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Abuso Econômico e o Caso da Lei 8.002 

Luiz Guilherme Schymura de Oliveira

Sérgio Ribeiro da Costa Werlang-

1. Introdução 
Ao longo deste século a expressão "abuso econômico" tem sido 

amplamente utilizada. Várias empresas têm sido enquadradas no que veio a 

ser denominado de leis de "abuso do poder econ6mico"1. 

Neste trabalho apresentam-se os motivos econômicos que levaram as 

diversas nações do mundo a elaborarem legislações contra a prática de preços 

abusivos2 . Os formuladores da legislação, contudo, devem avaliar 

cuidadosamente os efeitos de cada uma das leis sobre as diversas instituições 

e indivíduos que compõem uma economia. Caso contrário, ao invés de 
proporciornar-se um aumento no bem-estar da coletividade, pode-se estar 

gerando um grande prejurzo à sociedade. 

É objetivo deste artigo mostrar que tal fatq ocorre com a Lei 8.002, de 

14fJ/1990. Ou seja, esta Lei, quando aplicada indiscriminadamente, pode 

prejudicar os consumidores. Por facilidade de exposição o trabalho divide-se 

em 5 seções. A seção 2 apresenta as razões que levam o Estado a intervir na 
economia. A seguir, a seção 3 discute o que seriam os princfpios gerais de 

uma legislação "antitrusr'. 

A seção 4 introduz um exemplo de relação entre fornecedores, que 

produzem uma mercadoria monopolisticamente, e seus distribuidores. Mostra

se que uma alteração forçada da relação contratual entre estas duas partes é 

prejudicial ao consumidor. Por fim, na última seçio, verifica-se que a Lei 8.002 

impossibilita a contratação do distribuidor pelo fornecedor em um caso 
especffico. E, neste caso, o contrato que a Lei obstrui é melhor para todos os 

consumidores do produto. Conclui-se com uma sugestão de alteração do texto 
da Lei 8.002, através da utilização de um mecanismo que permite flexibilizar a 

aplicação da mesma. O apêndice contém o texto da Lei 8.002. 

2. Por que não o "Ialuez-falre"? 

A liberdade econômica total e indiscriminada já não faz parte da vida 

dos cidadãos do mundo, desde que foi a responsável pela grande depressão 

americana, iniciada em 1929. É importante que se saiba por que o Estado, ou 

a coletividade, deve ter algum grau de ingerência nas transaçOes entre 



individuos. Em outras palavras, é fundamental que seja compreendido por que 

o Estado deve cercear parcialmente a liberdade de escolha individual. A razão 

básica para tal reside no principio econômico seguinte: 

"A livre escolha Individuai pode levar todos, Inclusive aqueles que 

fazem as escolhas, a uma situação pior do que se houvesse 

alguma restrição à liberdade Indlvldual-. 

Embora seja aparentemente paradoxal, este princípio é a justificativa 

para a existência de um Govemo e de regras nas sociedades. Para que fique 

clara a sua validade, expõe-se um problema econômico clássico, conhecido 

como o dilema dos prisioneiros. 

o dilema dos prisioneiros. Esta estória passa-se nos EUA, de modo que a 

aderência à Lei brasileira não é total. Dois assaltantes, que já eram 

procurados por delitos menores, participaram juntos de um assalto e foram 

presos. Contudo, não havia provas suficientes para condená-los pelo delito 

maior, que foi o assalto. Caso eles fossem condenados por este assalto, 

ficariam presos por 8 anos. Por outro lado, caso eles não pudessem ser 

condenados pelo assalto, ambos seriam condenados apenas pelos delitos 

menores, e ficariam presos por 1 ano. Desta forma era imprescindfvel que 

howesse uma confissão de pelo menos um dos dois bandidos. Nos EUA é 
posslval que seja feitO um acordo com o prisioneiro que diminua sua pena se 

este colaborar com a Lei. Assim sendo, cada prisioneiro foi contactado 

independentemente, e a cada um deles foi exposto um acordo. O acordo era 

simples: se um prisioneiro confessasse sozinho que ambos participaram do 

assalto, este seria solto de imediato e o outro iria ser preso por 10 anos (um 

adicional na pena por não colabOrar com a Lei). Se ambos confessassem, 

ambos iriam ser condenados pela pena de 8 anos. 

A decisão de cada prisioneiro era feita isoladamente, sem que pudesse 

comunicar-se com o outro e sem conhecimento da decisão do outro. pergunta

se: que decisão amboS tomaram'? Um pouco de reflexão mostrará que ambos 

confessaram. Com efeito. cada um pensou o seguinte: "Caso meu 

companheiro confesse, eu prefiro confessar também, uma vez que ficaremos 

presos por 8 anos, enquanto que se eu não confessar ficarei preso por 10 

anos. Por outro lado, se meu parceiro não confessar, eu continuo a preferir 

confessar, pois neste caso serei solto de imediato, ao passo que se não 



confessar, ficaremos ambos presos por 1 ano. Dessa maneira, qualquer que 

seja a atitude de meu companheiro, eu sempre vou preferir confessar." 

Note que esta situação é extremamente ilustrativa: a livre escolha dos 

prisioneiros levou-os a confessar e ficar presos por 8 anos, enquanto que se 

fosse possível forçá-los a não confessar, ambos ficariam presos apenas por 1 

ano, que é um resultado melhor para ambos. Ou seja, se fosse possível 

perguntá-los antes de terem feito a escolha se gostariam de ter sua liberdade 

individual cerceada de forma a não permitir que confessassem, ambos os 

prisioneiros teriam votado pela restrição. 

Aplicação a outros problemas. O racionale por trás do dilema dos 

prisioneiros, que ilustra o princípio de que a liberdade individual total, ou o 

"Iaissez-faire", não é sempre desejável. pode ser aplicada a diversos 

problemas econômicos do dia-a-dia. Vejamos. por exemplo. por que as forças 

armadas devem ser governamentais. Se· elas fossem privadas e 

independentes do governo. teriam que ser financiadas de algum modo 

voluntário. Ora. ocorre que nenhum cidadão tem interesse de contribuir para 

as forças armadas. visto que sua contribuição seria sempre pequena em 

relação ao total e portanto o fato de contribuir. ou não. não teria impacto na 

existência das mesmas. Portanto. se um cidadão nio contribursse, ainda 

assim as forças armadas existiriam. Sendo a função das forças armadas a 

proteção das fronteiras, este cidadão recalcitrante contaria com os seus 

serviços mesmo sem pagar pelos mesmos. Conclui-se que se fossem privadas 

as forças armadas não existiriam, por falta de quem tivesse interesse em 

financiá-Ias. Logo, justifica-se a cobrança compulsória por parte do Governo 

de impostos. cujos proventos são, em parte, para o financiamento das forças 

armadas. Note-se que a cobrança compulsória de impostos é uma restriçio à 
liberdade individual. 

Outros problemas costumeiros para os quais se vê a necessidade de 

intervenção governamental, e por conseguinte a restrição à livre escolha total, 

são: a existência da policia pública, a necessidade da existência de ensino 

público (não de forma exclusiva). e a necessidade de financiamento 

compulsório de parte da infraestrutura urbana. 
O problema de limitação ao abuso econômico também encaixa-se 

dentre estes: há vários casos em que faz sentido do ponto de vista do bem

estar da coletividade que o Governo intervenha coibindo certas práticas de 

comercialização alou transação. É o que será visto nas próximas seções. 



3. Principias básicos de uma legislação "antltrust" 
Um ponto que deve ser ressaltado na questão da liberdade econômica é 

o da relação entre as empresas e destas com os consumidores. É de 
conhecimento público que muitas empresas comportam-se de forma nociva à 
sociedade. Como visto na seção anterior, cabiam medidas governamentais 
que impedissem estas práticas danosas. Ao longo deste século muito tem sido 
discutido a respeito da tentativa de criação de uma legislação "antitrust" 
completa e inquestionável. 

As primeiras idéias que surgiram em séculos anteriores eram as de criar 
impedimentos à construção de mercados monopolistas. No entanto, observou
se que monopólios não eram tão prejucliciais à sociedade como se pensava. 
Por saberem que a descoberta de um novo produto lhes proporcionaria a 
posição de monopolistas, mesmo que temporariamente, os empresários tinham 
um grande incentivo em investir na criação de tecnologia, em novos 
medicamentos, etc .. Assim, coibir o monopólio não seria uma medida sensata. 
Contuclo, um problema continuava sem solução: muitas firmas utilizavam seu 
grande poderio econômico de forma prejudicial ao bem-estar social. A 
questão, entretanto, só foi resolvida após a criaçnao do conceito de 
monopolização. Uma firma é dita monopolizadora quando esta adquire lucros 
através de do uso de mecanismos inibidores à concorrência. Slo exemplos de 
práticas monopolizadoras a coação frsica a competidores, o "dumping" e a 
criação de dificuldades para que a firma concorrente adquira matéria-prima. 

Uma firma que fosse enquadrada como monopolizadora deveria sofrer 
alguma forma de penalização. Esta colocação pode ser comprovada no 
parágrafo abaixo retirado da seção 2 do "Sherman Antitrust Acr, a primeira lei 
"antitrust" norte-americana, datada de 1890: 

Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine ar 

conspire with any other person or persons, to monopolize any part of the frade 
or commerce among the several states, or with foreign nations, shall be 

deemed guilty of a felony ... 

Os debates que vieram a seguir e que permanecem até os dias de hoje 
sem uma resposta conclusiva estão ligados à indagação: como saber se uma 
determinada empresa está agindo de maneira monopolizadora?3 



4. Contratos entre fornecedores e distribuidores: o caso geral 
Esta seção preocupa-se em estudar alguma tentativa de monopolização 

por parte do fornecedor ou de algum de seus distribuidores quando da 
assinatura de um contrato. 

Passa-se a descrever o funcionamento desse mercado. Nesse 
segmento da economia existe uma firma fornecedora que produz 
monopolisticamente uma determinada mercadoria. O objetivo de tal firma é 
fazer com que o bem chegue às mãos dos consumidores da maneira mais 
batata possível, para que seu lucro possa ser o máximo possível. Esta firma 
produtora pode fazer a entrega de sua mercadoria de duas maneiras: ou ela 
entrega diretamente, ou o faz através de distribuidores que têm contratos com a 
fornecedora para tal. 

O que levaria um fornecedor a contratar os serviços de distribuidores 
extemos? A resposta. que é simples, é que o lucro total (isto é, incluindo o 
lucro da produção e da distribuição) teria que ser maior no caso da contratação 
de serviços de intermediários para a distribuição da mercadoria do que no 
caso de distribuição direta pelo fornecedor. Então, como o luao dO produtor 
seria maior se este contratasse distribuidoras, necessariamente a mercadoria 
passa a ter custos menores. o que faz com que possa ser entregue aos 
consumidores com preços mais baixos. 

Claramente, na situação descrita acima o fornecedor que se utiliza de 
distribuidores fê-Io de forma que seus custos totais baixassem e, portanto, está 
beneficiando os consumidores em última instância. Assim, este fornecedor 
jamais pode ser enquadrado como monooolizadQr. 

5. Os problemas associados.. lei 8.002: uma sugestio 
Na seção anterior ressaltou-se a importância dos contratos entre 

fornecedores e distribuidores. Verificou-se que o produtor sempre proporá às 
distribuidoras contratos que gerem uma diminuição no custo total de entrega 
do bem aos consumidores. Portanto, quando se criam restrições às cláusulas 
contratuais que permitem que um acordo entre fornecedores e distribuidOres 
seja feito, está-se correndo o risco de estar proporcionando um aumento na 
estrutura dos custos da indústria. 

Imagine uma situação em que um fomecedor detecte que é menos 
oneroso deixar o encargo da propaganda com seus distribuidores. O produtor 
procuraria, através do contrato de distribuição. repassar ao intermediário a 
obrigação em fazer o Rmarketing" do produto. Dessa forma, qualquer 



legislação que impedisse esse tipo de cláusula seria perdidosa ao bem-estar 
social. 

No entanto, a Lei 8.002 estabelece que ninguém pode recusar a venda 
de produto a quem se proponha a pagar à vista pelo preço de mercado. 
Portanto, um intermediário que não tenha assinado contrato com o fornecedor 
e, portanto está desobrigado de fazer o "marketing" do produto, pode exigir que 
a mercadoria lhe seja entregue pelo preço de mercado. Isso cria uma situação 
em que ninguém quererá assinar um contrato com o produtor comprometendo
se com a propaganda. Como se pode depreender, a Lei 8.002 funciona como 
um impedimento à cláusula de repasse das obrigações de propaganda. O 

que, como visto anteriormente, cria um aumento no custo total da mercadoria 
ao consumidor, sendo, então, nociva ao consumidor. 

Em resumo, embora superficialmente a Lei 8.002 funcione como 
inibidora ao abuso econOmico, e em muitas situaç98s de fato o seja, no caso 
particutar de contratos entre fornecedores e distribuidores esta Lei causa perda 
de bem-estar aos consumidores. 

Uma augeatão. A legislação brasileira já permite, em alguns casos, que haja 
alteração das regras gerais básicas de abuso do poder econOmico, desde que se 
possa justificá-Ias do ponto-de-vista econômico. Esta prática, comum no direito 
consuetudinário, tem que ser aplicada no combate ao abuso econOmico, uma vez 
que os problemas são sempre extremamente especfficos. Alguns exemplos deste 

aspecto no Brasil podem ser observados nos textos abaixo (os trechos 
sublinhados são ênfase nossa): 

Lei 8.158 de 811/1991: 

• Art 3Q. - Constitui infração à ordem econOmica qualquer acordo, deliberação 
conjunta de empresas, ato, conduta ou prática tendo por objeto ou produzindo o 
efeito de dominar mercado de bens ou serviços, prejudicar a livre concorrência ou 
aumentar arbitrariamente os lucros, ainda que os fins visados não sejam 
alcançados, tais como: 

VII - recusar, injustificadamente. a venda de bens ou a prestaçio de serviços, 
dentro de condições normais aos usos e praxes comerciais." 

Lei 8.158 de 8/111991: 

"Art. 22 - Na apuração e correção dos atos ou atividades previstos nesta Lei, a 
autoridade levará em conta. primordialmente. os efeitos econOmicos negativos 



produzidos no mercado. ainda que não se caracterize dolo ou culpa dos agentes 

econômicos. " 

Lei 7.784, de 28/6/1989: 
"Art. 12. - O artigo 11 da Lei Delegada nQ. 4, de 26 de setembro de 1962, passa a 

vigorar com a seguinta redação: 
'Art. 11 - Fica sujeito à multa, variável de 500 a 200.000 Bônus do Tesouro 

Nacional - BTN, sem prejuízo das sanções penais que couberem na forma 

da lei, aquele que: 

g) efetuar vendas ou ofertas de venda, compras ou ofertas de compra que 

incluam uma prestação oculta, caracterizada pela imposição de transporte, 

seguro e despesas ou recusa de entrega na fábrica, sempre que esta 

caracterize alteração imotivada nas condições costumeiramente praticadas, 

visando burlar o tabelamento de preços.' " . 

Dessa maneira, sugere-se que o Inciso I do Art. 12. da Lei 8.002 passe a 

ter a seguinte redação: 
"I - recusar. injustificadamente. a venda de mercadoria diretamente a quem se 

dispuser a adquiri-Ia. mediante pronto pagamento. ressalvados os casos de 

intermediaçio regulados em leis especificas.· 



Notas 
1. Para citar um exemplo, em nosso país a indústria farmacêutica está sempre 
sendo ameaçada de ser processada pela Lei 8.158, de 8/1/1991. 

2. Na experiência internacional pode-se destacar o enquadramento no 

"Sherman Antitrust Act" , a primeira legislação "antitrust" norte-americana, da 
Stanford Oil Company em New Jersey, em 1991. Outros exemplos podem ser 

encontrados em Scherer(1990). Uma análise mais detalhada de algumas 
experlências internacionais pode ser vista em Swan(1980), Blair e 
Kaserman(1983), Evans(1983), Borenstein(1990) e Taishoff(1990). 

3. Uma visão teórica do ponto-de-vista econômico mais detalhada do 
"Sherman Antitrust Act" pode ser encontrada em Letwin(1965), Bork(1966) e 

Scherer(1990). 
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121. A OPEllTA AOREOADA E O MERCADO DE TRABALHO - Mlrio Hmqae SimoaIm • 
Rubeos Peuba Cyme - 1988 ( ..... ) 

111. JNá.CIA INFLACIONÁRIA E INFLAçÃO 1NER.CIAL - Mlrio Hearique SimaaIeo - 1988 
( •• g:~.) 

123. MODELOS DO HOMEM: ECONOMIA E ADMlNlSTRAÇÃO - ÂIIIOIÚo Mlria da Silven-
1988( ...... ) 

114. UNDBRlNVOJNClNG OF EXPORTS, OVPJUNVOJNCJNG OF IMPOR.TS, AND THE DOLLAR. 
PR.Fl4ItJN ON THE BLACK MA1UCET - F.1iIIIIdo ... Boi ... Bno., a-.. Peaba c,.. • 
M.-coI COItaHol..a - 1988 (...-.,) 

115. O REINO MAGICO DO CHOQUE BEl'EkODOXO - Femmdo ele Holmela Bno., ADlaaio 
Sal ... P...,.BnaIIo , Clovi. de F.-o - 1988 ( .... Ü») 

126. PLANO CRUZADO: CONCEPÇÃO E O BRRO DE POÚl1CAFlSCAL - a-.. Peaba c,.. -
1918( .... ) 

127. TAXA DE JUROS FLUTUANTE VERSUS colUlBCAo MONETÁRIA DAS PUSTAÇOP3: 
UMA COMPARAÇÃO NO CASO DO SAC E lNFLAçAo CONSTANTE - Clovi .... F.-o -

1988( ....... ) 
118. cAP1'roLo D - MONBTAR.Y CORREC'l10N AND REAL INI'EREST ACCOUNl1NO - ..... 

P .... Cyme - 1988 ( ... ..,) 
119. cAP1'roLo m -INCOMEAND DEMAND POUClES IN BRAZIL -.... Ptmbac,.. - 1988 

( .. ,d_> 
130. cAP1'roLo IV - BRAZIUAN ECONOMY IN TBE FJUH'11ES AND '1'BB DEBT ClUSIS -

a.-. PtaIa c,.. -1988 ( ..... > 
131. TBE BlAmJAN AGRICULTURAL POUCY BXPERJBNCE: RAll0NALE AND FO'l'URB 

DJRECTlONS - Aaavaio Sal ... P .... lk ... - 1981 (' .. ..,) 
131. MORATÓRIA INTERNA, DtvJDA PúBUCA E JUROS REAIS - Mlria Sima But,. MIrqUtI 

, sqio Ribeiro da Coa WtrI.,. - 1988 (fIIC*do) 

133. cAP1'roLo IX - TEORIA DO CRESCIMENTO ECONÔMICO - Mlrio Bmque Sm.o...o -

1988( ....... ) 



134. CONGFLAMENTO COM ABONO SALARIAL GERANDO EXCESSO DE DEMANDA -
Joaquim Vi,iraFwniraLevy, SérJio Ribeiro daCOIta Wwilll8 -1988 ("lotado) 

USo AS ORIGENS E CONSP.,QU2NCIAS DA lNPLAçAo NA AMÉlUCA LATINA - F.II_do de 
HolaadaBarbola - 1988 < ..... ) 

136. A CONTA-CORRENTE DO GOVERNO - 197011981 - Mlrio H...-ique SimoDIeo - 1989 

( '118114:.10) 
137. A RBVJEW ON THE 1HEORY OF COMMOW ICNOWl..BOOE - Séqio Ribeiro da CoIta 

W ..... -I989( ..... ) 
138. MACROECONOMIA - Fenamdo de HollllllaBarbola - 1989 (lIiPAiido) 

139. TEORIA DO BALANÇO DE PAGAMENTOS: UMA ABORDAGEM SlMPUPICADA - Joio 
Luiz T ... iro BmoIo - 1989 ( • .,...,) 

140. CONl'AJUlIDADE COM JUROS REAlS -.... P .... c,.. -1989 <til ''liii0) 
141. CRFDrr RA'l10NlNG ANO 'l1IE PERMANENT lNCOME HYP01'HP.SIS - Vi .. MUipl, 

Toaay TIa. o.a,1 Vi~ stqio RiMiro da eo.ea Wwi1118 - 1989 ('"M_) 

142. A AMAZÔNIA BRASILEIRA - Ney Coe de Oliveira - 1989 ( ....... ) 
143. DESÁGIO DAS LFT. E A PROBABUmADE lMPÚcrrA DE MORATóRIA - MIria Silvia 

B..tos M ..... Séqio Ribeiro da Coa WerI ... -1989 (...,...) 
144. 'l1IE LDC DEBT PROBLEM: A ~TBEORETICAL ANAUSYS - Mlrio Rtmi .... 

S ........ sqio Ribeiro da COIta W ....... - 1989 (fllttiido) 

145. ANÁLISE CONVEXA NO ID - Mlrio s-iqae SiDMDm - 1989 (eagutllllo) 

146. A CONTlloVÊRSIA MONETARJSTA NO HBMISJiÊRIo NORTE - P ..... de Ro 
BarboIa-I989 ( .. ,tAado) 

147. FISCAL REPOllM AND STABDJZA110N: TBE BRAZIUAN EXPBRIENCE - P ..... ele 
Rollada~ ADlaaio SaI..- P .... BI ... e CloviI ele p." - 1989 ( ..... ) 

148. RETORNOS EM mucAcAo NO BRAS1L: 1976/1986 - c.l0I &.a sm.o- Lal e Séqio 

Ribeiro da Coa W ....... - 1989 (wgratlo) 

149. PREPElENCBS, COMMON ICNOWl..BOOE AND SPECULA'l1VE mADE - J ... Dvw, 
Vi __ Màiple SQio Ribeiro daColta Werlq -1990 (wp.) 

150. mucAÇAo E DJSTBlBmcAo DE RENDA - c.l0I &.a S ...... Lal e Séqio Ribeiro 

eo.ea Wwi1118 - 1990 < ..... ) 
151. OBSERVAÇÕES A MARGEM DO TRABAlBO NA AMAZÔNIA BRASILElRAN - Ney Coe ele 

Olmira - 1990 ('BiCAacIo) 
1S2. PLANO COu,oR: UM .GOLPE DE MPSI'I.E CONTRA A lNFLAÇAO? - F"" de Boi ... 

BarboIa - 1990 (, .. DâKIo) 



153. O EWJ1'O DA TAXA DE JUROS E DA lNCER.TEZA SOBRE A CURVA DE PHIUlPS DA 
ECONOMIA BRASlLEIRA - Rio.do de Olmo ClMlftIIti - 1990 (...,...) 

154. PLANO COLLOR: CONTRA A FAcnJALIDADE E SUaESTOES SOBRE A CONDUçÃO DA 
POIÍ11CA MONETÁRIA-FISCAL - RubeaB Peaba c,.. - 1990 ( • .....,) 

155. DEPÓsrroS DO TESOURO: NO BANCO CENTRAL OU NOS BANCOS COMERCIAIS? -
R.-. P ... eyme -1990 ( ..... ) 

156. SISTEMA FINANCEIRO DE HABrrAçÃO: A QUESTÃO DO DESEQlJILÍBlUO DO FCVS -

C\o~ de FIrO - 1990 (...,...> 
157. COMPI.EMENTO DO FASCíCULO ND 151 DOS "ENSAIOS ECONOMICOS· (A AMAZONIA 

BRASlLEIRA) - Ney Coe de Olmo - 1990 ( .. ,d.to) 

158. POúTICA MONETÁRIA 6TJMA NO COMBATE A INFLAçÃO - P,," de Bol __ 

&.bola - 1990 ("loCado) 

159. TEORIA DOS l000S - CONCEITOS BÁSIcos -Maio H..-ique s--.. -1990 (...-ao) 

160. O MBllCADO ABERTO BRASlLEIR.O: ANÁLISE DOS PROCFDIMBNTOS OPERACIONAIS 

- F.II ... do de Boi" &.bola - 1990 (fi"") 
161. A RELAçÃO ARBIl'RAGBM EN1ltB A OR1N CAMBIAL E A ORTN MONE'I'ÁlUA - Luiz 

Guilherme Sdlyaa'ade Oliveira-199O (,,,ado) 

162. SlJBADDl'l1VE PROBABlLll1BS ANO POIlTFOUO JNBll'11A - Mlrio R..-iqae SÍIDoIIRII • 
S4qio Ribeiro da Coa W ....... - 1990 (,,,liii0) 

163. MACl.OECONOMIA COM M4 - c.t0l1'Vlll S ...... LeII. SQio Ribeiro da eo... W ..... 

-1990 ('""') 
164. A RE-BXAMlNATlON OF SOLOW'S GllOWl1l MODEL WlI'B APPUCATlONS TO 

CAPITAL MOVBMPRl'S - NeIDr'o SawcbRmao - 1990 ( ..... ) 
1". THE PUBUC CHOlCE SEDmON: VAlUATlONS ON TBE THPME OF SClEN11PIC 

WARPARE - Alâaaio MlriadaSiMira-199O (,"rAado) 

1"~ TBE PUBUC CHOPICE PERSPBCl1VE AND ICNIGRTS lNS'ltl'UTlONAUST BENT -
Amaaio MIria da Simira - 1990 (.;pCwJo) 

167. THE JNDE'l'DMlNATlON OP SENlOR - ADlaaio Maria da Silveira - 1990 ( .... ) 
168. lAPANBSEDJRECI' JNVES1MENT lN BRAZIL - NIIIIIro Sawcbllivmo - 1990 (ngotIdo) 

169. A CAIlTEIRA DE AÇÕES DA CORRETORA: UMA ANÁUSE ECONOMlCA - Luiz 
GuiJIwrme SchjiiDade 0Imira-I991 (...,...) 

170. PLANO COLLOR.: OS PlUMEIROS NOVE MESES - ClovU de F.., - 1991 (....,..,) 
171. PERCALÇOS DA JNI)EXAÇÃO EX-ANTE - ClovU de F.., - 1991 (...,...) 
172. NOVE PONTOS SOBRE O PLANO COLLOIl D - R-.. Peabac,.. - 1991 ( ..... > 



173. A DINÂMICA DA HIPERINFLACAO - F.a.do de Ho'" BaiJoa. W.dyr M1miz Oliva • 
Elvi.M.-.b s.JhID - 1991 (...,....,) 

174. LOCAL CONCAVJPJABlUTY OP PREPERBNCES ANO DErERMlNACY OP EQUIIJBlUUM 
- Mlrio Rui Hlcoa, SQio Ilibeiro da CoD WerI.,. - .... 0 de 1991 ( .... ) 

175. A CONTABUIDADE DOS AGREGADOS MONETÁRIOS NO BRASIL - C.nOlIvao Simoaaa 
LnI. Síqio Ribeiro daCOIIa Werl ... - .... 0 de 1991 (,,,lido) 

176. HOM<TIBEI1C PREPERENCES - J ... Dow • sqio Ribeiro da Coa Werl.,. - 1991 
( ..... ) 

177. BAlUlEIRAS A ENTRADA NAS lNDOSTIUAS: O PAPEL DA FIRMA PIONEIRA - Luiz 
Oai ....... Schyande Oliveira-I991 ('.c ... ) 

178. POUPANÇA E CIP3CJMENTO ECONÔMICO - CASO BRASILEIllO - Mmo Hlll"iqae 
SiuI .... -.,.ao 1991 (...,....,) 

179. EXCESS VOLA11UI'Y OF STOCIC PRICES ANO ICNIGR'l'IAN UNCERTAJNTY -J_ Dow 
.~oRibeirodaeo...W"' ... -1991 (,.,DWdo) 

180. BRAZIL - CONDmONS POR RECOVERY - MIno Hflliqae SimaaIea - 1991 (lIIuc.Iu) 
181. THE BB.AZIIJAN EXPElUP.NCE wrm ECONOMY POUCY llEPOllMS ANO PROSPEC1'S 

FOR. mE Ft1l'URE - P .... de Hot.adaBnola - Deaablo de 1991 (I,,~_) 
182. MACR.ODINÂMICA: OS S1STBMAS DINÂMICOS NA MACR.OECONOMIA - PeI1IDdo de 

UoillldaBlrbala-Detaaaodel991 (eq __ ) 

183. A EPICI8NCIA DA lN"IPJlVENçAO DO PSrADO NA ECONOMIA - F .... de Ho 
BnoIa- Duwaào de 1991 ( .. ..,) 

114. ASPBCI'OS ECONÔMICOS DAS BMPUSAS PSI'ATAIS NO BRASIL' 
T.ELECOMUNICAçOES, ELBnUCD>ADE - P .... de Hollllda BaiJoa. "-I J ....... 
Leu. CaI_láio Jaqe Pila .1Y1io '-h. Arteiro - Dezttajco de 1991 ( ..... ) 

185. THE EX-ANTE NON-OFl1MAlllY OF mE DEMPS'lEk-scHAPBR. UPDATJNG RULE 
FOR AMBIGUOUS BEI'.IEPS - Sérwio Ribeiro da Coa W ....... J_ Dow - p..., •• iro de 

1992(1.--) 
186. NASH EQUILIBIUUM UNDEll ICNIGH'I1AN UNCEllTAJNl'Y: B1lBAICING DOWN 

BACKWAID nmuCI10N - J_ Dow • SQio R.ibeiro da Coa w ...... - Pnweiro de 

1992 (l.aCado) 

187. REPORMA DO SIS'I'EMA PlNANCEIllO NO BRASIL E "CEN'I'RAL BANIaNG" NA 
ALEMANHA E NA AUST1UA -~ P .... c,... -P"MeDo de 1992 < ..... ) 

188. A INDE'l'ER.MINACAo DE SF.NIOR: ENSAIOS NOR.MA11VOS - Amamo Mm. da Simira -
MIqO _1991 (...,....,) 

189. REFORMA TlUBUTÁlUA - Mmo Heari SiDaaaRn - MII"fO de 1992 ( ) 



190. BlPERlNFLAÇÃO E O REGIME DAS POÚ'l'ICAS MONETÁRIA-FISCAL - F8I'II8IKio de 
Hol .. da B.-boa e Elvia M ... b SalbllD - M.-ço de 1992 (eqotado) 

191. A CONS'ITI'UlçAO, OS JUROS E A ECONOMIA - Clovi. de Faro - Abril de 1992 (easpado) 
192. APUCABlLlDADE DE TEORIAS: MICROECONOMIA E ESTRATÉGIA EMPRESARIAL -

AláDio Maria da Silveira - Maio de 1992 (..,ado) 

193. INFLAçÃO E CIDADANIA - Femaado de Hol1DlaBarb08a - Julho de 1992 

IN, 'A INDEXAçAO DOS ATIVOS FINANCEIROS: A EXPER.IeNCIA BRASILEIRA - Fmumdo 
de HolaodaBarboIa - Agosto de 1992 

1 ~S. A INFLAçÃO E CREDm~ADE - Sérgio Ribeiro da Colta Werlq - ApIto de 1992 
196. A R.F.SPOSTA JAPONESA AOS CHOQUES DE OFERTA 1973/1981 - Fft1IIIldo de Holaoda 

BIrbon - Aaoeto de 1992 
197. UM MODELO GERAL DE NEGOCIAÇAo EM UM MERCADO DE CAPrrAIS EM QUE NAo 

EXISTEM INVESTIDORES IRRACIONAIS - Luiz Guilherme Schyuaa de Oliveira - Setembro 

de 1992 
198. SlS'fEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO: A NECESSIDADE DE REFORMA - Clovis ct. 

FIrO - Setembro de 1992 
199. BRASIL: BASES PARA A REl'OMADA DE DESENVOLVIMmm> - RubeaB Peoba CyIae -

o.àodel992 
200. A VISÃo TEÓRICA SOBRE MODELOS PREVlDENCIÁlUOS: O CASO BRASlLEIllO - Luiz 

0aiIherme Schyua'a de Oliveo. - OaIuIxo de 1992 

201. BIPElUNFLACÃO: cÂMBIO. MomA E ANCORAS NOMJNAlS - F--.do de Rol 

BIIboR - NOWIIIbro de 1992 

202. PREVlD2NCIA SOCIAL: CIDADANIA E PROVlSAo - Clovilde PII'V -Novemba o de 1992 
203. OS BANCOS ESTADUAIS E O DmcONl'llOLE PJSCAL: ALGUNS ASPECTOS - SérJio 

Ribeiro daCOIta Werlllll. ArmíDio FnpNeto - Novembio de 1992 ( •• aotado) 

204. TEOlUAS ECONÔMICAS: A MEIA-VBlIDADE TEMPORÁRIA - Alaaio MIna da Silveira -

Dez:wubro de 1992 

20'. THB RICARDIAN VICE AND nm JNDETER.MJNA'l10N OP SENIOR - ADtoaio Maria da 

Silwira - Dezembro de 1992 

206. BlPPJUNPiAçÃO E A FORMA FUNCIONAL DA EQUAÇÃO DE DEMANDA DE MOEDA -

FtnIIIldo de Holaada BlIbon - Janeiro de 1993 

207 REFORMA FINANCEIRA - ASPECTOS GERAIS E ANAusE DO PROJETO DA LEI 
COMPLEMENTAR - R.ub8IIB Peoba Cyme - fevereiro de 1993. 

208. ABUSO ECONÔMICO E O CASO DA LEI 8.002 - Luiz awJhwme Schymara de Oliveirae 
S . o Ribeiro da Costa Werll8Jl - fevereiro de 1993. 
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