
1 INTRODUÇÃO
Não é de hoje que se discute se os contratos relacionais1 e conseqüentes restrições
verticais implicam vantagens ou desvantagens para o mercado como um todo. Por
oportuno, tais indagações já se mostram presentes quando da elaboração do próprio
conceito dos mercados, ora relacionando os mercados ao laissez-faire, ora entenden-
do-o como um produto de normas jurídicas.
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RESUMO
CONTRATOS RELACIONAIS TÊM GERALMENTE COMO EFEITO A

DIMINUIÇÃO DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO. A QUESTÃO É

QUANDO E EM QUAIS MEDIDAS TAIS VANTAGENS SUPERAM OS

PONTOS NEGATIVOS GERADOS COM EVENTUAIS RESTRIÇÕES

VERTICAIS. TAL ANÁLISE DEVE SER FEITA CONSIDERANDO A

RACIONALIDADE ECONÔMICA E JURÍDICA VIGENTES À ÉPOCA.
ASSIM, O DIREITO ANTITRUSTE DEVE IMPOR LIMITES AOS
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SOCIEDADE COMO UM TODO, JUSTIFICANDO-SE A RESTRIÇÃO

SOMENTE SE OS ALTOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO IMPUSEREM
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SUA PERMISSÃO.
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As restrições verticais são acordos ou práticas concertadas de que participam duas
ou mais empresas, cada uma delas operando, para efeitos do acordo, a um nível diferen-
te da produção ou da cadeia de distribuição, e que digam respeito aos termos em que
as partes podem adquirir, vender ou revender certos bens ou serviços. Os acordos ou
práticas concertadas impõem que se criem princípios de apreciação dos acordos verti-
cais a fim de verificar se não afetam a concorrência entre os participantes do mercado.

O presente trabalho busca, assim, estabelecer parâmetros para responder à ques-
tão que se coloca, qual seja como deve se dar a análise da restrição vertical derivada
da implementação de tais acordos, bem como estabelecer os critérios a serem empre-
gados em tal estudo.

Para tanto, o ponto de partida será uma breve análise do mercado, locus em que
serão produzidos os efeitos da restrição vertical.

A seguir, abordar-se-á a noção da função social, conforme albergada no Código
Civil de 2002 e seus eventuais reflexos na interpretação dos negócios empresariais,
dentre eles os contratos relacionais e conseqüentes restrições verticais.

Na seqüência, analisar-se-á o lecionamento da Escola de Chicago acerca dos ins-
trumentos de aferição das restrições verticais e as direções apontadas pela análise
econômica do direito, fazendo-se um aprofundamento no estudo das eficiências gera-
das na verticalização.

Em seguida, demonstrar-se-á que a eficiência puramente econômica não é o único
fator a ser levado em consideração para se estabelecerem a conveniência e legalidade
da restrição vertical, mas também devem ser sopesadas as implicações para o consu-
midor, a capacidade de a restrição vertical evitar eventual instabilidade nos preços,
bem como não acarretar dificuldades para a distribuição e aproveitamento dos bens
indivisíveis e para a inclusão social.

2 AS CONCEPÇÕES DE MERCADO
Não são poucas as acepções conferidas ao que o direito e a economia denominam
“mercado”.2 Primeiramente, é definido como o lugar, produto da organização social,
onde se realizam as trocas, sendo classificados como mercados locais, distritais, muni-
cipais, estaduais, regionais, nacionais e internacionais.

Segundo Ferrarese,3 o mercado já foi definido como ideologia, na medida em que
seria uma das principais garantias do exercício da liberdade do homem. Outrossim, a
aludida autora disserta sobre o mercado como paradigma da ação social, tendo como
medida o indivíduo, perfeitamente racional e capaz de definir a forma de maximiza-
ção de suas utilidades.

Por fim, fundamentando seu texto em Polanyi, descreve o mercado entendido
como instituição, modelo complexo de comportamento dotado de regularidade e de
aceitação social, consistindo, pois, em um modo de regulação da sociedade.4
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A doutrina aponta, ainda, uma classificação do mercado. Um primeiro critério
de diferenciação seria a existência, ou não, de concorrência entre os agentes, dividin-
do o mercado em concorrencial, esteja-se diante de concorrência perfeita ou mono-
polista, ou não, casos em que pode consistir em um monopólio, duopólio, oligopólio.

Sob a ótica inversa, qual seja do lado da demanda, dividem-se em monopsônios
ou oligopsônios, conforme naquele mercado haja um ou mais adquirentes do res-
pectivo bem.

Hodiernamente, muito em razão do avanço tecnológico, a concepção do merca-
do como um “lugar” perdeu terreno, já que o local físico onde se processam as tro-
cas diminui de importância, ou seja, o espaço ideal em que oferta e demanda se
encontram cede lugar à idéia de repetição das relações e à posterior uniformização
que dela deriva.

A esta altura, mister se faz esclarecer que existem duas correntes doutrinárias
que pretendem explicar a estrutura dos mercados. A primeira busca sua origem no
século XVIII, reputando-a como produto do laissez-faire. Já a segunda entende o mer-
cado como um produto de normas.

No sentido do primeiro entendimento podem-se citar vários textos de Posner.5Tal
autor, em suas obras, atenta para o fato de que a regulação pública das relações sociais
e da vida das pessoas tem sido alvo de poucos estudos sob o prisma econômico. Um
exemplo do que ele chama de nonmarket regulation é a regulação da adoção de bebês,
que na forma em que ocorre atualmente traz prejuízos à sociedade como um todo.6

Já Natalino Irti emprega uma concepção diametralmente oposta, afirmando que o
mercado não é um locus natural, mas um locus artificialis, na medida em que consiste
em um sistema de relações disciplinadas pelo direito. Ausente o sistema normativo, os
mercados não prosperam, pois “mercado” é a norma que o disciplina e constitui.7

Nos termos da lição do ilustre professor, tanto a concepção de pessoa quanto a
de mercado8 são dadas pelo ordenamento jurídico, por meio do conjunto dos inte-
resses merecedores de tutela, cuja seleção ocorre mediante um processo de decisão
política.9 Transpondo os ensinamentos do referido mestre, as economias capitalis-
tas teriam os mercados livres como instituição própria e típica apta a dar vazão às
trocas econômicas.10

Considerando que tais mercados livres facilitariam a competição entre os parti-
cipantes, ganhar-se-ia em eficiência.11 Os mercados poderiam, então, ser concebi-
dos como instituições socioeconômicas destinadas a ordenar, regular a troca econô-
mica, tornando eficiente a circulação de riquezas.

Nesta altura, assevera Irti que os mercados não existiriam sem o direito,12 já que
são exatamente as normas jurídicas que, conferindo o direito de propriedade, asse-
gurariam a possibilidade das trocas. De outro lado, reputar os mercados como um
resultado espontâneo da ordem social – leia-se, sem qualquer participação normati-
va – levaria a uma conclusão pela ausência de intervenção.
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No entanto, sob pena de cometer um pecado conceitual, não se pode supor que
mercados livres impliquem a distribuição justa e adequada das riquezas, uma vez que
não se pode confundir circulação com redistribuição, muito menos disciplina jurídi-
ca dos mercados com política social.

3 A EMPRESA E A ATIVIDADE ECONÔMICA
Importa à presente reflexão analisar o contexto trazido pelo Código Civil de 2002.

Primeiramente, deve-se ressaltar que o princípio da função social, no âmbito
genérico da atividade negocial, abarcando tanto a cadeia contratual como a empresa-
rial, está inserido, primordialmente, no plano da eficácia da atividade empresarial,
como um norte para a interpretação conforme os ditames econômicos de eficiência,
indicando uma funcionalidade exógena.13

Genericamente, este deve ser o foco da análise da função social, como uma preo-
cupação veemente com os efeitos reflexos que as relações inter-individuais podem
gerar em relação a terceiros e, portanto, de que maneira estas relações perfazem-se
mais eficientes para a sociedade.

A idéia de função social jamais pode ser dissociada da noção de finalidade. É,
pois, uma competência dirigida ao controle de efeitos da atividade negocial,14 limi-
tando e regendo o exercício da autonomia privada.

Mas nisso não se encerra, eis que, quando a redação do art. 421 do Código Civil
dispõe que a liberdade de contratar (rectius, autonomia privada) será exercida “em
razão da função social”, está por fundamentar, com base neste princípio, a própria
liberdade negocial.

A razão para situar a função social ora como fundamento, ora como fim, está,
acredita-se, na natureza econômica das atividades. Conforme Luis Renato Ferreira
da Silva, “os contratos passam a entretecer uma rede na qual cada trama se imiscui
com outra de modo a formar um todo que, rompido em um nó, tende a esgaçar
toda a rede”.15

Ronald H. Coase sustenta que “although production could be carried out in a
completely decentralized way by means of contracts between individuals, the fact
that it costs something to enter into these transactions means that firms will emerge
to organize what would otherwise be market transactions whenever their costs were
less than costs of carrying out the transactions through the market”.16

A teoria econômica do direito contribui neste aspecto, elucidando que o enxu-
gamento da teia contratual diminui os custos no mercado.17 Uma estrutura jurídica
que possibilite atenuar os custos transacionais, aumentando o desempenho econômi-
co próprio e do mercado, promovendo o desenvolvimento econômico e social, sem-
pre será desejável, mas, tratando-se de análise de restrições verticais, verificar-se-á
que, além da eficiência puramente econômica entre aquelas partes, outros aspectos
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deverão ser atendidos, que dizem respeito a conseqüências exógenas, ou seja, que
afetem terceiros não participantes do pacto que tenha implicado verticalização.

E a função social, referindo-se a restrições verticais, atua neste contexto, assim
como naquele antes analisado, como fundamento – pela facilitação das transações
comerciais – e como limitador da atividade – atuante no plano de eficácia da ativida-
de empresarial perante terceiros.

4 A ESCOLA DE CHICAGO
Conforme elucida Paula A. Forgioni,18 de acordo com a concepção liberal de mer-
cado, não haveria espaço para o poder econômico, uma vez que a pulverização e ato-
mização dos agentes impediriam que um ou outro tivesse a capacidade de agir com
indiferença e independência em relação aos outros.

Ocorre que, conforme será adiante melhor esmiuçado, há cinco falhas de merca-
do que impedem a natural ocorrência de tal fenômeno de agilidade e eficiência, a
saber: (i) a falta de mobilidade de fatores, que geram crises de sub ou superprodu-
ção, conforme o caso; (ii) a assimetria informacional entre os diversos agentes eco-
nômicos que atuam no mercado; (iii) a concentração empresarial resultado dos pro-
cessos de economia de escala; (iv) as externalidades; (v) a impossibilidade de captar
as necessidades da comunidade por bens de caráter coletivo.

Como se pode ver, a realidade contraria o princípio da atomização e causa a con-
centração do mercado, a qual, por via de conseqüência, impõe a existência de um
poder de mercado. O referido poder, analisado em seus extremos, é, então, capaz de
acarretar uma estrutura de monopólio ou monopsônio.

Segundo a Escola de Harvard, predecessora da linha de Chicago, apesar das disfun-
ções apresentadas pelo mercado, a política da concorrência não deveria ter por obje-
tivo o combate das aludidas falhas, mas sim a eliminação das concentrações de poder
de mercado. Pugna, portanto, pela defesa da concorrência como um fim em si mesma.

Apesar de superada na maioria de seus aspectos, esta brevíssima análise da Escola
de Harvard é salutar na medida em que permite observar o andamento do tratamen-
to do fenômeno da análise das restrições verticais.

Desta forma, denotou-se que, em um primeiro momento, tais acordos eram coi-
bidos pela política da concorrência meramente pelo fato de que consistiriam em uma
facilitação do poder de mercado.

A partir da Escola de Chicago, ou seja, já no início da década de 80, esta ótica se
modificou. As restrições verticais passam a ser analisadas não mais como um ilícito
em si mesmas, mas sim como atos que podem ou não consistir em ilicitude, na medi-
da em que asseguram economias de produção.

Em outras palavras, segundo a Escola de Chicago e a denominada Análise
Econômica do Direito19 (“AED”), não haveria motivos para se coibir determinado
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ato, ainda que prejudicial a determinados setores da sociedade,20 se não restar
demonstrado que ele importa em um efeito que causa distorção da alocação de
recursos e, de modo reflexo, impacta sobre a economia.21

Isto porque, caso as restrições verticais importem em melhoria na eficiência alo-
cativa do mercado, trariam benefícios aos consumidores.22 Por via reflexa, tais negó-
cios passaram a ser estudados tendo em vista principalmente a eficiência alocativa,
de modo que as concentrações não mais seriam tomadas como um mal em si mes-
mas, mas sempre seriam sopesadas com eventuais ganhos em termos de eficiência
para o consumidores.

Naturalmente isto implica pensar o antitruste levando-se em conta seus aspectos
econômicos23 e afastando a análise do campo dos valores.24 Ou melhor, ao reputar a
política da concorrência como um meio para garantir o bem-estar dos consumidores
(este seria o valor – bem jurídico protegido), a Escola de Chicago modifica os critérios
de análise, dentre outra série de matérias, das restrições verticais, as quais passariam a
ser estudadas principalmente sob a ótica da eficiência alocativa.25

Tal concepção, em um primeiro momento, talvez pudesse implicar a conclusão de
que a visão de Chicago estaria a implementar um raciocínio fundamentado em decisões
racionais e neutras.

Ocorre que, conforme bem esclarece Natalino Irti,26 toda técnica é instrumento de
implementação de uma opção política e dizer o contrário significa meramente consta-
tar a dissimulação política das autoridades independentes, premiando um economicis-
mo desarrazoado.

Não foi, então, à toa que surgiu o Revisionismo Pós-Chicago. Segundo os auto-
res que se dedicaram a tal estudo, destacando-se Sullivan, Steiner, Ross e
Comanor, por vezes as restrições verticais representariam um ganho em termos de
eficiência alocativa.

Entretanto, muitas vezes tal ganho poderia não ser compensado pela perda ou dimi-
nuição de incentivo à entrada de novos participantes. Além disso, não é sempre que a
eficiência alocativa importa em benefício para os consumidores.27 Ademais, conforme
já anotava Tavares Guerreiro, há de levar, também, em conta que, no Brasil, a livre con-
corrência, mesmo antes de ser insculpida na Carta Magna pátria de 1988, já se presta-
va à proteção de um bem maior, qual seja o interesse coletivo, a ordem pública.28

Outrossim, no mesmo sentido, Eros Roberto Grau e Paula A. Forgioni ressaltam,
ainda, que a concorrência visa, da mesma forma, a promoção da dignidade humana.29

4.1  COASE E OS CUSTOS DE TRANSAÇÃO

Nas atividades econômicas, as trocas de bens, serviços, moeda, etc. entre agentes
geram os custos de transação.30 Custos de transação são aqueles que os agentes eco-
nômicos enfrentam quando recorrem ao mercado, ou seja, são custos incorridos ao
se negociar, redigir e garantir o cumprimento de um contrato.
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Tal conceito veio refinar a concepção já existente e a fornecer maiores subsídios
para a opinião de que as restrições verticais, por acrescerem eficiência, deveriam ser
encaradas como legais per se.31

Esses custos de transação, repita-se, envolvem os valores de emissão de notas fis-
cais, o custo da emissão de contratos e da própria contabilidade do negócio, custos
de informação, etc.

Foi também por meio desta noção de custo de transação que Coase logrou expli-
car por que os participantes do mercado, no mais das vezes, se organizavam sob o
formato de firmas. A primeira categoria de custos para se atuar no mercado consis-
tiria naquela à qual a doutrina de organização industrial (OI) denomina de custos de
coordenação (coordination costs).

Esta espécie seria representada pelo custo da descoberta de quais seriam os pre-
ços relevantes de equilíbrio em cada transação, prazos, publicidade, etc., enfim, os
custos relacionados com o estabelecimento do negócio e suas condições.32

A espécie seguinte é a dos custos de motivação (motivation costs) formada por
aqueles associados à assimetria e falta de completude da informação, bem como à
hipótese de que a parte possa ser prejudicada pelo comportamento da outra. Aqui se
situam os custos atinentes à multiplicidade de contratos que seriam necessários para
assegurar a cooperação dos fatores de produção dentro de uma firma.

No caso de utilizar o sistema de preços, cada fator separadamente teria que esta-
belecer contratos com todos os outros fatores com os quais é obrigado a trabalhar.
Um bom exemplo disto seria um operário de uma grande empresa negociando com
todos os seus colegas de seção um preço pelos seus produtos ou serviços.

Coase, então, afirma que, dentro de uma firma, esta multiplicidade de contratos
é substituída por um único contrato, no qual o fator de produção, em troca de uma
remuneração estipulada, concordaria em obedecer às decisões do empreendedor,
dentro de certos limites.

O terceiro custo está associado à utilização do sistema de preços e pode se refe-
rir à existência de relacionamentos específicos. Imagine-se uma montadora de auto-
móveis que precisa de determinada peça, específica para sua linha de montagem e
contrata a empresa X para a confecção de tais equipamentos (por exemplo, firman-
do um contrato de fornecimento). Se o fornecedor tem relacionamento comercial
com outras montadoras, estabelece-se uma relação de dependência daquela primei-
ra montadora para com aquele fornecedor. Isto possibilita, por exemplo, que o for-
necedor aumente unilateralmente o preço, suscitando o problema que a doutrina
denomina de hold-up.

Outra ordem de problemas está ligada aos ativos específicos ao relacionamento
(Relatioship-Specific Assets), ou custos idiossincráticos. Tendo-se em consideração o
mesmo exemplo da montadora e fornecedor de peças descrito anteriormente, pode
ocorrer de a primeira não poder se socorrer de outros fornecedores no mercado sem
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incorrer em custos altos (de novamente especificar as características técnicas das
peças e do tempo que levará para outra empresa provê-lo com produtos de qualida-
de), bem como de o aludido fornecedor fabricar somente aquela especificação de
peça, o que o impediria de vender seu produto para outras montadoras.

Este tipo de relacionamento de longo prazo deve ser considerado no momento
da decisão sobre utilizar o sistema de preços na alocação dos recursos.

Considerando todos estes problemas, é viável a criação de uma entidade deno-
minada firma, dentro da qual as decisões de alocação são determinadas não pelo sis-
tema de preços, e sim pela discricionariedade do agente empreendedor.

Em resumo, a teoria estabelece que firmas existem para reduzir os custos asso-
ciados com a alocação de fatores produtivos por meio de transações de mercado.Tal
procedimento se justifica até o limite consistente no momento em que os custos de
organização dos fatores dentro de uma empresa sejam iguais aos custos de organiza-
ção destes fatores por meio do sistema de preços.33

Desta forma, denota-se que, mesmo com a adoção das firmas, os custos de tran-
sação consomem uma parcela muito grande dos recursos econômicos. No entanto,
leis bem elaboradas, simples e objetivas ajudam a sociedade a reduzir a burocracia e
a economizar nos custos de transação, tornando-se mais eficiente.

As leis podem aumentar a eficiência da sociedade,34 por exemplo, ao padroni-
zar certas atividades econômicas como os contratos comerciais, a identificação de
produtos, etc.

Pois bem, exposto o conceito dos custos de transação, importantíssimo é seu
estudo para o tema ora em análise, já que as restrições verticais35 seriam adotadas
pelos participantes do mercado a fim de reduzir os valores de tais custos, maximi-
zando, assim, o ganho e gerando eficiência.36

A teoria econômica do direito contribui muito neste aspecto, elucidando que o
enxugamento da teia contratual diminui os custos no mercado.

A empresa constitui um organismo social determinante para a evolução do capi-
talismo, conjugando elementos substanciais, como estruturação de capital, organi-
zação administrativa, direitos e deveres endógenos e exógenos, centralizando e
organizando a produção.

Uma estrutura jurídica que possibilite atenuar os custos transacionais, aumen-
tando o desempenho econômico próprio e do mercado, promovendo o desenvolvi-
mento econômico e social sempre será desejável.37 Ou seja, os custos de transação
são aqueles em que se incorre ao se valer do mercado, e, considerando-se que o pro-
cesso de negociação traz custos, a tendência natural do agente econômico é adotar
a forma que mais os reduza.

4.2  AS FALHAS DE MERCADO

A justificativa para a regulação dos mercados se apóia nas chamadas “imperfeições”,
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quais sejam: externalidades, informação imperfeita, falta de mobilidade dos fatores,
poder de monopólio e a questão dos bens coletivos.

Quanto à mobilidade dos fatores, cabe mencionar que um dos pressupostos do
mercado é o automatismo, ou seja, a mobilidade de seus fatores de produção, que
representa a capacidade de o mercado se corrigir conforme os sinais (preços), pro-
movendo os deslocamentos necessários ao equilíbrio.

Ocorre que, no plano dos fatos, há uma rigidez em todos os fatores, impedindo
tais adaptações, ainda mais em um curto espaço de tempo, como seria o ideal.

Outra falha do mercado é a existência de externalidades. As externalidades eco-
nômicas são observadas quando a produção ou o consumo de bens por um agente
econômico acarreta efeitos a outros agentes. Assim, a poluição produzida por uma
empresa impõe os custos da fumaça, de rios insalubres, de ruído, etc., a uma parce-
la expressiva da sociedade. Por isso, as externalidades dão base à criação de leis anti-
poluição, de restrições quanto ao uso da terra, de proteção ambiental, etc.

As externalidades podem ser negativas ou positivas.38 No caso da poluição,
trata-se de uma externalidade negativa. Já, por exemplo, a vacinação em massa con-
tra determinadas doenças acaba por beneficiar a toda a população, sendo uma exter-
nalidade positiva, bem como a educação, que impõe benefícios a toda a sociedade.

Neste ponto é importante destacar que os bens que possuem externalidades
positivas, assim como os bens públicos, causam uma grave conseqüência, representa-
da pela falha de sinal decorrente da ausência de incentivo na manifestação desse tipo
de necessidade, já que tal manifestação não deveria ocorrer por meio do mercado,
mas de entes políticos.

Bens coletivos são aqueles aptos ao atendimento simultâneo das necessidades de
um grupo ou coletividade para os quais não vigora o princípio da exclusão no ato
de seu uso ou consumo. Neste caso, o princípio da racionalidade hedonista, se apli-
cado coerentemente pelos agentes econômicos, imporá que os participantes do
mercado escondam sua preferência pelos bens públicos, já que não podem ser
excluídos de sua utilização, caso tais bens venham a ser produzidos, facilitando,
inclusive, a atuação dos free-riders relativos aos aludidos produtos (beneficiários gra-
tuitos da obra ou serviço).

Outrossim, as falhas na informação das características de bens ou produtos levam
os consumidores a tomarem decisões incorretas ao adquiri-los nos mercados.39 Via
de conseqüência, é importante a regulação governamental na comercialização de ali-
mentos, medicamentos, etc., para que sejam estabelecidas normas que contemplem
os prazos de validade, a segurança no uso e a integridade física do consumidor.

Uma das informações, talvez a mais relevante, prestada pelo mercado é o preço
dos bens nele negociados, já que nele se insere a expectativa dos compradores e ven-
dedores sobre fatores que podem, ou não, incidir sobre o valor daquele produto,
naquela determinada oportunidade.
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Neste sentido, extremamente relevantes são as pontuações feitas por Akerlof,
sobre as conseqüências nefastas das falhas informacionais, causando o fenômeno da
seleção adversa.40

Sob uma ótica meramente econômica, o mercado seria eficiente quando seus
participantes pudessem se informar sobre os produtos, quantidades, qualidades, de
modo que o preço refletisse exatamente o embate entre a oferta e a demanda.

Desta forma, se mercados fornecem informações e considerando que as desi-
gualdades entre os participantes do mercado são causas de assimetrias informacio-
nais, impõe-se a intervenção do Estado, quer por meio de mecanismos de controle
do próprio mercado, quer por via de redução de riscos ou concessão de incentivos a
certos setores da atividade econômica.

Outra falha do mercado consiste em sua incapacidade de manter a atomização, já
que, para funcionar bem, ele necessita ser composto por um número razoavelmente
elevado de consumidores e vendedores, de forma que nenhum deles, individualmen-
te, possa causar grandes impactos àquele setor.

A constatação das falhas de mercado leva à intervenção do Estado no domínio
econômico mediante a edição de normas de caráter legal e regulamentar destinadas
a, por diversas formas, eliminar ou atenuar as referidas imperfeições.

5 OS CONTRATOS
A teoria de Coase sobre os custos de transação foi desenvolvida por Williamson, por
meio de quem ganhou os contornos que exibe atualmente.41 Segundo este último,
perante as situações que levam à incerteza, somada à racionalidade limitada,42 ao
comportamento oportunístico, torna-se extremamente difícil determinar os preços
relativos de cada produto.43

Uns dos pontos de maior relevância atinentes aos custos de transação seriam
aqueles referentes aos valores despendidos com a negociação, previsão de condutas,
escolha de parceiros, elaboração de contratos e administração de tais avenças.44

Considerando que os agentes econômicos, por atuarem em um ambiente com-
plexo e incerto, não têm completo acesso à informação, mostram-se incapazes de
antecipadamente prever e estabelecer medidas coercitivas para todos os possíveis
eventos futuros relativos à transação.45

Além disso, a probabilidade de emergirem conflitos devido à adoção de condu-
tas oportunistas pode importar em manipulação ou ocultamento de informações.46

Para que haja o ganho coletivo,47 impõem-se restrições ao comportamento das par-
tes, evitando-se as ações não cooperativas.48

Essa situação de incerteza poderia ser tratada de outra maneira, e a restrição
vertical (como modalidade de contrato) aumentaria a eficiência.49 Para explicar tal
assertiva, basta recorrer à descrição feita por Williamson, qual seja se as condutas
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dos agentes pudessem ser consideradas completamente confiáveis, a mera promes-
sa de manter a relação contratual com a distribuição inicial de ganhos seria suficien-
te para gerar uma solução de adaptação da transação a qualquer evento imprevisto.

Ocorre que o comportamento oportunístico e a falha na coleta e distribuição
de informação50 impedem a previsão dos conflitos futuros.51 Há, desta forma, os
custos ex ante, consistentes nos valores que se incorre para negociar, fixar as con-
trapartidas e salvaguardas do contrato, e ex post. Estes últimos são particularmen-
te importantes para entender a teoria dos custos de transação no que toca às res-
trições verticais.

Os custos ex post se referem à adaptação das transações a novas circunstâncias.
Tais custos assumem, na prática, quatro formas: (i) custos de mal adaptação, ou seja,
quando a transação não se processa da maneira planejada; (ii) custos atinentes à nego-
ciação e correção do desempenho das transações; (iii) custos de montagem e manu-
tenção das estruturas de gestão; (iv) custos relacionados aos compromissos e garan-
tias assumidos contra intenções oportunistas (ex.: valores pagos por franchising).

Naturalmente tais custos são desprezíveis quando se levam em conta acordos
esparsos. No entanto, nos termos do exemplo de Williamson, pode ocorrer de as
avenças serem contínuas e se referirem a ativos específicos.

Denomina-se ativo específico aquele bem (contrato, propriedade, etc.) cujo
retorno depende, de maneira relevante, da continuidade de uma transação específi-
ca. Em outras palavras, verifica-se a ocorrência dos “ativos específicos” sempre que
as partes dependam de suas contrapartes para auferir os ganhos que projetaram
quando da realização do investimento.52

Quatro fatores podem impelir o surgimento de ativos específicos: (i) aquisição
de equipamentos para ofertar ou consumir os bens ou serviços transacionados (uni-
dades especializadas); (ii) expansão de capacidade produtiva direcionada e dimensio-
nada exclusivamente para atender a determinada demanda; (iii) proximidade geográ-
fica; (iv) diferentes formas de especialização, que fazem com que ambos os contra-
tantes sirvam com mais eficiência um ao outro.

Diante de tais situações, o custo agregado à interrupção daquela relação entre os
agentes é significativo e os leva a altos custos de pesquisa, interpretação, a fim de evi-
tar o oportunismo e a divergência futura.53

A teoria dos custos de transação, então, permite demonstrar que os movimen-
tos de restrição vertical e práticas contratuais implicam busca de eficiência (dimi-
nuição dos custos).

As restrições verticais, neste diapasão, se apresentariam como uma alternativa
para a diminuição dos custos de transação, pois os participantes do mercado denota-
riam uma racionalidade limitada (representada pela limitação para a solução rápida
das situações do mundo real) e um comportamento oportunístico, que pode chegar
à falta de lealdade das relações comerciais.
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Quando as restrições forem moldadas mediante acordos verticais, devem ser vis-
tas como forma de viabilizar os problemas externos. No entanto, há que se ter em
mente os eventuais efeitos anticoncorrenciais derivados.54

A restrição vertical serviria, então, como instrumento para reduzir o maior pro-
blema colocado pela teoria dos custos de transação, qual seja a incerteza causada pelo
comportamento oportunista (teoria dos comportamentos estratégicos – OI) e pela
racionalidade limitada (teoria da racionalidade limitada – ECT).

A racionalidade do negócio residiria, portanto, no alcance dos benefícios auferi-
dos em termos de custos de transação e da análise do trade-off representado pelo
comparativo com eventuais perdas concorrenciais.

5.1  RESTRIÇÕES VERTICAIS E EFICIÊNCIA

A Escola de Harvard é comumente denominada estruturalista porque concede parti-
cular atenção às estruturas dos mercados individuais no estudo do direito antitruste.

Seus adeptos, tais como C. Keysen e D. Turner,55 entendem que a estrutura do
setor em particular impõe o desenvolvimento da indústria respectiva. Assim é que,
em um mercado que apresenta alto índice de concentração, seus participantes, quer
por meio de acordos expressos, ou tácitos, tendem a diminuir a produção e aumen-
tarem os preços.

Na concepção, então, dos estruturalistas, tais atos devem, em regra, ser coibidos,
já que se prima pela proteção da concorrência independentemente de aquele ato
gerar, ou não, eficiências.

A troca é eficiente sempre que os envolvidos tenham a possibilidade de compa-
rar as diferentes alternativas disponíveis e referidas àquele determinado bem ou subs-
titutos razoavelmente similares a fim de optar pela que lhes parecer mais adequada.

Desse modo, a eficiência também depende da informação disponibilizada para os
participantes daquele mercado. É neste sentido que Vilfredo Pareto conceitua a efi-
ciência como a operação em que, por uma troca, uma das pessoas aumenta o seu
bem-estar, sem que a outra participante fique em posição pior do que estava antes da
aludida troca.56

Apesar das fundamentadas críticas destinadas ao padrão elaborado por Pareto, não
se pode lhe retirar o mérito de ser um modelo teórico que facilita a análise de situa-
ções fáticas para detectar falhas na estrutura ou no comportamento dos agentes.57

No entanto, fundamentar a análise jurídica no esquema paretiano levaria a resul-
tados não desejáveis, posto que as pessoas não estão em situações simétricas, nem
avaliam igualmente o conceito de bem-estar.

A fim de buscar uma saída para este impasse, o critério de Kaldor-Hicks asseve-
ra que modificação imposta à sociedade seria ótima se uma das pessoas aumentasse o
seu bem-estar, sem que a outra participante ficasse em posição pior do que estava
antes, ou se os que se beneficiassem com a mudança pudessem compensar aqueles
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que saíssem prejudicados.58

Entretanto, além das mesmas objeções já feitas ao padrão paretiano, denota-se
que o critério de Kaldor-Hicks impõe apenas a condição de que os ganhadores este-
jam em condições de compensar os perdedores, não sendo imprescindível que, de
fato, tal compensação ocorra.

Em que pesem as críticas direcionadas ao critério de Kaldor-Hicks, aplicando-o
para a análise das restrições verticais, pode-se dizer que uma das vertentes defendi-
das pela Escola de Chicago é a de que não se deveria aceitar sua proibição per se, já
que seriam elas benéficas ao mercado na medida em que reduziriam os custos de
transação,59 gerando economias de escala; tornariam menos difícil a entrada de
novos participantes no mercado de distribuição, já que viabilizariam o retorno do
investimento; evitariam a atuação dos free-riders; e, por fim, impediriam a concentra-
ção dos distribuidores.60

Williamson, como dito alhures, ao comentar os custos de transação, define-os
como custos de atuação no mercado, os quais envolvem custos de elaboração, nego-
ciação e salvaguarda de um acordo/contrato, bem como aqueles relativos à fase pós-
contratual, ou seja, custos de readaptação a ajustes necessários quando a execução do
acordo é frustrada por erros, omissões e distúrbios não previstos anteriormente.61

Partindo desta idéia de redução de custos e ampliação dos ganhos, pode-se dizer
que as restrições verticais objetivam otimizar tais índices, principalmente no que
concerne aos aspectos de Organização Industrial e Nova Economia Institucional
(incluindo-se aqui a economia dos custos de transação) retrocitados.62

Foi diante destas colocações feitas pela Escola de Chicago que alguns doutrina-
dores ressaltaram alguns fatores com o objetivo de afastar alguns pressupostos ado-
tados pelos seguidores desta linha.

É intuitivo afirmar que a restrição vertical, por exemplo, mediante fixação do
preço de revenda (RPM), conduz à diminuição da concorrência entre os distribuido-
res daquele produto (intramarca), posto que não haverá diferenças quanto ao preço
disponível ao consumidor. Além do impacto intramarca, tal fixação de preços facili-
taria a cartelização do mercado na medida em que a redução dos preços por um pro-
dutor é menos desejável e muito mais facilmente verificável.

Ou seja, caso um dos distribuidores diminua seu preço, tal ocorrência é facil-
mente detectável pelo concorrente, aumentando o risco de reação do cartel e dimi-
nuindo a chance de tal redução chegar a beneficiar o consumidor.

A Profa. Paula A. Forgioni ressalta, ainda, que, nas restrições verticais, há,
ainda, o fato de que “o produto tende a ser prejudicado no momento da compra
se as restrições verticais fizerem com que o ponto-de-venda privilegie determina-
da marca”.63

Desta forma, a informação no momento da compra é relevante e sua supressão
certamente causará o pagamento de um preço maior por parte do consumidor.

023V. 2 N. 1 | P. 011 - 036  | JAN-JUN 20063 :

02_REV3_p011_036.qxd  6/12/06  5:40 PM  Page 23



Além disso, aquele que desejar aumentar sua fatia no mercado por meio da tática
da redução de preços não obterá os efeitos almejados exatamente em virtude desta
falha informacional.

Outra crítica à Escola de Chicago reside no comportamento do varejista. Imagine-
se um produto que atraia consumidores e com preço de revenda fixado. Neste caso,
ao vendedor não será permitido diminuir o valor de venda para atrair consumidores.

De outro lado, o varejista tende, ainda, a elevar o preço dos produtos mais bara-
tos de modo a “empurrar” o consumidor para aquela mercadoria que lhe confira
maiores ganhos.64

Alega-se, também, que as restrições verticais causam uma visão negativa das
redes que vendem em grandes quantidades e baixos preços, criando barreiras à
entrada de tais participantes e prejudicando o consumidor.

Por fim, as restrições verticais, uma vez que afastam a competição no critério
preço, tendem a aumentar os gastos com promoções do produto. Ocorre que aque-
les consumidores que não tinham interesse na promoção informacional do produ-
to restam prejudicados, pois prefeririam um melhor nível de preços (são, assim,
obrigados a pagar pela informação que não lhes confere qualquer diferença no
nível de satisfação).

6 EFEITOS CONCORRENCIAIS DAS RESTRIÇÕES VERTICAIS
Conforme elucida Calixto Salomão Filho,65 o objetivo das restrições verticais não é
eliminar a concorrência, mas a oposição de interesses entre os seus membros.

Para uma análise dos efeitos concorrenciais causados pelas restrições verticais,
dividir-se-á tal estudo em dois tópicos: análise da eficiência, refletida na suposta eli-
minação de free-riders e no aumento da concorrência intermarcas (argumento colo-
cado pela escola dos neoclássicos), e diminuição dos custos de transação.

6.1  EFICIÊNCIA

A eficiência deve ser tratada por dois ângulos: aquela que se refere à alocação de
recursos e a que se prende à eficiência produtiva.

A primeira concerne à distribuição dos recursos na sociedade.66 Pela teoria dos
monopólios, quanto mais o mercado se afasta de uma situação de concorrência, mais
apresenta uma redistribuição alocativa ineficiente.

Ou seja, diante do fato de que há uma redução do consumer surplus, alguns consu-
midores daquele produto deixarão de utilizá-lo, o que representa aquilo que a dou-
trina denomina de dead-weight loss (ineficiência alocativa).

Quanto à eficiência produtiva, que se prende ao interno da empresa, ou melhor,
aos custos interna corporis, existe a lenda de que o aumento das dimensões leva a uma
economia de escala e, por via reflexa, diminui os custos.
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Ocorre que as restrições verticais não ensejam economias de escala, uma vez que não
há um aumento de produção, muito menos denota-se uma melhor divisão do trabalho.

Ademais, a concepção neoclássica sobre o aumento da eficiência com as restri-
ções verticais parte do pressuposto de que o oferecimento de um serviço a mais pelo
produtor agregaria utilidade ao consumidor.

Entretanto, considerando um consumidor que dá incomensurável valor ao pro-
duto, a única utilidade real para tal indivíduo seria a redução de preços. Na mesma
linha, pode-se dizer que os resultados econômicos das restrições verticais são incer-
tos, na medida em que, utilizando o conceito de consumidor marginal, não é possí-
vel determinar o aumento da utilidade total.

Quanto à assertiva de que a restrição vertical coibiria a ocorrência do free-riding,
há maiores considerações a serem feitas. Como é cediço, o free-riding encontra espa-
ço quando há vários serviços conjugados, pagos em conjunto pelo consumidor.67 Ele
é nocivo ao sistema na medida em que os agentes econômicos perdem o incentivo
para aprimorar os seus produtos e/ou seu processo de produção.68

No entanto, tal ocorrência oportunística pode ser evitada, por exemplo, cobran-
do-se separadamente pelos serviços pós-venda, ou por meio de incentivos concedi-
dos pelo distribuidor no caso de propagandas e promoção de vendas. Ou seja, os
efeitos benéficos da restrição vertical podem ser alcançados mediante outros meca-
nismos que não impliquem restrição vertical.

Questão interessante colocada é a seguinte: se as restrições verticais não impe-
dem nem coíbem a atuação dos free-riders, qual seria, então, a vantagem em sua ado-
ção? “A resposta pode ser simples: incentivar a lealdade do distribuidor, cooptando-
o para que faça o produto mais atrativo aos consumidores no ponto-de-venda.”69

Quanto ao argumento neoclássico de que haveria um fomento da concorrência
intermarcas, segundo seus adeptos o investimento em promoção de vendas traduzir-
se-ia em um aumento da concorrência neste aspecto.

Conforme elucida o Prof. Calixto Salomão Filho, há duas conseqüências que se
inferem de tal afirmativa: a de que a concorrência só se realizaria entre produtores
e a de que seria possível substituir a concorrência intramarca pela intermarcas, até
com certo ganho.

Ainda segundo o ilustre professor, ambas as conclusões seriam contestáveis; a
primeira pela existência de distribuição multimarcas e a segunda pelo fato de que há
casos numerosos em que a concorrência relevante ocorre em nível intramarca.70

6.2  CUSTOS DE TRANSAÇÃO

De outro lado, há que analisar, ainda, se há uma economia dos custos de transação
em movimentos que impliquem restrições verticais. É neste sentido que muitos
defendem que as restrições verticais podem ser utilizadas de modo a reduzir as incer-
tezas e, via de conseqüência, os custos produtivos.
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Neste ponto a análise se ramifica em dois pressupostos da teoria dos custos de
transação: a atuação dos free-riders (comportamento oportunístico) e relacionada à
teoria da racionalidade limitada.

Quanto ao segundo pressuposto, ainda não abordado, ele somente é verificável
em hipóteses excepcionais, quais sejam onde há demanda variável e na ausência de
possibilidade de dano ao sistema concorrencial, concluindo-se que sua utilidade é
bastante reduzida.71

Outro pressuposto da teoria dos custos de transação nos traz um prisma de aná-
lise diverso e que, ainda que de certa forma, soluciona a questão da ótica de estudo
do problema: trata-se da inserção das restrições verticais entre os modos de inte-
gração vertical.

O cerne da questão seria, assim, delimitar os casos em que a verticalização seria
imprescindível para que uma determinada mercadoria se incluísse no mercado e
tivesse a oportunidade de competir, evitando, deste modo, uma concentração maior
(denominada restrição vertical),72 e, quando tal restrição ultrapassaria seus limites,
causando concentração de poder (concentração vertical).

Segundo o Prof. Calixto Salomão Filho, na análise “das limitações à concorrência
derivadas das restrições verticais é preciso levar em conta a necessidade dessa restri-
ção para evitar uma integração do produtor até a distribuição e revenda. Nessas hipó-
teses não há, tampouco, risco à concorrência na linha horizontal, já que a restrição
serve para garantir a entrada de mais de um concorrente”.

7 CONCLUSÕES
É certo que movimentos que levem à verticalização têm por vezes como efeito a

diminuição dos custos de transação, como anteriormente explicitado. A questão que
se coloca é quando e em quais medidas tais vantagens superam os pontos negativos
gerados com a restrição vertical.

Assim é que o direito antitruste deve impor limites aos aludidos movimentos
integrativos, de modo que a avaliação da eficiência gerada deve se ater principalmen-
te às situações em que as transações externa corporis são realmente significantes para
o agente econômico.

Além disso, sempre deve-se levar em consideração o interesse do consumidor ao
sopesar os fatores, bem como da sociedade como um todo, de modo que a restrição
se justificará somente se os altos custos de transação impuserem uma instabilidade
nos preços que seria sanada com a permissão da restrição vertical.73

Tal seria a hipótese, por exemplo, de setores em que se verifica a existência de
uma dependência bilateral. Nestes casos, há um provável resultado benéfico para o
consumidor final, decorrente das restrições verticais.

Desta forma, estando-se diante de relações prévias entre as partes que imponham
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elevados custos de transação, há um óbice à obtenção de economias de escala, o que
torna o equilíbrio de preços instável. Nestes casos, a priori, haveria justificativa para
se permitir a concentração.

Frise-se que tal fundamentação seria viável para afastar, em um primeiro
momento, o controle estrutural do mercado. No entanto, tendo em vista que a colu-
são facilita a formação de cartéis de preços, mesmo que se permita, em um primei-
ro momento, a verticalização, evidentemente deveria ser feito um controle de con-
duta dos participantes daquele mercado a posteriori.74

De outro lado, na hipótese de o poder no mercado ser efetivamente compensa-
tório, chegando-se à prática de preços próximos aos competitivos, naturalmente
que a defesa da eficiência por meio da eliminação ou redução dos custos de transa-
ção não se fundamenta.

Destarte, em que pese estar-se diante de um regime capitalista, no qual, por
vezes, a exceção vira regra, não se pode importar a ótica puramente econômica
daquele negócio restritivo em si para o direito sem, antes, proceder a uma análise
de todos os efeitos anticompetitivos que surgirão dentro daquele mercado relevan-
te, bem como das necessidades sociais a serem implementadas por meio das políti-
cas públicas,75 quer tais objetivos se refiram à justiça redistributiva ou à melhor alo-
cação dos fatores.76

Assim é que, em que pesem o brilhantismo da visão econômica e sua extrema
utilidade para o antitruste, mesmo nesta seara a autoridade de defesa da concorrên-
cia deverá sopesar os fatos e analisar todas as conseqüências da restrição vertical
(inclusive, mas não só, as eficiências econômicas geradas), utilizando-se, para tanto,
não só do instrumental econômico, mas também levando em consideração os objeti-
vos sociais, o aspecto redistributivo77 e fazendo valer, na valoração78 de cada um des-
tes fatores, por que não dizer, principalmente, o bom senso.
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: ARTIGO SELECIONADO

NOTAS

1 Contratos relacionais, segundo a concepção norte-americana (relational contracts), são acordos complexos de
longa duração, nos quais a confiança, a solidariedade e a cooperação são, por vezes, mais relevantes do que os vínculos
contratuais expressos. Tem-se, assim, um contrato aberto, que representa uma relação contínua, duradoura ao mesmo
tempo em que modificável pelos usos e costumes ali desenvolvidos e pelas necessidades das partes.

2 Segundo Ferrarese: “La diversità dei significati del termine mercato può rimandare a diversi contesti di discor-
so (scientifico o ideologico) o a diversi referenti e contesti storici, poichè la storia rivela una grande varietà di forme di
mercato” (Il mercato ed i suoi significati, p. 18).
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3 Maria Rosaria Ferrarese, Il mercato ed i suoi significati, p. 17-76.

4 A autora faz longa análise de cada um dos significados atribuídos ao mercado, acabando por citar que o merca-
do não é a única, mas uma das instituições do capitalismo (Il mercato ed i suoi significati, p. 76).

5 Posner biparte o mercado em real e hipotético. O real é uma evidência de incremento de satisfação, o que não
ocorre com o hipotético. Este tem por função substituir o mercado real quando são altos os custos de transação para se
obter uma eficiente alocação de recursos.

6 R. Posner,The legal protection of children, p. 165-170. O autor comenta que, ao permitir que os pais vendes-
sem seus bebês (não programados/abandonados), a oferta de bebês aumentaria, em vista dos maiores incentivos de colo-
car bebês para adoção, em vez de abortar ou educá-los sem interesse. A oferta e a demanda logo iriam se equilibrar,
reduzindo os custos da adoção. A concorrência entre as mulheres grávidas para vender seus direitos de pais faria com
que os preços desses direitos fossem reduzidos a um preço pouco acima dos custos médicos e de manutenção da gravi-
dez. O tema de venda de bebês foi pela primeira vez tratado de forma específica por Posner em 1978, quando publicou
artigo em co-autoria com Elizabeth Landes intitulado The economics of the baby shortage (Journal of Legal Studies, p.
323-348). Posteriormente, o tema foi também abordado no capítulo 15 de seu livro Sex and reason, Cambridge: Harvard
University Press, 1992. De qualquer forma, conforme se verá mais adiante neste trabalho, Richard Posner é professor
na Universidade de Chicago e faz parte do que ficou conhecida como “Escola de Chicago”. A principal característica dessa
escola é a ênfase dada à eficiência produtiva, a qual sempre é uma justificativa para a obtenção ou manutenção de posi-
ções dominantes.Vide, ainda, Richard Posner,Values and consequences: an introduction to economic analysis of law, dis-
ponível em: <http://www.law.uchicago.edu/Lawecon/WkngPprs_51-75/53.Posner.Values.pdf>.

7 Confira-se o trecho conclusivo do autor: “l’economia si giurifica proprio perché lo Stato diviene ordinatore di
essa (il mercato construito, non tanto dalla naturalità degli interessi, quanto dall’artificialità delle regole): cioè – [...] si
legifica all’esterno del codice” (Natalino Irti, L’ordine giuridico del mercato, p. 12).

8 Persona e mercato, p. 289. Vide, no mesmo sentido, Natalino Irti, Teoria generale del diritto e problema
del mercato.

9 Irti aproxima-se de Max Weber (Max Weber, Forms of organization of transportation and of commerce p. 202-
222, e Forms of commercial enterprise, p. 223-229) ao tratar da atribuição de relevância jurídica ao um fato (etapa que
precede a norma jurídica, sendo esta sempre descritiva – e, portanto, jamais verdadeira ou falsa, certa ou errada –, abs-
trata, normal, uniforme, regular, dotada de ordem e calculabilidade). Enquanto a norma jurídica deve ser estática e
atemporal, a atribuição de relevância jurídica é política, implicando a escolha dos fatos relevantes, e de quais elementos
dos fatos devem figurar na norma. Ao analisar o processo de atribuição de relevância jurídica (escolha), Irti também
investiga, a seu modo, como surgem as novas normas jurídicas, mas sempre atribui tal criação a uma decisão política. O
direito, assim, não é fruto de geração espontânea, e sim da vontade política. A norma não é neutra, já que gerada como
fruto de uma decisão política, apesar de não se consumar nessa decisão. O caráter político da decisão evidencia a relati-
vidade da solução jurídica.

10 Natalino Irti, Introduzione., p. 7 e ss.

11 Não se está aqui a falar que tal eficiência implica a redistribuição mais justa dos bens no mercado. O conceito
de eficiência, neste ponto, é tomado apenas e tão-somente sob o prisma econômico, ou seja, ao circularem, os bens são
transferidos para o sujeito que lhe atribui maior valor (de troca).

12 Nas palavras do próprio Irti: “non un istituto originario e spontaneo, ma istituto giuridico. Il mercato non è
trovato, ma costituito dal diritto” (Natalino Irti, Persona e mercato, p. 290).

13 Veja o que defende Jorge Cesa Ferreira da Silva, em seu artigo Princípios de direito das obrigações no
Código Civil.

14 Assim esclarece Judith Martins-Costa, em Notas sobre o princípio da função social dos contratos.

15 Luis Renato Ferreira da Silva, A função social do contrato no novo Código Civil e sua conexão com a solida-
riedade social, p. 136.
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16 Ronald Coase, The firm, the market, and the law, p. 7.

17 Rachel Sztajn menciona que “as mais recentes investigações levam-nos, os economistas, a pensar o que denom-
inam teoria contratual da empresa que radica na visão de Coase de 1937. A empresa é concebida como um feixe de con-
tratos que, agora, percebe-se, organizam a atividade” (Teoria jurídica da empresa, p. 172).

18 Paula A. Forgioni, Os fundamentos do antitruste, p. 168, nota 14.

19 A análise econômica do direito se originou do direito antitruste, naturalmente por conta das análises econômi-
cas que tal ramo requer. A partir da década de 60, no entanto, mais precisamente com Coase e seu artigo, The problem
of social cost, passa a se infiltrar em outros setores jurídicos. É importante mencionar que a AED fornece três modelos
para a justificação da regulamentação da atividade econômica: (i) elaborado por G. Stigler, coloca que a regulamentação
está sujeita às forças do mercado e que é conseqüência de pressões dos grupos interessados; (ii) o segundo, de autoria
de R. Posner, sugere que a regulamentação persegue o interesse público, consubstanciado na correção das imperfeições
do mercado; (iii) o terceiro, também colocado por Posner, pelo qual a regulamentação seria dirigida ao interesse públi-
co, mas seus agentes reguladores se submeteriam a posteriori aos interesses dos respectivos grupos regulamentados (the
capture theory). Vide, neste sentido: G. Stigler, The theory of economic regulation, p. 3, e Richard Posner, Theories of
economic regulation, p. 335.

20 Segundo José Reinaldo de Lima Lopes, economia e direito possuem diferentes tipos-ideais. Via de conseqüên-
cia, as decisões serão avaliadas de forma diversa em cada um destes campos. No âmbito da economia a avaliação se dará
em termos de eficiência ou custo. Já na seara jurídica o critério definidor será o da legalidade. É por tal motivo que, ape-
sar de em um primeiro momento determinados atos implicarem uma redução de custo ou aumento de eficiência (no sen-
tido econômico da palavra), pelo fato de a “eficiência” e o “custo” não serem a razão ou sentido da ação, o direito tomará
rumo inverso ao do pensamento econômico (José Reinaldo de Lima Lopes, Raciocínio jurídico e economia, p. 142).

21 “The Chicago School model of antitrust policy dictates that allocative efficiency as defined by the market
should be the only goal of the antitrust laws” (Herbert Hovenkamp, Antitrust policy after Chicago, p. 213-84).

22 Segundo Pedro Mercado Pacheco, a AED seria um modelo para reinterpretar a cultura jurídica por meio de
uma linguagem tecnocrática, com o objetivo de reconstruir o discurso jurídico de modo a adaptá-lo às novas realidades
do mercado. A grande tarefa, segundo Pacheco, é satisfazer a necessidade de se integrar a AED com a vertente redistri-
butiva, ou seja, com o objetivo de corrigir as desigualdades econômicas (Pedro Mercado Pacheco, El análisis económico
del derecho: una reconstrucción teórica, p. 260 e 279).

23 Posner, sobre a discussão travada acerca dos debates morais e políticos da perspectiva econômica, ressalta: “the
role of economics in moral and political debate is to draw attention to consequences or implications that people igno-
rant of economics commonly overlooked. What you do with those consequences is your business. The basic job of the
economist is to remind us of the consequences, often though not always adverse or at least costly, of acts or practices
that we might otherwise think clearly good or clearly bad” (Richard Posner, Values and consequences: an introduction
to economic analysis of law, p. 10-11).

24 Belluzzo, ao comentar as conseqüências de tal concepção, faz severa crítica ao funcionamento da teoria, ressal-
tando que “o neoliberalismo também pode ser entendido como um projeto de retorno a uma ordem jurídica alicerçada
exclusivamente em fundamentos econômicos. Para tanto, é obrigado a atropelar e estropiar, entre outras conquistas da
dita civilização, as exigências de universalidade da norma jurídica. No mundo da nova concorrência e da utilização do
Estado pelos poderes privados, a exceção é a regra. Tal estado de excepcionalidade corresponde à codificação da razão
do mais forte, encoberta pelo véu da legalidade” (Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, Ensaios sobre o capitalismo no século XX,
p. 138).

25 Pedro Mercado Pacheco assevera que, segundo a Escola de Chicago, a única função do direito seria a de garan-
tir o tráfico mercantil, ou seja, na presença de falhas de mercado, a função do ordenamento jurídico seria a de reduzir
a existência dos óbices ao comércio e, por via reflexa, os custos de transação. Assim, mesmo quando tal objetivo se mos-
tra impossível, deve, então, o direito atuar como um mercado simulado (Pedro Mercado Pacheco, El análisis económico
del derecho: una reconstrucción teórica, p. 260).

26 Natalino Irti, L’ordine giuridico del mercato, p. 35.
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27 Talvez a solução seria aquela reportada por Ferrarese (Maria Rosaria Ferrarese, Diritto, mercato ed efficienza,
p. 456): “Un proggetto ambizioso, ma non impossibile, afferma Calabresi, sarebbe quello di ravvivare la prospettiva
dell’analisi economica del diritto integrandola com la teoria dei punti di partenza, com le teorie filisofiche ed economi-
che della distribuzione e com lo studio ‘scientifico’ dei valori”.

28 José Alexandre Tavares Guerreiro, Formas de abuso de poder econômico, p. 45 e ss.

29 Eros Roberto Grau e Paula A. Forgioni, Loterias: serviços públicos. Livre iniciativa/livre concorrência e
imposição de restrições à atividade dos lotéricos, p. 15-23.

30 Ronald Coase, The nature of the firm, p. 33-55, e The problem of social cost, p. 95-156.

31 W. Grimes, Brand marketing, intrabrand competition  and the multibrand retailer: the antitrust law of verti-
cal restraints, p. 83.

32 Douglass C. North, Institutions, transaction costs, and the rise of merchant empires, p. 24.

33 Nota-se, assim, que Coase não chegou a se aproximar dos institucionalistas, pois manteve um dos principais
dogmas neoclássicos, qual seja a busca de eficiência. Seu objetivo principal é remover os custos de transação para maxi-
mizar a eficiência, ou seja, atingir o ótimo paretiano. Assim, pode-se dizer que Coase foi o precursor da Nova Economia
Institucional, mas seus lecionamentos, ao menos no que concerne ao direito antitruste, ainda se remetem às concepções
da Escola de Chicago.

34 A modernização sistêmica está em situar a função social e, portanto, a eficiência econômica da atividade, no
plano da eficácia, na aplicação das normas e não, conforme outrora sustentado por Richard. A. Posner, no plano positi-
vo-normativo. Segundo o economista, na elaboração das normas jurídicas o legislador deveria atentar para as conseqüên-
cias e as alternativas – efeitos – visando atingir a melhor opção econômica. Sua teoria, muito embora economicamente
brilhante, é juridicamente frágil e imperfeita, pois incide na mesma falha do positivismo retórico de Kelsen e Ross, da
completude normativa.

35 Coase já chamava a atenção para este aspecto em 1937: “If one contract is made for a longer period instead
of several shorter ones, then certain costs of making each contract will be avoided” (The nature of the firm, p. 39),
embora não fizesse à época, a ligação direta com as restrições verticais, nem tirasse qualquer conclusão sobre compe-
titividade do tema.

36 Vide, neste sentido: Elizabeth Farina, Paulo Furquim de Azevedo e Maria Sylvia Macchione Saes,
Competitividade: mercado, Estado e organizações.

37 Enquanto à teoria jurídica cumpre estabelecer a estrutura diretiva e principiológica a permear as relações
jurídicas, limitando a autonomia privada, à teoria econômica compete atribuir medida e profundidade às referidas lim-
itações, mediante uma análise de eficiência.

38 Para uma descrição pormenorizada das externalidades, bem como da questão dos bens públicos, vide Maria
Rosaria Ferrarese, Diritto, mercato ed efficienza, p. 417-457.

39 Sobre as assimetrias informacionais e a seleção adversa como falha do mercado, vide George A. Akerlof, The
market of lemons: quality uncertainty and the market mechanism, p. 488-500.

40 O autor relata o problema da falha (assimetria) informacional e a conseqüente seleção adversa. Expõe, por
exemplo, a questão do mercado de carros usados (conhecido nos EUA como lemons), no qual o comprador não pode afe-
rir se está diante de um bom carro ou não. Assim, o proprietário de um bom carro não se vê recompensado pelo seu
produto, já que o adquirente não avalia a qualidade (George A. Akerlof, The market of lemons: quality uncertainty and
the market mechanism, p. 488-500). A informação assimétrica causa, ainda, o risco moral. Se a informação não é de
amplo acesso e uma das partes tem conhecimento de algo que a outra desconhece, diz-se que há informação assimétri-
ca. Tal ocorrência pode dar azo a duas ordens de problemas: a seleção adversa e o risco moral. A seleção adversa elimi-
na do mercado os produtos de boa qualidade porque o vendedor não consegue convencer o comprador sobre a qualida-
de do produto. O consumidor, ignorante quanto à qualidade do bem, aceita pagar um valor correspondente à qualidade
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esperada, que, por definição, é inferior ao valor de um bem de alta qualidade. Como conseqüência, somente os produ-
tos de qualidade inferior seriam comercializados, sendo excluídos do mercado aqueles bens de atributos mais valoriza-
dos. Já o risco moral consiste no comportamento pós-contratual da parte que possui uma informação e pode dela tirar
proveito em prejuízo da outra. Pode, então, estar-se diante de uma informação oculta, ou ação oculta.

41 O. Williamson, Assessing vertical market restrictions: antitrust ramifications of the transaction costs
approach, p. 95.

42 A “bounded rationality”, segundo Williamson, consistiria no fato de que o ser humano busca a satisfação de suas
necessidades mediante a maximização de suas utilidades em face das restrições de sua capacidade de processar as infor-
mações e as demais complexidades do ambiente em que atua.

43 Oliver E. Williamson, Calculativeness, trust, and economic organization, p. 250-275.

44 Confira-se a lição de Williamson, no original: “the ex ante costs of drafting, negotiating, and safeguarding an
agreement and, more especially, the ex post costs of maladaptation and adjustment that arise when contract execution
is misaligned as a result of gaps, errors, omissions, and unanticipated disturbances; the costs of running the economic
system” (Oliver E.Williamson, Mechanisms of governance, p. 379). Sobre o assunto, vide, ainda: Oliver E.Williamson,Why
law, economics, and organization, disponível em: <http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=255624>.

45 Segundo Ian R. Macneil: “The ten common contract behavioral patterns and norms are (1) role integrity
(requiring consistency, involving internal conflict, and being inherently complex); (2) reciprocity (the principle of get-
ting something back for something given); (3) implementation of planning; (4) effectuation of consent; (5) flexibility;
(6) contractual solidarity; (7) the restitution, reliance, and expectation interests (the “linking norms”); (8) creation and
restraint of power (the ‘power norm’); (9) propriety of means, and (10) harmonization with the social matrix, that is,
with supracontract norms” (Ian Macneil, Relational contract theory: unanswered questions a symposium in honor of Ian
R. Macneil: relational contract theory: challenges and queries).

46 Vide os comentários de Akerlof sobre esconder informações ao dissertar sobre os seguros e as conseqüências
prejudiciais de tal conduta no mercado respectivo (George A. Akerlof, The market of lemons: quality uncertainty and
the market mechanism, p. 488-500).

47 Ganho coletivo seria, neste caso, a melhor escolha social nos moldes da Teoria dos Jogos, cujo exemplo mais
difundido é o do dilema dos prisioneiros.

48 Confira-se a ampla análise feita por Paulo Furquim de Azevedo sobre os comportamentos das partes nos con-
tratos de franquia (Contratos: uma perspectiva econômica – texto fornecido pelo autor).

49 Segundo Van den Bergh, por meio das concentrações verticais, os custos resultam mais baixos do que em situações
de independência entre as partes (Roger van den Bergh, Introduzione – L’analisi economica del diritto della concorrenza).

50 Vide comentários feitos na nota n. 39 acima.

51 Ou seja, a assimetria informacional, como dito na nota anterior, causa o que a doutrina denomina de risco
moral, e tal fato tem extrema importância na elaboração dos contratos. Segundo elucida Paulo Furquim de Azevedo,
“para que os deveres acordados no contrato, assim com a transferência de diretos de propriedade, resultem efetiva-
mente em mudança de comportamento, é necessário que haja informações confiáveis sobre esse comportamento. Os
mecanismos de incentivo a uma ação ou controle (restrição a outro conjunto de ações) necessitam, para o seu funcio-
namento, da capacidade de discriminar ações desejáveis das indesejáveis. Entretanto, se o comportamento não é dire-
ta ou indiretamente observado, não há como discriminar ações e, portanto, o contrato perde a capacidade de orien-
tar um padrão mutuamente desejado de comportamento” (Contratos: uma perspectiva econômica – texto fornecido
pelo autor).

52 Na ausência de salvaguardas contratuais ao comportamento oportunista, os contratantes preferem lidar com
ativos de uso geral (não-específicos). Desta forma, a fim de possibilitar ganhos decorrentes do uso de ativos específicos,
os quais são, na maioria das vezes, maiores, faz-se mister que o contrato assegure a apropriação do retorno desses ativos
e reduza os possíveis custos derivados da dependência econômica das partes.
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53 Conforme elucida Paulo Furquim de Azevedo, “em que pese haver motivos de sobra para que as pessoas real-
izem contratos e possam dividir os ganhos resultantes da coordenação de suas ações, não é fácil transformar esse acor-
do em uma ação comum. Em outras palavras, mesmo estando cientes dos ganhos coletivos e desejosas em submeter-se
a uma restrição de comportamento, as partes podem não conseguir, de fato, impor para si os termos contratuais. O
problema de fazer cumprir os contratos – o que a literatura econômica denomina por enforcement – é um dos principais
elementos que define o desenho dos contratos. Como as partes desejam que seu acordo resulte em efetivo direciona-
mento de comportamentos, elas também acordam sobre aspectos do contrato que têm o papel de forçar o cumprimen-
to de seus deveres fundamentais” (Contratos: uma perspectiva econômica – texto fornecido pelo autor).

54 Nos dizeres de Williamson: “Depending on the particulars of the transaction, customer and territorial restric-
tions, exclusive dealing, or other franchise restrictions may be imposed” (Oliver E. Williamson, Why law, economics,
and organization, p. 23).

55 Para uma análise mais acurada: D.Turner,The definition of agreement under the Sherman Act: conscious paral-
lelism and refusals to deal, p.655.

56 “Under the Pareto Principle, if every person is better off under one policy then under another, the former is
deemed to be socially preferable” (Louis Kaplow e Steven Shavell, The conflict between notions of fairness and the
Pareto principle, p. 65).

57 Entre outros problemas, as condições marginais de Pareto não contemplam outros tipos de eficiências econô-
micas, somente a de trocas, de produção e de produção agregada, deixando de lado, por exemplo, a eficiência de varie-
dade de produtos, eficiência X e rent seeking, eficiência dinâmica e eficiência de custos de transação.

58 Segundo Nicholas Kaldor e J. R. Hicks, “A change in the social state is optimum if either: (i) Pareto optimali-
ty is achieved or (ii) those who have gained by the resource reallocation could compensate those who have been harmed
by it so as to leave the latter at least as well off as they would have been without the reallocation” (Welfare prepositions
in economics and interpersonal comparisons of utility, p. 549-552).

59 Vide, sobre a economia dos custos de transação, oportunismo e restrições verticais, Elisabeth Farina, Paulo
Furquim de Azevedo e Maria Sylvia Macchione Saes, A teoria de organização industrial e a economia de custos de
transação, p. 19-93.

60 Areeda e Kaplow expõem, uma a uma, as vantagens das restrições verticais, concluindo que optar pela inte-
gração, abrindo mão da autonomia entre as empresas, é uma questão de análise da relação entre o custo e o benefício
gerados (Phillip Areeda e Louis Kaplow, Antitrust analysis: problems, texts, cases, p. 630 e ss).

61 Oliver E. Williamson, Mechanisms of governance, p. 379.

62 “If the supply relationship faces more extensive hold-up problems, the best solution may be vertical integra-
tion, with all the parts of the body being procured internally rather than outside” (Bengt Holmstrom e John Roberts,
The boundaries of the firm revisited, p. 74).

63 Paula A. Forgioni, Os fundamentos do antitruste, p. 458.

64 Vide o exemplo colocado pelo Prof. Calixto Salomão Filho, na nota 70 abaixo.

65 Calixto Salomão Filho, Direito concorrencial: as condutas, p. 291.

66 Distribuição de recursos na sociedade não implica redistribuição de riqueza, mas apenas significa na questão de
se os recursos estão sendo aplicados nas atividades que os consumidores mais necessitam.

67 O free-rider se aproveita do aviamento de seu concorrente para angariar seus clientes. Consiste em um desin-
centivo ao investimento daquele terceiro, portanto.

68 Tal é a justificativa mais utilizada para se permitirem os acordos de franquia, juntamente do argumento de
manutenção da qualidade do produto (por meio das vendas casadas). Além disso, ao mesmo tempo em que a 
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franquia pode eliminar a concorrência entre os vários franqueados, é útil na medida em que aumenta a competição
entre os franqueadores.

69 Paula A. Forgioni, Contrato de distribuição, p. 329.

70 Como é o caso do exemplo citado pelo Prof. Calixto Salomão Filho, qual seja o dos supermercados: “Sua ten-
dência natural é arrefecer a concorrência intermarcas. Para maximizar seu resultado, esses tendem a elevar os preços de
todos os produtos semelhantes para próximo do produto mais caro. Essa é uma forma de reverter parte (a maior possí-
vel) do resultado das vendas para o setor da distribuição/revenda. Se o revendedor não alçasse os preços nada mais faria
do que respeitar as margens negociadas com os produtores. Elevando o preço dos produtos a ele oferecidos pelos pro-
dutores por preços mais reduzidos e vendendo, conseqüentemente, todos os produtos similares a preços semelhantes,
homogeneiza a demanda e maximiza seu lucro total (sua receita sobe em especial em relação aos produtos a ele vendi-
dos por preços mais baratos). Nada mais faz do que promover um cartel (involuntário) entre os produtores” (Calixto
Salomão Filho, Direito concorrencial: as condutas, p. 305-306).

71 Calixto Salomão Filho, Direito concorrencial: as condutas, p. 306).

72 Este é o caso da franquia, já exposto na nota n. 68 acima. O Prof. Calixto assevera que “toda vez que a restrição
à concorrência for imprescindível para garantir o acesso ao mercado sem concentração vertical, a restrição será lícita,
por pró-concorrencial. É o que ocorre, por exemplo, na hipótese da franquia” (Calixto Salomão Filho, Direito concorren-
cial: as condutas, p. 312).

73 Tal análise precisa, ainda, ser realizada, tendo em vista a observação de suma relevância feita por José Reinaldo
de Lima Lopes, qual seja a de que “os mercados parecem ineficientes para prover, por sua lógica própria, os bens coletivos
(indivisíveis) e a inclusão social (solidariedade)” (José Reinaldo de Lima Lopes, Raciocínio jurídico e economia, p. 167).

74 Mesmo Williamson aponta eventuais efeitos nefastos das restrições verticais (L. A. Sullivan e Warren S. Grimes,
The law of antitrust: an integrated handbook, p. 293).

75 Não se ignora o fato de muitos discordarem da visão de que as normas antitruste podem ser utilizadas como
instrumento de política econômica. No entanto, não se pode olvidar que, de fato, isto tem ocorrido com cada vez mais
freqüência e que constitui em uma realidade inegável nos dias atuais.

76 Como já salientava Dworkin, a lei reflete valores e objetivos outros que a mera eficiência alocativa (Ronald
Dworkin, Why efficiency?: a reply to Professors Calabresi and Posner, p. 563-590). Considerando os lecionamentos da
Escola de Chicago, os indivíduos ou grupo de indivíduos não são importantes como centros de interesses, mas apenas e
tão-somente como instrumentos de aumento da riqueza global, razão pela qual a teoria recebe profundas críticas, tanto
daqueles que entendem ser a redistribuição o único objetivo de preocupação da norma jurídica como de outros que
entendem como sua função a maximização da riqueza e a distribuição.

77 Positivado, no Brasil, no art. 54, II, da Lei 8.884, de 01.06.1994.

78 Como já esclarece Calixto Salomão Filho, citando Eros Roberto Grau, em sua obra Direito posto e direito pressu-
posto, “o caráter histórico do reconhecimento dos valores socialmente aceitos já foi aqui mencionado e é admitido pelo
próprio ordenamento jurídico ao considerar, por exemplo, o costume como fonte interpretativa (CComercial, arts. 130
e 131). Note-se que é absolutamente irrelevante se a inserção dos valores sociais se faz no momento da emanação da
norma ou de sua concretização (por meio da interpretação), no momento da aplicação (Calixto Salomão Filho, Direito
concorrencial: as estruturas, p. 45, nota 9). Naturalmente, nesta última parte, aparentemente estar-se-ia a negar a teoria
de Dworkin, especialmente quando este se refere às limitações do aplicador da lei. Apesar de este trabalho buscar ape-
nas analisar as regras de comportamento do agente econômico no mercado, não tendo qualquer pretensão de adentrar
a filosofia do direito, deve-se ressaltar que este aparente conflito não é real, ao menos no sentido abarcado neste artigo,
já que o juiz não estaria a “criar” ou “modificar” qualquer norma, mas apenas a exercer o processo interpretativo.
Outrossim, a utilização de tal método de concretização, novamente segundo o Prof. Calixto Salomão Filho (ibidem, p.
45), requer uma incorporação de valores sociais no momento da aplicação e, por tal razão, aproxima-se muito dos mod-
elos institucionais, mais especificamente do institucionalismo constitucional dos alemães. Assim é que “as regras jurídi-
cas no campo econômico mudam necessariamente de natureza. Não é mais possível admitir que existam apenas, de um
lado, regras de proteção a direitos individuais econômicos e, de outro, apenas normas-objetivo, fins e objetivos do
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processo econômico. As primeiras – como, por exemplo, o direito de propriedade –, típicas do Estado Liberal, são insu-
ficientes para atender às necessidades de natureza coletiva, típicas da sociedade atual. As últimas, dependendo forte-
mente de sua compatibilização e mediação de interesses às vezes até ideologicamente opostos (como ocorre, por exem-
plo, com os princípios da livre iniciativa e da justiça social), carecem frequentemente de eficácia aplicativa”, necessitan-
do, como dito, do método de concretização acima explicitado.
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