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CONTEÚDO: Direito e economia num mundo globalizado:
cooperação ou confronto?; Constituição Econômica e Ordem Econômica
(Aspectos gerais da constituição econômica, Os sentidos da expressão da
Ordem Econômica); Finalidades e princípios da ordem econômica na
constituição de 88 (Princípios Econômicos Constitucionais em sentido
amplo e estrito, Princípios e finalidades fundamentais); Princípios
constitucionais da ordem econômica na CF de 88 (Soberania nacional,
Propriedade e sua função social, Defesa do consumidor, Defesa do meio
ambiente, Redução das desigualdades regionais e sociais, Busca do pleno
emprego, Tratamento favorecido a microempresas, empresas de pequeno
porte e cooperativas, Livre-iniciativa, Livre concorrência).

DIREITO E ECONOMIA NUM MUNDO
GLOBALIZADO:
COOPERAÇÃO OU CONFRONTO?
 DIFERENÇAS DE ABORDAGEM:
o Economia:
disciplina
que
procura
explicar
a
vida
econômica, tentando "precificar“ e prever;
Direito: pretende alcançar justiça como elemento regulador de
todos os aspectos da conduta humana.
o Problema fundamental dos economistas: Eficiência
Preocupação que norteia os operadores do direito: Justiça
o O tempo da economia não é o tempo do direto;
 A globalização tendo economistas e profissionais do direito como
alguns dos seus principais atores;
 Interação entre direito e economia no ambiente interno:
o As reformas dos anos 90 (privatizações, fim de monopólios e
controle de preços, abertura comercial);
o Importância do Judiciário

CONSTITUIÇÃO ECONÔMICA
 DEFINIÇÕES:

o Na teoria de Ernst Rudolf Huber, a constituição econômica seria
um sistema de normas que consciente e inconscientemente
regulam, segundo princípios jurídicos, a ordem dos bens, forças e
funções econômicas. É produto de uma decisão, uma resposta a
um problema bem demarcado: o da liberdade ou da
vinculação econômica.
o Já para Vital Moreira (1974), a Constituição Econômica é
o conjunto de preceitos e instituições jurídicas que, garantindo os
elementos
definidores
de
um
determinado
sistema
econômico, instituem uma determinada forma de organização e
funcionamento da econômica e constituem, por isso
mesmo, uma determinada ordem econômica.

CONSTITUIÇÃO ECONÔMICA
o Norbet Reich (1985) elenca quatro abordagens da expressão
Constituição Econômica:
1) O sistema econômico específico em concreto adotado,
independentemente de uma consagração constitucional
expressa;
2) O conjunto de preceitos constitucionais que buscam nortear
a intervenção do Estado para uma determinada direção e
para a prestação de determinadas funções;
3) O conjunto de instrumentos que a constituição defere ao
Estado para levar a termo a intervenção na economia;
4) Seria não apenas a previsão daqueles instrumentos
propensos à intervenção, mas igualmente a contemplação
dos limites da intervenção estatal.
o Para Böhm a constituição econômica não seria um conceito
abarcando apenas uma ordem econômica efetiva, mas sim
uma "tarefa, uma idéia dirigida ao futuro".

CONSTITUIÇÃO ECONÔMICA
 CONSTITUIÇÃO ECONÔMICA FORMAL:
o "Constituição econômica formal é o conjunto de normas que, incluídas
na constituição, escrita e formal do Estado, versam o econômico" Manoel Gonçalves Ferreira Filho (1990)
o "A parte da constituição jurídica na qual se agasalha a disciplina
normativa da vida econômica privada e da ordem pública
econômica" - Edvaldo Brito (1997)
 Pode-se considerar a CE formal como a parcela da constituição que:
• abriga e define o sistema econômico;
• contêm os direitos que legitimam a atuação dos sujeitos
econômicos (públicos ou privados);
• Define o limite desses direitos e a responsabilidade que são
inerentes ao exercício da atividade econômica no país.
 CONSTITUIÇÃO ECONÔMICA MATERIAL: o grupo de normas da
Constituição em sentido formal que disciplinam as relações econômicas e,
ainda, as normas que, apesar de estarem em leis, seriam de relevância
constitucional.

CONSTITUIÇÃO ECONÔMICA
 CONTEÚDO MÍNIMO:

o Modelo de organização econômica
o Deve regular:
• Direito de propriedade e seus contornos
• A iniciativa privada
• A intervenção da iniciativa pública na economia
• O estado subsidiário e a primazia da iniciativa privada
• Economia social do mercado
• Contratação, propriedade e livre empresa
• Aceitação ou eliminação da planificação

ORDEM ECONÔMICA
 Denota a parcela do sistema normativo voltada para a regulação das
relações econômicas que ocorrem um Estado. Seria, pois, a ordem jurídica
da econômica, conforme aponta Eros Graus:
"Ainda que se oponha à ordem jurídica a ordem econômica, a ultima expressão é
usada para referir uma parcela da ordem jurídica. Está então, tomada como
sistema de princípios e regras jurídicas, compreenderia uma ordem pública,
uma ordem privada, uma ordem econômica, uma ordem social.“

 Abrange planos jurídicos distintos (direito público e direito privado)
e ramos jurídicos distintos (direito comercial, direito civil, direito do
trabalho, direito administrativo etc).
 Constituição econômica x Ordem Econômica:
o A ordem econômica é mais abrangente, posto que é constituída por
todas as normas ou instituições jurídicas que tem por objeto as
relações econômicas. Dentre essas somente algumas possuem caráter
fundamental e constituem a CE.
o A constituição econômica constitui, delimita e legítima a ordem
econômica, posto que ė a norma máxima do ordenamento jurídico.

FINALIDADES E PRINCÍPIOS DA
ORDEM ECONÔMICA NA CF 88




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:
o I - soberania nacional;
o II - propriedade privada;
o III - função social da propriedade;
o IV - livre concorrência;
o V - defesa do consumidor;
o 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; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de
19.12.2003)
o VII - redução das desigualdades regionais e sociais;
o VIII - busca do pleno emprego;
o IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob
as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995)
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.

FINALIDADES E PRINCÍPIOS DA
ORDEM ECONÔMICA NA CF 88
o Exemplos de outros princípios do direito com implicação econômica:
• Princípio do Estado de Direito: conferem a desejável e necessária
segurança jurídica nas relações econômicas;
• Princípio do Estado Federal: decorre a unidade econômica de todo o
território nacional, impedindo a criação de taxas aduaneiras internas.
o Exemplos de princípios de natureza econômica fora do art. 170:
• Princípio dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (art. 1º, inc. IV);
• Princípio do desenvolvimento social (art. 3o, inc.II);
• Princípios da erradicação da pobreza e da marginalização (art. 3º, inc.III);
• Princípio da redução das desigualdades sociais e regionais (art. 3º, inc. III).

 No sentido estrito: são princípios constitucionais da economia apenas aqueles
expressamente designados como tais na constituição formal;
 Na concepção ampla: todos são princípios econômicos constitucionais e não
apenas aqueles expressamente indicados pela Constituição em seu capítulo
especialmente dedicado a isso (Capítulo I do Título VII).

PRINCÍPIO DA SOBERANIA NACIONAL
 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA E GLOBALIZAÇÃO:
o Crise de 1929 até a II guerra mundial: protecionismo e guerra comercial.
o Celebração da “Carta do Atlântico” (1941):
• Abertura das fronteiras e cooperação entre os diversos mercados
• Celebração de diversos acordos entre os Estados para redução das tarifas
alfandegárias e formação de mercados comuns.
• Fase de desenvolvimento acentuado do comércio internacional.
o O fenômeno da globalização econômica e comercial.

 SIGNIFICADO CLÁSSICO E SOBERANIA:
o É um atributo essencial do Estado, garantindo que sua vontade não se
subordine a qualquer outro poder, seja no âmbito interno ou internacional. É
considerado um poder supremo e independente:

 SOBERANIA ECONÔMICA:
o A absoluta independência econômica em relação aos outros Estados não se
verifica na prática: economia internacional;
o A soberania deixa de ser absoluta e passa a ser interpretada como uma
preferência pelo desenvolvimento nacional.

PRINCÍPIO DA SOBERANIA NACIONAL
 REGIME CONSTITUCIONAL DE PROPRIEDADE NACIONAL FORÇADA A CERTAS
EMPRESAS
o O art. 171 da CF disciplinava a matéria relativa à empresa nacional, admitindo
a existência de:
• Empresas brasileiras (constituída sobre as leis brasileiras e com sede e
administração no Brasil)
• Empresas brasileiras de capital nacional
• Empresas não brasileiras (empresas estrangeiras e empresas multinacionais
ou transacionais).
o EC 06/95 :
• Revoga o art. 171, de forma eu hoje pouco importa a origem do capital
social ou a nacionalidade ou o domicílio das pessoas físicas que controlam
as empresas, salvo os casos em e remanescerem exceções constitucionais
expressas.
• Deu nova redação ao inc. IX do art. 170, retirou a proteção a proteção
especial para as empresas de capital nacional e passou apenas para as
presas de pequeno porte, independente do capital social, mas é
reservada às empresas constituídas sobre leis brasileiras e que tenham sede
e administração no país.

PRINCÍPIO DA SOBERANIA NACIONAL
 REGIME CONSTITUCIONAL DE PROPRIEDADE NACIONAL FORÇADA A CERTAS
EMPRESAS
o Art. 192, CF: prevê a possibilidade de participação do capital estrangeiro
mesmo nas instituições financeiras.

o Art. 199, §3º, CF: "é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou
capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos
em lei” (apesar da sua afirmação inicial no caput de que "a assistência à
saúde é livre à iniciativa privada“).
o Art. 176, §1º, CF: limitação no que se refere à pesquisa e à lavra de recursos
minerais, bem como ao aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica,
os quais "somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão
da união, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as
leis brasileiras e que tenham sede e administração no país, na forma da lei, que
estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se
desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas".
o Art. 222, CF:
• Redação anterior: "a propriedade de empresa jornalística e de
radiodifusão sonora e de sons e imagem é privativa de brasileiros natos ou
naturalizados há mais de 10 anos, aos quais caberá a responsabilidade por
sua administração e orientação intelectual"

PRINCÍPIO DA SOBERANIA NACIONAL
 REGIME CONSTITUCIONAL DE PROPRIEDADE NACIONAL FORÇADA A CERTAS
EMPRESAS
o Art. 222, CF:
• Redação dada pela EC 36/2002: "a propriedade de empresa jornalística e de
radiodifusão sonora e de sons e imagem é privativa de brasileiros natos ou
naturalizados há mais de 10 anos, ou de pessoas jurídicas sob leis brasileiras e
que tenham sede no País. 1o - em qualquer dos casos, pelo menos 75% do
capital total e do capital volante das empresas jornalísticas e de radiodifusão
sonora e de sons e imagens deverá pertencer, direta ou indiretamente, a
brasileiros natos ou naturalizados ah mais de 10 anos, que exercerão
obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da
programação. 2o - a responsabilidade editorial e as atividades de seleção e
direção da programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou
naturalizados há mais de 10 anos, em qualquer meio de comunicação visual. 3o
- os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da
tecnologia utilizada para a prestação do serviço, deverão observar os princípios
enunciados no art. 221, na forma da lei específica, que também garantirá a
propriedade de profissionais brasileiros na execução de produções nacionais.
4o - lei disciplinará a participação de capital estrangeiro nas empresas de que
trata o parágrafo primeiro. 5o - as alterações de controle societário das
empresas de que trata o parágrafo primeiro serão comunicadas ao congresso
nacional"

PRINCÍPIO DA SOBERANIA NACIONAL
 DUMPING
 Acordo Relativo à Implementação do GATT (General Agreement on Tariffs
and Trade - 1947 - adotado no Brasil pelo decreto 93.941, de 16/01/87):
• Representa a introdução de um produto no mercado de outro país a
preço inferior ao seu preço normal, se o preço de exportação do
produto, quando exportado de um país para outro, for inferior ao
preço comparável, praticado no curso das operações comerciais
normais, de um produto similar destinado ao consumo no país
exportador.
 A prática inibe a produção, a iniciativa e a concorrência nacional,
deixando graves mazelas para o mercado produtor e consumidor
atingido.

 Embora o dumping atinja diretamente a livre concorrência e possa ser
caracterizada como abuso de poder econômico, seu combate assume
conotações de ordem nacional, tendo em vista que visa a preservação
da economia nacional e do seu desenvolvimento soberano.

PROPRIEDADE E SUA FUNÇÃO SOCIAL
 DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS RELACIONADOS À PROPRIEDADE:
o O 2º e o 3º incisos do art. 170 da CF impõem como princípios da ordem
econômica, simultaneamente, a propriedade privada e a função social
da propriedade;

o Esses princípios já estavam presentes Art. 5º, incs. XXII e XXIII da CF;
o Há diversas outras normas constitucionais que se referem ao direito de
propriedade: arts. 5º, XXIV a XXX; 176 a 178; 182 a 186; 191 e 222.
 Tem-se,
pois,
uma
forte
orientação
capitalista
seguida
pelo
constituinte,temperado, contudo, pela necessidade de observância da sua
função social (compatibilização do regime liberal com a justiça social).

 EVOLUÇÃO DA NOÇÃO DE PROPRIEDADE:

Concepção
Coletiva

Direito
Individual e
Absoluto

Assegurada
Individualmente
e observada sua
função social

PROPRIEDADE E SUA FUNÇÃO SOCIAL
 EVOLUÇÃO DA NOÇÃO DE PROPRIEDADE:

Gregos e
Romanos

Idade
média

Revolução
industrial

Socialismo

• sociedade gentílica (propriedade comum, pertencente à toda a sociedade
• enaltecimento da instituição família (propriedade privada surge - laços de família
superam aqueles existentes na gens)

• regime feudal (propriedade permitida apenas a determinados estamentos - relação
entre patrono e cliente)
• Grandes navegações (terras do novo mundo consideradas propriedade dos reis da
Espanha e Portugal)

• triunfo do capitalismo e da livre-iniciativa (forte e praticamente exclusiva conotação
individual do direito de propriedade, considerado absoluto).

• Propriedade coletiva dos meios de produção (suprimento das necessidades da
coletividade e não o lucro.)

PROPRIEDADE E SUA FUNÇÃO SOCIAL
 A FUNÇÃO SOCIAL:
"A propriedade implica, para todo detentor de uma riqueza, a
obrigação de empregá-la em acrescer a riqueza social e, a mercê
dela, a interdependência social. Só ele pode cumprir certo dever
social. Só ele pode aumentar a riqueza geral, fazendo valer a que ele
detém. Se faz, pois, socialmente obrigado a cumprir aquele dever, a
realizar a tarefa que a ele incumbe em relação aos bens que
detenha, e não pode ser socialmente protegido se não a cumpre, e
só na medida em que a cumpre" (Léon Duguit, 1926)
o Fica o proprietário obrigado a observar:
• desde o papel produtivo que deve ser desempenhado pela
propriedade;
• passando pelo respeito à ecologia;
• até o cumprimento da legislação social e trabalhista.

PROPRIEDADE E SUA FUNÇÃO SOCIAL
 PROPRIEDADE IMÓVEL URBANA E RURAL
o A zona urbana é livremente definida por meio de lei municipal, conforme
determina o art. 32, parágrafo primeiro, do CTN, que impõe, contudo, a
observância de pelo menos 2 dos seguintes requisitos:
• Meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais
• Abastecimento de água
• Sistema de esgotos sanitários
• Rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para
distribuição domiciliar
• Escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3Km
do imóvel considerado.
o A enumeração não é exaustiva
o “Equipamentos sociais“: instalações que forneçam condições de
habitação, de trabalho, de educação, de lazer, de segurança ou de
circulação. Ex: Hospitais, Centros esportivos, Escolas públicas e as
chamadas redes (sistemas de água, eletricidade, telefonia, esgoto,
estradas de ferro e rodagem).

PROPRIEDADE E SUA FUNÇÃO SOCIAL
 FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE URBANA
o A CF de 88 passou a exigir uma racionalização no uso do solo urbano:
• Art. 182 e 183 da CF
• Lei ordinária federal sobre as funções sociais da cidade - diretrizes gerais de
política urbana (Estatuto das Cidades)
• Plano diretor municipal
o Cumpre sua função social a propriedade urbana quando satisfizer às
exigências fundamentais de ordenação da cidade, expressas no plano diretor.
o Art. 182 da CF: "É facultado ao Poder público municipal, mediante lei
específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei
federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não
utilizado, que proveito seu adequado aproveitamento, sob pena,
sucessivamente, de:
• Parcelamento ou edificação compulsórios
• Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no
tempo
• Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de
emissão previamente aprovada pelo senado federal, com prazo de
resgate de até 10 anos, em parcelas anuais e sucessivas, assegurados o
valor real da indenização e os juros legais"

PROPRIEDADE E SUA FUNÇÃO SOCIAL
 FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE RURAL
o Art. 186 da CF: A propriedade rural satisfaz a função social quando
simultaneamente tiver:
• Aproveitamento racional e adequado dos recursos naturais
disponíveis
• Preservar o meio ambiente
• Observar as disposições de regulamentação do trabalho
• Tiver exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e
trabalhadores
o Art. 184 da CF: poderá a União desapropriar por interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural que não cumpra sua função social.

PROPRIEDADE E SUA FUNÇÃO SOCIAL
 REFORMA AGRÁRIA
o Consiste num programa governamental, com fins
concentração da propriedade e realizar a justiça social.

de

evitar

a

o Ela é tanto mais necessária quanto maior for a desigualdade na
distribuição da terra .
o O fundamento básico da reforma agrária é a função social da
propriedade, tendo em vista que a terra é um meio de produção.

o Dupla finalidade:
• De um lado o interesse nacional pela produtividade da terra, que
precisa ser explorada da maneira mais racional e econômica.
• De outro, o imperativo democrático da acessibilidade à terra ao
maior número, para que esse bem comum, em sua natureza, não
seja privilégio de poucos e antes se distribua racionalmente, sob a
inspirações da justiça, como elemento de trabalho e benefício
coletivo.

PRINCÍPIO DA DEFESA DO CONSUMIDOR
 FUNDAMENTOS GERAIS DA PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR
1. Consumismo
o Por meio do avanço tecnológico-científico:
• Tornou-se possível multiplicar a produção, realizando-a em larga escala;
• Esta, por sua vez, criou a imposição econômica de alargar a demanda
consumista, por meio da criação artificial de necessidades e utilidades;
• Proporcionou-se o ingresso direto da publicidade e do marketing na
privacidade do indivíduo, tornando-o receptível às novas demandas.
o Nova perspectiva de gerenciamento empresarial, que se norteia não pelas
necessidades dos consumidores, mas sim pelas necessidades da própria
empresa.
• O cliente transformar-se em simples elemento "receptor" da "demanda
empresarial“;
• Surge a sociedade do consumo de massa, caracterizada por:
o Banalização dos valores
o Esvaziamento do sentido das coisas
o Fomentação do desperdício e do descartável
o Orientação do consumo como imprescindível à vida

PRINCÍPIO DA DEFESA DO CONSUMIDOR
2. Vulnerabilidade do Consumidor
o Vulnerabilidade e hipossuficiência:
• Nem todo consumidor é hipossuficiente, pois nem todo consumidor
é economicamente fraco;

• Numa relação de consumo há sempre uma posição específica de
vulnerabilidade, independente da capacidade econômica das partes ou
dos valores econômicos envolvidos;
• Vulnerabilidade, em sentido estrito, não é simplesmente econômica e
fundamenta-se
sobretudo na insuficiência de conhecimento do
consumidor quando este adquire um produto ou contrata o serviço.
 SIGNIFICADO DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL
o Na CF de 88, o princípio da tutela do consumidor se repete no capítulo da
ordem econômica (inc.V do art. 170) e nos direitos consignados no art. 5º (Inc.
XXXII).
o Preservação dos direitos básicos do indivíduo no âmbito das relações
econômicas que se encontravam usualmente desprotegidos em face de
medidas adotadas pelas grandes corporações da iniciativa privada.
o Princípio-programa, tendo por objetivo uma ampla política pública

PRINCÍPIO DA DEFESA DO CONSUMIDOR
 LIBERDADE DA PESSOA CONSUMIDORA E SUA TUTELA
o A liberdade é um instrumento pragmático a serviço da circulação de
mercadorias e de acumulação de capital.
o Ordem
jurídica
e
a
necessidade
de
segurança
jurídica
comércio e celeridade circulação dos produtos, serviços e capital.

do

o Liberdade do consumidor é ameaçada pela massificação de produtos e
serviços e pela publicidade agressiva, tornando o consumo uma imposição.
o Mecanismos de supressão da liberdade do consumidor:

• Mecanismos de contratação em massa: contratos de adesão
• Manipulação do comportamento via técnicas de publicidade/marketing
• Consumo de produtos/serviços que a modernidade impõe, mas cujos
riscos e qualidade não são conhecidas aos consumidores.
o Dessa forma, o princípio da liberdade congrega, nas relações de consumo,
duas forças que atuam em sentidos opostos:
• força empresarial
• força da liberdade do consumidor
o Liberdade de produção x liberdade individual

PRINCÍPIO DA DEFESA DO MEIO AMBIENTE
 SIGNIFICADO CONSTITUCIONAL DA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE ECONÔMICO
o Caráter inovador da CF de 88:
• Capítulo específico para tratar do tema (capítulo VI do Título VIII);
• O inc. VI do art. 170 eleva à condição de princípio da ordem econômica a
tutela do meio ambiente
o Previsão Constitucional da Tutela do Meio Ambiente:
• Contempla proteção à fauna e à flora, sua manutenção e, pois, dos
respectivos ecossistemas.
• Legítima e obriga o poder público a editar legislação específica sobre o
tema, normalizando, promovendo e participando da tutela do meio
ambiente.
o A exploração dos recursos ambientais necessários ao desenvolvimento
econômico do país deve ser pautado pelas diretrizes do desenvolvimento
sustentável, opondo-se à devastação ambiental inconseqüente e desmedida.
• É limite expresso ao desenvolvimento econômico.
• Exprime a necessidade de conciliação entre o desenvolvimento e as
práticas de preservação do meio ambiente.

PRINCÍPIO DA DEFESA DO MEIO AMBIENTE


COMPETÊNCIA EM MATÉRIA AMBIENTAL
o Art. 24 da CF: "Compete à União, aos Estados, e ao DF legislar concorrentemente sobre:
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos
recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição"
o Art. 225 da CF: "Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder
público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações".
o A Constituição, para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente, determina
tarefas ao poder público no §1º do art. 225, tais como:
• Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais;
• Prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;
• Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país,
fiscalizando as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material
genético;
• Definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos;
• Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de
impacto ambiental (EIA), a que se dará publicidade;
• Controlar a produção, a comercialização, e o emprego de técnicas, métodos e
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio
ambiente.

PRINCÍPIO DA DEFESA DO MEIO AMBIENTE
 DIREITO ECONÔMICO AMBIENTAL
o O direito econômico ambiental ou ecológico abrange o estudo de aspectos
do meio ambiente que estão diretamente correlacionados com sua utilização
para fins econômicos.
o A busca pela qualidade de vida é objetivo tanto do direito econômico quanto
do direito ambiental. Ocorre que, além da finalidade comum, também os
meios de alcançá-la devem guardar correspondência entre si.
• Escassez dos recursos naturais x infinitas necessidades humanas,

o Princípio ubiqüidade: Qualquer atividade a ser desenvolvida há de ser
vocacionada para a preservação da vida e, portanto, ao próprio meio
ambiente.
o Verifica-se, pois, que a constituição, ao buscar a preservação ambiental,
franqueou a intervenção do estado nas atividades econômicas, merecendo
destaque as legislações:
• Política nacional do meio ambiente: lei 6.938/81 e alterações posteriores.
• Estações ecológicas e Áreas de proteção ambiental (APA): Lei 6.902/81 regulamentada pelo decreto 99.274/90
• Código florestal: Lei nº 12.651/2012

PRINCÍPIO DA REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES REGIONAIS E SOCIAIS
 PREVISÃO CONSTITUCIONAL

o O Inc. VII do art. 170 consagra como princípio a redução das desigualdades
regionais e sociais;

o inc. III do art. 3º: Objetivo fundamental da Republica Federativa do Brasil;
o O §7º do art. 165: estabelece que os orçamentos fiscais e de investimentos
terão entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo
critério populacional;
o Art. 43: “para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em
um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu
desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais”;
o §1º do art. 174: "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"

PRINCÍPIO DA REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES REGIONAIS E SOCIAIS
 NATUREZA
•

Se apresenta como um dos princípios-fins da ordem economia, que
figuram tanto no caput do art. 170 quanto nos seus incisos, a saber:
o Existência digna para todos
o Redução das desigualdades regionais e sociais
o Busca do pleno emprego
o Expansão das empresas de pequeno porte que constituídas sob as
leis brasileiras e que tenham sua sede no país.

•

Ivens Gandra (1997):
"Tenho minhas dúvidas se o inc. VII seria princípio da ordem econômica
ou se seria princípio das finanças públicas, pois, na verdade, não
cabe à ordem econômica promover esta redução dos desníveis,
mas cabe às finanças públicas encontrar fórmulas que a viabilizem,
através das políticas de incentivos fiscais"

PRINCÍPIO DA REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES REGIONAIS E SOCIAIS
 SIGNIFICADO E ALCANCE
o Impõe que o desenvolvimento econômico e as estruturas normativas liberais
criadas para fundamentar o crescimento econômico devam estas voltados
também à redução das desigualdades em todas as regiões do país, bem
como ao desenvolvimento social.
o O princípio da igualação das condições sociais de vida significa que
os cidadãos das regiões menos desenvolvidas tem o direito de que o Estado
(prestacional) providencie para eles a mesma qualidade de serviços
públicos essenciais que usufruam cidadãos das regiões mais desenvolvidas.

o Para tanto, deverá utilizar da implementação de políticas públicas, como:
• Equalização das condições sociais: mecanismos de seguridade social;
• Solução das desigualdades regionais: mecanismos tributários (Fundo
Especial) e orçamentários.
o Os princípios da livre-iniciativa e da livre-concorrência, direcionados ao
âmbito privado se submetem à busca da redução das desigualdades sociais
e regionais?

PRINCÍPIO DA REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES REGIONAIS E SOCIAIS


REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS
"A problemática das desigualdades é extremamente preocupante, é a mais grave das
nossas distorções, porque prejudica a própria unidade nacional e opõe, dentro do
Brasil, regiões mais ricas e desenvolvidas, a regiões pobres e subdesenvolvidas.
Afastando irmãos de sangue no uso e gozo dos privilégios da civilização e da
cultura". Oscar Dias Corrêa (1991)

o §1º do art. 174: "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"

o Redução ou eliminação de encargos de ordem aduaneira ou fiscal sobre
uma porção do território
o Preocupação do constituinte com a Amazônia (floresta é objeto de tutela
ambiental no art. 225, §4º da CF).
• criação da Zona Franca de Manaus pela lei 3.173/57, alterada pelo DL 288/67.
• CF 88 manteve a Zona Franca de Manaus até o ano de 2013 (ADCT).

o O processo migratório e suas conseqüências:
desigualdades sociais e o estímulo à segregação.

agravamento

das

PRINCÍPIO DA REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES REGIONAIS E SOCIAIS
 REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
•

A ocorrência de desigualdades sociais tem raízes profundas na história da
humanidade.

•

O objetivo da promoção do desenvolvimento e principio da redução das
desigualdades sociais.

•

Tratando-se de um sistema capitalista, vê-se que a intenção do
legislador constituinte, ao elevar a redução das desigualdades sociais a
princípio da ordem econômica, foi de orientar a intervenção do Estado na
economia no sentido de melhor distribuir a riqueza ou renda nacional, para
se proporcionar um aumento do nível de vida, de educação e de cultura
das camadas inferiores da população, assegurando a cada membro o
mínimo de que ele carece, individual e socialmente, para viver dignamente.

PRINCÍPIO DA BUSCA DO PLENO EMPREGO
 DEFINIÇÕES PRELIMINARES
• Nível de emprego: consiste na proporção entre aqueles que podem e
desejam trabalhar e os que o efetivamente conseguem, seja como
empregador, empregado ou trabalhador autônomo.

• Os desempregados seriam, então, os que não conseguem.
• O pleno emprego seria então a ausência dos desempregados, uma
situação fictícia, pois, por mais prospera que seja a sociedade, sempre
terá algum desempregado, além das
• Subempregados: pessoas que, mesmo empregados, não conseguem
aproveitar todo o seu tempo disponível produtivamente.
o Geração do emprego:
• A corrente liberal clássica defende que o sistema em regime de
concorrência tende a estimular naturalmente o pleno emprego dos
recursos, incluindo a mão de obra;

• A corrente keynesiana afirma que o governo deve estimular a economia,
para que esta aumente nível de atividade e para que os fatores de
produção, como a mão de obra, sejam plenamente aproveitáveis;
• No new deal, o governo apresentando-se como participe direto da
geração de empregos pela multiplicação da demanda estatal por mão
de obra, devido aos empreendimentos públicos implementados pelo
Estado como uma das medidas para superar a crise.

PRINCÍPIO DA BUSCA DO PLENO EMPREGO
 SIGNIFICADO
o Na criação e ampliação das medidas político econômicas deverá o
Estado preocupar-se em proporcionar o pleno emprego, situação em
que haja, na medida do possível, aproveitada apelo mercado a força
de trabalho existente na sociedade.
o Harmoniza e caminha no sentido de concretizar um dos fundamentos da
ordem econômica, a valorização do trabalho humano.

o Representa uma contradição aos postulados do capitalismo e ao
liberalismo clássicos,
• nestes não se trabalha com a hipótese da existência do
desemprego involuntário;

• Ao falar da busca do pleno emprego, voltada para a existência de
postos de trabalho para todos e do direito ao salário desemprego,
a constituição reconhece que as estruturas econômicas admitidas
podem ter como resultado o desemprego, importando a atuação
do Estado no sentido de minimizar essa ocorrência.

PRINCÍPIO DA BUSCA DO PLENO EMPREGO
 NORMA COM ELEVADO GRAU DE PROGRAMATICIDADE
o princípio não implementável imediatamente e em sua plenitude : a inclusão
da busca pelo pleno emprego como princípio constitucional não significa a
diminuição imediata dos índices de desemprego ou a inclusão empregatícia
de todos os cidadãos.
o A busca pelo pleno emprego é, como se mostra, um princípio diretivo da
economia
o A Constituição fez do poder público, de certa forma, um tutor do
desempregado, responsabilizando o Estado, em parte, pela permanência da
situação indesejada (desemprego), já que assegurou, entre outras posições
constitucionais, o direito ao salário desemprego:
• Embora apenas confirme a inexistência do pleno emprego, o seguro
desemprego é uma medida paliativa;
• Regulamentado pela lei federal 7.998/90 e alterações posteriores;
• Tem por finalidade:
o Prover assistência financeira temporária ;
o Auxiliar os trabalhadores na busca de emprego,;
• Período de validade máxima de 3 a 5 meses, de forma continua ou
alternada.
o É vedado ao Estado, em face desse princípio, implementar políticas públicas
recessivas, tendentes a incrementar o desemprego.

PRINCÍPIO DA BUSCA DO PLENO EMPREGO
 IMPORTÂNCIA PARA OS DIREITOS TRABALHISTAS

o Todos os direitos trabalhistas contidos na CF 88 devem ser
interpretados em conformidade com a busca do pleno emprego e
com a justiça social.
• Exemplo: diminuição da jornada de trabalho com ou alternativas
para diminuição imediata dos índices de desemprego.
• Dessa forma, a flexibilização de regras do direito do trabalho, se
implementada, deverá atentar, no Brasil, para aqueles dois
princípios básicos, sob pena de inconstitucionalidade.

o Desafio a ser combatido: trabalhadores que se encontram, ainda
hoje, em situação análoga à do escravo ou em situação
degradante.

PRINCÍPIO DO TRATAMENTO
FAVORECIDO A MPE
 Além do inc. IX do art. 170, o princípio é reforçado pelo art. 179, caput:
"União, estados, DF e municípios dispensarão às micro e pequenas empresas,
assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando incentivá-las
pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias,
providenciarias e creditícios, ou pela eliminação ou redução destas por lei.“
 EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA?
o Necessidade de se proteger os organismos que possuem menores condições
de competitividade em relação às grandes empresas e conglomerados,
para que dessa forma efetivamente ocorra a liberdade de concorrência (e
de iniciativa).
o Tende a assegurar a concorrência em condições justas entre micro e
pequeno empresários de um lado e, do outro, grandes empresários.

PRINCÍPIO DO TRATAMENTO
FAVORECIDO A MPE
 DEFINIÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
o O §1º do art. 47 do ADCT, ao tratar da liquidação de débitos decorrentes de
empréstimos concedidos por instituições financeiras, considera:
• "Microempresas as pessoas jurídicas e a firmas individuais com receitas
anuais até 10 mil Obrigações do Tesouro Nacional, e pequenas empresas
as pessoas jurídicas e firmas individuais com receita anual de até 25 mil
OTN"

• Assim, para guardar consonância com o comando constitucional
(significado constitucional mínimo) é o rendimento (lucro bruto anual
auferido) que deve ser considerado pela lei como parâmetro de
atuação. Os patamares desse rendimento, é certo, deverão ser
regulamentados por lei, porque esse é o sentido da expressão "assim
definidas em lei".

PRINCÍPIO DO TRATAMENTO
FAVORECIDO A MPE
 INTENÇÃO DO CONSTITUINTE:
o Tratamento favorecido é tratamento mais benéfico, com menos encargo,
ônus e obrigações, com mais apoio, auxílio e suporte das autoridades.
o A constituição pretendem por meio desse tratamento diferenciado,
promover o desenvolvimento social.
o Nítida conexão com o princípio do desenvolvimento nacional (art. 3o, inc. II
DA CF) e da livre-iniciativa:
o É por meio do regime simplificado que permite-se o desenvolvimento
de determinado segmento de empresas, gerando empregos e
riqueza para a nação.
o De outra forma, seria inviável que esse segmento pudesse manter-se
na economia nacional
o Acaba tutelando, de forma indireta, o consumidor.
 A lei 9317/96 (com alterações pelas leis 9732/98, 9799/99, 10034/00 e LC 123/06,
que a revogou expressamente) integrou a vontade do constituinte expressa nos
arts. 17, inc. IX e 179, ao instituir o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições - o Simples, que representa um tratamento jurídico tributário
qualitativamente diferenciado para MPE

PRINCÍPIO DA LIVRE-INICIATIVA
•

A essência da liberdade de iniciativa já se fazia presente desde a constituição
do Império:
o Constituição do Império, art. 179, inc. XXIV: "nenhum gênero de trabalho, de
cultura indústria ou comércio pode ser proibido, uma vez que não se oponha aos
consumes públicos, à segurança e saúde dos cidadãos"
o Primeira constituição republicana, art. 72, §24: "é garantido o livre exercício de
qualquer profissão moral, intelectual ou industrial"
o Constituição de 1934, art. 115: passou a reconhecer uma "liberdade econômica",
dentro dos limites que assinalava
o Carta de 1937, art. 135: inserido no contexto da "ordem econômica", previa
expressamente a "iniciativa individual" e considerava-a como o "poder de criação,
de organização e de intervenção do indivíduo". De outra parte, determinava: "a
intervenção do Estado no domínio econômico só se legitima para suprir as
deficiências da iniciativa individual e coordenar os fatores da produção, de
maneira a evitar ou resolver os seus conflitos e introduzir no jogo das competições
individuais o pensamento dos interesse da nação, representada pelo Estado".
o Constituição de 1946, art. 145: "a ordem econômica deve ser organizada
conforme os princípios da justiça social, conciliando a liberdade de iniciativa com
a valorização do trabalho humano".
o A constituição seguinte, de 1967, reproduzindo a expressão "liberdade de
iniciativa" em seu art. 157, I, considerou-a um princípio da ordem econômica.
o A EC 1/69 também fez referência a ela, em idênticos termos, no art. 160, I,
consagrando-a, pois, em definitivo no direito brasileiro.

PRINCÍPIO DA LIVRE-INICIATIVA
 LIVRE-INICIATIVA NA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 88
o Em conformidade com a dimensão atingida pela doutrina da livre iniciativa
no final do século XX, o constituinte brasileiro de 88 tratou-a como princípio
constitucional e, mais do que isso, como fundamento da Republica
Federativa do Brasil
• Caput do art. 170 (princípio fundamental da ordem econômica)
• Inc. IV do art. 1o (fundamento da República Federativa do Brasil)
o Isso significa que a CF de 88 consagra uma economia de mercado, de
natureza capitalista.
 AMPLITUDE DA LIBERDADE DE INICIATIVA
o A liberdade de iniciativa garantida constitucionalmente não se restringe à
liberdade de iniciativa econômica, deve ser entendida em seu sentido
amplo, compreendendo:
• Liberdade de indústria;
• Liberdade de comércio;
• Liberdade de empresa;
• Liberdade de contrato;
• Liberdade de trabalho;
• Liberdade de associação.

PRINCÍPIO DA LIVRE-INICIATIVA
 AMPLITUDE DA LIBERDADE DE INICIATIVA (cont.)
o Esse princípio constitucional econômico importa dois direitos básicos:
• Faculdade de criar e explorar uma atividade econômica a título
privado;
• Não sujeição a qualquer restrição estatal, senão em virtude de lei.
o No livre mercado faz necessária a vigência da ampla liberdade de
contratar entre os particulares, a qual envolve:
• Faculdade de fazer parte de um contrato;
• Faculdade de escolher com quem realizar o contrato;
• Faculdade de escolher o tipo de negócio a realizar;

• Faculdade de fixar o conteúdo dos contratos segundo as
convicções e conveniências das partes;
• Poder de acionar o Judiciário para fazer valer as disposições
contratuais (garantia estatal de efetividade do contrato).

PRINCÍPIO DA LIVRE-INICIATIVA
 AMPLITUDE DA LIBERDADE DE INICIATIVA (cont.)
o Concepção americana da liberdade de iniciativa (free enterprise):
• Apropriação privada da propriedade e dos bens de produção/consumo;
• Aceitação ética do princípio de que as empresas devem buscar lucros;
• Admissão da concorrência como o melhor meio de se obter eficácia;
• Certeza de que o mínimo de intervenções nos negócios permite maiores
oportunidades aos melhores.
o Liberdade de iniciativa pura:
• Implica que o empreendedor tenha liberdade de escolher a
combinação dos fatores produtivos;
• Não se pode pensar, nesse modelo, em restrições à demissão pura e
simples de trabalhadores, fechamento de fábricas, rescisão ou
renovação dos contratos;
• Muito menos se pode admitir a concessão de subsídios, preços políticos,
isenções fiscais e outras investes externas do poder público;
• A econômica deve ser regulada inteiramente pelo contrato, e portanto,
pela autonomia absoluta das partes;

PRINCÍPIO DA LIVRE-INICIATIVA
 AMPLITUDE DA LIBERDADE DE INICIATIVA (cont.)
o Sinteticamente, é possível estabelecer a liberdade de iniciativa no
campo econômico como constituída por:
• Liberdade de trabalho (incluindo o exercício das mais diversas
profissões)
• Liberdade de empreender (incluindo o risco do empreendimento: o
que produzir, quanto produzir, qual o preço final do produto)
• Liberdade de associação
Tendo como pressupostos:
• Direito de propriedade
• Liberdade de contratar
• Liberdade de comerciar.

PRINCÍPIO DA LIVRE-INICIATIVA
 LIMITAÇÕES À LIBERDADE DE INICIATIVA
o A liberdade de iniciativa, desde a sua primeira positivação, jamais
chegou a ser declarada e admitida em termos absolutos:
• Necessidade de realização da justiça social e do bem-estar coletivo.
• Também é impositiva a tomada de algumas precauções (em face
do interesse público) quanto a determinadas profissões, que não
podem ser exercidas independentemente do atendimentos de
certas qualificações:
o "É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade
econômica, independentemente da autorização dos órgãos
públicos, salvo nos casos previstos em lei." (Parágrafo único do
art. 170);
o A
livre-iniciativa,
portanto,
garante
a
possibilidade
de
autodirecionamento econômico aos particulares, mas impõe também a
necessidade de se submeter às limitações impostas pelo poder público,
quando for o caso.
o Na ausência da lei, a liberdade será ampla, devendo-se ater somente
aos princípios constitucionais. A regra é a liberdade.

PRINCÍPIO DA LIVRE-INICIATIVA
 LIVRE INICIATIVA E A CRIAÇÃO DE MONOPÓLIOS ESTATAIS
o Definição: exploração privada, exclusiva, de determinada atividade
econômica por um único indivíduo ou empresa, que passa a determinar, de
forma exclusiva, o preço e a qualidade do produto ou serviço, em
detrimento do interesse do consumidor ou usuário do serviço.
o Tipos:
• Monopólio natural ou de ordem técnica: decorre de circunstância
peculiar em que a exploração de determinada atividade somente será
economicamente eficiente se for realizada por um unido indivíduo. A
causa pode ser a escassez de determinado bem, custo inicial muito alto
ou a ausência de capacitação tecnológica suficiente para possibilitar o
acesso de outros interessados em determinado segmento. Pode ser:
o Monopólio privado não regulamentado;
o Monopólio privado regulamentado;
o Monopólio governamental.
• Monopólio artificial: decorre da vontade do agente econômico e da
possibilidade (poder econômico ou legal) que este tem de implementálo. Pode ser:
o Monopólio privado
o Monopólio estatal

PRINCÍPIO DA LIVRE-INICIATIVA
 LIVRE INICIATIVA E A CRIAÇÃO DE MONOPÓLIOS ESTATAIS
Breve Histórico
Estado
absolutista

• Monopólio era a regra, a monarquia assumiam uma ampla gama de atividades
econômicas, em especial as mais rentáveis;
• A exploração de determinada atividade pelo particular dependia da delegação do
poder real, repleta de idiossincrasia.

Estado
Mínimo

• O monopólio, expressão do senhorio do comércio do rei, torna-se entrave ao
movimento mercantil (paralisa as atividades e congela as iniciativas, dificulta as
atividades conexas) e mostra-se incompatível com o ascendente sistema do liberalismo
econômico;
• A seara econômica caberia, exclusivamente, aos particulares;
• Tanto o monopólio estatal quanto o monopólio privado são refratados pela concepção
liberal da economia.

Estado do
Bem-estar
Social

• Dente as formas de intervenção do estado na economia estava a exploração direta de
determinada atividade econômica pelo Estado, que poderia se dar na forma de
monopólio;
• Ao contrário do que ocorria no Estado Liberal, essa atuação era vista de forma positiva
no Welfare State, pois caberia ao estado redistribuir as riquezas, assegurar o bem estar de
todos.

Estado
neoliberal

• O monopólio estatal voltou a ser malquisto, aceitado como exceção.

PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA
 LIVRE INICIATIVA, LIVRE CONCORRÊNCIA E CAPITALISMO
o "Só pode existir a livre concorrência onde há a livre iniciativa, porém, pode
existir a livre iniciativa sem a livre concorrência" (Celso Ribeira Bastos, 1998).
o É um dos fundamentos de qualquer sistema capitalista e da estrutura liberal
da economia.
o Pressupõe uma ação desenvolvida por um número grande de competidores
atuando livremente no mercado de um mesmo produto onde;
• oferta e a procura provenham de compradores ou vendedores;
• igualdade de condições os impeça de influir, de modo permanente e
duradouro, nos preços dos bens e dos serviços.
o A livre concorrência, longe de exigir uma absoluta abstenção do Estado, está
exatamente a impor uma intervenção estatal normativa e fiscalizadora para
manter as regras do jogo(Art. 173, §4º: "a lei reprimirá o abuso do poder
econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da
concorrência e ao aumento arbitrários dos lucros”).
o A excessiva regulamentação da liberdade redunda na sua eliminação.

PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA
 OBJETIVOS
o Proteção do consumidor, considerado como parte vulnerável da
relação de consumo a merecer a proteção jurídica promovida, em
parte pela tutela da concorrência;
o Garantia de um eficiente e legítimo sistema de mercado, de forma a
garantir o adequado desenvolvimento do economia e do país.
• Leva à otimização dos recursos econômicos e a preços justos, na
medida
em
que,
por
intermédio
da
concorrência
recíproca, evitam-se lucros arbitrários e abusos do poder
econômico.
• Busca impedir a formação de formas de dominação do
mercado, tais como monopólios, cartéis trustes e oligopólios em
geral.

PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA
 FUNDAMENTOS DA REPRESSÃO AO ABUSO DO PODER ECONÔMICO
o A Constituição procurou manter e tutelar a propriedade, inclusive dos meios
de produção, bem como a ampla liberdade, (iniciativa e de concorrência),
todavia, previu restrições quando o seu mau uso prejudique a sociedade.
o As modernas econômicas de livre-iniciativa são, sobretudo, constituídas por
indústrias oligopolistas ou monopolisticamente competitivas.
•

As estruturas perfeitamente competitivas dificilmente são observadas na
realidade prática:

− Homogeneidade dos produtos,
− Atomicidade do mercado,
− Mobilidade dos fatores de produção e
− Transparência dos preços
• A necessidade de se fiscalizar se estabelecer, via legislação, punições às
atitudes da iniciativa privada que possam comprometer o equilíbrio do
mercado é incontestável;
• Os dispositivos constitucionais visam, pois, tutelar o sistema de mercado e
proteger a livre concorrência contra a tendência inevitável da
concentração capitalista.

PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA
 FUNDAMENTOS DA REPRESSÃO AO ABUSO DO PODER ECONÔMICO
o A CF delega ao legislador ordinário, conforme o caput do art. 173, a
competência para punir as diversas situações que comprometam a livre
concorrência, tais como monopólios e cartéis.
• Lei 8137/90: tipifica penalmente os "crimes contra a ordem econômica"
• lei 8.884/94, a chama "lei antitruste", que estabelece mecanismos jurídicos
para combater, administrativamente, a concentração econômica e
evitar abusos.
o A liberdade de mercado não pode coexistir com uma economia dirigida:
a liberdade de competição deve ser defendia pelas leis de repressão às
praticas comerciais restritivas, por órgãos administrativos, com o fim de
reforçar a tutela da concorrência e não com o desejo de planificar ou
projetar as diversas situações econômicas.
• Antitrust paradox: promove-se a intervenção estatal (contraria à ampla
liberdade) justamente e na exata medida do necessário para manter-se
a liberdade econômica (paradoxal também seria permitir que essa livre
concorrência, exercida com abuso, significasse a própria eliminação).

PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA
 ABUSO DO PODER ECONÔMICO
o Poder econômico consiste na detenção, em alta escala, dos meios de
produção, estando concentrado em um grupo de pessoas ou em um grupo
de empresas, ou estar nas mãos de uma pessoa só.
o O poder econômica, por si só, não é rechaçado pela constituição, apenas o
abuso dele.
• Abuso do poder econômico é o uso do capital em formato que resulta
na exclusão de outros agentes econômicos, os quais, apesar de deterem
um capital, não podem competir porque seu capital é inferior na
quantidade ou na qualidade.
 FORMAS DE MANIFESTAÇÃO E ABUSO DO PODER ECONÔMICO
o Manifestações do poder econômico, que devem ser destacadas:
• Associações de empresas, sem caráter definitivo (mantendo suas
personalidades jurídicas já adquiridas) para realização de determinado
empreendimento
comercial,
dividindo
obrigações,
lucros
e
responsabilidades. Ex: Consórcios, Join ventures

PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA
 FORMAS DE MANIFESTAÇÃO E ABUSO DO PODER ECONÔMICO (cont.)
o Coligações de empresas:
• Empresas controladas, como as holdings:
o Holdings puras: o objeto social consiste na participação em outras
sociedades, quer com o objetivo de controle, quer com o objetivo
de participar dos lucros das outras sociedades.
o Holdings operacionais: ao lado da participação acionária, a
sociedade participante, além do controle, visa administrar as outras
sociedades, ou executar, assim como nas holdings mistas, ela
própria, as atividades comerciais, industriais ou de outro tipo
econômico.
o Modalidades de controle do mercado:
• Cartéis e os trustes.

o Acordos e práticas que pressupõem o poder econômico e seu abuso:
• Preços predatórios (undersellipng ou underoricing);
• Vendas casadas
• Redes seletivas de distribuição
• Dumping (no âmbito internacional

PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA
 MODALIDADES DO ABUSO DO PODER ECONÔMICO
•

O abuso do poder econômico pode se manifestar de 3 formas, expressamente
previstas no texto do §4º do art. 173 da CF
o Dominação do mercado: Significa estar em condições de impor sua vontade
sobre o mercado, determinando o preço da mão de obra, da matéria prima,
do produto, ou de regular as ofertas.
o Eliminação da concorrência
o Aumento arbitrário de lucros e tabelamento de preços:
• Plano cruzado e demais planos que previam o congelamento e
tabelamento de preços.
• Distorções do congelamento/tabelamento:
o Falta de produtos ante a negativa da remuneração dos produtores
o Formação de mercados paralelos
o Descompasso dos setores produtivos
o Retomada posterior da alta dos preços e da inflação, de forma mais
acentuada, para evitar o colapso da economia.

PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA
 MODALIDADES DO ABUSO DO PODER ECONÔMICO (cont.)
o

Aumento arbitrário de lucros e tabelamento de preços (cont.) :
• Não há qualquer norma expressa sobre formação dos preços no Brasil;
• §4º do art. 173 da CF: esclarece que cabe ao Estado reprimir o aumento
arbitrário de lucros (por meio de lei). Ao fazer isso, a CF acabou por
admitir, às avessas, o direito ao lucro da empresa privada como algo
absolutamente legítimo. O combate seria apenas ao abuso desse direito.
• De igual forma, o código de defesa do consumidor considera abusivos
aqueles preços exorbitantes (art. 39, inc. X do CDC) e aqueles
com possibilidade de alteração unilateral (art. 51, inc. X do CDC):
− Estabelece uma espécie de justa causa para o aumento dos preços,
balizando-se pelos índices inflacionários;
− Coíbe modificações unilaterais dos preços nos contratos de
consumo, assim como a modificação arbitrária das taxas de juros e
outros encargos.
• Dessa forma, decorre a possibilidade de um acompanhamento e
vigilância de preços, não a sua fixação pelo poder público (tabelamento
ou controle prévio)

PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA
 GLOBALIZAÇÃO E LIVRE CONCORRÊNCIA
o A análise atual da livre concorrência e do desenvolvimento nacional não
pode ignorar a globalização e o cenário internacional:
• Multinacionais, o sistema de subsídios estatais em determinados países,
desenvolvimento tecnológico etc.
• A disputa comercial internacional tem
exigido criatividade, eficiência e enfoque no consumidor;
o Custo Brasil: obstáculo à eficiência do produtor brasileiro e à atração de
capital produtivo internacional:
• Transportes precários
• Problemas nos portos
• Falta de infra-estrutura para escoamento ou circulação das mercadorias
• Altos impostos
• Sistema tributário complexo (bi ou pluritributação)
• Burocracia excessiva exigida tanto para a empresa quando para a
comercialização de produtos e serviços

PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA
 TRIBUTAÇÃO E O CUSTO BRASIL
o Quando se foca a mundialização da economia, é importante criar uma rede
eficiente de tributação, inclusive para não repassar ao setor privado nacional
a responsabilidade pelos baixos índices de arrecadação ou ferir o princípio
da igualdade:
• Tornou-se muito comum atrair empresas multinacionais por meio de
vantagens fiscais altamente atrativas, sob a justificativa:
o Fomentara o desenvolvimento tecnológico e o emprego
o O sucesso destes empreendimentos só se viabilizaria desta maneira
porquanto o atendimento estrito aos planos nacionais e à legislação
geral impediriam o florescimento destas empresas em solo pátrio.
• Isenção de ICMS pelos Estados às empresas que se instalem em suas
jurisdições: além de estimular a guerra fiscal interestadual, revela-se
discriminatória no que se refere às empresas que já se encontrem
instaladas naquele estado.
• Embora seja necessária a mudança no sistema fiscal do Brasil, não se
pode admitir uma mudança que não contemple igualmente a todos,
jamais medidas setoriais ou de favorecimento do capital estrangeiro.

