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RESUMO
A presente tese é sobre o direito internacional da concorrência; partindo-se de
u1na perspectiva pós-1nodcrna do direito, são analisados in1portantes aspectos da
evolução do processo de liberalização do co1nércio internacional, e1n perspectiva
regional e bilateral, co1n o propósito de identificar a necessidade de haver norn1as e
políticas internacionais, não somente para clirninar as práticas governamentais
restritivas ao comércio internacional, n1as também para regular as práticas privadas.
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Na prüneira parte, são exa1ninados os objetivos do con1ércío internacional, direito
do comércio internacional, direito da integração, direito da concorrência, e dos processos

de integração regional !.União Européia, MEIZCC)SUL e ALCAl e da Organização
Mundial do Con1ércio - OMC; na segunda parte são estudados os pt:incípíos da
OMC, os esforços para regulan1entação do direito e politica da concorrência en1
âmbito regional e 111ultilatcral e os funda111cntos do direito e política internacional da
concorrência. a principal objetivo é propor a construção de u111 direito e política

internacional da concorrência de fonna a preencher a ausência de nonnas n11tltilaterais
sobre a matéria, pron1over o comércio internacional e reduzir os conflitos entre os
agentes econômicos públicos e/ou privados que atua1T1no1nercado internacional,
criando un1 eficiente quadro jurídico para a realização das operações econôn1icas
internacionais.
Por fin1, partindo da discussão sobre o registro, o armazenamento e a
transn1issão de dados pessoais, vê-segue o debate acerca da privacidade enfrenta
ainda a possibilidade de reconhecimento de uma autodeterminação infonnativa a
toda pessoa e revela, frente a um proble1na de orden1 prática, a questão do i1npulso
à auto-exposição.

