidades próprias de modo a se tornarem diferentes entre si173.  

Ora, sendo o Brasil um país que comporta uma população empobrecida, a 

concretização fática dos direitos fundamentais (e por conseqüência de um standard 

mínimo de justiça), somente pode se dar pela maximização da riqueza coletiva, com 

distributividade através de políticas econômicas constitucionalmente adotadas que 

se pautam pelo eixo hermenêutico do princípio da economicidade. Assim, com o 

crescimento (maximização) da riqueza social, será possível ao Estado, por políticas 

                                                 
172 Não se quer com isso reduzir toda e qualquer idéia de Justiça à concretização dos direitos 
fundamentais, porém, para uma concepção inicial, ou ponto de partida, o mínimo que se requer para 
a efetivação de Justiça (em uma concepção objetiva) é a satisfação dos direitos fundamentais já 
exigíveis na Constituição. 
173 Nesse ponto, chama-se atenção para o fato de que isonomia não pode ser confundida com 
igualdade. A propósito, ver LEAL, Rosemiro Pereira. Isonomia processual e igualdade fundamental a 
propósito das retóricas ações afirmativas. Revista Eletrônica da Faculdade Mineira de Direito da 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – Virtuajus, ano 2, nº 1, 2003. Note-se um trecho 
que bem elucida a necessidade real de implementação dos direitos fundamentais para a construção 
da comunidade político-jurídica no paradigma do direito democrático: “Claro que, afora esses 
devaneios dos voluntários de uma pátria gestora de ações afirmativas, seria um disparate, no Estado 
Democrático, falar em desigualdade fundamental de direitos, porque, uma vez cumpridos os já 
constitucionalmente acertados direitos fundamentais, o que se tem são desníveis patrimoniais e de 
personalidades (identidades) que certamente poderiam causar um diferencial de estoques jurídicos 
patrimoniais financeiros ou éticos entre as pessoas, sem que tal aspecto pudesse quebrar a 
ISONOMIA entre partes a ponto de recuperar a velha parêmia de justiça jurisdicional não 
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econômicas, extrair ganhos sistêmicos da atividade econômica com vistas a  

satisfação dos direitos fundamentais. Esse é o cerne do Direito Econômico na 

democracia: estabelecer a tensão jurídica, por políticas econômicas orientadas pelo 

eixo hermenêutico do princípio da economicidade em um recinto processual, entre a 

concentração econômica (própria do capitalismo) e a satisfação de direitos 

fundamentais (própria da democracia). 

Diante de todo o exposto, percebe-se facilmente que novas distribuições 

de recursos escassos entre usos competitivos tendem a gerar sempre uma perda 

hipotética para alguém. Essa perda hipotética, no capitalismo, tende a se manifestar 

através do déficit de satisfação de direitos fundamentais, o que redunda em maior 

pobreza da coletividade. Com a concentração econômica chega-se em geral ao 

inverso da maximização da riqueza coletiva (no sentido que lhe é atribuída no 

paradigma democrático), ou seja, há minimização da riqueza coletiva mediante o 

inadimplemento dos direitos fundamentais assegurados a cada qual na ordem 

constitucional brasileira. 

Assim, ainda que haja aumento do valor generalizado dos bens da 

coletividade, não é possível se falar em maximização da riqueza coletiva, em uma 

concepção  democrática, se não houver, em contrapartida da ineficiência da 

concentração econômica, a satisfação progressiva e continuada dos direitos 

fundamentais, afim de que se possibilite a cada qual ser parte isonomicamente 

legitimada para a construção, pela via do devido processo legal, da nova 

comunidade jurídico-política que se espera no Estado Democrático de Direito. Essa 

preocupação com a satisfação de direitos fundamentais é que irá nortear o 

                                                                                                                                                         
processualizada do Estado Burguês (Liberal) pelo tratamento igual para iguais e desigual para 
desiguais entregue ao decisor sapientíssimo.” 
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planejamento e as políticas econômicas segundo um critério de economicidade, 

constituindo o tema base do próximo capítulo. 
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3  CONCENTRAÇÃO ECONÔMICA E SATISFAÇÃO DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS: AS POLÍTICAS ECONÔMICAS E O PRINCÍPIO DA 

ECONOMICIDADE NO DIREITO BRASILEIRO 

3.1  Concentração econômica e direitos fundamentais 

Ao longo do presente trabalho se tem demonstrado que o modo de 

produção capitalista, fundado na lógica da troca desigual já há muito extrapolou a 

relação capital-trabalho, para se alojar na dinâmica do mercado mundial colocando 

Estados a serviço de Estados. 

Por sua vez, a concentração econômica oriunda da distribuição desigual 

de recursos escassos, ainda que promotora do crescimento da riqueza social (por 

um critério de eficiência segundo Posner), se não for pautada por mecanismos de 

distribuição dessa riqueza gerada, se concretiza em déficit de satisfação dos direitos 

fundamentais das populações dos países empobrecidos, ou seja, um decréscimo da 

riqueza coletiva na acepção do Estado Democrático de Direito. 

Os direitos fundamentais, na constitucionalidade democrática é que irão 

assegurar dignidade, os pressupostos de esclarecimento pessoal e os meios 

jurídicos para que cada qual seja legitimado como autor e destinatário das normas 

jurídicas construtoras da comunidade jurídico-política democrática. Assim, a riqueza 

social, quando analisada sob o prisma da processualidade que marca o Estado 

Democrático de Direito, não se confunde com o simples aumento do valor agregado 

dos bens da sociedade (eficiência segundo Kaldor-Hicks e Posner). Antes, a riqueza 

coletiva somente pode ser identificada, em um primeiro e fundamental plano, com a 
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satisfação dos direitos fundamentais de cada qual, para que então, em um segundo 

momento seja possível a construção da comunidade jurídico-política pelos cidadãos 

atendidos em seus direitos fundamentais e plenamente legitimados a atuar a lei 

enquanto seus autores e destinatários. 

Desse modo, a definição a posteriori do que seja a riqueza coletiva em 

sentido material será realizada pelos cidadãos (os legitimados ao processo) no 

prisma democrático, procedimental e discursivo do devido processo legislativo. Ora, 

conforme demostrado no capítulo anterior, não é possível falar em riqueza social 

antes da existência e da definição de uma sociedade. O simples agrupamento 

humano num território em dado tempo não coincide com a noção de sociedade na 

democracia (a sociedade que está por ser construída), daí porque a aumento do 

valor dos bens que compõem o acervo patrimonial dessa massa humana não pode 

ser confundida com a maximização da riqueza social, que está a exigir a construção 

prévia da sociedade. 

No mundo pós-metafísico (desencantado), a eleição da riqueza coletiva 

não mais pode ser aferida pela simples constatação de que houve aumento do valor 

dos bens totais (concepção de riqueza no Estado Liberal), e nem mesmo pela via do 

paternalismo estatal que surpreende os seus súditos com benefícios não 

deliberados previamente (concepção de riqueza do Estado Social). Pelo contrário, a 

definição de riqueza social (ou coletiva), no Estado Democrático de Direito somente 

é alcança pelo exercício da soberania do povo legitimado a conduzir os rumos de 

sua história, ou seja, a riqueza coletiva significa a implementação concreta do 

direitos fundamentais para que cada qual tenha a oportunidade de ser parte no 
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processo de construção da nova sociedade174, essa sim livre, justa e solidária,  nos 

termos do imperativo do art. 3º, I, da Constituição do Brasil. 

Nessa ordem de cogitações, conforme já demonstrado no capítulo 

anterior, a concentração econômica se apresenta como ponto antípoda da 

satisfação dos direitos fundamentais, porquanto com eles concorre na distribuição 

desigual de recursos imposta pela lógica do modo de produção capitalista. O 

enfrentamento desse quadro desolador, em especial para os países empobrecidos, 

não pode ser feito pela simples ruptura com o capitalismo globalizante internacional, 

sendo certo que um tal rompimento provavelmente produziria graves conseqüências 

para os subdesenvolvidos.  

Por outro lado, as alternativas político-econômicas socialistas e as 

liberalistas também não mais podem atender a contento a grande massa de pessoas 

insatisfeitas com a realidade que lhes é imposta de um mundo que se apresenta 

como um paciente enfermo de um modelo de humanidade que não conta com o 

apoio consciente da grande maioria da população mundial hoje empobrecida e 

atrelada aos mecanismos de dominação de uma antropologia da aculturação 

conveniente.175 Ressalta Rosemiro Leal que  

                                                 
174 Os avanços da teoria neo-institucionalista do processo é que permite uma tal conclusão, uma vez 
que na na teoria da constitucionalidade democrática, é o povo atendido em seus direitos 
fundamentais que irá exercer cidadania e soberania popular para construção de sua existência 
jurídico-político-econômica. Por isso que “O fato de a maioria do povo, por exclusão social ou 
cognitiva, não ter acesso à compreensão dos direitos processuais, instituíveis pela Comunidade 
política, suplica erigir a Constituição como medium institucional que, na contrafactualidade, há de 
tornar apto o povo, por direitos fundamentais implementados, a conjecturar, concretizar ou erradicar o 
discurso da Lei Constitucional Democrática. Veja-se LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria Geral do 
Processo. 6.ed. rev. e ampl. São Paulo: IOB Thomsom, 2005, p.101. 
175 A expressão antropologia da aculturação conveniente é empregada por Rosemiro Leal, 
significando a manipulação da realidade e do Estado pelas Forças Econômicas e Sociais (FES) para 
a formação de um lastro cultural de aceitação irrestrita da filosofia mercadológica. LEAL, Rosemiro 
Pereira. Direito Econômico: soberania e mercado mundial. 3.ed. rev. e aum. Belo Horizonte: Del Rey, 
2005, p.88. 
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... a busca da alternativa para o capitalismo ortodoxo na sua escalada de 
pompas e misérias não está forçosamente na doutrina que lhe é antagônica 
(o socialismo, de fundo marxista ou não), mas em sucedâneos logísticos 

decorrentes da própria mecânica do resgate do ser humano.176 

A alternativa para a problemática do déficit de satisfação dos direitos 

fundamentais há de passar pela cogitação do Direito Econômico, sendo ele 

concebido como o moto epistemológico da transformação do Direito com um todo, 

colocando o Mercado a serviço do Estado, e sendo este programado pelo Direito 

construído discursivamente pela via do devido processo177 para o atendimento das 

necessidades humanas estabelecidas pelos legitimados ao processo de 

cidadanização includente. 

Nessa ordem de idéias, as instituições do Plano e da livre concorrência, 

servindo-se dos institutos do planejamento econômico, das diretrizes orçamentárias 

e dos planos anuais é que permitirão a fiscalização contínua da concentração 

econômica em face da satisfação dos direitos fundamentais.  

3.1.1  Liberalismo e intervenção estatal: as razões do Direito Econômico 

na constitucionaliade democrática 

A livre concorrência certamente é fator importante para a melhor 

distribuição da riqueza maximizada nos processos produtivos e financeiros. Em um 

mercado onde se estabelece a concorrência, o bem-estar do consumidor é 

assegurado e os produtores tendem a diminuir sua margem de lucro, sobrando um 

                                                 
176 LEAL, Rosemiro Pereira. Direito Econômico: soberania e mercado mundial. 3.ed. rev. e aum. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2005, p.93. 
177 O devido processo, segundo as modernas contribuições da teoria neo-institucionalista do 
processo, é concebido como “... o lugar de asseguramento argumentativo pelo médium lingüístico-
processual do direito, que, ao erradicar a imediatidade do decidir instrumental da racionalidade 
conforme fins, conduz os procedimentos da formação discursiva da opinião e da vontade 
processualmente institucionalizados.” LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria processual da decisão jurídica. 
São Paulo: Landy, 2002, p.190. 
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excedente econômico (plus econômico da eficiência em Kaldor-Hicks) que será 

distribuído no mercado entre os agentes econômicos (produtores e consumidores). 

É por isso que o art. 170178 da Constituição do Brasil fundamenta a ordem 

econômica na livre iniciativa e na valorização do trabalho humano, e tem como um 

de seus princípios a livre concorrência. Assim, livre concorrência e livre iniciativa são 

meios para a distribuição da riqueza maximizada e, por conseqüência, têm ambas 

comprometimento com a satisfação de direitos fundamentais. 

A correta concatenação da livre iniciativa com a livre concorrência é fator 

de fundamental importância para o alcance das metas constitucionais para a ordem 

econômica, quais sejam assegurar a todos existência digna (art. 170, CB/88), e bem 

assim a dignidade da pessoa humana, a cidadania, a soberania, os valores sociais 

do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político (art. 1º, CB/88), a construção de 

uma sociedade livre justa e solidária, com garantia do desenvolvimento nacional, 

para erradicação da pobreza e da marginalização, reduzindo as desigualdade 

sociais e regionais para a promoção do bem de todos, sem discriminação (art. 3º, 

CB/88). 

                                                 
178 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 
por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: 

I - soberania nacional; 

II - propriedade privada; 

III - função social da propriedade; 

IV - livre concorrência; 

V - defesa do consumidor; 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto 
ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; 

VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 

VIII - busca do pleno emprego; 

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e 
que tenham sua sede e administração no País.  

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, 
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. 
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No entanto, a livre concorrência não mais se pode obter através da 

simples ausência de intervenção do Estado, porque a mão invisível de Adam Smith 

não funcionou para preservar a livre entrada e saída de agentes econômicos no 

mercado, ou seja o direito de um agente econômico em face dos demais de 

participar livremente do mercado. A concentração econômica oriunda da política 

econômica do laissez faire (e note-se que o Estado Liberal  e o seu precursor 

histórico, o mercantilismo, possuíam uma política econômica bem definida)179 

culminou por prejudicar o próprio modelo de livre mercado adotado. 

Em análise sobre a distinção dos princípios da livre iniciativa e da livre 

concorrência, Fernando Herren Aguillar propõe que a livre iniciativa seria um direito 

subjetivo do agente econômico em face do Estado, demandando a sua abstenção, 

ao passo que a livre concorrência seria um direito de o agente econômico em face 

dos demais agentes econômicos, a demandar a intervenção do Estado no sentido 

de evitar a concentração econômica capaz de impedir a livre entrada e saída dos 

agentes econômicos do mercado. Nas palavras de Aguillar180  

Em síntese, o princípio da livre iniciativa é um direito do agente econômico 
em face do Estado, demandando uma abstenção deste, enquanto o 
princípio da livre concorrência é um direito do agente econômico em face de 
outro agente econômico, demandando não mais a omissão, mas a efetiva 
interferência estatal na economia. 

                                                 
179 A respeito da política econômica do mercantilismo anota André de Laubadère que “A este 

propósito não podemos deixar de mencionar esse elemento histórico bem conhecido e da mais 
elevada importância que foi, sob o Antigo Regime em França, o colbertismo, versão francesa do 
mercantilismo. A idéia mestra do mercantilismo era que, para  desenvolver ao máximo a riqueza de 
um Estado, pela própria função da conquista dos metais preciosos, era preciso estabelecer uma 
política dirigista, fundada na regulamentação do comércio e da indústria, no controlo alfandegário e 
na procura de mercados externos. LAUBADÉRE, André de. Direito Público Económico. Trad. Maria 
Teresa Costa. Coimbra: Almedina, 1985, p.37. Por sua vez, identificando a existência de uma política 
econômica no liberalismo, o professor Washington Albino afirma que “Assim, quando as normas 
jurídicas deixavam livre o exercício do poder econômico ao particular, o que se deu na concepção 
pura do Liberalismo, ainda deparamos com um orientação de política econômica. Adotada pela norma 
jurídica, que assim se manifestou sobre a forma de permissão, de abstenção de qualquer espécie de 
limitação, fortaleceu-se o poder econômico privado. SOUZA, Washington Peluso Albino de. Direito 
Econômico. São Paulo: Saraiva, 1980, p.388. 
180 AGUILLAR, Fernando Herren. Direito Econômico: do Direito Nacional ao Direito Supranacional. 

São Paulo: Atlas, 2006, p.228. 
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Da interação entre livre iniciativa e livre concorrência é que se 

estabelecem os mecanismos principais das trocas no mercado, onde os bens podem 

atingir a sua maior valorização maximizando assim a riqueza coletiva (no sentido de 

Posner). Porém, essa maximização de riqueza fundada nas livres trocas acaba por 

ser tolhida em um mercado repleto de falhas e distorções estruturais que impedem a 

distribuição eficiente (no sentido de Posner) dos recursos escassos entre seus usos 

competitivos. É devido a isso que, na teoria da intervenção do Estado na economia, 

a livre concorrência e a livre iniciativa desempenham papéis fundamentais para o 

resgate da maximização da riqueza social. També,m sob esse aspecto, é possível 

apresentar a concentração econômica como um dos fatores de diminuição da 

riqueza coletiva, eis que com as distorções de mercado por ela propiciadas os 

recursos podem muitas vezes não chegar (em face dos proibitivos custos de 

transação) aos agentes econômicos que mais lhes valorizam, acarretando a 

estagnação ou até mesmo a minimização da riqueza social. 

Dessa forma, a concentração econômica se apresentou como oposição 

ao princípio da livre concorrência preconizado até então pelos liberalistas como o 

apanágio para os males da humanidade.  Essa forte concentração é que foi, nas 

palavras de Gérard Farjat, responsável pela mudança da postura do Estado em face 

da economia, originando então a intervenção estatal sistemática. 

Nessa esteira de raciocínio, a intervenção do Estado no domínio 

econômico pode ser concebida como resultado último da própria concentração 
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econômica, sendo esta, no dizer de Gérard Farjat181 o fator determinante da 

intervenção 

La concentration provoque l’intervention de l’Etat pour trois raisons: elle 
entraîne une disparition relative du marché ou de la concurrence libre, elle 
hausse l’intérêt économique au niveau de l’intérêt général, elle modifie les 
rapports sociaux. Ces trois propositions paraissent résumer l’ensemble des 
rapports entre la concentration et l’entervention de l’Etat. [...] La 
concentration est le facteur déterminant, mais non exclusif, de l’intervention 
de l’Etat. 

Segundo Farjat, há três aspectos de relevo propiciados pela concentração 

econômica que induziriam a intervenção estatal: 1) a disparidade relativa do 

mercado ou da livre concorrência (facteur d’intervention par la disparition relative du 

marché ou de la libre concurrence, p. 266); 2) a concentração elevaria o interesse 

econômico a um nível de interesse geral (la concentration élève l’intérêt économique 

au niveau de l’intérêt général, p. 267); e 3) a concentração também seria fator de 

interevenção estatal para a modificação das respostas sociais das vítimas da 

concentração e das respostas dos poderes privados econômicos (la concentracion 

facteur d’intervention par la modification de rapports sociaux, p. 268)182 

Esses fundamentos da intervenção estatal na economia levaram Luís 

Cabral de Moncada a visualizar, também com apoio em Farjat, a concentração 

econômica como o motivo preponderante da intervenção estatal. Nas palavras de 

Cabral de Moncada183:  

                                                 
181 FARJAT, Gérard. Droit Économique. Paris: Presses Universitaires de France, 1971, p.265. 
Tradução livre: A concentração provoca a intervenção do Estado por três razões: ela acarreta um 
desaparecimento relativo do mercado ou da concorrência livre; ela eleva o interesse econômico ao 
nível do interesse geral, ela modifica as relações socais. Essas três proposições parecem resumir o 
conjunto das relações entre a concentração e a intervenção do Estado [...]. A concentração é fator 
determinante, mas não exclusivo da intervenção do Estado.” 
182 FARJAT, Gérard. Droit Économique. Paris: Presses Universitaires de France, 1971, p.266-268. 
183 CABRAL DE MONCADA, Luís S. Direito Económico. 2.ed. rev. e atual. Coimbra: Coimbra editora, 

1988, p.13. 
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As causas do fenómeno da intervenção podem ser apreciadas de diversos 
pontos de vista, nomeadamente da perspectiva da ciência política que vê 
nela o resultado da acção das forças sociais e dos grupos de pressão 
económicos e da perspectiva da ciência econômica vendo nela, como faz 
FARJAT, ob. cit., pág. 265, o resultado inevitável do fenómeno da 
concentração empresarial. 

[...] 

A superação do liberalismo econômico por via da intervenção estatal fez 
desta um dado fundamental da vida económica constituindo-a em critério de 
diferenciação e unidade do direito económico. O direito económico terá 
assim por objecto as regras jurídicas que disciplinam a intervenção do 
Estado na economia. 

Da lição de Cabral de Moncada, é possível depreender que a 

concentração econômica, oriunda de uma fase prévia de liberalismo é que forçou, do 

ponto de vista da economia, a intervenção do Estado no mercado.  

João Bosco Leopoldino da Fonseca, com apoio nas lições de Galbraith, 

Hedemann e Farjat, ensina que é justamente o fenômeno da concentração de 

empresas que se apresenta como fator determinante para a intervenção do Estado. 

Segundo João Bosco184 

O fenômeno da concentração de empresas surge com pujança e com 
determinação, gerando toda uma situação de profunda mudança e de crise. 
Essa grande mudança de um capitalismo individualista para um capitalismo 
de grupo gerou o aparecimento da grande organização econômica, que 
passou a dominar o mercado e a ditar as normas. 

Essa nova face da realidade econômica passou a exigir um novo tratamento 
jurídico. O Direito Mercantil não era mais bastante para disciplinar o novo 
contexto, exigindo-se uma forma intrinsecamente diferente. O Direito 
Econômico veio a ser o novo ramo surgido para reger uma nova realidade 
econômico-social. 

António Carlos Santos, ao estudar as razões da intervenção estatal, 

aponta o fenômeno da concentração econômica (concentração de empresas) como 

                                                 
184 FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Lei de proteção da concorrência: comentários à legislação 

antitruste. 2.ed. atual. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p.7. 
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o fator preponderante para a atuação estatal no domínio econômico. António Carlos 

Santos185 afirma que  

A concentração, ao conduzir a uma compressão ou mesmo desaparição do 
mercado e da concorrência, implicou também a adopção por parte dos 
Estados de medias, muitas vezes assentes em formas jurídicas que 
extravasam os quadros clássicos da intervenção estatal, destinadas ora a 
controlar ou orientar a concentração (defesa da concorrência, organização 
de mercados), ora a incentivá-la, ora ainda a proteger certos bens jurídicos 
que o fenômeno concentracionista, tal como a concorrência desregrada, 
tendem a pôr em causa (protecção do meio ambiente, da informação, da 
força de trabalho, etc.). 

Por sua vez, Washington Albino186 entende que a intervenção estatal não 

pode ser explicada por uma única razão, e apresenta um rol de motivações que 

teriam levado o Estado a intervir na economia: a regulação jurídica da concorrência, 

a crise do capitalismo liberal, a política econômica e a concentração econômica. 

Porém, dentre todos esses fatores, o que mais chama a atenção de Washington 

Albino é o fenômeno da concentração econômica. Assim, as primeiras intervenções 

estatais estariam associadas ao combate da distorção causada ao mercado pelo 

poder econômico privado. Segundo aquele autor   

Esta concentração seria o fenômeno cientificamente esclarecedor dos atos 
monopolísticos das empresas na destruição de suas adversárias na criação 
de condições monopolísitcas no mercado, que teriam inspirado as primeiras 
formas efetivas de intervenção, consubstanciadas nas legislações antitruste. 

Tratava-se, sem dúvida, da intervenção defensiva dos interesses gerais 

contra as manifestações do poder privado econômico.187  

Mais adiante, Washington Albino188 assevera que a Primeira Grande 

Guerra e a repentina quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque em 1929 serviram 

como verdadeiro golpe na crença do Liberalismo que inviabilizava teoricamente a 

                                                 
185 SANTOS, António Carlos dos; GONÇALVES, Maria Eduarda; MARQUES, Maria Manuel Leitão. 

Direito Económico. Coimbra: Almedina, 1993, p.304. 
186 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Direito Econômico. São Paulo: Saraiva, 1980, p.423. 
187 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Direito Econômico. São Paulo: Saraiva, 1980, p.245. 
188 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Direito Econômico. São Paulo: Saraiva, 1980, p.245. 
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intervenção. Conclui o pioneiro professor que foram atos de política econômica que, 

contrariando a teoria geral abstencionista do liberalismo permitiram a intervenção 

estatal 

“Foi por atos políticos que a solução se revelou, de início. Atos de política 
econômica que contrariavam frontalmente a ideologia liberal vigente. E já se 
viu que o principal deles registrou-se precisamente nos Estados Unidos, 
com a política econômica de Roosevelt, na qual a intervenção se fez em 
profundidade, na prática do New Deal.”189 

  

Mais aidnate, ainda na mesma obra, Washington Albino afirma que a política 

Keynesiana, implantada com mais intensidade após o término da Segunda Grande 

Guerra foi o fator decisivo para a intervenção do Estado de modo sistemático, 

através de políticas econômicas, na regulação da economia. 

Como visto, a intervenção se deu em face de múltiplos fatores, históricos, 

econômicos e políticos, mas teve a sua origem precisamente na concentração 

econômica que, originada da irrestrita liberdade econômica culminou na formação de 

grandes conglomerados que alteraram a estrutura de mercado, passando-se de um 

mercado de livre concorrência para um mercado molecularizado e de concorrência 

imperfeita.190A liberdade excessiva foi a causa da sua própria derrocada, posto que 

na dinâmica da troca desigual, a tendência concentracionista torna-se evidente. 

                                                 
189 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Direito Econômico. São Paulo: Saraiva, 1980, p.246. 
190 Analisando também os desdobramentos da concentração econômica sobre a estrutura de 

mercado, Antônio Carlos Santos, com apoio em J. Simões Patrício afirma que, depois do fenômeno 
concentracionista a da subsequente intervenção do Estado “Fala-se agora de concorrência 
“imperfeita”, de concorrência “praticável” ou efectiva, de concorrência oligopolista ou mesmo 
monopolista. Ou seja: “vai-se ao ponto de integrar na definição de concorrência os próprios 
fenômenos que dantes se consideravam anticoncorrenciais”. SANTOS, António Carlos dos; 
GONÇALVES, Maria Eduarda; MARQUES, Maria Manuel Leitão. Direito Económico. Coimbra: 
Almedina, 1993, p.304. 
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Washington Albino191 , ao analisar a filosofia da livre concorrência pondera 

que 

Segundo a lei da concentração, na economia capitalista liberal, isto é, 
baseada na concorrência, configura-se uma filosofia de luta entre empresas 
como expressão da própria livre concorrência e do funcionamento do 
mercado. Tal afirmativa coincide, de resto, com todo o pensamento liberal 
baseado no individualismo e que leva ao conceito de luta pela vida e de 
seleção das espécies pela permanente regra da disputa. Em se tratando, 
pois, da concorrência, as empresas terão que se tornar, fatalmente, cada 
vez mais fortes. O princípio é crescer ou perecer, visto como aquelas que 
não se tornem dominadoras acabarão por ser dominadas. 

Essa espécie de darwinismo social entre empresas é que precisa ser 

estudada com maior vagar, uma vez que a livre concorrência, a despeito de gerar 

ofertas ao consumidor, também funciona como uma espécie de seleção natural entre 

os agentes econômicos, elegendo sempre aqueles que se tornam mais fortes e 

maiores. Ainda segundo Washington Albino esse  

...crescimento indefinido e fatal é o que se explica pela lei da concentração. 
Empresa concentrada, portanto, é aquela que assume dimensionamento 
avultado em relação às suas concorrentes e que acaba por destrui-las ou 

impedir-lhes ação realmente livre sob pena de levá-las ao fracasso.192 

Essa relação entre concorrência e sobrevivência econômica do mais forte 

não seria um problema em um mercado de livre concorrência perfeita, pois em tal 

modelo os agentes econômicos que atuassem segundo o princípio da eficiência 

cresceriam, e aqueles que não agissem nessa linha pereceriam. Porém, em um 

mercado molecular, típico do capitalismo de grupo, a concorrência predatória tem 

feito das empresas dos países empobrecidos presas fáceis dos gigantes 

multinacionais e transnacionais que, quando não extinguem a atividade de um 

agente econômico nacional que lhe é rival, acabam por incorporá-lo de algum modo à 

sua rede de atuação, concentrado assim cada vez mais o mercado. Por isso que não 

                                                 
191 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Direito Econômico. São Paulo: Saraiva, 1980, p.424. 
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é de se espantar que atualmente a maior parte da circulação econômica é realizada 

por um pequeno grupo de empresas com atuação mundial. 

Diante do quadro apresentado, as razões de fundo para a intervenção 

estatal ainda não foram completamente elucidadas. A maior parte dos autores em 

Direito Econômico estão concordes em assumir que a intervenção se deve pela 

concentração econômica e pela crise do liberalismo, mas não explicam com maiores 

detalhes a motivação jurídica da intervenção, transparecendo que a defesa da 

concorrência seria o fim último para a atuação do Estado no domínio econômico. 

Entende-se que a intervenção estatal não se dá única e exclusivamente 

para reparar as “falhas de mercado” ou para garantir a livre concorrência. Com 

efeito, a livre concorrência deve ser tomada como um dos componentes da ordem 

econômica constitucional, e não como o seu fim supremo. Ao lado dos princípios da 

livre iniciativa, da soberania nacional, da propriedade privada, da função social da 

propriedade, da defesa do consumidor, da defesa do meio ambiente, da redução das 

desigualdades regionais e sociais, da busca do pleno emprego e do tratamento 

favorecido para as empresas de pequeno porte (art. 170, CB/88), a livre 

concorrência comparece no texto constitucional sob uma teleologia especifica, que é 

assegurar a todos existência digna, segundo os ditames da justiça social.193 

É devido a isso que, quando o Estado intervém na economia para garantir 

a livre concorrência, nada mais faz do que tentar assegurar a todos existência digna. 

A livre concorrência, na constitucionalidade democrática brasileira, não mais pode 

                                                                                                                                                         
192 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Direito Econômico. São Paulo: Saraiva, 1980, p.425. 
193 Por óbvio que a expressão justiça social, inserida no caput do art. 170 da Constituição do Brasil, 
não pode ser tomada em uma acepção de justiça no Estado de Bem-estar Social. Essa expressão 
deve ser compatibilizada por um esforço hermenêutico com a teoria da constitucionalidade 
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ser concebida como um fim em si mesma, pois a norma constitucional a erigiu em 

princípio que serve à dignidade humana, e não ao simples bom funcionamento do 

mercado. Muito pelo contrário, no Estado Democrático de Direito o mercado é posto 

à serviço do Estado pelo Direito que, por sua vez, programa o Estado para o 

atendimento das necessidades humanas, sendo estas entendias na acepção ampla 

utilizada neste trabalho (vide primeiro tópico do capítulo 2). 

Nessa ordem de raciocínio, e levando-se em conta a lógica do 

intercâmbio desigual (Arghiri Emmanuel, citado no capítulo 1) instalada no mercado 

planetário194, o que se vem observando em termos de concentração econômica 

desde a década de 1970, e com especial aceleração após 1990, é a superação do 

capitalismo industrial puro e simples que paulatinamente vem cedendo espaço e 

dividindo estratégias de dominação com os grandes detentores do capital financeiro 

mundial (vide capítulo 1). Essa escalada do capitalismo financeiro, segundo  

Rosemiro Leal, é que vem permitindo todo o tipo de manipulação do mercado 

internacional e das economias dos países empobrecidos. 

Partindo de dados estatísticos, Fernando Herren Aguillar195 informa que 

mais de 95% (noventa e cinco por cento) dos atos de concentração econômica 

submetidos ao CADE têm sido aprovados sem quaisquer restrições, e que na maior 

                                                                                                                                                         
democrática, sob pena de restar pervertido o disposto no caput do art. 1º da Constituição, ou seja, a 
compatibilização é exigência para uma interpretação teleológica e sistemática do texto constitucional. 
194 A expressão mercado planetário é utilizada por Rosemiro Leal, referindo-se ao capitalismo 
mundial financeiro e globalizante que, na virada dos anos 1990 tomou conta da maior parte das 
transações internacionais, em dólares, fazendo das empresas multinacionais e transnacionais a 
senhoriagem do capital financeiro mundial. LEAL, Rosemiro Pereira. Direito Econômico: soberania e 
mercado mundial. 3.ed. rev. e aum. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p.161. 
195 Afirma Aguillar que “Excluídos os dados de 1999, o nível de atos de concentração aprovados sem 
restrições é da ordem de 95,9% do total dos casos julgados. O percentual dos casos em que há 
restrições é de 2,9% do total de casos julgados. Apenas 1% dos atos de concentração submetidos ao 
CADE recebe exigência de Compromisso de Desempenho. E o percentual de reprovações é de 
meros 0,1%, sob o mesmo critério comparativo. AGUILLAR, Fernando Herren. Direito Econômico: do 
Direito Nacional ao Direito Supranacional. São Paulo: Atlas, 2006, p.240. 
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parte deles existe participação ativa de empresas multinacionais que têm 

incorporado progressivamente os ativos das empresas de capital nacional. Mais 

adiante, o mesmo autor denuncia que  

Revendo os dados estatísticos compilados acima, percebe-se que o 
aumento de investimentos estrangeiros no Brasil tem reflexos no aumento 
do número de atos de concentração apresentados ao CADE, E que tem 
havido um aumento da formulação de exigências por parte da autarquia em 
relação a essas fusões e aquisições. Não se detecta, contudo, qualquer 
sinal de alteração estatística em relação ao número de atos reprovados pelo 
CADE. Uma das leituras possíveis desse quadro é a de que as pressões 
decorrentes da globalização fazem aumentar o fluxo de capital estrangeiro 
no país, elevando o número de transações na aquisição do controle de 

companhias sediadas no Brasil.196 

A denúncia trazida à tona pelo autor supracitado vai ao encontro daquilo 

que é trabalhado insistentemente no capítulo 1 desse trabalho, com em Rosemiro 

Leal, ou seja, que a nova fase do capitalismo mundial financeiro e globalizante tem 

apresentado a concentração econômica não mais nas modalidade clássicas da 

fusão e da incorporação de empresas somente, mas muito mais através da 

desnacionalização dos capitais, do livre fluxo monetário internacional e da 

implantação de um modelo de acumulação flexível de capitais através da instalação 

de empresas voláteis no território nacional em busca de maiores lucros e de 

menores custos. 

Essa escalada do capitalismo mundial e a crescente concentração 

econômico-financeira pautada na lógica da troca desigual é que tem suplicado uma 

nova abordagem pelo Direito Econômico, que não pode ficar restrito à verificação do 

aumento do valor da riqueza social (no sentido de Posner) e à uma livre 

concorrência que seria fim em si mesma. O que é preciso perceber é que a dinâmica 

                                                 
196 AGUILLAR, Fernando Herren. Direito Econômico: do Direito Nacional ao Direito Supranacional. 

São Paulo: Atlas, 2006, p.243. 
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do capitalismo mundial tem imposto um “bomba de drenagem de capital”197 aos 

países empobrecidos e desprotegidos para os centros do capitalismo financeiro 

mundial. 

Assim, a intervenção estatal pela via do Direito Econômico, no Estado 

Democrático de Direito, tem sua justificação teórica e jurídica não na simples 

regulação da concentração econômica para a manutenção da livre concorrência 

(que é um direito do agente econômico em face dos demais agentes econômicos), 

antes, o fundamento da intervenção é o imperativo constitucional que coloca, 

através do Direito, a ordem econômica a serviço da implementação do direitos 

fundamentais para a consecução de existência digna para todos. Essa é a teleologia 

constitucional orientadora da intervenção estatal e do próprio Direito Econômico. 

Por isso, não suficiente, para fins de Direito Econômico, a simples 

quantidade de bens acumulados na sociedade (maximização da riqueza segundo 

Posner). É preciso ir além para se enfrentar a complexa questão da distribuição da 

riqueza maximizada, de modo a atender a principiologia do ressarcimento dos danos 

causados pela concentração econômica para a coletividade com vistas ao 

atendimento do imperativo constitucional que colocou a ordem econômica a serviço 

da existência digna de todos.  A questão da distributividade somente pode ser 

                                                 
197 A expressão é de Salama e Valier, citados pelo professor Rosemiro Leal, que entende que o 
mecanismo da hiperinflação do anos 1980 é utilizado pelo Sistema Financeiro Internacional como 
uma “bomba de drenagem de capitais”. Para Rosemiro Leal “A ilusória sazonalidade da hiperinflação 
no Terceiro Mundo deve-se aos planos de ajuste de sua conduta (déficit orçamentário, dívida 
interna e externa) através de choques heterodoxos de penalização da coletividade com violação de 
princípios elementares de Direito Econômico. Portanto, a hiperinflação é periodicamente reprimida, 
daí seu caráter permanentemente perverso e duradouro a que nos referimos e que foi objeto da obra 
de Salama e Valier. No Brasil, segundo esses autores, “o estoque da dívida interna pública é igual, 
em fins de 1989, a 40% do PIB... o Sistema Financeiro Internacional, no contexto geral do anos 80, 
se tornou uma bomba de drenagem de capitais, conduzindo para os Estados Unidos a liquidez que 
estes precisavam para financiar seus pesados déficits, enquanto os países sub-desenvolvidos em 
geral, e as economias da América Latina em particular, sofreram uma enorme sucção.” (grifado no 
original) SALAMA, Pierre; VALIER, Jacques. A economia em decomposição, ensaio sobre a 
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enfrentada a partir do estudo da política econômica como modo de intervenção do 

Estado na Economia. 

3.1.2  Intervenção do Estado na economia pela via das políticas 

econômicas 

Como visto, a intervenção do Estado na economia se dá no Brasil, depois 

da Constituição de 1988, com a finalidade principal de colocar a ordem econômica a 

serviço da satisfação de direitos fundamentais para a concreção de existência digna, 

nos termos do art. 170, combinado com os artigos 1º, e 3º, da Constituição do Brasil. 

A intervenção estatal, em um país que adotou o mercado concorrencial 

como instrumento de desenvolvimento econômico e social, somente pode ser 

justificada a partir da constatação de que a dinâmica desse mercado não gera a 

eficiência sistêmica com distributividade para satisfação dos direitos fundamentais. 

Dessa forma é que a intervenção do Estado terá como base e ponto de partida a 

concentração econômica entendida neste trabalho em seu sentido mais amplo, 

abrangendo não apenas os atos de concentração econômica, que comportam 

restrita definição legal (art. 54, da Lei n.º 8.884/94)198, mas também todo o tipo de 

alocação de recursos escassos que implique perdas para o sistema jurídico-

                                                                                                                                                         
hiperinflação. São Paulo: Nobel, 1992. p. 31 e 63, apud LEAL, Rosemiro Pereira. Direito Econômico: 
soberania e mercado mundial. 3.ed. rev. e aum. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p.120. 
198 Conforme referido em capítulo anterior, o conceito de ato de concentração econômica repousa no 
conceito legal que lhe foi imprimido pelo art. 54, da Lei de Proteção da Concorrência, que assim 
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. 

[...] 

3o Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que visem a qualquer forma de concentração 
econômica, seja através de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade para 
exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, que implique 
participação de empresa ou grupo de empresas resultante em vinte por cento de um mercado 
relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha registrado faturamento bruto anual no último 
balanço equivalente a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais).” 
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econômico constitucionalmente adotado, ainda que praticados por agentes 

econômicos que não se enquadrem no conceito normativo de empresa (art. 966 do 

Código Civil Brasileiro). 

Assim, a intervenção é constitucionalmente justificada para a satisfação 

de direitos fundamentais com vistas a concreção de existência digna para todos (art. 

170, CB/88), e o fato gerador da intervenção é, via de regra, a concentração 

econômica que gera perdas hipotéticas que se materializam no déficit de 

implementação dos direitos fundamentais. 

No capitalismo, como já exposto anteriormente, não é possível evitar a 

concentração econômica, sob pena de fazer desabar todo o modo de produção 

sistematicamente organizado em torno da lógica da troca desigual, e nem é possível 

retirar dos agentes concentradores todo o benefício obtido na concentração, sob 

pena de desestimular a maximização do valor dos bens em geral. Aliás, o critério de 

eficiência segundo Kaldor-Hicks, como bem lembra Stephen199, não requer uma 

“compensação” efetiva dos prejudicados com a concentração, mas apenas a 

possibilidade potencial de que os ganhadores possam ressarcir os potenciais 

prejudicados. 

Porém, além das considerações meramente econômicas, não é possível 

descuidar das considerações jurídicas que informam o Direito Econômico e a 

intervenção do Estado na economia, ou seja, o objetivo primordial da ordem 

econômica na constitucionalidade democrática, que se apresenta no caput do artigo 

170 da Constituição Brasileira: assegurar a todos existência digna, através da 

maximização da riqueza coletiva e mediante a aplicação de políticas econômicas 

                                                 
199 STEPHEN, Frank H. Teoria Econômica do Direito. São Paulo: Makron Books, 1993, p.55. 
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com vista à satisfação dos direitos fundamentais de cada um dos cidadãos, 

enquanto partes legitimadas ao devido processo legislativo em que será construída 

a nova comunidade político-jurídica democrática. 

Assim, a intervenção estatal ganha inegavelmente foros de política 

econômica, e não de simples técnica econômica. Se a técnica econômica, pautada 

pelo princípio da eficiência irá permitir a maximização da riqueza coletiva (no sentido 

de Posner), então às políticas econômicas cabe o papel de administrar a alocação e 

a redistribuição dessa riqueza na coletividade, de modo a satisfazer os direitos 

fundamentais. A fim de compatibilizar o ganho de eficiência (maximização da riqueza) 

com um critério de economicidade (que implica distributividade para atendimento social 

das necessidades humanas), as políticas econômicas assumem inegavelmente o 

papel central do Direito Econômico no Estado Democrático de Direito. 

É por isso que Washington Albino afirma que o objeto do Direito 

Econômico é a política econômica adotada na constituição, ou seja, que esse seria o 

Direito de instrumentalização jurídica da política econômica. Aqui se nota 

perfeitamente a correlação entre Direito e Política, sinalizando a norma 

constitucional como elemento informador da relação entre a política e o Direito. Nas 

palavras de Washington Albino200, o Direito Econômico  

... exerce a função de instrumentalizar juridicamente a política econômica. 
Assim, a regulamentação da política econômica constitui seu objeto próximo 
e específico. E, em decorrência, a regulamentação jurídica do poder 
econômico, tanto público como privado, de modo a concretizar os princípios 

                                                 
200 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Direito Econômico. São Paulo: Saraiva, 1980, p.396. 

Ressalve-se que o conceito de ideologia para Washington Albino assume um significado especial de 
conjunto ou teoria de idéias basilares que fundamentam a Constituição (Op.cit. p.133). Neste trabalho 
a ideologia é entendida como dominação do indivíduo pelo sujeito, ou do sujeito pela classe, em 
expressa remissão ao ensaio de uma teoria geral da ideologia proposta por Althusser a partir dos 
desdobramentos científicos das obras e Karl Marx e Sigmund Freud. Veja-se a esse respeito 
ALTHUSSER, Louis. Aparelhos ideológoicos de Estado: nota sobre os aparelhos ideológicos de 
Estado. Trad. Walter J. Evangelista e Maria Laura V. de Castro. 2.ed. Rio de Janeiro: Graal, 1985, 
p.81-100.  
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ideológicos consignados na ordem jurídica, em termos de Direito Positivo 
consignado no texto constitucional, afirma-se como o aspecto mais 
importante de seu objeto. 

Entende-se, assim, que o Direito Econômico assume o papel de médium 

entre a eficiência econômica e a economicidade, porque somente através da 

conjugação desses dois princípios é que poderá implementar existência digna, que é 

o objetivo maior da ordem econômica no Estado Democrático de Direito. 

Evidentemente, não se pode mais acreditar em uma política econômica 

salvacionista e milagreira, conforme preconizada por Jacques Généreux, que ainda 

propõe uma política econômica desenvolvimentista fincada na solidariedade humana 

e na suposta vocação dos povos para uma integração econômica e política pacífica. 

A “Introdução à Política Econômica”, de Jacques Générux apresenta 

basicamente três teses bem definidas. Em um primeiro estágio, Généreux apresenta 

o pensamento econômico clássico ou liberal, retratando os modelos do que ele 

denomina de políticas econômicas, sendo estas identificadas com o Estado de 

Direito. No segundo estágio, o autor apresenta as políticas econômicas surgidas no 

período do pós-guerra, identificadas mais propriamente com o Estado Social. Por 

fim, à guisa de conclusão, Jacques Généreux apresenta as estratégias disponíveis 

para a implementação de políticas econômicas no final do século XX, e faz o seu 

apelo ao sentimento de solidariedade dos seres humanos como a única alternativa 

para os dilemas ecômico-político-sociais da modernidade. 

Ora, como ressaltado por Habermas, essa visão da solidadriedade, 

enquanto pressuposto do desenvolvimento, liga-se ao Republicanismo e, portanto, 

não pode ser aceita como válida em um Estado que se proponha Democrático de 

Direito 
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Em sua interpretação comunitária, o modelo republicano é excessivamente 
idealista, mesmo dentro dos limites de uma análise puramente normativa. 
Nessa leitura, o processo democrático depende das virtudes dos cidadãos 
devotados ao bem estar público. Essa expectativa de virtude já levou 
Rousseau a separar o cidadão orientado para o bem comum do homem 
privado, que não pode ser eticamente sobrecarregado. A unanimidade do 
ato político de legislar deve ser assegurada antecipadamente por um sólido 

conselho ético.201 

A defesa de um modelo de sociedade em que as “políticas econômicas” 

impostas pelo Estado devam ser aceitas como válidas, independentemente da 

manifestação daqueles diretamente envolvidos, pretende, portanto, pelo modelo de 

dominação legal, uma solidariedade artificial entre os indivíduos, afastando-se, 

assim, dos ideais orientadores do Estado Democrático de Direito, em especial no 

que diz respeito ao cidadão como parte legitimada para o processo de criação, 

modificação e extinção das normas jurídicas que regem as relações internormativas, 

como bem ressaltado por Rosemiro Leal no seu Teoria processual da decisão 

jurídica, já citado acima. 

Para o modelo de políticas econômicas preconizado por Généreux, entre 

a viabilidade econômica e a viabilidade política das estratégias econômicas haveria 

uma grande distância, representada pela falta de legitimidade (idéia esta não 

confessada pelo autor) na imposição das estratégias. Note-se as palavras de 

Généreux202 

Mas por que os governos não podem ou não querem aplicar os resultados 
da análise econômica? É que, da viabilidade econômica à viabilidade 
política, há mais de um obstáculo à superar. As estratégias de ajuste que 
estudamos levantam quase sempre uma mesma dificuldade fundamental: 
elas se apóiam numa lógica de solidariedade que nada tem de espontânea 
num sistema econômico fundado na livre competição entre interesses 
privados. 

                                                 
201 HABERMAS, Jürgen. Três modelos normativos de democracia. In: Cadernos da Escola do 

Legislativo, jan – jun 1995. s.n.t. p.111-112. 
202 GÉNÉREUX, Jacques. Introdução à Política Econômica. Trad. Maria Stela Gonçalves e Adail 

Ubirajara Sobral. São Paulo: Loyola, 1995, p.265. 
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Da leitura do excerto acima, nota-se claramente que todas as estratégias 

conjunturais e estruturais propostas não alcançariam um grau satisfatório de eficácia 

caso não houvesse entre os países e entre as pessoas uma teia de solidariedade 

capaz de sensibilizar mutuamente os seres humanos em torno das teratologias 

decorrentes das externalidades econômicas negativas oriundas do modo de 

produção capitalista. 

Destarte, fica evidente, na obra de Jacques Généreux, a falta de 

comprometimento das políticas econômicas e de  seu modo de implantação com o 

paradigma do Estado Democrático, sendo indispensável a revisão de conceitos 

como legitimidade de governo, políticas econômicas, democracia, processo, 

dignidade, liberalismo e republicanismo para que se possa propor um 

aproveitamento racional e democrático do pensamento do autor, posto que ele ainda 

opera políticas econômicas na visão do Estado Social, já superado pela teoria da 

constitucionalidade democrática, adotada no Brasil desde o ano de 1988. 

Por isso, é preciso compreender que o simples aumento da quantidade de 

bens (maximização da riqueza) não é o objetivo final do Direito Econômico. A 

distributividade, de acordo com os objetivos fixados na política econômica positivada 

no texto constitucional, deve ser a conciliação feita pelo prisma do princípio da 

economicidade, que representa a conciliação entre a quantidade de bens e a 

qualidade de vida.203 Ao falar em uma ordem jurídico-político-econômica,   

Washington Albino, ainda no recinto do Estado Social, afirma que todo o esforço 

                                                 
203 FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Direito Econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p.35. 
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desenvolvido economicamente pela sociedade tem como finalidade o pleno 

atendimento ao indivíduo enquanto destinatário da qualidade de vida.204 

No Estado Democrático de Direito são as políticas econômicas 

formalizadas por texto legal, partindo da Constituição do Brasil, que assumem o 

papel de distribuição da riqueza maximizada pela eficiência. As políticas econômicas 

desempenham relevante função estabilizadora dos interesses contrapostos entre os 

particulares e destes em relação ao Estado. Por isso é que devem ser as políticas 

econômicas construídas a partir do espaço jurídico abstrato do devido processo 

legislativo205, onde cada qual do povo é legitimado como parte ativa para a 

proposição normativa e fiscalização processual irrestrita206 das diretrizes dessas 

políticas segundo o princípio da economicidade, que se torna então o mecanismo de 

legitimação das políticas econômicas que serão encaminhadas pelo Direito 

Econômico implementador de existência jurídica (juridificante). 

Em conclusão, o que se nota é que a idéia de riqueza coletiva pelo 

simples aumento do valor dos bens (riqueza no Estado Liberal) ou a distribuição de 

bens por políticas econômicas salvacionistas fundamentadas em uma idéia de 

solidariedade universal imposta por uma assembléia de especialistas (riqueza no 

                                                 
204 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras linhas de Direito Econômico. 5.ed. São Paulo: 

LTr, 2003, p.183. 
205 LEAL, Rosemiro Pereira. Processo e democracia – a ação jurídica como exercício da cidadania. 

Revista Eletrônica da Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais – Virtuajus, ano 4, n.º 1, 2005. 
206 A cidadania encarada como a legitimação de cada qual para ser parte no devido processo é que 
conduz a reflexão de fiscalidade processual irrestrita. Segundo o professor Rosemiro Leal “O Estado 
democrático, em sua acepção pós-metafísica e pós-convencional, é um espaço judicialmente 
institucionalizado a uma constante aprendizagem processual de exercício testificador dos direitos 
fundamentais (criados e garantidos pelo devido processo constitucional) em que os destinatários da 
normatividade legislada legitimam a validade e a eficácia do ordenamento jurídico pela via 
procedimental do devido processo legal irrestrito (aberto a todos como fundamento da soberania 
popular), mediante o qual se reconhecem autores das normas vigentes e aplicáveis por um controle 
confirmativo ou recriativo de constitucionalidade do direito posto (plebiscitarização da fiscalidade 
jurídica). LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria processual da decisão jurídica. São Paulo: Landy, 2002, 
p.145. 
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Estado Social) não podem mais ser aceitas irrestritamente. Na teoria da 

constitucionalidade democrática o espaço jurídico do devido processo legislativo207 é 

que irá permitir a construção de políticas econômicas marcadas pelo traço da 

legitimidade, se construídas e fiscalizadas por cada qual na qualidade de parte 

legitimada a esse processo de criação legislativa das políticas econômicas, com 

auditamento constante (fiscalidade processual)208 dos níveis de crescimento da 

riqueza pelo princípio da eficiência e pelo controle dos níveis de distribuição dessa 

riqueza através das orientações dadas pelo princípio da economicidade. 

 

3.2  O princípio da economicidade no Estado Democrático de Direito 

Uma vez verificada a necessidade da existência de políticas econômicas 

para a distribuição sistêmica e democrática dos ganhos oriundos da concentração 

econômica, de modo a satisfazer os direitos fundamentais, preciso é então examinar 

com mais vagar a mola mestra das políticas econômicas que, no Estado 

Democrático de Direito se constitui pelo princípio da economicidade. 

O termo economicidade apresenta significados diversos de acordo com o 

contexto comunicativo em que é empregado. Para a identificação correta de sua 

constituição e função, deve se realizar uma escolha do contexto em que a palavra 

economicidade será empregada. Neste trabalho o princípio da economicidade será 

                                                 
207 DEL NEGRI, André. Controle de constitucionalidade no processo legislativo. Belo Horizonte: 
Fórum, 2003. 
208 Segundo o professor Rosemiro Leal “A cidadania democrática pós-moderna exige compreensão 
pelo exercício de uma legitimatio fiscalizatória do sistema jurídico-político extensiva a todos 
indistintamente.” LEAL, Rosemiro Pereira. Processo e democracia – a ação jurídica como exercício 
da cidadania. Revista Eletrônica da Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia Universidade Católica 
de Minas Gerais – Virtuajus, ano 4, n.º 1, 2005. 
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analisado no contexto teórico do Direito Econômico, do Direito Processual e do 

Direito Constitucional que formam o arcabouço científico do direito democrático. 

Para o melhor esclarecimento do tema, há que se analisar inicialmente a 

etimologia da palavra economicidade, para então evoluir ao estudo de seu emprego 

nos diversos ramos do conhecimento, aprofundando-se por conseguinte o estudo de 

sua função na linguagem do jurista em geral e, por fim, apreendendo o seu conteúdo 

e função específicos no Direito Econômico. 

3.2.1  Etimologia da economicidade 

A palavra “economicidade”, neologismo derivado da palavra “econômico” 

(do latim oeconomicu e do grego oikos + nomos => ecos + nomos = economia, ou 

ciência da administração do lar) está catalogada no Novo Dicionário Aurélio da 

língua Portuguesa209 significando: “Qualidade do que é econômico.”. Por sua vez, o 

mesmo dicionarista210, ao se referir à palavra econômico, estabelece: 

[Do lat. Oeconomicu.] Adj. 1. referente à economia (1): a capacidade 
econômica de um gerente, de uma dona-de-casa. 2. Relativo aos meios 
materiais necessários à economia  (1): os problemas econômicos de um 
chefe de família, da diretoria de um clube. 3. Que controla as despesas; 
parcimonioso nos gastos; poupado, pessoa econômica. 4. Que promove a 
economia: (2): a Caixa Econômica Federal; tomar medidas econômicas. 5. 
Relativo à economia (3 e 4), ou que dela decorre: nível econômico; recursos 
econômicos; crise econômica. 6. De baixo preço; barato: aluguel 
econômico. 7. Que consome pouco (em relação aos serviços prestados): 
carro econômico. 

                                                 
209 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 2.ed. rev. e 

aum. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986, p.617. 
210 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 2.ed. rev. e 

aum. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986, p.617. 
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O Dicionário Houassis da Língua Portuguesa211 dá tratamento parecido ao 

vocábulo: “s.f. economicidade. qualidade daquilo que é econômico. 2 ECONJUR 

relação entre custo e benefício a ser observada na atividade pública. ETIM 

econômico + i + dade.” 

Como visto, a partir da simples análise etimológica e dos significados 

literais do vocábulo economicidade, não é possível abstrair qualquer conceituação 

segura para o termo, especialmente em face dos variados significados que assume 

em cada sub-sistema lingüístico em que é empregado.  

Em um primeiro momento, economicidade apresenta-se como uma 

variação da palavra econômico ou mesmo do verbete economia, remetendo-se à 

sua raiz grega que reflete à idéia de atividade de administrar a casa, ou melhor, o lar 

(oikós), sem se esquecer do significado filosófico que apresenta a economia como a 

ciência de administração da escassez. Na Língua Portuguesa, de um modo geral, 

economicidade refere-se à qualidade do que é econômico, ficando próxima de uma 

adjetivação de adjetivo, constituindo, portanto, um neologismo. 

De qualquer maneira, o termo fica vinculado à uma idéia básica de 

economia, podendo ser esta tomada no sentido de Ciência Econômica, que se 

destina ao estudo dos atos e fatos econômicos ou da administração de recursos 

escassos. A partir de tal abordagem, é possível fazer a primeira vinculação da 

economicidade com o Direito Econômico, já que este, em sua acepção normativa, 

para Washington Albino: “... é o conjunto de normas de conteúdo econômico que 

                                                 
211 HOUASSIS, Antônio. Dicionário Houassis da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. 

p.1097. 
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assegura a defesa e harmonia dos interesses individuais e coletivos, de acordo com 

a ideologia adotada na ordem jurídica.” 212 

Assim, sendo a economicidade a qualidade do que é econômico, por 

certo terá implicações no Direito Econômico, este, em acepção normativa, seria o 

conjunto das normas de conteúdo econômico e, em sua acepção científica, 

representaria o esclarecimento racional (por teorias testificadas) de tais normas de 

conteúdo econômico, devendo levar em conta a qualidade do que é econômico, ou 

seja, a economicidade.  

3.2.2  A economicidade nos diversos campos do conhecimento 

A palavra economicidade não pertence exclusivamente ao domínio do 

Direito ou da Economia. O termo vem sendo utilizado nas ciências gerenciais de um 

modo geral e, em especial, na Ciência da Administração e em Ciências Contábeis, 

como também na Zootecnia, Medicina Veterinária e na Administração Pública, em 

fim, e quase todo o vasto campo do conhecimento científico ligado à satisfação das 

necessidades humanas. 

Em regra, a referência à economicidade é feita tomando-se por base a 

idéia de custo e benefício, uma relação custo-benefício que vise a maximização da 

riqueza do seu aplicador. O emprego do termo é bastante variado, referindo-se, por 

vezes, às técnicas de gestão empresarial, em outros casos, à qualidade de uma 

opção racional do consumidor, como princípio geral de uma atividade econômica e, 

por fim, como o atributo de uma empresa. 

                                                 
212 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras linhas de Direito Econômico. 5.ed. São Paulo: 

LTr, 2003, p.23. 
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Segundo o Dicionário de Contabilidade de Antônio Lopes de Sá213, 

economicidade seria: “Capacidade da empresa em sobreviver no tempo mantendo o 

seu patrimônio ou ampliando o mesmo, cumprindo seus objetivos.” O conceito é 

bastante específico e dotado de uma carga ideológica forte, apresentado a 

economicidade como uma qualidade da empresa enquanto agente econômico em 

um mercado de livre concorrência. Como visto, nas Ciências Contábeis, pode-se 

dizer que há um consenso geral no sentido de definição do termo como sendo a 

qualidade de perpetuação da empresa pelo exercício racional de seu objeto. 

Por outro lado, na Ciência Econômica, o termo economicidade apresenta 

significado mais genérico. No dizer de Arthur Seldom e F. G. Pennance214, a 

economicidade seria a “tendência à economia”. Neste sentido, a definição do termo 

torna-se bastante mais complexa, uma vez que a palavra economia também possui 

múltiplos significados. De uma maneira geral, a economicidade, na Ciência 

Econômica, está ligada à idéia de boa administração de recursos escassos, de lucro 

e, por conseqüência, da adequação ótima entre os custos suportados e os 

benefícios aferidos, sejam eles de cunho empresarial, estatal ou mesmo do 

consumidor individual, o que remete à expressão “linha de maior vantagem” já há 

muito utilizada por Washington Albino. 

No campo da Ciência da Administração a idéia de economicidade 

apresenta contornos muito similares aos apontados na Ciência Econômica. Merece 

especial atenção a lembrança de que Henry Ford, apoiado nos princípios da 

                                                 
213 SÁ, Antônio Lopes de; SÁ, Ana M. Lopes de. Dicionário de Contabilidade. 9. ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Atlas, 1994. p.180. 
214 SELDOM, Arthur; PENNANCE, F. G. Dicionário de Economia. 4.ed. trad. Nelson de Vincenzi. Rio 

de Janeiro: Bloch, 1983, p.175. 
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Administração Científica proposta Frederick Winslow Taylor215, designava por 

economicidade a estratégia de diminuir ao mínimo o volume de estoque da matéria-

prima em transformação, possibilitando assim o faturamento da mercadoria 

industrializada antes de se tornar exigível o pagamento de tal matéria-prima. Isso  

geraria uma maximização do capital circulante de curto prazo, liberando recursos 

para serem aplicados na produção.  

Interessante notar também, que o termo economicidade vem sendo 

empregado em trabalhos técnicos de Zootecnia e Medicina Veterinária, na área de 

produção animal, que está visceralmente vinculada à gestão administrativa do 

agronegócio. Dois Médicos Veterinários, pesquisadores da Embrapa – Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária, publicaram os resultados de um estudo 

intitulado “Novilho precoce: Reflexos na eficiência e economicidade do sistema de 

produção”216, no qual demonstram a boa relação custo-benefício sistêmica na opção 

pela venda de novilhos precoces (novilhos que atingem peso próximo ao de um 

bovino adulto entre os 17 e 20 meses de idade). 

Segundo as conclusões do trabalho, o ganho de eficiência econômico-

produtiva consistiria justamente em se evitar o decrescente ganho marginal de peso 

que os novilhos teriam a partir do 17º/20º mês de vida, ou seja, a acelerada queda 

de ganho  de peso após esse período, o que tronaria a criação de gado menos 

vantajosa após o 17º/20º mês de vida do novilho. Assim, a atividade produtiva teria a 

sua melhor eficiência entre o nascimento e o 17º/20º meses de vida de cada animal. 

                                                 
215 TAYLOR, Frederick Winslow. Princípios de administração científica. Trad. Arlindo Vieira Ramos. 
8.ed. São Paulo: Atlas, 1995. 
216 CEZAR, Ivo Martins; EUCLIDES FILHO, Kepler. Novilho precoce: reflexos na eficiência e 

economicidade do sistema de produção. <http://www.cnpgc.embrapa.br/publicacoes/doc/doc66 
/index.html.> Acesso em: 06, jul. 2004. 
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Note-se as interessantes conclusões dos autores, que demonstram o uso da 

economia e dos desenvolvimentos da Escola Marginalista na Medicina Veterinária: 

Considerando-se as pressuposições básicas dos sistemas simulados, ou 
seja, desmama em maio e abate com 450 kg de peso vivo, conclui-se:  

1- O incremento no peso à desmama pode resultar em melhoria da Margem 
Bruta/ha/ano e da Margem Bruta/kg de carcaça. 

2- A redução da idade de abate concorre para que o sistema se torne mais 
eficiente em relação ao fator terra. A redução da idade à primeira cria como 
resultado da combinação do creep-feeding com suplementação alimentar na 
primeira seca resulta em melhoria da produção de carne/ha e redução na 

Margem Bruta/ha.217 

Ao que parece, em tal trabalho, a economicidade estaria reduzida ao 

ganho de eficiência produtiva para o agente econômico privado, não fazendo os 

autores qualquer distinção entre eficiência e economicidade, mesmo a despeito do 

título do trabalho empregar simultaneamente as duas palavras. 

Finalmente, deve-se fazer referência aqui aos escritos de Richard Posner, 

que em seu artigo Wealth Maximization and Judicial Decision Making218, trabalha a 

idéia de eficiência na alocação inicial de direitos como critério de justiça nas 

decisões judiciais. Na ótica da Análise Econômica do Direito, em especial em sua 

vertente vinculada à Escola de Chicago, a eficiência passa a ser vista não mais 

como simples relação custo-benefício individual. Após as severas críticas de Guido 

Calabresi e Ronald Dworkin, dentre outros à tal Escola, o seu pensamento será 

reelaborado para chagar à idéia de eficiência sistêmica, ou ganho de eficiência para 

o sistema, com vista à maximização da riqueza social, conforme já debatido no 

capítulo 2. 

                                                 
217 CEZAR, Ivo Martins; EUCLIDES FILHO, Kepler. Novilho precoce: reflexos na eficiência e 
economicidade do sistema de produção. <http://www.cnpgc.embrapa.br/publicacoes/doc/doc66 
/index.html.> Acesso em: 06, jul. 2004. 
218 POSNER, Richard. Wealth maximization and judicial decision making. In: International Review of 

Law and Economics, 1984, v.4, p.130. 
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Apesar de não utilizar diretamente a palavra economicidade, a Análise 

Econômica do Direito trará importantes contribuições para a significação de tal 

princípio. Note-se a lição de Ronald Coase219, sobre a eficiência das decisões 

judiciais, no que diz respeito à ótima alocação de direitos para a solução do conflito 

concreto: 

The problem which we face in dealing with actions which have harmful 
effects is not simply one of restraining those responsible for them. What has 
to be decided is whether the gain from preventing the harm is greater than 
loss which would be suffered elsewhere as a result of stopping the action 
which produce the harm. In a world in which there are costs of rearranging 
the rights established by the legal system, the courts, in cases relating to 
nuisance, are, in effect, making a decision on the economic problem and 
determining how resources are to be employed.  (grifamos) 

Assim, para a maior parte dos pensadores da Escola de Chicago, a 

eficiência na alocação dos direitos pelos Tribunais (the Courts) significaria um critério 

para a implementação de justiça no caso concreto, aproximando-se da idéia de 

economicidade genericamente proposta. Quanto mais eficiente a decisão judicial no 

sentido de reordenar o estabelecimento dos direitos delimitados pelo sistema legal 

(determinar juridicamente a sua ótima alocação), maior seria a vantagem de tal 

decisão para a coletividade, ainda que uma das partes fosse momentaneamente 

prejudicada pela outra (sucumbência), uma vez que a decisão maximizaria a riqueza 

total ou agregada da soceidade. 

                                                 
219 COASE, Ronald. The problem of social cost. In: The Journal of Law & Economics. Chicago: 

University of Chicago Press. Oct. 1960, v.3, p.150. Tradução livre: “O problema que nós encaramos 
ao lidar com problemas que possuem efeitos danosos não é o de simplesmente reprimir os 
responsáveis por eles. O que deve ser decidido é se o ganho de prevenir o dano é maior que a perda 
que poderá ser sofrida em outro lugar como resultado de paralisação da atividade que causa dano. 
Em um mundo em que há custos para rearranjar os direitos estabelecidos pela ordem legal, os 
Tribunais, nos casos relacionados com incômodos, estão, de fato, tomando uma decisão do problema 
econômico e determinando como os recursos devem ser empregados.” 
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3.2.3  A economicidade na Ciência do Direito 

Finalmente, em relação à caracterização geral do conceito de 

economicidade, mister se faz averiguar, ainda que de forma panorâmica, a sua 

aplicação específica na Ciência do Direito. 

De Plácido e Silva, em seu Vocabulário Jurídico220, conceitua 

economicidade como: “...a relação entre custo e benefício a ser observada na 

atividade pública, posta como princípio para o controle da Administração Pública – 

CF, art. 70.” No âmbito jurídico, então, nota-se que a economicidade se apresenta 

como princípio de ordem constitucional, que informa a atividade da Administração 

Pública. 

Partindo da Constituição da República, de 1988, encontra-se o termo 

economicidade empregado no artigo 70, com a seguinte redação: 

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, 
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das 
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, 
mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada 
Poder. 

A economicidade então é determinada pela Constituição da República 

como critério para a fiscalização econômico-financeira da Administração Pública, 

afigurando-se também como requisito de validade para a prática de atos que 

envolvam as finanças e o patrimônio público. 

Analisando-se superficialmente o referido dispositivo legal, seria possível 

concluir que economicidade, na Constituição de 1988, significaria tão somente a 

                                                 
220 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 14.ed. ver. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 1998, 

p.293. 
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“medida do econômico”. Porém, a conjugação do artigo 70, com os artigos 1º, 3º, 

170 e 174 da Magna Carta, levam a uma reflexão mais profunda, especialmente 

quando se tem em mente a importância de  um tal conceito no regime do Estado 

Democrático de Direito. 

Desse modo, no Direito Constitucional, a economicidade desponta como 

princípio jurídico, através do qual serão auditados os resultados econômicos-

fianceiros, implicando necessariamente no cotejo dos custos econômicos com os 

benefícios sociais (satisfação dos direitos fundamentais previamente acertados pela 

Constituição) advindos da atuação estatal, seja ela na modalidade de regulação, 

fiscalização ou planejamento econômico-financeiro. 

No Direito Administrativo, o princípio da economicidade é estudado por 

Régis Fernandes de Oliveira221 como relação custo benefício:  

Economicidade diz respeito a se saber se foi obtida a melhor proposta para 
a efetuação da despesa pública, isto é, se o caminho perseguido foi o 
melhor e mais amplo, para chegar-se à despesa e se ela fez-se com 
modicidade, dentro da equação custo-benefício. 

Creditando à economicidade a busca do lucro social, Fernando 

Rezende222, disserta sobre a natureza político-econômica das despesas públicas, 

afirmando que:  

Além da quantificação dos recursos aplicados em cada programa, 
subprograma ou projeto, a efetiva implantação do orçamento-programa 
depende, ainda, da aplicação de métodos apropriados para a identificação 
de custos e resultados, tendo em vista uma correta avaliação de 
alternativas. No caso de empreendimentos executados pelo setor privado, a 
escolha entre alternativas para atingimento dos objetivos do grupo é, 
normalmente, feita mediante comparações entre taxas de retorno estimadas 
para cada projeto, com a finalidade de estabelecer qual a alternativa que 
oferece os melhores índices de lucratividade. No caso de programas 

                                                 
221 OLIVEIRA, Régis Fernandes de; HORVATH, Estevão; TAMBASCO, Teresa Cristina Castrucci. 

Manual de Direito Financeiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, p.94. 
222 REZENDE, Fernando. Finanças públicas. São Paulo: Atlas, 1980, p.111. 



 

 

184 

 

governamentais, o raciocínio é semelhante, recomendando-se, apenas, 
substituir a ótica privada de avaliação de custos e resultados (lucros) por 
uma abordagem que procure revelar os custos e benefícios sociais de cada 
projeto. Nesse caso, ao invés do critério de seleção referir-se à 
maximização de lucros, refere-se à maximização do valor da diferença entre 
benefícios e custos sociais. 

Ricardo Lobo Torres223, por sua vez, afirma que o ‘‘conceito de 

economicidade, originário da linguagem dos economistas, corresponde, no discurso 

jurídico, ao de justiça.’’ Implica ‘‘na eficiência na gestão financeira e na execução 

orçamentária, consubstanciada na minimização de custos e gastos públicos e na 

maximização da receita e da arrecadação’’. Por fim, conclui que é, ‘‘sobretudo, a 

justa adequação e equilíbrio entre as duas vertentes das finanças públicas.’’ 

Maria Sylvia Zanella di Pietro também entende a economicidade como a 

equação entre custos e benefícios da atividade estatal, sendo o seu controle 

realizado pelo Tribunal de Contas da União e Tribunal de Contas dos Estados. 

Assim, referida autor visualiza tão somente um ‘‘controle de economicidade, que 

envolve também questão de mérito, para verificar se o órgão procedeu, na aplicação 

da despesa pública, de modo mais econômico, atendendo, por exemplo, a uma 

adequada relação custo-benefício.” 224 

Por fim, em obra especializada sobre o princípio da economicidade no 

Direito Administrativo, Paulo Soares Bugarin reconhece expressamente a distinção 

existente da economicidade no Direito Administrativo e da economicidade no Direito 

Econômico, apoiando-se nos lúcidos ensinamentos de Modesto Carvalhosa e de 

Washington Albino 

                                                 
223 TORRES, Ricardo Lobo. O Tribunal de Contas e o controle da legalidade, economicidade e 

legitimidade. Rio de Janeiro: Revista do TCE/RJ, nº 22, jul/1991, p.37-44. 
224 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 15.ed. São Paulo: Atlas, 2003, p.614. 
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O vocábulo economicidade se vincula, finalisticamente, no plano da ciência 
econômica e da teoria geral da administração, à idéia fundamental de 
desempenho qualitativo. Trata-se da obtenção do melhor resultado 
estratégico possível de uma determinada alocação de recursos financeiros, 
econômicos e/ou patrimoniais em um dado cenário sócioeconômico. 

O vocábulo economicidade, por outro lado, comporta, do ponto de vista 
doutrinário jurídico-constitucional, uma dualidade de enfoques: a) um 
enfoque centrado no direito constitucional econômico e b) um enfoque 
centrado no direito constitucional financeiro, mas especificamente, no plano 

do controle externo da Administração Pública.225 

Reconhecida pelos próprios administrativistas a distinção entre os 

sentidos do princípio constitucional da economicidade no Direito Econômico e no 

Direito Administrativo, resta examinar com cautela qual a significação da 

economicidade naquele campo da Ciência do Direito. 

3.2.4  A economicidade no Direito Econômico 

Após a verificação do sentido e significado do termo economicidade em 

diversos ramos do conhecimento, e no Direito Constitucional e Administrativo, torna-

se necessário fazer a sua elucidação no âmbito próprio do Direito Econômico. 

Primeiramente, se fará uma breve exposição sobre as diferentes 

acepções do princípio da economicidade no Direito Econômico de Portugal, Itália e 

Brasil. Posteriormente, serão abordadas rapidamente as principais linhas teóricas de 

desenvolvimento do princípio da economicidade no Direito brasileiro. 

Luis Cabral de Moncada, ao discorrer sobre o princípio da economicidade 

no Direito lusitano, identifica-o com a idéia de lucratividade da empresa pública. Para 

esse autor, a economicidade estaria intimamente ligada à adequação entre as 

receitas e as despesas das empresas públicas: “O princípio da economicidade exige 

                                                 
225 BUGARIN, Paulo Soares. O princípio constitucional da economicidade na jurisprudência do 

Tribunal de Contas da União. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2004, p.114. 
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o lucro empresarial ou seja, o excedente. Os preços praticados pela empresa devem 

ser pois superiores ao custo.”226  

No mesmo sentido é o entendimento de J. Simões Patrício227, para quem 

a economicidade objetivada pela empresa pública estria consubstanciada no seu 

intuito lucrativo, mediante a minimização dos seus custos e a maximização de sua 

eficácia estabelecida no chamado planeamento econômico português. 

Já no Direito italiano, o princípio da economicidade vai ganhar outros 

contornos, em especial nas obras de Giuseppe Marcon e Di Nardi. Para Marcon228, a 

economicidade teria um duplo enfoque, significando tanto a busca do lucro pela 

adequação dos custos incorridos em relação aos benefícios aferidos, como também 

a implementação da política econômica nacional, ligando-se à idéia de lucro ou 

maior vantagem social. Para Di Nardi229, a economicidade (economia + valor social) 

significaria a economia do valor social, aduzindo-se, por conseguinte, a noção de 

eficiência social na atuação estatal na economia.  

Analisando o conceito de economicidade no Direito Italiano, Rosemiro 

Leal afirma que o afastamento da idéia de vantagem social do conceito de lucro 

permite um aprofundamento da pesquisa desse princípio vinculado ao Estado 

Democrático de Direito.  

Esse princípio de direito cultural adotado pela Constituição Italiana em 
capítulo especial explicita, a nosso ver, bem melhor a noção de 

                                                 
226 CABRAL DE MONCADA, Luís S. Direito Económico. 2.ed. rev. e atual. Coimbra: Coimbra editora, 
1988, p.205. 
227 PATRÍCIO, J. Simões. Curso de Direito Econômico. 2.ed. Lisboa: Associação acadêmica da 
Faculdade de Direito de Lisboa, 1981, p.620. 
228 MARCON, Giuseppe. Le imprese a partecipazione pubblica: finalità pubbliche ed economicità. 
apud GARCIA, Roni Genicolo. As estatais e o princípio da economicidade. Revista de Finanças 
Públicas. Brasília: Secretaria de Economia e Finanças. VXLVII, nº 370, abr/jun. 1987, p.70-82. 
229 DI NARDI. apud CARVALHOSA, Modesto Souza Barros. Direito Econômico. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 1973, p.321. 
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economicidade em que a vantagem social, apartada do conceito ortodoxo 
do lucro, é pretendida na ideologia constitucional da ordem Jurídico-

Econômica.230 (grifos do original) 

A explicitação da racionalidade econômica como meio, colada a serviço 

da satisfação dos direitos fundamentais permite o desdobramento de novos campos 

de pesquisa para o Direito Econômico que, uma vez submetido à teoria da 

constitucionalidade democrática adota como princípio fundamental a economicidade, 

não mais em um sentido de simples lucro social, mas sim como esteira de condução 

das políticas econômicas para o ressarcimento constante dos danos causados pela 

concentração econômica ao sistema jurídico-político-econômico. 

No Brasil, o conceito de economicidade, para o Direito Econômico, estaria 

intrinsecamente ligado à atuação econômica que conduziria à “linha de maior 

vantagem social”, como pretende Washington Albino.231 Note-se que no Direito 

pátrio, o princípio da economicidade, ao invés de estar ligado somente a atuação 

das empresas públicas, transcende em muito tal modalidade de atuação estatal, 

para se alojar nos mais diversos institutos do Direito Econômico, dos quais o Plano e 

a Concorrência são os que maior vinculação possuem com o princípio da 

economicidade. 

3.2.4.1  As principais concepções de economicidade no Direito brasileiro 

Há pelo menos três grandes correntes doutrinárias que disputam a 

conceituação do princípio da economicidade no Direito brasileiro, quais sejam: 1) os 

que entendem economicidade como um critério de avaliação dos atos estatais por 

                                                 
230 LEAL, Rosemiro Pereira. Direito Econômico: soberania e mercado mundial. 3.ed. rev. e aum. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2005, p.26. 
231 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras linhas de Direito Econômico. 4.ed. São Paulo: 

LTr, 1999, p.34.  



 

 

188 

 

uma relação custo-benefício; 2) os que entendem economicidade como um atributo 

ou qualidade da norma de Direito Econômico; e, por fim, 3) os que entendem a 

economicidade como princípio informativo do Direito Econômico. 

A primeira posição é defendida pela maior parte dos Administrativistas, 

com ênfase para Ricardo Lobo Torres232, Régis Fernandes de Oliveira233 e Maria 

Sylvia Zanella di Pietro, conforme já apresentado. Tal corrente está vinculada à 

noção meramente instrumental de economicidade, que vem sendo reforçada por 

inúmeras decisões do Tribunal de Contas da União e dos Tribunais de Contas dos 

Estados. Partindo da exegese do art. 70 da Constituição da República, e fazendo 

uma conjugação do princípio da economicidade com o princípio da eficiência (art. 37, 

caput, da Constituição Federal), chegam à conclusão de que economicidade, no 

Direito brasileiro, só pode significar a redução de custos e o aumento de eficiência 

na prestação de serviços públicos em geral e na administração dos custos do Estado 

com sua atividade governativa. 

A segunda corrente foi inaugurada por Modesto Carvalhosa234, que 

defende a idéia de que a economicidade seria um atributo ou qualidade da norma de 

Direito Econômico. Assim, para tal autor, a economicidade não chagaria a ser em si 

um princípio jurídico, mas tão somente uma qualidade distintiva da norma. A 

economicidade é assim conceituada por Carvalhosa: 

O conteúdo de economicidade de norma traduz-se, assim, por um 
CRITÉRIO DE CONDUTA ECONÔMICA, juridicamente imposto ou sugerido 
às entidades produtivas. E, como veremos nos itens posteriores, essa 
conduta econômica extravasa o mero interesse na maximalização de 

                                                 
232 TORRES, Ricardo Lobo. O Tribunal de Contas e o controle da legalidade, economicidade e 

legitimidade. Rio de Janeiro: Revista do TCE/RJ, nº 22, jul/1991, p.37-44. 
233 OLIVEIRA, Régis Fernandes de; HORVATH, Estevão; TAMBASCO, Teresa Cristina Castrucci. 

Manual de Direito Financeiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, p.94. 
234 CARVALHOSA, Modesto Souza Barros. Direito Econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1973. 
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resultados, para inserir-se na perspectiva, orgânica e mediata, de um 

processo sócio-econômico racionalmente proposto.235 

Como visto, a economicidade, na elaboração teórica de Carvalhosa, ainda 

não atingira o conceito de princípio jurídico, o que só será plenamente desenvolvido 

na doutrina de Washington Albino. Porém aquele jurista já percebe com nitidez a 

distinção entre maximização de riqueza e organização racional de um processo 

sócio-econômico, ou seja, já se encontra em Carvalhosa alguma inclinação para o 

estudo mais aprofundando da economicidade em sua função de conciliação da 

quantidade de bens com a qualidade de vida. 

A terceira corrente que se propõe ao estudo da economicidade no Direito 

Brasileiro, é aquela inaugurada por Washington Albino em meados dos anos 50, na 

Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Para essa Escola, a 

economicidade está erigida como princípio jurídico de base, servindo de alicerce 

para a construção teórica de todo o Direito Econômico. 

Em sua obra pioneira “Do Econômico nas Constituições Vigentes”236,  

Washington Albino inicia as cogitações rudimentares que viriam a corroborar a 

formulação do princípio da economicidade como base do Direito Econômico, 

afastando-se da idéia da mera racionalidade econômica restrita à análise do custo-

benefício.  Os estudos desse autor vão superar a idéia de economicidade como 

simples adequação da ação estatal na relação custo-benefício. Também irão 

transcender o conceito de economicidade como atributo da norma de Direito 

Econômico (economicidade como critério), passando à estudá-la sob o prisma mais 

                                                 
235 CARVALHOSA, Modesto Souza Barros. Direito Econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1973, p.327. 
236 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Do econômico nas constituições vigentes. Belo Horizonte: 

Revista Brasileira de Estudos Jurídicos, 1961. 
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profundo de princípio orientador da Economia aplicada ao Direito. O autor mprega o 

termo, em especial, no planejamento econômico estatal, sendo ele imperativo para o 

setor público e indicativo para a iniciativa privada, nos termos do artigo 174 da 

Constituição do Brasil. 

Note-se a concepção de economicidade exposta por João Bosco 

Leopoldino da Fonseca que, apoiado na análise precursora de Washington Albino e 

nos modernos desenvolvimentos da Análise Econômica do Direito, assim sintetiza 

O princípio da economicidade é o critério que condiciona as escolhas que o 
mercado ou o Estado, ao regular a atividade econômica, devem fazer 
constantemente, de tal sorte que o resultado final seja sempre mais 
vantajoso que os custos sociais envolvidos. Nessas escolhas, estarão 
sempre presentes os critérios de quantidade e qualidade, de cujo confronto 
resultará o ato a ser praticado. As ações econômicas não podem tender, a 
nível social, somente à obtenção da maior quantidade possível de bens, 

mas à melhor qualidade de vida. 237(itálicos no original) 

A partir da concepção da economicidade como princípio jurídico, tornou-

se possível a teorização do seu papel hermenêutico, ampliando-lhe ainda mais a 

aplicação no Estado Democrático de Direito. 

3.2.5  Economicidade e fruição jurídico-econômica 

Como visto anteriormente, a concentração econômica no capitalismo do 

final do século XX (capitalismo financeiro globalizante) mudou quantitativamente, em 

termos de mecanismos e de estratégias em relação aos períodos anteriores 

(capitalismo industrial). A concentração econômica passou ser constatada também 

nos movimentos do capital financeiro internacional e transnacional que perpetuam, 

                                                 
237 FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Direito Econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p.35. 
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por esquemas sofisticados de arbitragem de valor, a lógica da troca desigual, 

colocando Estados (empobrecidos) a serviço de outros Estados (enriquecidos).238 

Nesse prisma de cogitações, percebe-se claramente que não basta a um 

país aumentar significativamente o seu Produto Interno Bruto (PIB) e elevar os 

saldos de suas exportações, isto é, o simples aumento da riqueza total de um país 

não é suficiente para a sua colocação entre as nações enriquecidas e 

desenvolvidas. Fosse assim, certamente o Brasil deveria participar do diminuto rol 

de países enriquecidos (primeiro mundo) porque sua economia e seu PIB estão 

entre os 20 (vinte) maiores do planeta. 

No Brasil, ao que se assistiu nas décadas de 1980 e 2000, e que vem se 

repetindo com maior intensidade neste início de século XXI, é o progressivo 

achatamento do poder de compra da população em geral, com significativos 

decréscimos dos índices de satisfação dos direitos fundamentais. Exemplo disso 

pode ser verificado a partir de uma análise jurídica simples: as constantes 

modificações supressivas das legislações sociais pelo Congresso Nacional e a 

flexibilização inconstitucional da Constituição do Brasil pela jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal. O quadro é então ainda mais agravado pela diminuição 

dos direitos fundamentais processuais dos cidadãos mediante as inúmeras reformas 

autoritárias no Código de Processo Civil e pela Emenda Constitucional n.º 45 que, a 

pretexto de implantação de uma justiça célere suprimiu em muitos aspectos os 

direitos de contraditório e da ampla defesa. 

                                                 
238 LEAL, Rosemiro Pereira. Direito Econômico: soberania e mercado mundial. 3.ed. rev. e aum. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2005, p.69, afirma que “Já está patente que o mercado de concorrência livre e 
perfeita é mera conjectura do neo-liberalismo, porque, na ralidade, Estados Comandam Estados 
dentro do Padrão de Acumulação de Capital implantado e monitorado pelas empresas 
multinacionais.” 



 

 

192 

 

Todo esse emaranhado legislativo serve de apanágio para a ocultação do 

confisco econômico imposto pelos países desenvolvidos ao Brasil, confisco este que 

se tornou, pelos sofisticados mecanismos do Sistema Financeiro Internacional em 

um “bomba de drenagem”239 de capitas para os países hegemônicos na nova ordem 

financeira. Assevera Rosemiro Leal240 que 

Um crescimento acelerado da Economia não assegura, em princípio, dentro 
das limitações do Terceiro Mundo, passagem pelo crivo da economicidade 
implementadora de direitos fundamentais e certamente o contrário é que se 
apuraria em economias em marcha forçada, como vem acontecendo com os 
“boons” efêmeros dos países da periferia. 

Destarte, por mais que cresça a economia (PIB e PNB) dos países 

empobrecidos, não atingirão eles qualidade de vida para as suas populações, uma 

vez que a riqueza gerada fica concentrada com poucos agentes econômicos e é 

logo em seguida sugada para os centros financeiros internacionais do primeiro 

mundo. Por isso, o que se deve buscar, em termos de economicidade, não é a 

simples maximização da riqueza total (social), como que Posner241, mas sim a sua 

distribuição de modo a permitir a sua fruição na sociedade produtora dessa riqueza. 

Nesse sentido é que Rosemiro Leal desenvolve a tese da fruição jurídico-

econômica como elemento do princípio da economicidade no Direito Econômico da 

constitucionalidade democrática. Explicando o que chama de fruição jurídico-

econômica, em distinção ao termo mais usual (fruição econômica), Rosemiro Leal 

                                                 
239 SALAMA, Pierre; VALIER, Jacques. A economia em decomposição, ensaio sobre a hiperinflação. 

São Paulo: Nobel, 1992. p. 31 e 63, apud LEAL, Rosemiro Pereira. Direito Econômico: soberania e 
mercado mundial. 3.ed. rev. e aum. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p.120. 
240 LEAL, Rosemiro Pereira. Direito Econômico: soberania e mercado mundial. 3.ed. rev. e aum. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2005, p.102. 
241 Talvez a teoria da maximização da riqueza social de Posner possa ser bem aplicada aos Estados 
Unidos da América, onde a riqueza produzida é absorvida e utilizada no país que é centro mundial da 
economia capitalista, ou seja, nos EUA a riqueza social (simples aumento de valor) funciona 
efetivamente, o que não tem sido observado nos países empobrecidos, onde a riqueza produzida não 
se reverte em benefício da coletividade, antes, é drenada por mecanismos monetários e financeiros 
para os centros do capitalismo financeiro e globalizante. 
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faz questão de frisar que é o Direito, enquanto médium lingüístico normatizador da 

conduta humana, que irá determinar a melhoria das taxas de fruição dos bens e do 

trabalho nacional242, ou seja, da riqueza social. 

Para aquele autor, é possível verificar um contínuo crescimento do PIB 

(Produto Interno Bruto) no Brasil ao longo dos últimos anos, porém esse crescimento 

não tem representado de modo algum a melhoria dos índices de qualidade de vida 

da população brasileira. Rosemiro Leal243 ratifica que  

Na distribuição de renda, o Brasil encontra-se abaixo de Honduras, Índia e 
México. Na área da educação, somos o 74º país em uma lista organizada 
pelo Banco Mundial. Estamos colocados abaixo de Madagascar, Gana, 
Indonésia, Zimbabwe, Maurício, Malásia, Zaire e Egito. Há no Brasil 20% de 
analfabetos, 61% dos domicílios não dispõem de canalização água; 85% 
são desprovidos de esgotos sanitários e 65% não contam sequer com filtro 
para tratamento da água servida. Toda essa estatística é uma amostragem 
para que se possa mensurar os níveis de fruição do PNB no Brasil. Seria o 
mesmo que dizer que o Brasil não é dos brasileiros, o que valeria para 
outros países em igual situação. 

Essa importante denúncia apenas reforça a constatação de que as 

“bombas de drenagem” da riqueza social brasileira vem canalizando os recursos 

para os grandes centros do capitalismo financeiro que, utilizando-se do poder 

hegemônico de suas moedas e da lógica da troca desigual têm se enriquecido com 

a atual configuração do padrão de acumulação mundial de capital, em detrimento da 

fruição jurídico-econômica das populações dos países empobrecidos. 

Como se vê, a simples maximização da riqueza total (social), refletida no 

aumento do PNB (produto nacional bruto), não tem contribuído para a melhoria das 

condições de vida da população em geral. O crescimento reiterado do PNB, os 

saldos positivos da balança comercial e o superávit nas contas da Administração 

                                                 
242 LEAL, Rosemiro Pereira. Direito Econômico: Soberania e Mercado Mundial. 3. ed. Belo Horizonte: 
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Governativa não têm servido ao povo brasileiro que, a cada dia, é menos dono da 

riqueza socialmente produzida. Constata-se um completo descompasso entre o 

crescimento e o desenvolvimento econômico, com aumento da quantidade de bens 

e maximização do seu valor e qualidade de vida em geral. Esse descompasso, como 

visto, pode ser explicado a partir dos efeitos nefastos da concentração econômica 

nacional e internacional, que funciona como “bomba de drenagem” de recursos dos 

países empobrecidos em direção aos centros do capitalismo financeiro e 

globalizante. 

Diante dessa constatação, o princípio da economicidade, que aponta a 

linha de maior vantagem social para o asseguramento de dignidade para todos (art. 

170, CB/88) não pode ficar dissociado do conceito de fruição jurídico-econômica da 

riqueza social. Por isso é que  

“A operacionalidade econômica promovida no Estado, estabeleceria, pelo 
Direito Econômico, o nexo Estado-Indivíduo à busca da fruição jurídico-
econômica pela “garantia da qualidade de vida do homem como motivo 
fundamental da linha de maior vantagem , da economicidade, engastada 
nos juízos de valor.””244(grifado no original).  

 

Rosemiro Leal ainda afirma que “O que se tem observado nos países de 

Terceiro Mundo é um abismo entre PNB e melhoria de vida das populações 

nacionais consideradas na concepção helleriana do “todo social concreto”.”245 

Além dessa apropriação do PNB pelo mercado internacional, impedindo a 

fruição jurídico-econômica da riqueza social nos países empobrecidos, ainda é de se 

                                                                                                                                                         
243 LEAL, Rosemiro Pereira. Direito Econômico: soberania e mercado mundial. 3.ed. rev. e aum. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2005, p.117. 
244 LEAL, Rosemiro Pereira. Direito Econômico: soberania e mercado mundial. 3.ed. rev. e aum. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2005, p.118. 
245 LEAL, Rosemiro Pereira. Direito Econômico: soberania e mercado mundial. 3.ed. rev. e aum. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2005, p.118. 
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destacar, recorrendo-se a Rosemiro Leal que escreve com apoio em Salama e 

Valier, que as crises cíclicas de hiperinflação, sucedidas por fortes arrochos salariais 

e disparada dos juros (medidas de contenção) também se revelam como efeito 

colateral da sistemática ruptura entre o PNB e a fruição jurídico-econômica. 

A perversidade nascida da contradição entre PNB e fruição jurídico-
econômica nos países Periféricos, ex-vi do monitoramento do Sistema 
Econômico Mundial sob o controle dos países do Centro, não termina na 
simples ausência de distributividade, com quebra do princípio da 
economicidade que fundamenta o Direito Econômico. A hiperinflação 
deixada pela constante ruptura orgânica desses dois componentes é que, a 
nosso ver, determina a agonia a que Salama e Valier chamam de 
“economia gangrenada” vastamente encontrada nos países do Terceiro 

Mundo.246(grifos do original) 

Assim, é possível identificar, na atualidade, uma crise do Estado 

promovida pela sistemática apropriação do PNB pelos destinatários econômicos do 

Sistema Financeiro Internacional, revelando evidente concentração econômica que 

se traduz, para os países empobrecidos em constante violação dos direitos 

fundamentais de sua população. Assevere Rosemiro Leal247 que 

Está assim o PNB (Produto Nacional Bruto), como resultante e medidor-
macro na atividade econômica do Estado, também subordinado ao critério 
de economicidade e, a tal nível, não pode ser manejado pelos governos, 
mormente do Terceiro Mundo, ao talante de políticas obsessivas das 
disposições vantajosas da Balança Comercial e do Balanço de 
Pagamentos, porque nesses números, enganosamente positivos, é que se 
institui o confisco da nação em prol de interesses extremamente 
polarizadores. (destaques do original) 

A partir das assertivas apresentadas, percebe-se que o princípio da 

economicidade funciona como eixo hermenêutico e processual para formulação de 

políticas econômicas comprometidas com a capacidade ressarcitória do Estado em 

relação às perdas na fruição jurídico-econômica oriundas da concentração 
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Horizonte: Del Rey, 2005, p.120. 
247 LEAL, Rosemiro Pereira. Direito Econômico: soberania e mercado mundial. 3.ed. rev. e aum. Belo 
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econômica. Essa capacidade ressarcitória, encaminhas por políticas econômicas é 

que irá permitir o atingimento de um mínimo de dignidade pela satisfação dos 

direitos fundamentais dos cidadãos legitimados ao discurso processualizado de 

criação da comunidade jurídico-política democrática. 

Não é mais possível pensar o Estado desvinculado do Direito Econômico, 

pois é a teoria democrática ofertada por esse Direito Inovador que irá resgatar o 

Estado da colonização e da aculturação provenientes do Sistema Econômico 

Mundial, programando a Administração Governativa para o cumprimento das 

políticas econômicas ressarcitórias que assegurem a fruição jurídico-econômica com 

vistas a satisfação dos direitos fundamentais de cada qual. Para Rosemiro Leal é a 

interface entre economicidade e soberania que assegura essa fruição jurídico-

econômica.248 

Nessa fase do nosso estudo é que a economicidade, que é um dado 
essencial do Direito Econômico, tendo por pressuposto o conceito moderno 
de soberania (legitimação processual reconstrutiva da normatividade estatal 
aberta a todos), passa a ser relevante para assegurar ao indivíduo – 
habitante fustigado do Terceiro Mundo – o mínimo necessário à sua 
sobrevivência digna dentro do bolo do PNB à cuja realização concorre com 
sua força de trabalho. Em suma, só a economicidade é que vai resguardar 
o direito de fruição jurídico-econômica a que todo o indivíduo deve ter 
acesso, por conquista histórica, e que deve reivindicar de modo incessante 
e intransigente. 

O que se pode concluir é que a eficiência econômica (seja para a 

alocação ou distribuição de recursos, seja a eficiência produtiva) é fator fundamental 

para a maximização do PNB (riqueza total do país). A eficiência deve ser tomada 

como um dos princípios fundamentais da ordem econômica, porém a eficiência não 

está apta para responder aos problemas de distribuição de recursos escassos para a 

satisfação dos direitos fundamentais. Por isso, deve ser a eficiência colocada a 

                                                 
248 LEAL, Rosemiro Pereira. Direito Econômico: soberania e mercado mundial. 3.ed. rev. e aum. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2005, p.130. 
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serviço do princípio da economicidade que é comprometido com a fruição jurídico-

econômica para a satisfação dos direitos fundamentais e para a concreção de 

dignidade para todos. Somente essa hermenêutica é apropriada para a apuração do 

sentido e da teleologia do artigo 170 da Constituição do Brasil. 

 

3.3  Políticas econômicas, racionalidade e democracia: breves 

apontamentos sobre o plano no Direito Econômico 

Finalizando este capítulo, não há como ignorar o papel fundamental que o 

plano e o planejamento econômico desempenham como instituições democráticas 

para a condução e fiscalização das políticas econômicas informadas pelo princípio 

da economicidade, tendo em vista a promoção de dignidade por meio da fruição 

jurídico-econômica que viabiliza a satisfação dos direitos fundamentais de cada qual 

da comunidade jurídico-política. 

Segundo Washington Albino, o planejamento seria uma técnica de 

intervenção estatal na economia249, e o plano seria o documento técnico decorrente 

do planejamento, aprovado por lei.250 A ação racional do Estado (adequação de 

meios a fins, em um sentido webweiano) seria a justificativa para a ação de planejar. 

O planejamento então poderia ser concebido justamente como a ação estatal de 

orientação da economia para a satisfação das finalidades plasmadas na política 

econômica. 

                                                 
249 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras linhas de Direito Econômico. 5.ed. São Paulo: 

LTr, 2003, p.369. 
250 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras linhas de Direito Econômico. 5.ed. São Paulo: 

LTr, 2003, p.371. 
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Por sua vez, a política econômica é entendida por Washington Albino251 

como “... o conjunto de medidas objetivas que concretizam os princípios da ideologia 

constitucionalmente definida...”. Sem adentar no mérito do que seja a ideologia nos 

trabalhos do autor supracitado, é possível depreender que a política econômica 

significa, na constitucionalidade democrática, um rol de medidas orientadas para a 

concretização dos ditames constitucionais, que podem ser resumidos segundo os 

objetivos gerais preconizados pelo artigo 3º, da Constituição do Brasil.252 Essas 

medidas para a concretização dos desideratos da Constituição, no que tange à 

ordem econômica, devem ser encaminhadas dentro de uma linha de racionalidade, 

que constituirá o instituto do planejamento e a instituição (conjunto de institutos) do 

plano. 

Rosemiro Leal entende que o planejamento é gênero do qual o plano é 

espécie, servindo ambos para a condução da ordem econômica às finalidades que 

lhe são atribuídas constitucionalmente (arts. 1º, 3º, 170 da Constituição do Brasil). 

Por isso “Supondo que o Planejamento com seus desdobramentos (projetos e 

programas) é gênero do qual o plano é espécie e o orçamento público a respectiva 

fonte monetizadora, é necessário uma visão macro do Direito Econômico para 

ordenar e factibilizar as normas programáticas e impositivas de todo o sistema.” 

Essa visão macro possibilitada pelo Direito Econômico é um dos pontos que lhe 

                                                 
251 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Lições de Direito Econômico. Porto Alegre: Sergio Antônio 
Fabris, 2002, p.197 e 203. 
252 Constituição do Brasil. “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação.” 
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distinguem dos demais campos científicos da Ciência Jurídica, e serve para a 

racionalização da atuação estatal na economia.  

Segundo João Bosco Leopoldino da Fonseca, com apoio em Friedmann, 

a racionalidade é que impregnará as decisões tomadas pelo Estado na regulação do 

mercado, com vista a promoção de uma nova realidade. Para referido autor: 

O planejamento econômico surge no século XX como forma de imprimir ao 
mercado um direcionamento diferente daquele que o regeria se deixado às 
suas “leis naturais”. O planejamento tem como finalidade fazer com que a 
tomada de decisões e a informação de ações sejam impregnadas de 
racionalidade. Distingue John Friedmann uma planificação “ortogonal”, 
criada por uma ordem hierárquica e estática, em conformidade com uma 
razão divina ou cósmica, de uma planificação científica e técnica, dotada de 
dinamicidade e criatividade, voltada para o futuro e para a criação de uma 

nova realidade...253 

Seguindo essa linha de raciocínio que vincula o planejamento com a 

construção de uma nova realidade pela norma jurídica (caráter juridificante do Direito 

Econômico), o planejamento assume função de enorme importância perante o 

quadro de dominação econômica imposta aos países empobrecidos (periféricos). Se 

é certo que a concentração econômica no atual estágio de evolução do capitalismo 

mundial tem colocado Estados a serviço de outros Estados, com permanente 

confisco da fruição jurídico-econômica das populações dos países empobrecidos no 

jogo do mercado internacional, certamente a organização desse mercado e a 

planificação da economia dos prejudicados servirá para imprimir racionalidade e 

ilustração da atuação estatal com vistas à consecução dos objetivos impostos pela 

Constituição. 

Daí porque Rosemiro Leal insiste que “O Planejamento tal como proposto 

pelas sofisticações técnicas do orçamento-programa constitui ideal de todo e 

                                                 
253 FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Direito Econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p.302. 



 

 

200 

 

qualquer país em desenvolvimento...”254, pois é o planejamento que irá assegurar, se 

posto como lei, a racional atuação do Estado na economia para a correção das 

externalidades geradas pela concentração econômica no capitalismo financeiro e 

globalizante do final do século XX. Aliás, a importância do planejamento como 

recipiente da política econômica é tão grande que Rosemiro Leal, ao discorrer sobre 

o ato e o fato econômico, afirma que somente é ato ou fato econômico, no Direito 

Econômico, aqueles criados e estritamente vinculados à lei que regula a política 

econômica expressa na racionalidade impressa ao planejamento pela lei do plano.255 

Essa racionalidade de atuação estatal somente poderá ser concatenada 

através de um instrumento basilar para o encaminhamento da política econômica, 

que é a Lei do Plano, ou seja, o plano nacional econômico aprovado no âmbito 

discursivo do devido processo legislativo. Esse plano-lei é que vai cristalizar as 

políticas econômicas e que servirá de base para toda a atuação estatal, 

programando a Administração Governativa para o atendimento das exigências 

constitucionais de vida, liberdade, igualdade e dignidade de cada qual dos membros 

da sociedade democrática. 

A racionalidade do plano também deve ser indentificada na esteira da 

democracia, isto é, não é possível conceber a racionalidade simplesmente 

instrumental como a mola mestra para o balizamento da relação humana no âmbito 

econômico, por iso imperioso, na democracia, é a análise da racionalidade 

planjadora à luz dos princípios constitucioiais aplicados no espaço discursivo e 

dialógico do processo. 

                                                 
254 LEAL, Rosemiro Pereira. Direito Econômico: soberania e mercado mundial. 3.ed. rev. e aum. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2005, p.159. 
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O plano é então o instrumento por excelência de atuação do princípio da 

economicidade para o resgate da fruição jurídico-econômica do PNB, capaz de nortear 

a atuação do planejamento estatal para implementação da sociedade democrática 

pós-moderna256 determinada pela oferta científica da teoria da constitucionalidade 

democrática. 

Não se oculta aqui a grande discussão existente entre diversos autores 

brasileiros e estrangeiros acerca da natureza e da função do plano e do 

planejamento. Porém, nas linhas do presente trabalho, e com amparo na 

Constituição do Brasil (que impõe o plano e o planejamento – arts. 165, I, 174 §1º, 

166, 165 §9º, e 84, XXIII e XXIV)257, o plano e o planejamento são concebidos como 

                                                                                                                                                         
255 LEAL, Rosemiro Pereira. O Direito ao trabalho e a descidadanização pelo emprego no capitalismo 
mundial. In: LEAL, Rosemiro Pereira. Relativização inconstitucional da coisa julgada. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2005, p.136. 
256 Tomamos aqui o termo pós-moderno para indicar o futuro a ser construído democraticamente pelo 
aporte das teorias discursivas ilustradoras do homem e não como um estado histórico já pronto e 
acabado, o que nos afasta da  concepção de pós-modernidade em Lyotard. Veja-se a respeito 
LYOTARD, Jean-François. A condição pós-moderna. Trad. Ricardo Corrêa Barbosa. 5.ed. Rio de 
Janeiro: José Olympio, 1998. E ainda, HARVEY, David. Condição pós-moderna. Trad. Adail Ubirajara 
Sobral e Maria Stela Gonçalves. 7.ed. São Paulo: Loyola, 1998. 
257 Constituição do Brasil – “Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 

I - o plano plurianual;” “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. 

§ 1º - A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional 
equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento.” 
“Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento 
anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma 
do regimento comum. 

§ 1º - Caberá a uma Comissão mista permanente de Senadores e Deputados: 

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas 
anualmente pelo Presidente da República; 

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos 
nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da 
atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o 
art. 58. 

§ 2º - As emendas serão apresentadas na Comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, e 
apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário das duas Casas do Congresso Nacional. 

§ 3º - As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente 
podem ser aprovadas caso: 

I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias; 

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, 
excluídas as que incidam sobre: 
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legítimos instrumentos de condução da ordem econômica para a consecução dos 

objetivos fundamentais determinados pela Constituição e que devem ser atendidos 

por força de imperativo constitucional. 

Por fim, um último apontamento se faz necessário. O plano, concebido 

como instituição258 de Direito Econômico, enviado como projeto de lei pelo 

Presidente da República e aprovado segundo o devido processo legislativo no 

Congresso Nacional, ao ingressar na esfera da internormatividade que marca as 

relações humanas no Estado Democrático de Direito, passa a ser norma inteligível e 

fiscalizável por cada qual do povo, mediante os instrumentos jurídicos postos a 

disposição pela Constituição (ações constitucionais como o mandado de segurança, 

                                                                                                                                                         
a) dotações para pessoal e seus encargos; 

b) serviço da dívida; 

c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; ou 

III - sejam relacionadas: 

a) com a correção de erros ou omissões; ou 

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei. 

§ 4º - As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando 
incompatíveis com o plano plurianual. 

§ 5º - O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor 
modificação nos projetos a que se refere este artigo enquanto não iniciada a votação, na Comissão 
mista, da parte cuja alteração é proposta. 

§ 6º - Os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão 
enviados pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, nos termos da lei complementar a 
que se refere o art. 165, § 9º. 

§ 7º - Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto nesta 
seção, as demais normas relativas ao processo legislativo. 

§ 8º - Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária 
anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante 
créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa.” “Art. 165. Leis 
de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: [...]§ 9º - Cabe à lei complementar: 

I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano 
plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual;” “Art. 84. Compete 
privativamente ao Presidente da República: [...]XXIII - enviar ao Congresso Nacional o plano 
plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta 
Constituição; 

XXIV - prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da 
sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior; [...]” 
258 Sobre o conceito de instituição adotado no presente trabalho, veja-se LEAL, Rosemiro Pereira. 

Teoria Geral do Processo. 6.ed. rev. e ampl. São Paulo: IOB Thomsom, 2005, p.101. 
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a ação popular, a ação civil pública, as ações diretas de inconstitucionalidade, 

descumprimento de preceito fundamental, plebiscitos dentre outros). 

Assim, a lei do plano deve expor a sua racionalidade a um duplo controle 

democrático: sua aprovação pelos legitimados ao devido processo legislativo, e será 

posteriormente fiscalizado pelo Ministério Público e por qualquer do povo em geral, o 

que permitirá a sua manutenção ou retirada do mundo jurídico de acordo com o 

controle exercido quanto a sua validade, eficácia e legitimidade. 

Com isso, é possível colocar o plano a serviço dos direitos fundamentais 

de cada qual que, no modelo de uma democracia procedimentalizada pelo devido 

processo constitucional, se torna o autor e destinatário das normas criadas com a 

igual participação de todos os membros da comunidade jurídico-política no espaço 

do devido processo legislativo. Por isso que a racionalidade do plano deixa de ser a 

razão estratégica do Estado, ou a razão de uma assembléia de especialistas 

oniscientes e todo-poderosos orientadora de meio a fins, que é mítica e utópica, e 

passa a integrar o âmbito da razão discursiva desenvolvida em um espaço 

processualizado onde se assegura a todos isonomia, contraditório e ampla defesa 

como mecanismos de legitimação permanente da lei, da vontade de da opinião.  

O próximo capítulo apresentará os lineamentos iniciais do controle das 

políticas econômicas pela via do devido processo legal no Estado Democrático de 

Direito. Com isso pretende-se o resgate do Estado que será programado de modo a 

intervir na economia para garantir o ressarcimento dos danos causados aos direitos 

fundamentais pela concentração econômica. Encerra-se, assim, a proposta do 

presente trabalho. 
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4  ESTABELECIMENTO DA TENSÃO ENTRE CONCENTRAÇÃO 

ECONÔMICA E SATISFAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

PELO PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE: O DESAFIO DO DIREITO 

ECONÔMICO NA DEMOCRACIA 

O presente capítulo destina-se ao apontamento de um campo novo de 

indagações no Direito Econômico. Destina-se então a apontar as aporias teóricas na 

formulação científica do princípio da economicidade. Tal tarefa não é de modo algum 

de fácil implementação e exige estudos continuados, razão pela qual o texto que ora 

se segue não possui qualquer pretensão de exaurimento das questões apontadas, e 

muito menos a formulação de uma teoria geral da economicidade. O presente 

capítulo será então um esboço das idéias iniciais sobre a relação entre 

economicidade e processo, na tentativa de ofertar para a comunidade científica um 

campo para pesquisa e estudos continuados. 

 

4.1  O princípio da economicidade como princípio hermenêutico 

Apresentados os principais lineamentos da economicidade no Direito 

Econômico brasileiro, adota-se neste trabalho a linha daqueles que consideram a 

economicidade princípio jurídico informador da ordem econômica  juridicamente 

adotada na Constituição de 1988. Sob tal aspecto, desenvolveu-se o conceito de 

economicidade como um instrumento, ou regra interpretativa ou de balizamento para 

a tomada de decisões na conflituosa e constantemente mutável base econômica da 

sociedade.  
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A princípio, o termo economicidade enquanto princípio jurídico de 

interpretação ou de valoração da conduta humana é preconizado por Washington 

Albino259, apoiado em Hermann Heller e em Max Weber. Aquele autor parte das 

noções de ordem e equilíbrio, desenvolvidas no campo da Física, na teoria elétrica-

atômica de Maxwell, e no campo da Economia por Bastiat, para então, passando por 

Heller, trabalhar a linha de “economicização”. 

A “economicização” estaria vinculada à idéia de vantagem hierocrática 

weberiana (sistema de recompensas variadas de acordo com a valoração da 

conduta dos agentes). Seria então a “economicização”, segundo Hermann Heller, 

citado por Washington Albino, um método de julgamento de condutas humanas, 

valorando-as em uma escala de recompensas (benefícios). 

Ampliando seu pensamento, Washington Albino vai além da noção básica 

de “economicização”, ponderando que nas sociedades complexas não é possível 

valorar condutas humanas tão somente em uma escala básica de recompensas 

econômicas. Seria necessária a cogitação de um “linha de maior vantagem” que 

antecedesse aos interesses vitais, sendo tomada no campo da vontade do agente, 

com conotações psicológicas mais profundas. Washington Albino chega à idéia de 

que a economicidade não está ligada tão somente ao conteúdo diretamente 

econômico, mas apresenta-se com um conteúdo variável : 

Se colocarmos a afirmativa de maior vantagem na base da economicidade e 
deixarmos à esta tôda a gama de adequação aos desejos, às vontades, às 
preferências, trabalharemos o elemento psicológico ou, se quisermos tomar 
outra interpretação, colocar-nos-emos frente às conseqüências de 
afirmativas fisiológicas ou biológicas de tal ordem que possam até mesmo 
contrapor ao seu tipo-ideal, universalmente aceito. 

                                                 
259 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Do econômico nas constituições vigentes. Belo Horizonte: 

Revista Brasileira de Estudos Jurídicos, 1961, p.79-96. 
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Assim sendo, quando a maior vantagem, enunciada para o sujeito, deixe de 
coincidir ou se anteponha àquelas condições características de econômico, 
poderemos ter até mesmo a hipótese de economicidade anti-econômica 
que, longe de ser uma contradição de princípio, apresenta-se como a 

afirmativa de seu conteúdo variável.260 

Mais adiante, na mesma obra, esse mesmo autor faz a distinção entre 

economicidade e valor econômico: “Ora, esta vantagem assim libertada do sentido 

primitivo de rentabilidade econômica, e lucro materialmente traduzido, é o substrato 

do que vamos chamar de economicidade.”261 Ainda, em face da ampliação do 

sentido de economicidade, propõe que “A amplitude do conceito de economicidade, 

permitindo uma definição de vantagem que extravasa do simples conceito 

econômico para aprofundar-se na apreciação personalíssima e se exprimir na 

preferência, na decisão, permitira tal análise.”262 

Em obra mais recente, Washington Albino trabalha novamente o conceito 

de economicidade como princípio capaz de apontar o que ele denomina de justo 

econômico. Assim se expressa: 

O justo econômico, situado sobre o alicerce da vantagem material ou da 
retribuição eqüitativa, do tratamento social pela distribuição compensadora, 
haverá de ceder uma certa margem de sua zona de definição estrita às 
afirmativas de economicidade, naquilo que este último conceito admite, até 

mesmo para o antieconômico.263 

O desenvolvimento teórico do conceito de economicidade possibilitou 

posteriormente a sua consagração como princípio hermenêutico. Na obra Primeiras 

Linhas de Direito Econômico, na edição de 2003, avançando mais uma vez seu 

                                                 
260 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Do econômico nas constituições vigentes. Belo Horizonte: 
Revista Brasileira de Estudos Jurídicos, 1961, p.80. 
261 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Do econômico nas constituições vigentes. Belo Horizonte: 

Revista Brasileira de Estudos Jurídicos, 1961, p.84. 
262 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Do econômico nas constituições vigentes. Belo Horizonte: 

Revista Brasileira de Estudos Jurídicos, 1961, p.94. 
263 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Lições de Direito Econômico. Porto Alegre: Sergio Antônio 

Fabris, 2002, p.41. 
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pensamento, Washington Albino expõe completamente a sua tese da 

economicidade como princípio hermenêutico: 

Quanto à “função”, a “economicidade” afirma-se como “instrumento de 
interpretação e de decisão para harmonizar dispositivos ideológicos 
originariamente passíveis de contradição, eis que, adotados e admitidos 
pelo legislador constituinte, passam a ter convivência indiscutível, sob pena 
de se resvalar para a admissão de “inconstitucionalidade” na própria 
Constituição, o que significaria o abalo da Lei Magna em seus próprios 
alicerces. A “economicidade”, no sentido funcional, é tratada, pois, como um 
instrumento hermenêutico pelo qual a flexibilidade, a maleabilidade, a 
revisibilidade, a mobilidade das opções se impõe ao Direito moderno, de 
modo geral e, especialmente, nas Constituições correspondentes aos 

regimes políticos mistos ou plurais.264 (grifamos) 

Assim, chega-se ao conceito de economicidade como princípio 

hermenêutico de Direito Econômico, direcionado à estabilização da tensão entre os 

diversos princípios aparentemente divergentes adotados pela Constituição 

Econômica. A economicidade seria a busca da “linha de maior vantagem social” em 

termos de compatibilização dos princípios e fundamentos da ordem econômica 

insertos na Constituição de 1988. 

Ousando ir além, este trabalho se propõe a lançar as bases para uma 

discussão e possível teorização da economicidade como um princípio hermenêutico 

que transcende o uso apenas na harmonização de dispositivos constitucionais 

aparentemente conflituosos, para penetrar em todas as dimensões do Direito 

Econômico. Seria então a economicidade o princípio informativo de toda a atuação 

jurídico-econômica do Estado, nos diversos ramos em que se faz presente. 

O princípio da economicidade apresentaria então os contornos de um 

princípio hermenêutico destinado a compatibilizar a verdadeira tensão do Estado 

Democrático de Direito: a tensão existente entre a concentração econômica e a 

                                                 
264 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras linhas de Direito Econômico. 5.ed. São Paulo: 

LTr, 2003, p.32. 
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satisfação dos direitos fundamentais. Essa é a tensão real existente nas tomadas de 

decisões no âmbito do Direito Econômico e o princípio da economicidade, ao 

apontar a “linha de maior vantagem social” é que irá conduzir a interpretação dos 

fatos e das normas para a decisão a ser obtida no espaço jurídico-discursivo do 

processo. 

Como é cediço, no capitalismo não existe ganho sem um perda hipotética 

contraposta. Os ganhos dos agentes privados e até mesmo do Estado, no regime de 

livre mercado, implicam necessariamente em perdas hipotéticas para o sistema 

como um todo, traduzindo-se na minimização ou até mesmo em completa privação 

dos direitos fundamentais da população em geral, especialmente em seus setores 

menos favorecidos, onde os efeitos da pobreza e da exclusão social são sentidos 

com maior intensidade. 

Para a minimização das externalidades negativas da concentração 

econômica, seria indispensável a aplicação do princípio da economicidade como a 

mola mestra do Direito Econômico, pugnando sempre pela “linha de maior vantagem 

social”. Essa é entendida como a concreção dos direitos fundamentais prejudicados 

pela concentração econômica. 

Tal abordagem apresenta-se mais consentânea com a constitucionalidade 

do Estado Democrático, que tem por objetivos fundamentais declarados a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a garantia do desenvolvimento 

nacional, a erradicação da pobreza e da marginalidade e das desigualdades sociais 

e regionais e promoção do bem de todos os cidadãos, sem preconceitos de qualquer 

natureza. 
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Assim, toda decisão estatal na condução das políticas econômicas, bem 

como na solução de conflitos de qualquer origem, deverá aplicar o princípio 

hermenêutico da economicidade, tendo sempre em vista a implementação dos 

direitos fundamentais, pela maximização da riqueza coletiva, através de soluções 

eficientes discursivamente construídas pelo devido processo legal. É assim que o 

princípio da economicidade ganha foros de princípio hermenêutico, eis que é por tal 

princípio que se construirá a “linha de maior vantagem social”, isto é, o critério para a 

medição da eficiência econômica na satisfação dos direitos fundamentais. 

Além disso, a utilização do princípio da economicidade deverá nortear 

também a interpretação das normas jurídicas para a sua aplicação ao caso concreto, 

uma vez que somente pela economicidade é que se poderá compor a tensão 

existente entre a concentração econômica a satisfação dos direitos fundamentais em 

uma “linha de maior vantagem social”. 

Assevera Rosemiro Leal que o Direito Econômico interessa então ao 

estudo da Teoria Geral das Constituições, uma vez que os critérios de 

economicidade nele contidos permitem pensar a ordem econômica a partir de uma 

linha de interpretação teleológica 

E, assim, cuidando da dignidade da pessoa humana, sob critérios de 
economicidade, como princípio informador da ordem jurídica nacional e 
simultaneamente como instituição-síntese do Direito Econômico, é que 
o Direito Econômico passa a ser referencial, como ciência, à Teoria 
Geral das Constituições e, por isso, interessa de perto ao estudo do todo 

social...265 

 

                                                 
265 LEAL, Rosemiro Pereira. Direito Econômico: soberania e mercado mundial. 3.ed. rev. e aum. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2005, p.132. 
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Essa guinada na concepção de economicidade como princípio 

hermenêutico permite pensar a aplicação (devido processo legal) e a construção de 

normas (devido processo legislativo) em termos de obtenção da maior vantagem 

social, que não se confunde, conforme o exposto, com a simples maximização da 

riqueza social, mas que leva em consideração a distribuição dessa riqueza para a 

fruição jurídico-econômica de todos os integrantes da comunidade jurídico-política. 

Por fim, o que se nota é que a definição de economicidade está a 

depender sempre de uma valorização social do justo ou do desejável. Isso quer dizer 

que a definição de uma decisão ou de uma norma como justa ou desejável (no 

sentido de maior vantagem social) dependerá de um esforço hermenêutico do 

decididor e das partes legitimadas ao processo de construção da realidade social, 

não sendo possível a constatação apriorística de qual solução é a que traduz melhor 

o princípio da economicidade. 

A apreciação dos atos e dos fatos econômicos, e a interpretação das 

normas a eles aplicáveis deve ser, no Direito Econômico Democrático, realizada a 

partir da tensão hermenêutica proposta pelo princípio da economicidade que irá, a 

um só tempo, estabilizar no plano discursivo as expectativas contrapostas das partes 

e indicar a linha da maior vantagem processualmente estabelecida.  

Porém, o que se há de ter em mente é que na constitucionalidade 

democrática a razão a prevalecer na interpretação das leis e dos fatos não pode ser 

a razão solipsista de um decididor mítico e auto-referente (hermenêutica do 

decididor guardião da lei)266. Por isso, o espaço de discussão e de aplicação do 

princípio da economicidade há de ser o espaço jurídico do devido processo, onde 

                                                 
266 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria processual da decisão jurídica. São Paulo: Landy, 2002, p.93. 
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cada qual poderá exercer, em isonomia, com contraditório e ampla defesa a 

elucidação da economicidade como linha de maior vantagem social, afastando-se 

assim a possibilidade de uma decisão fundada na tradição, no carisma ou na teia 

burcática de dominação legal.267 

 

4.2  O devido processo como âmbito de aplicação do princípio 

hermenêutico da economicidade 

É o espaço jurídico do devido processo legislativo (criação), do devido 

processo legal (aplicação) e do devido processo administrativo (execução) que 

informa a teoria da democracia pós-moderna. Não é mais possível pensar em uma 

possível regulação moral, religiosa ou ética da sociedade atual que é por 

constatação empírica uma sociedade pós-metafísica e pluralista não mais jungida ao 

domínio da moral, da religião e da autoridade. 

A relação humana na esfera pública268 não é mais pautada por uma 

intersubjetividade onde cada indivíduo exerceria por critérios pessoais e não 

discursivos poder na formação da opinião e da vontade de cada qual. Na atualidade, 

as relações humanas são concebidas em um prisma de internormatividade269, ou seja,  

                                                 
267 Os três tipos puros de dominação legítima na teoria de Max Weber que, conforme o entendimento 

do professor Rosemiro Leal (em sala de aula) configuram o “alçapão weberiano”, ou seja, um 
paradoxo que demonstraria a inviabilidade de construção de uma sociedade aberta e democrática, 
uma vez que a opinião e a vontade ficariam restritas aos âmbitos da autoridade e do poder, e não da 
fala igual de cada qual. Veja-se a respeito WEBER, Max. Economia e sociedade. 3.ed. Trad. Regis 
Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. Brasília: Universidade de Brasília, 1994. v.1. 
268 O termo esfera pública é aqui utilizado em uma conotação singela, como simples contraposição à 
esfera privada, da intimidade pessoal e da liberdade negativa. Assim, a esfera pública está, para o 
contexto do presente trabalho vinculada à vida política onde se estabelecem os debates acerca dos 
problemas coletivos. 
269 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria processual da decisão jurídica. São Paulo: Landy, 2002. 
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a conduta humana é regida, na esfera pública, não por questões de carisma ou de 

tradição, mas sim por deveres normativos que mantém coesa a totalidade de 

pessoas que compõem a comunidade. 

Uma vez que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senão em virtude de lei (art. 5º, II, da Constituição do Brasil), não é possível ditar as 

relações humanas por outros meios que não sejam legais, ou normativos. Daí a 

conclusão de que a relação humana se dá, no Estado Democrático de Direito, sob o 

prisma da internormatividade, como bem sinaliza Rosemiro Leal.270 

Ao estudar a vida econômica do país, Rosemiro Leal chega a conclusão 

de que as relações econômicas no Estado Democrático e Direito devem ser 

efetivamente reguladas pelo Estado no sentido de conduzi-las para a linha de maior 

vantagem social aludida por Washington Albino 

Por vida econômica, estamos supondo uma realidade-atividade econômica 
que, para seu ordenamento, suplica a regulação do Direito Econômico. E 
por demandar essa realidade-atividade juridicização pelas normas do Direito 
Econômico, como pré-condição de sistematização, validade, valoração e 
eficácia, compreende-se que só um Direito, cujas normas apresentassem 
conteúdo de uma “relação de justiça” – na lapidar expressão de Arnoldo 
Vasconcelos – é que poderia conferir legitimidade à ideologia 
constitucionalmente adotada. Por isso é que insistimos que a 
economicidade, longe de ser apenas um critério-método de racionalização dos 
meios econômicos disponíveis é, no Direito Econômico, predominantemente 
axiológica no que respeita ser, ela própria, o conteúdo de “relação de justiça” da 
norma econômica. Esse a nosso ver o traço ontológico-jurídico da legitimidade 

da norma econômica identificada pelo princípio da economicidade.271 

Sendo a economicidade mais que simples “critério-método” de 

racionalização (maximização)  dos recursos econômicos (naturais e humanos) 

disponíveis em um dado espaço e tempo, e sendo ela marcada intrinsecamente por 

                                                 
270 A teoria da relação humana pelo prisma da internormatividade foi exposta em aula proferida no 
primeiro semestre letivo de 2006, no curso de Direito Econômico I, da graduação em Direito da 
Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. 
271 LEAL, Rosemiro Pereira. Direito Econômico: soberania e mercado mundial. 3.ed. rev. e aum. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2005, p.27. 
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uma axiologia, só é possível determiná-la, no caso concreto, a partir do modelo 

estruturante do devido processo no qual todos, em simétrica paridade e com igual 

tempo argumentativo poderão dizer o que é o justo. Caso contrário, se o justo for 

algo pré-concebido pelo julgador (aplicador das normas de Direito Econômico 

marcadas pela economicidade), então voltaremos aos paradigmas do Estado Liberal 

e do Estado Social, onde a formação da opinião e da vontade são condicionadas por 

ideologias (dominação) não esclarecidas e nunca ditas, que se louvam em um pano 

de fundo de silêncio onde se forma o arbítrio deciosionista do juiz arcaico272 e do 

Estado paternalista acudido por uma assembléia de especialistas que se arrogam a 

posição de dizer o que é bom e o que é justo para o povo. 

Por isso é que a economicidade, enquanto apontamento teórico e 

testificável da linha de maior vantagem deve ser pensada enquanto princípio 

hermenêutico que suplica aplicação através do modelo estruturante e discursivo do 

processo, a ser aplicado em um espaço processualmente demarcado que seja 

protegido das ideologias colonizadoras da formação da opinião e da vontade. 

Somente assim será possível a institucionalização de um Direito Econômico 

juridificante e emancipador, marcado pelo princípio da economicidade democrática, 

cujos conteúdos valorativos serão estabelecidos pelo povo soberano através do 

instituto do devido processo nos seus aspectos constitucional, judicial, administrativo 

e legislativo. 

No paradigma do Estado Democrático de Direito o devido processo 

assume papel de instituição fundamental para o exercício da democracia, porque é 

pela via da construção de um espaço jurídico abstrato onde a todos é assegurada 

                                                 
272 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria processual da decisão jurídica. São Paulo: Landy, 2002, p.98. 
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isonomia (igual tempo de argumentação), contraditório (marcado pelo igual direito de 

dizer e de contradizer, alternando-se o papel de locutor e interlocutor sem a 

presença de argumentos de autoridade) e ampla defesa das opiniões e vontades de 

cada qual que se evitará a colonização do Direito pelos sistemas, ou seja, a captura 

do Direito, enquanto médium lingüistico, pelo poder, pela autoridade, ou pela 

tradição.273 

A demarcação do âmbito de aplicação da economicidade no espaço 

jurídico do devido processo é que permitirá a libertação das amarras da decisão 

mítica e iluminada do saber solitário do decididor arcaico a respeito do que seja 

melhor (a maior vantagem) para a comuninudade jurídico-política que ficaria redizida 

a simples consumidor ou usuário das leis. A institucionalização do princípio da 

economicidade, como princípio hermenêutico a ser debatido no espaço jurídico-

discursivo do processo deve abrir caminho para inúmeras teorizações científicas que 

ainda não foram bem exploradas no Direito Econômico. 

Por fim, cumpre ressaltar que o presente capítulo, por razões de 

metodologia e delimitação do tema não poderá aprofundar, como não se pretendeu, 

em outros momentos, a vasta e profícua discussão da teoria neo-institucionalista do 

processo e suas pertinentes contribuições para o Direito Econômico, sob pena de se 

desviar o foco proposto para estudo. Enfoa-se que o estudo aprofundado das 

relações entre processo e economicidade tem importantes implicações teóricas para 

                                                 
273 O desenvolvimento completo da teoria do processo na democracia, ou seja, da teoria neo-

institucionalista do processo está presente em LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria processual da decisão 
jurídica. São Paulo: Landy, 2002; LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria Geral do Processo. 6.ed. rev. e 
ampl. São Paulo: IOB Thomsom, 2005; LEAL, Rosemiro Pereira. Relativização inconstitucional da 
coisa julgada. Belo Horizonte: Del Rey, 2005; e em vários artigos do mesmo autor publicados em 
diferentes periódicos de Direito. O aprofundamento na tese da teoria neo-institucionlista do processo 
não será feito no presente trabalho, uma vez que demandaria um ampliação muito grande do 
espectro inicialmente proposto, trazendo o risco de desviar o foco da dissertação. 
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o desenvolvimento científico do Direito Econômico em busca da melhor satisfação 

das necessidades humanas no paradigma do Estado Democrático de Direito. 
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5  CONCLUSÃO 

O desenvolvimento do presente trabalho teve como objetivo a formulação 

e a testabilidade de quatro hipóteses propostas no projeto de dissertação, com o 

objetivo de desenvolver a compreensão do fenômeno da concentração econômica 

na atualidade e suas conseqüências em face da satisfação dos direitos 

fundamentais, bem como o papel desempenhado pelo princípio da economicidade 

no Estado Democrático de Direito. 

Duas noções basilares para o desenvolvimento da teoria proposta foram 

apresentadas no primeiro capítulo: a noção de concentração econômica em um 

sentido extenso, não circunscrita ao conceito de concentração de empresas ou de 

ato de concentração econômica; e, a noção de satisfação dos direitos fundamentais, 

significando que os direitos assegurados no artigo 5º, da Constituição da República 

constituem direitos líquidos, certos e exigíveis, de imediata execução pelo devido 

processo legal. 

No primeiro capítulo as conotações históricas da concentração econômica 

no modo de produção capitalista foram expostas de modo sistemático, 

desenvolvendo-se a noção de concentração a partir da análise dos elementos 

constitutivos do modo de produção capitalista, passando pela história da 

concentração econômica e pelo estudo introdutório da concentração no capitalismo 

financeiro e globalizante inaugurado a partir do anos 1970.  

Ainda nesse primeiro capítulo, alguns conceitos relevantes foram 

expostos para a o esclarecimento da tendência à concentração no capitalismo. 
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Assim é que a lógica da troca desigual foi abordada sob um duplo enfoque. Em um 

primeiro momento esse mecanismo foi estudado no seu contexto original, ou seja, 

no processo de apropriação da mais-valia nas relações de produção (relação capital 

– trabalho), o que explica o crescimento das empresas a partir da concentração 

econômica interna, ou seja, o crescimento dos agentes econômicos através da troca 

desigual entre capital e trabalho. 

Num segundo momento, ainda no primeiro capítulo, a lógica da troca 

desigual foi estudada também em sua extrapolação para o mercado internacional, 

quando se construiu, a partir do Acordo de Bretton Woods, um Sistema Econômico 

Mundial e um Sistema Financeiro Internacional. Esse movimento de 

internacionalização da economia é que viria a culminar, já na década de 1970, na 

construção de um novo tipo de concentração econômica: a concentração oriunda 

dos processos financeiros internacionais, segundo a imposição da lógica da troca 

desigual aos países empobrecidos pelos países enriquecidos (hegemônicos) que 

hoje funcionam como invólucros274 das grandes empresas multinacionais e 

transnacionais apoiadoras e beneficiárias do Sistema Econômico Mundial. 

Assim, a concentração econômica na contemporaneidade culminou por 

colar Estados a serviço de Estados, através da lógica da troca desigual e do 

desenvolvimento heterogêneo dos países em favor do Grande Mercado 

Planetário.275 

 

                                                 
274 LEAL, Rosemiro Pereira. Direito Econômico: soberania e mercado mundial. 3.ed. rev. e aum. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2005, p.80. 
275 LEAL, Rosemiro Pereira. Direito Econômico: soberania e mercado mundial. 3.ed. rev. e aum. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2005, p.170. 
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No segundo capítulo, a hipótese testada é a de que a concentração 

econômica, enquanto atuação estratégica de agentes no mercado, sempre gera 

perdas para o sistema jurídico-econômico. Essa hipótese foi examinada de acordo 

com os trabalhos de Coase, Kaldor-Hicks e Posner, e a conclusão a que se chegou 

é de que a concentração econômica, por implicar redistribuição de direitos sobre 

recursos escassos, sempre gera, ainda que hipoteticamente, perdas para o sistema 

jurídico-econômico. 

A análise partiu da explicitação da teoria do ganho sem perdas, 

preconizado pelo conceito de eficiência nos sentidos do superior e do optimal de 

Pareto, passando então pela análise de Ronald Coase acerca do custo social e do 

conceito de eficiência de Kaldor-Hikcs, conceito este mais flexível que melhor explica 

as conseqüências da concentração econômica no capitalismo financeiro 

globalizante, onde não há ganhos sem perda correspondente. 

A partir da identificação do conceito de eficiência segundo Kaldor-Hicks, 

os conceitos de custo privado e de custo social, de valor, utilidade, eficiência e 

maximização da riqueza foram então abordados segundo o pensamento de Richard 

Posner. Para esse autor, a Análise Econômica do Direito visa a maximização da 

riqueza social enquanto aumento do valor, sendo este entendido como disposição 

para pagar ou disposição para receber e se desfazer de algum recurso econômico. 

Estudo-se ainda a correlação entre riqueza coletiva e direitos 

fundamentais, a partir da noção de comunidade jurídico-política institucionalizada 

pela via do devido processo constitucional, com apoio na teoria recentemente 
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desenvolvida por Rosemiro Pereira Leal.276 Nesse sentido foram empreendidos 

esforços teóricos para identificar o que é riqueza nos diversos paradigmas do 

Estado, para então se concluir que no Estado Democrático de Direito a riqueza 

coletiva, em sua configuração primeira, significa a satisfação dos direitos 

fundamentais dos cidadãos enquanto partes legitimadas ao devido processo para a 

construção de uma nova realidade por um Direito juridificante e implantador de 

existência jurídica para cada qual do povo soberano. 

Por isso, apresentou-se, no estudo dos conceitos basilares da Análise 

Econômica do Direito que a simples maximização da riqueza social (ou riqueza 

total), sendo esta concebida ainda nos moldes dos paradigmas do Estado Liberal e 

do Estado Social (visão de Posner) não pode ser transplantada sem adaptações 

para o paradigma do Estado Democrático de Direito.  

Assim, a segunda hipótese verificada é a de que, na democracia, a 

riqueza coletiva deve ser tomada como o conjunto dos direitos fundamentais 

acertados no plano constitucional que forma a riqueza social mínima para a 

implantação da comunidade jurídico-política pelos legitimados ao processo de 

criação das normas jurídicas estruturadoras da existência de tal sociedade. 

Confirmadas a primeira e a segunda hipóteses, ou seja, diante da 

constatação de que a concentração econômica sempre gera perdas hipotéticas para 

o sistema jurídico-econômico diante do decréscimo da riqueza coletiva, e que essa 

                                                 
276 Essa teoria da comunidade jurídico-política construída pelo prisma do devido processo 
constitucional pode ser encontrada, sob diversas formas, nos seguintes trabalhos: LEAL, Rosemiro 
Pereira. Direito Econômico: soberania e mercado mundial. 3.ed. rev. e aum. Belo Horizonte: Del Rey, 
2005; LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria processual da decisão jurídica. São Paulo: Landy, 2002; LEAL, 
Rosemiro Pereira. Teoria Geral do Processo. 6.ed. rev. e ampl. São Paulo: IOB Thomsom, 2005.; 
LEAL, Rosemiro Pereira. Relativização inconstitucional da coisa julgada. Belo Horizonte: Del Rey, 
2005; LEAL, Rosemiro Pereira. Processo e democracia – a ação jurídica como exercício da 
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riqueza coletiva, na democracia, traduz-se no conjunto dos direitos fundamentais 

acertados na Constituição, uma terceira hipótese foi apresentada e testada à luz das 

teorias desenvolvidas por Rosemiro Pereira Leal277, qual seja, a de que o princípio 

da economicidade é capaz de alocar e distribuir, por políticas econômicas, os 

ganhos gerados nos processos de concentração econômica de modo a superar o 

optimal de Pareto por um critério superior de Kaldor-Hicks, satisfazendo assim, por 

ressarcimento das perdas, os direitos fundamentais inadimplidos no capitalismo 

mundial. 

No terceiro capítulo ainda foram apresentadas as noções de 

economicidade nas ciências em geral, no Direito e no âmbito específico do Direito 

Econômico, para se chagar a conclusão de que a economicidade está vinculada à 

fruição jurídico-econômica do PNB (Produto Nacional Bruto) pelas populações dos 

países empobrecidos, como mecanismo de satisfação dos direitos fundamentais. 

Aqui a teoria do plano e do planejamento econômico foram apontadas como 

mecanismos imprescindíveis para a ampliação da capacidade ressarcitória dos 

danos causados pela concentração econômica, mediante a institucionalização de 

políticas econômicas informadas pelo princípio da economicidade. 

Por fim, a última proposição, cingiu-se ao âmbito de aplicação do princípio 

da economicidade, ou seja, referido princípio possui caráter hermenêutico e que 

somente pode ser aplicado democraticamente em uma esfera processual de 

construção, aplicação, destruição e fiscalização das políticas econômicas definidas 

não mais por uma assembléia de especialistas, mas sim pelos cidadãos enquanto 

                                                                                                                                                         
cidadania. Revista Eletrônica da Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais – Virtuajus, ano 4, n.º 1, 2005. 
277 LEAL, Rosemiro Pereira. Direito Econômico: soberania e mercado mundial. 3.ed. rev. e aum. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2005. 
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partes legitimadas para a criação da normas das quais devem ser a um só tempo 

autores e destinatários. Assim, mais resumidamente, a última hipótese liga-se à 

verificação da economicidade como princípio hermenêutico de Direito Econômico a 

ser aplicado no espaço jurídico-discursivo do processo. 

Diante da proposta de indagação lançada pelo título da dissertação, o que 

se pode concluir é que a concentração econômica no modo de produção capitalista 

tem como consequência principal, na sociedade democrática e aberta, o 

inadimplemento de direitos fundamentais, impedindo assim a construção da 

dignidade dos cidadãos legitimados ao processo de construção de uma nova 

realidade (a comunidade jurídico-política democrática). 

Por isso, o princípio da economicidade, vinculado à noção de fruição 

jurídico-econômica, se adotado como princípio hermenêutico no espaço discursivo 

procedimentalizado do devido processo será capaz de conduzir a linha de maior 

valor social no paradigma do Estado Democrático de Direito, afastando assim as 

noções de riqueza do Estado Liberal (simples acúmulo de bens) e do Estado Social 

(riqueza paternalizada pelo Estado provedor através de uma assembléia de 

especialistas) para a satisfação dos direitos fundamentais que informam a teoria da 

constitucionalidade democrática. 



 

 

222 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AGUILLAR, Fernando Herren. Direito Econômico: do Direito Nacional ao Direito 
Supranacional. São Paulo: Atlas, 2006. 

ALTHUSSER, Louis. Aparelhos ideológoicos de Estado: nota sobre os aparelhos 
ideológicos de Estado. Trad. Walter J. Evangelista e Maria Laura V. de Castro. 2.ed. 
Rio de Janeiro: Graal, 1985. 

ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho – ensaio sobre a afirmação e a 
negação do trabalho. São Paulo: Boitempo, 1999. 

ARENDT, Hanna. A condição humana. Trad. Roberto Raposo. 9.ed. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 1999. 

BAPTISTA, Luiz Olavo. Aspectos jurídicos das transferências eletrônicas 
internacionais de fundos. São Paulo: Edição Universitária da USP, 1986.  

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Trad. Plínio Dentzein. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 2001. 

BENSUSSAN, Gérad; LABICA, Georges. Dictionaire Critique du Marxisme. Paris: 
Quadrige, 1999. 

BÍBLIA TEB – Tradução Ecumênica Bíblica. São Paulo: Loyola, 1995. 

BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Trad. Carmem C. 
Varriale et al. Dicionário de Política. Brasília: Universidade de Brasília, 1998. 

BOTTOMORE, Tom et al. Dicionário do Pensamento Marxista. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1997. 

BRASIL – Lei n.º 8.884 de 11 de junho de 1994. 

BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL. 
Brasília, Diário Oficial da União, 5 de outubro de 1988. 

BRASIL - Lei n.º 10.406 de 10 de janeiro de 2002. 

BUGARIN, Paulo Soares. O princípio constitucional da economicidade na 
jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2004. 

CABRAL DE MONCADA, Luís S. Direito Económico. 2.ed. rev. e atual. Coimbra: 
Coimbra editora, 1988. 

CARVALHOSA, Modesto Souza Barros. Direito Econômico. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1973. 



 

 

223 

 

CEZAR, Ivo Martins; EUCLIDES FILHO, Kepler. Novilho precoce: reflexos na 
eficiência e economicidade do sistema de produção. 
<http://www.cnpgc.embrapa.br/publicacoes/doc/doc66 /index.html.> Acesso em: 06, 
jul. 2004. 

COASE, Ronald. The problem of social cost. In: The Journal of Law & Economics. 
Chicago: University of Chicago Press. Oct. 1960, v.3. 

COHN, Gabriel (org.) Weber: sociologia. Coleção Grandes Cientistas Sociais, 13, 
São Paulo: Ática, 1991, p128-141. 

CORIAT, Benjamin. Pensar pelo avesso. Rio de Janeiro: Revan/UFRJ, 1994. 

COTTA, Alain. Dicionário de Economia. Trad. Álvaro de Figueiredo et al. 2.ed. 
Lisboa: Dom Quixote, 1976. 

DEL NEGRI, André. Controle de constitucionalidade no processo legislativo. Belo 
Horizonte: Editora Fórum, 2003. 

DI NARDI. apud CARVALHOSA, Modesto Souza Barros. Direito Econômico. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1973. 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 15.ed. São Paulo: Atlas, 
2003. 

DURÁN Y LALAGUNA, Paloma. Una aproximación al análisis económico del 
Derecho. Granada: Comares, 1992. 

EMMANUEL, Arghiri. A troca desigual. Lisboa: Estampa, 1973.  

FARIA, Guiomar Theresinha Estrella. Interpretação econômica do Direito. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 1994. 

FARIA, José Eduardo. Org. Direito e globalização econômica: implicações e 
perspectivas. São Paulo: Malheiros, 1996. 

FARJAT, Gérard. Droit Économique. Paris: Presses Universitaires de France, 1971. 

FELICIANO, Guilherme Guimarães. Direito e Economia: Marx, Althusser e os 
desafios da sociedade capitalista na era pós-industrial. Juris Síntese, 2004, n.º 45. 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 
2.ed. rev. e aum. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. 

FIORAVANTE, Eduardo et al. Conceito do modo de produção. coord. e trad. 
Fhilomena Gebran. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. 

FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Lei de proteção da concorrência: 
comentários à legislação antitruste. 2.ed. atual. Rio de Janeiro: Forense, 2001. 

FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Direito Econômico. 4.ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2002. 



 

 

224 

 

FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. 2.ed. São Paulo:Revista dos 
Tribunais, 2005. 

GALUPPO, Marcelo Campos. Igualdade e diferença: Estado democrático de Direito 
a partir do pensamento de Jürgen Habermas. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002. 

GÉNÉREUX, Jacques. Introdução à Política Econômica. Trad. Maria Stela 
Gonçalves e Adail Ubirajara Sobral. São Paulo: Loyola, 1995. 

GIDDENS, Anthony. Modernidade e identidade pessoal. Trad. Miguel Valle de 
Almeida. Oeiras: Celta, 1994. 

GIDDENS, Antony. Para além da esquerda e da direita. São Paulo: Ed. Unesp, 
1996. 

HABERMAS, Jürgen. Três modelos normativos de democracia. In: Cadernos da 
Escola do Legislativo, jan – jun 1995. s.n.t. p.111-112. 

HABERMAS, Jürgen. O discurso filosófico da modernidade: doze lições. Trad. Luiz 
Sérgio Repa e Rodnei Nascimento. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

HARVEY, David. Condição pós-moderna. Trad. Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela 
Gonçalves. 7.ed. São Paulo: Loyola, 1998. 

HELLER, Herman. Apud LEAL, Rosemiro Pereira. Direito Econômico: soberania e 
mercado mundial. 3.ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. 

HINDESS, Barry; HIRST, Paul Q. Modos de produção pré-capitalistas. Trad. Alberto 
Oliva. Rio de Janeiro: Zahar, 1976. 

HOBSBAWM, Erick J. Era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991. Trad. 
Marcos Santarrita. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua 
Portuguesa. 1. Reimpressão. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004. 

KEYNES, John Maynard. Teoria Geral do Emprego, do juro e do dinheiro. Trad. 
Nuno Fidelino de Figueiredo. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1964. 

KOMPARATO, Fábio Konder. A Constituição alemã de 1919. Disponível em, 
<http://www.dhnet.org.br/educar/redeedh/anthist/alema1919.htm>, acesso em 13 
jun. 2006. 

KOSHIBA, Luiz. História: origens, estruturas e processos. São Paulo: Atual, 2000. 

LAUBADÉRE, André de. Direito Público Económico. Trad. Maria Teresa Costa. 
Coimbra: Almedina, 1985. 

LEAL, Rosemiro Pereira. Curso de Direito Econômico-Comunitário. Teoria do Direito 
e técnica processual nos blocos econômicos. Porto Alegre: Síntese, 2001. 



 

 

225 

 

LEAL, Rosemiro Pereira. Fundamentos da liquidez e certeza na constitucuionalidade 
econômica. In: Aspectos polêmicos e autuais do mandado de segurança 51 anos 
depois. org. Talamini, Edurado et al. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p.748-
754. 

LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria processual da decisão jurídica. São Paulo: Landy, 
2002. 

LEAL, Rosemiro Pereira. O garantismo processual e os Direitos fundamentais 
líquidos e certos. In: CHRISTOPHE-MERLE, Jean; MOREIRA, Luis. Org. Direito e 
legitimidade. São Paulo: Landy, 2003. p.335-346. 

LEAL, Rosemiro Pereira. A causalidade ilusória da globalização. In: Relativização 
inconstitucional da coisa julgada - temática processual e reflexões jurídicas. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2005. 

LEAL, Rosemiro Pereira. A descidadanização pelo emprego no capitalismo mundial. 
In: Relativização inconstitucional da coisa julgada. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. 

LEAL, Rosemiro Pereira. Direito Econômico: soberania e mercado mundial. 3.ed. 
rev. e aum. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. 

LEAL, Rosemiro Pereira. O Direito ao trabalho e a descidadanização pelo emprego 
no capitalismo mundial. In: LEAL, Rosemiro Pereira. Relativização inconstitucional 
da coisa julgada. Belo Horizonte: Del Rey, 2005.  

LEAL, Rosemiro Pereira. Processo e democracia – a ação jurídica como exercício da 
cidadania. Revista Eletrônica da Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais – Virtuajus, ano 4, n.º 1, 2005. 

LEAL, Rosemiro Pereira. Processo e democracia – ação jurídica como exercício da 
cidadania. In: Revista Eletrônica da Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais – Virtuajus, ano 2005, n.º 2. 

LEAL, Rosemiro Pereira. Processo e hermenêutica constitucional a partir do Estado 
de Direito Democrático. Revista Eletrônica da Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais – Virtuajus, n.º 02/2005. 

LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria Geral do Processo. 6.ed. rev. e ampl. São Paulo: 
IOB Thomsom, 2005. 

LEAL, Rosemiro Periera. Processo Civil e Sociedade Civil. In: Revista Eletrônica da 
Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – 
Virtuajus, ano 4, n.º 2, 2005. 

LYOTARD, Jean-François. A condição pós-moderna. Trad. Ricardo Corrêa Barbosa. 
5.ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1998. 

MANDEL, Ernst. O capitalismo tardio. São Paulo: Abril Cultural, 1982. 

MARCON, Giuseppe. Le imprese a partecipazione pubblica: finalità pubbliche ed 
economicità. apud GARCIA, Roni Genicolo. As estatais e o princípio da 



 

 

226 

 

economicidade. Revista de Finanças Públicas. Brasília: Secretaria de Economia e 
Finanças. VXLVII, nº 370, abr/jun. 1987, p.70-82. 

MARX, Karl. Manuscritos filosófico-econômicos. Trad. Jesus Ranieri. São Paulo: 
Boitempo, 2004. 

MERCOSUL/CMC/DEC. Nº 18/96. 

MONTOURA FILHO, André Franco et al. Manual de economia. 2.ed. São Paulo: 
Saraiva, 1997. 

OLIVEIRA, Augusto. Um balanço sobre as teorias do fim da guerra fria. In: Revista 
Enfoques, do Programa de Pós-graduação em Sociologia e Antropologia da 
Universidade Federal de Minas Gerais. v. 3, n.º 1, março 2004. 

OLIVEIRA, Régis Fernandes de; HORVATH, Estevão; TAMBASCO, Teresa Cristina 
Castrucci. Manual de Direito Financeiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990. 

PACHECO, Pedro Mercado. El analisis economico del Derecho: una reconstruccion 
teorica. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1994.  

PATRÍCIO, J. Simões. Curso de Direito Econômico. 2.ed. Lisboa: Associação 
acadêmica da Faculdade de Direito de Lisboa, 1981. 

PERES, Marcos Augusto de Castro. Do taylorismo/fordismo à acumulação flexível 
toyotista: novos paradigmas e velhos dilemas. In: Revista Intellectus das Faculdades 
UNOPEC. Vol. 2, ano 2, 2004. Disponível em 
<http://www.unopec.com.br/revistaintellectus/%5FArquivos/Jan%5FJul%5F04/PDF 
/Artigo_Marcos.pdf>, acesso em 16/06/2006. 

POLANYI, K. A grande transformação. Trad. Fanny Worbel. Rio de Janeiro: Campus, 
1980. 

POPPER, Karl Raimund. A sociedade aberta e seus inimigos. Trad. Milton Amado. 
3.ed. Belo Horizonte: Itatiaia. 1987. v.1. 

POPPER, Karl Raimund. Conhecimento objetivo: uma abordagem evolucionária. 
Trad. Milton Amado. Belo Horizonte: Itatiaia, 1999. 

POSNER, Richard. Wealth maximization and judicial decision making. In: 
International Review of Law and Economics, 1984, v.4. 

POSNER, Richard. El análisis económico del Derecho. 4.ed. México, DF: Fondo de 
Cultura Económica, 2000. 

REZENDE, Fernando. Finanças públicas. São Paulo: Atlas, 1980. 

ROEMER, Andrés. Introdución al análisis económico del Derecho. Trad. José Luis 
Pérez Hernandéz. México DF: Fondo de Cultura Económica, 1998. 

ROMEUF, Jean. Org. Dicionário de Ciencias Económicas. Barcelona: Labor, 1966. 



 

 

227 

 

RUSSELL, Bertrand. O elogio ao ócio. 4.ed. Trad. Pedro Jorgensen Júnior. Rio de 
Janeiro: Sextante, 2002. 

SÁ, Antônio Lopes de; SÁ, Ana M. Lopes de. Dicionário de Contabilidade. 9.ed. rev. 
e ampl. São Paulo: Atlas, 1994. 

SALAMA, Pierre; VALIER, Jacques. A economia em decomposição, ensaio sobre a 
hiperinflação. São Paulo: Nobel, 1992. p. 31 e 63, apud LEAL, Rosemiro Pereira. 
Direito Econômico: soberania e mercado mundial. 3.ed. rev. e aum. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2005, p.120. 

SANDRONI, Paulo. Novo Dicionário de Economia. 2.ed. São Paulo: Best Seller, 
1994. 

SANTOS, António Carlos dos; GONÇALVES, Maria Eduarda; MARQUES, Maria 
Manuel Leitão. Direito Económico. Coimbra: Almedina, 1993. 

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos fundamentais. 5.ed. rev. atual e 
ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. 

SCHUMPETER, Joseph A. Teoria do desenvolvimento econômico: uma pesquisa 
sobre lucros, capital, crédito, juros e ciclo econômico. Trad. Laura Shlaepper. Rio de 
Janeiro: Fundo de Cultura, 1961. 

SELDOM, Arthur; PENNANCE, F. G. Dicionário de Economia. 4.ed. trad. Nelson de 
Vincenzi. Rio de Janeiro: Bloch, 1983. 

SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 14.ed. ver. e atual. Rio de Janeiro: 
Forense, 1998. 

SOUZA, Washington Peluso Albino de. Do econômico nas constituições vigentes. 
Belo Horizonte: Revista Brasileira de Estudos Jurídicos, 1961. 

SOUZA, Washington Peluso Albino de. Direito Econômico. São Paulo: Saraiva, 
1980. 

SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras linhas de Direito Econômico. 4.ed. 
São Paulo: LTr, 1999. 

SOUZA, Washington Peluso Albino de. Lições de Direito Econômico. Porto Alegre: 
Sergio Antônio Fabris, 2002. 

SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras linhas de Direito Econômico. 5.ed. 
São Paulo: LTr, 2003. 

STEPHEN, Frank H. Teoria Econômica do Direito. São Paulo: Makron Books, 1993. 

TAYLOR, Frederick Winslow. Princípios de administração científica. Trad. Arlindo 
Vieira Ramos. 8.ed. São Paulo: Atlas, 1995. 

TORRES, Ricardo Lobo. O Tribunal de Contas e o controle da legalidade, 
economicidade e legitimidade. Rio de Janeiro: Revista do TCE/RJ, nº 22, jul/1991. 



 

 

228 

 

TUCHINOV, A. V. Sobre o trabalho de Marx “Teorias da Mais-Valia” (Tomo IV de O 
Capital), in: História das doutrinas econômicas. Org. VIGODSKI, S. L.; 
AFANASSIEV, V. S.; GROMEKA, v.I. Trad. Renato Guimarães. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1967. 

VAZ, Isabel. Direito Econômico da propriedades. Rio de Janeiro: Forense, 1992. 

VAZ, Isabel. Direito Econômico da concorrência. Rio de Janeiro: Forense, 1993. 

VIGODSKI, L. S. Teorias do desenvolvimento econômico. In: História das doutrinas 
econômicas. Org. VIGODSKI, S. L.; AFANASSIEV, V. S.; GROMEKA, v.I. Trad. 
Renato Guimarães. Rio de Janeiro: Zahar, 1967. 

VISCUSI, W. Kip; VERNON, John M; HARRINGTON JR, Joseph E. Economics of 
Regulation and Antitrust. Cambridge: The MIT Press, 2000. 

WEBER, Max. Economia e sociedade. 3.ed. Trad. Regis Barbosa e Karen Elsabe 
Barbosa. Brasília: Universidade de Brasília, 1994. v.1. 

Wikipedia. Enciclopéida Virutal. Verbete capitalismo. Disponível em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capitalismo, acesso em 13/06/2006. 

 


