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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objeto a compreensão da Law and Economics, de Richard 
Posner. Dedica-se, especificamente, a investigar as noções de custos e a integridade dos 
direitos. Contextualiza a discussão nos Estados Unidos da América do Norte e no 
Brasil, seu percurso e influência, aponta suas falhas e contradições, testificando o 
modelo teórico com uma discussão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n. 5.766/DF, privilegiando o diálogo entre o Direito e a 
Economia.  

Em contrapartida às proposições de Richard Posner, o Capítulo 4 analisa as objeções de 
Ronald Dworkin. Também são feitas reflexões sobre as limitações teóricas de ambos. 
Com isso, pretende avançar em agendas de pesquisa que ressignifiquem o sentido da 
dogmática tradicional e possam importar em um genuíno diálogo interdisciplinar, que 
reconheça a complexidade dos temas, em consonância com o projeto constitucional de 
1988.  

Palavras-chave: Law and Economics. Custos. Integridade. Teoria do Direito. Agenda de 
Pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The subject of this research is the understanding of “Law and Economics”, by Richard 
Posner. More specifically, it aims at investigating the notions of costs and integrity of 
rights. It provides context to the debate in the United States of America and in Brazil, 
considering its trajectory and influence. Failures and contradictions are also pointed out. 
The theoretical model was tested with an analysis of a discussion in the Brazilian 
Supreme Court (Action for Declaration of Unconstitutionality, case 5.766/DF), 
privileging the interplay between Law and Economics. 

Differently from the argument put forward by Richard Posner, Chapter 4 analyzes the 
objections raised by Ronald Dworkin. Reflections on the theoretical limits of both are 
also developed. Based on this, the work seeks to advance research agendas capable of 
providing alternative meanings to the sense of traditional dogma and that may imply a 
genuine interdisciplinary dialogue, which recognizes the complexity of the subject, in 
consistency with the 1988 constitutional project.  

Keywords: Law and Economics. Costs. Integrity. Law Theory. Research Agenda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIASSUNTO 

 

Questa ricerca mira comprendere la “Law and Economics”, della Richard Posner. 
Esamina in particolare le nozioni di costi e integritá dei diritti. Contestualizza la 
discussione negli Stati Uniti ed Brasile, il suo corso e la sua influenza, sottolinea i suoi 
difetti e le seu contraddizioni per testare il modelo teorici com una discussione dela 
Corte Suprema Federale nell'azione direta di incostituzionalità n. 5.766/DF, 
privilegiando il dialogo tra diritto ed economia. 

In contrato con le proposizioni di Richard Posner, il Capitolo 4 esamina le obiezioni di 
Ronald Dworkin. Riflessoni sone anche fatte sui limiti teorici di entrambi. Con ciò 
intende avanzare nei programmi di ricerca per ri-significare della dogmática 
tradizionale, che puó importare in un autentico dialogo interdisciplinare che riconosca la 
complessità dei temi, in consonanza con il progetto costituzionale del 1988. 

Parole chiave: Law and Economics. Costi. Integrità. Teoria del diritto. Agenda di 
Ricerca. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Apresentação da pesquisa 

 

Sobre a contextualização e a delimitação do tema  

Uma tese de doutorado é tarefa que abrange diferentes dimensões como a 

experiência, a teoria e a sensibilidade. A experiência relaciona-se com a reflexão dos 

problemas que são centrais para a pesquisa. A teoria pode ser entendida como um ponto 

de partida, que contribui para pensar o objeto de estudo. A sensibilidade relaciona-se 

com a percepção da existência de diferentes perspectivas e alternativas possíveis, sem a 

pretensão de respostas definitivas.  

A tese apresentada é resultado da pesquisa realizada no âmbito do Programa de 

Pós-Graduação em Direito da Universidade Estácio de Sá - UNESA -, como requisito 

obrigatório para a obtenção do título de Doutor. O ingresso no programa e o início da 

pesquisa ocorreram a partir de agosto de 2015, e, para além de uma formalidade 

acadêmica que encerra quatro anos de estudos e atividades, esta pesquisa tende a 

assumir um processo continuado de construção interativa, colaborativa e dinâmica, de 

um saber que é interdisciplinar e que precisa ser ressignificado pela práxis jurídica, para 

a reconstrução teórica e metodológica, autônoma e contextualizada do saber jurídico. 

Durante o intervalo de agosto de 2015 a julho de 2019, foi feita pesquisa de 

textos, legislações, documentos, julgados, participação em congressos, produção de 

artigos para revistas especializadas e livros, que ocuparam parte da vida do pesquisador. 

Consciente dos desafios e das incertezas de um doutorando em Direito - no qual o rigor 

e a densidade da explicação são exigências previstas, a motivação principal foi construir 

uma tese, ou seja, propor uma análise sobre a Law and Economics, de Richard Posner, 

que possa trazer elementos que ofereçam uma interpretação sobre seu papel e sua 

importância.  

Para ser condizente com o título do estudo, a tese examina as concepções de 

Richard Posner e de Ronald Dworkin, com base na noção de custos e de integridade dos 

direitos. São visões distintas. O primeiro é pragmático; o segundo, principialista. Mas a 

tese não se ocupa somente dos dois autores. Ela contextualiza o movimento Law and 

Economics e suas escolas (o que é uma definição nova) nos Estados Unidos da América 

do Norte e no Brasil, examinando seu percurso e influência; procura dar conta da 
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complexidade de suas relações, testifica o modelo teórico com uma discussão do 

Supremo Tribunal Federal e tenta captar as relações entre Direito, Economia e 

Desenvolvimento no Brasil atual, privilegiando o diálogo entre o Direito e a Economia. 

A novidade da tese é uma perspectiva analítica de diálogo interdisciplinar, em 

que as próprias condições do diálogo são objeto de exame. É que a tentativa de analisar 

o Direito por um recorte estritamente jurídico, econômico ou político é falha, porque 

não dá conta da complexidade da realidade. 

Ademais, essas reflexões jurídicas estadunidenses, particularmente as de Richard 

Posner, requerem melhor compreensão. Talvez isso se relacione a um maior prestígio do 

pensamento jurídico europeu, do qual o Brasil é herdeiro por via portuguesa.  Ou ainda, 

pode estar relacionada à dificuldade de entender as críticas ao positivismo jurídico, que, 

apesar do quantitativo de escolas de Direito e de professores existentes no País, não tem 

despertado maior interesse, haja vista que a educação jurídica se inspira no legado do 

Direito continental europeu. Um outro ponto a considerar, além da tradição pedagógica, 

é que há poucos textos traduzidos para o português.  

Assim, essa pesquisa situa-se de modo um pouco diferente da maioria da 

literatura existente sobre Richard Posner no Brasil. É que parte significativa dessas 

referências trata o estadunidense como um utilitarista, pragmático ou liberal, como se 

essas expressões fossem sinônimas, ou com pequenas clivagens entre elas. Por isso, 

essas produções intelectuais dão conta somente de um aspecto parcial da abordagem de 

Richard Posner, que não pode ser compreendido como autor de escola, considerando-se 

os diversos matizes existentes em sua atividade intelectual ao longo de mais de quatro 

décadas de trabalho. 

O enfoque da tese procurou levar em conta não a subscrição a um pensador ou a 

uma escola, mas a exposição das dificuldades argumentativas, seja de uma ótica 

principiológica, seja pragmática, com base em uma crítica rigorosa. Isso implica olhar 

de perto concepções que têm mobilizado juristas para um diálogo interdisciplinar. 

 

Sobre a justificativa 

 A escolha pelo viés da Law & Economics como objeto desta pesquisa pode ser 

explicada a partir de uma breve memória. Em 2015, no mestrado, foi realizada pesquisa 

acerca da jurisdição constitucional, que resultou na dissertação “Existe uma última 

palavra sobre o sentido da Constituição?”.  O estudo da jurisdição constitucional e da 

última palavra “provisória” levou à identificação do problema econômico e da possível 
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captura do Direito pela Economia em decisões judiciais, o que despertou a necessidade 

de investigar o tema e de avaliar como essa perspectiva se faz presente no Direito 

brasileiro. Desse modo, a reflexão aqui apresentada intenta construir um diálogo entre 

essas duas áreas. Interessa saber em que medida o Direito reverbera ou expressa 

influências advindas de um modelo econômico. A preocupação em pesquisar as 

conexões entre os dois campos1 decorre da existência de algumas afinidades entre eles, 

apesar das diferenças.  

Na pesquisa realizada na dissertação, foi possível identificar as dificuldades da 

fixação de “última palavra”, bem como sua sujeição a aspectos políticos, morais e 

econômicos. O mais contraditório foi perceber que, apesar da existência de um discurso 

de normatividade e efetividade (“doutrina da efetividade”)2 do Direito, prevalecem, 

muitas vezes, argumentos não jurídicos nas sentenças e acórdãos prolatados por 

tribunais, como se o princípio da legalidade fosse uma evocação retórica. Quanto a essa 

                                                           
1 Sobre a noção de campo, a Sociologia de Pierre Bourdieu a designa como o processo de diferenciação 
do mundo social que concerne ao ser e ao conhecer.  Ao se diferenciar, os modos de conhecimento criam 
seu próprio objeto e nele encontram sua compreensão e explicação. Ele defende que um campo não pode 
ser entendido a partir de uma visão substancialista, e, sendo relacional, permite a abertura e o diálogo 
entre diferentes campos, no caso, o Direito e a Economia. BOURDIEU, Pierre. Meditações pascalianas.  
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001, p. 120. Adaptado. Disponível em: 
http://www.netmundi.org/home/wp-content/uploads/2018/01/BOURDIEU-Pierre.-
Medita%C3%A7%C3%B5es-pascalianas.pdf. Acesso em: 16 jun. 2019. 
 
2 “ ‘O que é a “doutrina brasileira da efetividade”? Trata-se de campo teórico de perfil estritamente 
dogmático do direito constitucional brasileiro, com inspiração exclusivamente em autores europeus e 
estadunidenses, que desenvolve intensa produção bibliográfica a partir da década de 1990. Seu ponto de 
partida é o debate sobre a natureza das normas constitucionais de acordo com a sua eficácia e os limites 
da sua aplicabilidade, a partir da obra de 1968 de José Afonso da Silva (Silva, 1998) - que classifica as 
normas constitucionais como de eficácia plena, contida e limitada. A intenção é ir além da ênfase nos 
planos da existência, validade e eficácia das normas constitucionais, para se investir na seara da 
efetividade, entendida como esfera de concretização das normas constitucionais, especialmente as de 
direitos fundamentais. Qual a proposta teórica da “doutrina brasileira da efetividade”? Há duas premissas 
fundamentais: (i) a existência de um déficit de concretização das normas constitucionais (“frustração 
constitucional”) e a concepção de que o caminho para elas passarem a ter plena efetividade passa 
unicamente pelas vias jurídicas institucionais (interpretação constitucional e argumentação jurídica); 
pelos atores tradicionais do sistema judiciário (tribunais, ministério público, procuradorias, Defensoria 
Pública etc.) e pelo manejo dos chamados remédios constitucionais tradicionais (habeas corpus, mandado 
de segurança, ação civil pública, ação popular) e outros incorporados ou ampliados com o advento da 
Constituição de 1988 (mandado de injunção, arguição de descumprimento de preceito fundamental, ação 
direta de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ação declaratória de 
constitucionalidade); e que (ii) devido à morosidade e ineficiência dos Poderes Executivo e Legislativo, a 
jurisdição constitucional é apontada como “válvula de escape” e espaço inovador para a ampliação da 
efetividade de direitos fundamentais, inclusive abrangendo o controle judicial de políticas públicas. Qual 
é a agenda da “doutrina brasileira da efetividade”? Identificamos nos textos dos defensores da “doutrina 
brasileira da efetividade” os seguintes eixos temáticos e características: (i) concepção isolada do direito; 
(ii) perspectiva teóricafilosófica kantiana; (iii) judicialização da política e das relações sociais, e ativismo 
judicial”. BELLO, Enzo; BERCOVICI, Gilberto; LIMA, Martônio Mont´Alverne Barreto. O fim das 
ilusões constitucionais de 1988? Revista Direito e Práxis, Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/37470. Acesso em: 28 out. 2018. 
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questão, vale enfatizar os estudos feitos por juristas brasileiros acerca do problema, tais 

como: José Eduardo Faria, Lenio Streck, Fábio Oliveira, Gilberto Bercovici, Luís 

Roberto Barroso, Diego Werneck e Oscar Vilhena. 

Mas se a investigação da análise econômica do Direito, em uma leitura redutora 

de seu alcance e significado, pode ser considerada um polo oposto ao da jurisdição 

constitucional, por traduzir uma lógica supostamente eficientista3, por expressar uma 

perda da função das constituições no contexto mundial da globalização, ou, talvez, 

complementar, ou mesmo para rearticular a discussão sobre o papel do Direito e da 

Economia e, ainda, as relações dessas áreas com o Estado4, este trabalho constitui, de 

certo modo, uma desenvolução em relação aos estudos realizados no Mestrado, pois se a 

dissertação de Mestrado, que, ao tratar da questão: “Existe uma última palavra sobre o 

sentido da Constituição?” realizara um debate sobre diálogos institucionais e sociais e 

intentava responder à questão de “quem deve decidir?, esta tese enfoca a pergunta: 

“como decidir?”. Se o primeiro estudo tinha preocupação com o desenho institucional, o 

segundo se ocupa de modelos de justificação em um determinado arranjo institucional. 

 

Marco teórico 

 O trabalho dialoga com a obra posneriana, sobretudo na fase pragmática, e 

apresenta as objeções de Ronald Dworkin a essa concepção. Começa por expor as 

dificuldades conceituais e de tradução da análise econômica do Direito e da Law and 

Economics, faz uma investigação sobre o estado da arte da Law and Economics nos 

Estados Unidos da América do Norte, sobre o pensamento de seus principais autores, 

sobre as críticas de Ducan Kennedy, Roberto Mangabeira Unger e o Critical Legal 

Studies, demarca e averigua o debate existente sobre a Law and Economics, que 

abrange, pelo menos, a Escola Positiva de Chicago, a Escola Normativa de Yale, a 

Escola Funcional da Law and Economics e a perspectiva constitucional da Virginia 

School of Economics, realizando um balanço das principais escolas e teorias 

estadunidenses. 

                                                           
3 ROSA, Alexandre Morais da Rosa; LINHARES, José Manuel Aroso. Diálogos com a Law and 
Economics.  Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 59. 
  
4 COPETTI NETO, Alfredo; OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de. Entre Direito, Economia e 
Política - As contribuições da Ciência do Estado alemã (Staatswischenchaft) para o surgimento no século 
XIX de uma nova Ciência do Direito. Disponível em: 
https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/viewFile/4482/2475. Acesso em: 20 maio 2018. 
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A tese filia-se à concepção de que a Law and Economics não pode ser lida por 

apenas um ângulo de análise. Pelo contrário, ela está comprometida com uma visão 

mais ampla do fenômeno jurídico e da relação do Direito e das instituições com outros 

campos do conhecimento humano. Trata-se de um tema de apreciável interesse porque a 

produção e a aplicação do Direito5 estão relacionadas ao contexto dos seus destinatários. 

A tese inova ao subscrever o entendimento de que o pensamento jurídico é 

complexo6 e não cabe, de modo exclusivo, em um enquadramento teórico particular. 

Aproveita os méritos das duas principais teorias - o pragmatismo e a integridade - nas 

áreas em que elas se afirmam e onde se fazem sentir em menor intensidade as 

respectivas dificuldades.    

A partir de tal premissa, procede-se a uma análise da rede de pesquisas da Law 

and Economics no Brasil, considerando as interfaces existentes entre elas e sua gênese 

estadounidense, além de investigar as objeções teóricas e metodológicas à Law and 

Economics com base na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

  A pesquisa destaca também que uma adequada resolução de casos concretos 

pode tornar-se possível com a conjugação de especificidades do pragmatismo de 

Richard Posner com a teoria da integridade, de Ronald Dworkin, ilustrada pela análise 

da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766/DF, que trata da Lei n.13. 467, de 13 

de julho de 2017, conhecida como “Reforma Trabalhista”. As contribuições específicas 

da tese estão no alargamento das relações entre Direito e Economia, no esclarecimento 

das posições de Richard Posner, nas restrições de Ronald Dworkin ao primeiro e na 

aplicabilidade dessas teorias na práxis.  

 

Sobre o problema  

Qual a relação entre Direito e Economia7? Partindo da premissa que os contratos 

expressam uma função econômica, ainda que eles não possam ser reduzidos 

                                                           
5
 A produção e aplicação do Direito se ocupam da atividade política, econômica, científica e cultural de 

cada época. Esses aspectos também se traduzem na formação dos juristas, das correntes teóricas e na 
produção intelectual no campo jurídico. 

 
6 MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. Porto Alegre: Sulina, 2015, p. 6. 
7 “[...] direito e [economia] são [disciplinas] diferentes [e] assim vem sendo tratadas na tradição romano 
canônica há muito tempo. A economia desenvolveu-se nos últimos dois séculos com um campo 
autônomo, embora tenha nascido da ética ou da política (ciência política ou da política) e nesse sentido 
ganhou autonomia dentro do largo campo da filosofia prática. Dentro do mesmo campo, o da filosofia 
prática, encontra-se o direito, que tem uma carreira muito mais longa, datada do século XII em Bolonha 
(para o caso do direito moderno). Ao contrário, porém, do que sucedeu com a economia, o direito nunca 
teve sucesso na formalização e construção de modelos, a despeito dos esforços historicamente famosos, 
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exclusivamente a essa compreensão, por possuir diversas funções, haja vista que, em 

seu conceito lato, contratos são tipos de negócios jurídicos fixados a partir de um acordo 

de vontades sobre duas ou mais declarações de vontade (a oferta e a aceitação), que 

estabelecem relações de coordenação intersubjetivas, com distribuição dos riscos em um 

determinado tempo e espaço. 

A ideia do negócio jurídico como ativação de vontade autônoma das partes e o 

contrato como estrita ligação intersubjetiva entre sujeitos autônomos de Direito8 foi 

posta em questão, ao longo dos séculos XIX e XX, com o redesenho e novos contornos 

desses institutos que moldam uma imagem do fato jurídico distinta do passado.  

A economia de massa do mundo contemporâneo transformou o contrato de 

individual em coletivo em relação aos participantes, ao deixar de ser instrumento 

exclusivo de manifestação volitiva individual na permuta de bens e serviços, para 

tornar-se técnica de colaboração entre empresas, profissões e sindicatos, sejam entre si 

ou com o poder público. Deve-se salientar que contrato se tornou um objeto e 

instrumento central das políticas de regulação de mercado que visam opor-se a práticas 

anticoncorrenciais e a assimetrias, tendendo à integração em quadros de programação 

ou de planejamento econômico9, que têm na expansão do Direito do consumidor e da 

responsabilidade civil os exemplos mais visíveis10.  

 

Sobre as hipóteses  

 O estudo da Law and Economics, de Richard Posner, foi definido como objeto 

de pesquisa a partir das seguintes constatações e indagações sobre a literatura que trata 

do assunto no Brasil, quais sejam: a) que a Law and Economics seria uma ideologia, e 

não ciência; b) que a Law Economics implicaria, necessariamente, em um prejuízo à 

autonomia científica do Direito; c) se a Law and Economics é compatível ou 

                                                                                                                                                                          

principalmente, o de Leibniz, no século XVIII”. LOPES, José Reinaldo Lima. Raciocínio jurídico e 
economia. Revista do Direito Público da Economia - RDPE, Belo Horizonte, ano 2, n. 8, out./dez. 2004,  
p. 137. Trata-se de uma bifurcação metafísica entre as áreas que não encontra apoio neste trabalho, que 
privilegia o dialógo construtivo entre elas. É certo afirmar, como alega o autor, que os modelos de Hans 
Kelsen e Hebert Hart são exitosos (ambos apostam na racionalidade da norma - para o primeiro, a chave 
de compreensão é a norma fundamental; para o segundo, a norma de reconhecimento) apesar das 
pertinentes críticas a ambos. 
 
8 WIEACKER, Franz. História do direito privado moderno. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
2004, p. 717. 
 
9 COMPARATO, Fábio Konder. O indispensável direito econômico. In: COMPARATO, Fábio Konder.  
Ensaios e pareceres de direito empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 468.  
 
10 ROPPO, Enzo. O contrato. Coimbra: Almedina, 2009, p. 4. Adaptado. 
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incompatível com o Direito brasileiro. Antes de mais nada, será necessário definir Law 

and Economics, diferenciando-a de Direito e de Economia, o que será feito em capítulo 

à parte nesta tese. 

Essa leitura leva à elaboração das seguintes perguntas, que serão desdobradas no 

texto: 

1. O que é a Law & Economics?  

2. Qual o papel desempenhado por Richard Posner na configuração dessa  

“escola”?  

3. Quem são seus principais críticos internos nos Estados Unidos da América? 

4. Quais são as críticas de Ronald Dworkin às concepções posnerianas?  

5. A análise econômica foi recepcionada pelo Direito brasileiro? 

6. Quais são os principais autores, obras e grupos de pesquisa sobre a Law and 

Economics no Brasil? 

7. A análise econômica do Direito é um ativismo?  

8. O que o Supremo Tribunal Federal entende como Law and Economics? 

9. Do que tratam a nota técnica n. 319 do Banco Mundial e os relatórios de 

2017? 

10. Em que consiste o projeto Law and Economics 2.0, atual Coase-Sandor? 

Ainda que o ponto de partida seja um viés abstrato, o texto não é um estudo 

econômico ou filosófico, mas busca detectar os desafios e limitações da Law & 

Economics, testificados em um estudo de caso do Supremo Tribunal Federal, com a 

inclusão, ao final, das proposições e conclusões.  

Desse modo, o texto pretende expor uma panorâmica da Law & Economics, de 

Richard Posner, bem como seus dilemas, o que exigirá um esforço intelectivo e um 

diálogo entre as armaduras do Direito e da Economia, visto tratar-se de um trabalho 

situado em uma faixa de interseção entre diferentes áreas do conhecimento e, por isso 

mesmo, sujeito a críticas de vários matizes, que acarretam o risco de perda da 

capacidade analítica. Sendo este um trabalho em zona de fronteira, aponta-se para uma 

medida de originalidade, por pequena que seja.  

Como será exposto ao longo do trabalho, as perguntas não são irrespondíveis, 

mas são factíveis com a metodologia adotada e com os atributos característicos de uma 

tese de doutorado.  

 

Sobre o objetivo 
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 O tema será abordado com enfoque em uma leitura posneriana e com as 

contribuições críticas de Ronald Dworkin a essa posição. O assunto tem sido bastante 

tratado por autores brasileiros, mas, muitas vezes, de forma equivocada, pois atribuem-

se a Richard Posner concepções que não são subscritas pelo autor; e o mesmo ocorre 

com Ronald Dworkin. O que se pretende é definir as contribuições dos autores, discutir 

trabalhos relacionados e, principalmente, suas limitações, dentro de um espectro maior 

de abertura filosófica, que permita combinar técnicas do Direito e da Economia para a 

promoção do bem-estar. 

Assim, a presente tese pretende, de forma despretensiosa e sem esgotar o 

assunto, ocupar-se em alargar a fronteira entre a ciência do Direito, comumente 

lastreada em princípios, premissas e valores formais, e da Economia, voltada 

supostamente para os resultados, com fulcro em leituras e refutações críticas à obra de 

Richard Posner11. Vale observar que o principal objetivo da tese é evitar o antagonismo 

entre a lógica da legitimidade, cuja efetividade depende da segurança jurídica, do 

império da lei, da defesa das regras do jogo e da lógica da governabilidade, relacionada 

à estabilidade econômica,  

Não havendo conflito de interesse do pesquisador, a pesquisa, ainda que tenha 

marcos teóricos definidos, pretende ter um viés que não direcione o leitor. Isso não 

implica neutralidade científica, mas boa prática de pesquisa, visto que furos, gruências e 

incongruências das ideias dos autores deverão ser expostas dentro dos limites do texto. 

Por esse motivo, o texto privilegia o diálogo das fontes, colocando os autores para 

dialogar entre si, identificando pontos em comum e contraposições. Para tanto, 

apresenta um problema, procede à sua análise e apresenta resultado, para avançar a 

pesquisa científica. 

Isto porque um estudo que se pretenda científico deve empreender esforços para 

delimitar os conceitos de partida, conferindo-lhes, por meio do emprego de rigor 

terminológico e conceitual às palavras, um aperfeiçoamento no tratamento da 

linguagem12 no trabalho a ser apresentado à comunidade científica. Diferentemente de 

                                                           
11 PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2005, p. 8-14. 
 
12 Não obstante, vale a advertência de Wolfgang Stegmuller: “O empenho em substituir a linguagem 
corrente por uma linguagem científica precisa que satisfaça as exigências de exatidão é a forma 
tipicamente moderna em que apresenta o antigo ideal do absoluto: em lugar do conhecimento absoluto, 
deve entrar a exatidão absoluta” STEGMULLER, Wolfgang. A filosofia contemporânea: introdução 
crítica. Rio de Janeiro : Forense, 2012, 10. 
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um arrazoado jurídico, pesquisar não é processo de convencer, dobrar ou impor algo a 

um terceiro, mas de autoconhecimento. Partindo-se dessa premissa epistemológica, é 

necessário delimitar o que se compreende por Law and Economics e por Direito e 

Economia. Além disso, expressões como pragmatismo, utilitarismo e capitalismo, por 

não serem unívocas, requerem delimitação na abordagem. 

 

Sobre a metodologia 

 A tese apresenta um estudo de caso - a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 

5766/DF13, que trata da Lei n. 13. 467, de 13 de julho de 2017, conhecida como 

“Reforma Trabalhista”. O texto não se propõe a detalhar a análise da reforma, mas a 

discutir a presença da “Análise Econômica do Direito”, especialmente no voto dos 

ministros Luís Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski, mesmo porque, ainda que a 

primeira menção a Richard Posner e à Law and Economics tenha sido feita no Supremo 

Tribunal Federal, na ADI n. 1842/DF14, relatada pelo ministro Luiz Fux em 6 de março 

                                                           
13

 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
n° 5766/DF. Rel. ministro Luís Roberto Barroso. Brasília, 10 de maio de 2018. 
 
14 A expressão descritora “Richard Posner” na página de pesquisa de busca de jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal identifica treze menções ao autor, sendo a primeira a Ação Penal n. 470, relatada pelo 
Ministro Joaquim Barbosa e julgada em 17 de dezembro de 2012 que foi excluída desta análise por se 
tratar de matéria penal.  No total, São 12 (doze) acórdãos e 1 (uma) decisão da presidência. BRASIL. 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Disponível em: 
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarConsolidada.asp?base=baseAcordaos&base=baseRepercussao&
base=baseSumulasVinculantes&base=baseSumulas&base=basePresidencia&url=&txtPesquisaLivre=rich
ard%20posner. Acesso em: 19 jan. 2019. No entanto, em depoimento à obra “Direito e Economia: 30 
anos de Brasil”, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, afirma: “[...] fui 
ministro [da Justiça] no Governo Fernando Henrique de 1995 a 1997, entrei no Supremo em 1997 [...] 
tendo uma visão clara de que era preciso ter uma noção das consequências políticas e econômicas das 
decisões tomadas na área jurídica. Estabeleceu-se no Supremo uma imensa discussão, inclusive porque os 
setores fundamentalistas do Direito (leia-se: a esquerda da Avenida Paulista) começaram a me acusar de 
ser o líder do Governo Fernando Henrique dentro do Supremo. Tudo isso porque comecei a ter uma visão 
pragmática, porque saí do fundamentalismo e das posições que pregam a interpretação do direito a partir 
de pressupostos principialistas. Comecei a examinar as consequências econômicas principalmente das 
questões tributárias e econômicas que eram levadas ao Supremo. Tivemos certas discussões, em plenário, 
em que fazia algumas perguntas e os colegas não respondiam. Então pedia vistas para consultar um 
contador porque queria saber como é que determinada questão funcionava, e meus colegas ficavam 
furiosos. [...] Consegui adeptos para a linhagem do consequencialismo dentro do tribunal e, quando tomei 
posse como presidente do Supremo, procurei expressar com veemência e força essa linha 
consequencialista nas decisões que tomava, atentando para a relação entre Direito e Economia. Comecei a 
estudar Economia, [...] estudei muito a Escola de Chicago, o Law and Economics, e passei a assinar a 
revista da Universidade de Chicago”. JOBIM, Nelson. Depoimento. In: LIMA, Maria Lúcia L. M. Pádua. 
Direito e Economia: 30 anos de Brasil, v. 1. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 163 – 164.  
 
Já no portal do Senado Federal, que é a principal página de pesquisa em direito on-line do Brasil, com o 
emprego da expressão de busca “Richard Posner”, há 43 (quarenta e três) indicativos na Revista de 
Informação Legislativa, 20 (vinte) em Estudos Legislativos, 11 (onze) em Projetos – matérias – 
documentos e 1 (um) em Diário. BRASIL. SENADO FEDERAL. Disponível em: 
https://www6g.senado.leg.br/busca/?q=richard+posner. Acesso em: 19 jan. 2019.  
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de 2013, a discussão propriamente dita sobre o alcance da AED e sua recepção no 

Direito brasileiro se fez na ADI n. 5766/DF, protocolada pela Procuradoria-Geral da 

República em 25 de agosto de 2017, e, ainda, com julgamento de mérito pendente. A 

ausência de julgamento definitivo não obsta o exame dos votos acerca da AED e 

permite expor o debate atual sobre o assunto, no Brasil e nos Estados Unidos da 

América do Norte.  

 

Critério de escolha do caso para análise 

 Trata-se do primeiro caso na seara do Supremo Tribunal Federal, em que 

ministros discutem no Plenário o conceito e a pertinência da Law and Economics no 

Brasil. Na ocasião, além das manifestações dos ministros Luís Roberto Barroso e 

Ricardo Lewandowski, intervieram no debate os ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes, 

conforme será oportunamente analisado.  

Para o levantamento bibliográfico da tese, foram consultadas as seguintes 

páginas institucionais: 1. a Biblioteca do Senado Federal; 2. a Jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal; 3. o Catálogo da Universidade Estácio de Sá; 4. a Revista 

Juris Poesis, da Universidade Estácio de Sá; 5. o Sistema Dedalus, da Universidade de 

São Paulo; 6. o Instituto Brasileiro de Teses e Dissertações - IBICIT -; 7. o site 

institucional dominiopublico.gov.br; 8) o Catálogo da Universidade Federal do Paraná; 

9) o Catálogo da Pontíficia Universidade Católica de São Paulo (TEDE); 10) o Catálogo 

on line da Revista dos Tribunais e da Editora Revista dos Tribunais; 11) Revistas Qualis 

A1 a B5;  12) textos digitais e impressos, inclusive em diálogo intelectual com o 

Programa de Pós-Graduação ao qual está vinculada; 13) o Portal LEX ML; 14) páginas 

institucionais na internet. Além disso, considerando-se que a matriz teórica da Law and 

Economics é de língua inglesa, foram consultados livros e textos nas fontes primárias 

sempre que possível, o que pode ser percebido pela leitura da bibliografia final. 

 

1.2 Sobre a metodologia e o plano da Tese  

 

Esta tese, em conformidade com o que se espera de um Programa de 

Doutoramento, pretende oferecer uma contribuição ao tema. Não obstante, como se 

sabe, todo texto é um intertexto, ou seja, não é possível partir de um marco zero do 
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conhecimento. Se uma tese deve ter amplitude bibliográfica e coerência interna, o texto 

e a exposição inicial devem ser feitos com o devido cuidado, para evitar o desequilíbrio 

analítico.  Além disso, com o objetivo de evitar apropriação indevida de ideias alheias, 

será feita, constantemente, a remissão da fonte, pois a colaboração pessoal se dá no 

levantamento e na apreciação dos tópicos, assim como nas conclusões e proposições. 

Ainda no plano metodológico, a tese se propõe a reformular o conceito de AED, 

afastando o entendimento de que ela seria necessariamente liberal, pois pode ser 

enriquecida com abordagens de diferentes escolas. Além disso, é comum a existência de 

uma confusão conceitual entre AED e Law and Economics, que as equiparam ou tratam 

como sinônimas. Ainda nesse campo, a AED não deve ser considerada uma escola 

jurídica específica, mas propõe o diálogo interdisciplinar, considerando a complexidade 

do mundo. Assim, ela poderia continuar a denominar-se AED, desde que a expressão 

seja ressignificada com o objetivo de diminuir a ambiguidade. 

Com efeito, a AED15 é um arcabouço mais amplo do que a Law and Economics; 

e o segundo movimento da Law and Economics, ligado a Richard Posner, é uma de suas 

formas de exteriorização. Alguns autores16 afirmam ser a Law and Economics uma 

ideologia, e não ciência. Como será exposto ao longo do texto, essa avaliação não seria 

adequada, pois atém-se a uma visão fixista do mencionado movimento, que é dinâmica, 

plural e diz respeito a um diálogo entre acadêmicos, e não a uma nova hermenêutica ou 

a uma teoria da argumentação jurídica, mas pode ser complementar a elas. Com isso, 

não se pretende substituir o conceito de justiça pelo de eficiência ou tornar a Economia 

ou a Sociologia jurídica o fundamento17 do Direito. 

Além disso, é necessário juridicizar esse campo, com suas discussões e fontes, 

visto que esses temas têm sido examinados por economistas, sociólogos e politicólogos, 

mas não por juristas, seja no âmbito interno ou mesmo no exterior, especialmente, nos 

Estados Unidos da América, fato que será um dos objetos da pesquisa. A aproximação 

                                                           
15 “Definir hoy el AED es una labor de extrema dificultad, porque tras años de desarrollos, debates y 
críticas, en dicho movimiento se detectan tendencias, autores y perspectivas tanto metodológicas como 
ideológicas tan distintas que incluso cabría dudar de la utilidad de referirse a dicho movimiento y a todos 
sus desarrollos como algo homogéneo”. PACHECO, Pedro Mercado. La construcción teórica del análisis 
económico del derecho.Estudios, n. 30, jan./abr. 2002, p. 15.  
 
16 Por exemplo, Ducan Kennedy e Roberto Mangabeira Unger, que são objeto de análise desta tese. 
 
17 O problema do fundamento pode ser compreendido em duas acepções: como âncora conceitual de um 
estudo, ou, como eixo de produção discursiva.  MATOS, Andytas Soares de Moura. Prefácio: o que é um 
fundamento? In: MATOS, Andytas Soares de Moura. (org). Fundamentos críticos do pensamento 
jurídico-filosófico. Belo Horizonte : Initia Via, 2012, p. 7. 
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existente atribui ao Direito uma metodologia econômica, e há uma miríade de autores 

críticos dessa visão. Isso evidencia a existência de dificuldades para um diálogo franco e 

aberto, seja em relação aos pressupostos do Direito, seja em relação a outras disciplinas. 

Conjugar reflexão epistemológica do Direito e análise de conjuntura implica lidar com o 

Direito como experiência e ligado a outras disciplinas.18 

O Direito tende a reproduzir sua realidade com base em suas próprias reflexões 

dogmáticas e jurisprudenciais, em uma roupagem linguística sofisticada, sem o 

distanciamento/estranhamento delas, que, ainda hoje, tende a relegar a um plano inferior 

as pesquisas19 não estritamente livrescas. Outro lugar-comum é a invocação do 

argumento de autoridade - e não a autoridade do argumento - como uma espécie de 

sacralidade decisória,20 que costuma prevalecer nos tribunais; e isso, longe de ser um 

problema meramente lógico-semântico, abrange a práxis do Direito, intrinsecamente 

ligada à busca da legitimidade da decisão judicial. Nessa esfera, a regra de 

reconhecimento está relacionada a critérios de validade (de pertencimento ao 

ordenamento jurídico), ao passo que a legitimidade estabelece a efetividade jurídico-

social da norma jurídica, a saber, a adesão social oriunda de um plano de existência 

compartilhado. 

O problema é que as teorias21 jurídicas dominantes no Brasil são informadas por 

uma metodologia de abordagem que, com sorte, é exegética, acrescentada por vagos 

                                                           
18 O direito, ao criar artificialmente o mercado e estabelecer objetivos para o desenvolvimento 
(compreendido como qualidade de vida, com garantia efetiva de direitos básicos), pode exercer um papel 
central nesse processo, que nada tem que ver com um jacobinismo judicial ou sebastianismo, mas com o 
advento de uma cultura jurídica e de cidadania que enfrenta, no caso brasileiro, déficits teóricos e 
práticos, problemas internos e externos. Não obstante, há quem entenda ser “o mercado, enquanto 
instituição social, [...] um fato, e, portanto antes de mais nada, existe”. TIMM, Luciano Benetti. O novo 
direito civil: ensaios sobre o mercado, a reprivatização do direito civil e a privatização do direito público. 
Porto Alegre : Livraria do Advogado, 2008, p. 84. 
 
19 Sobre o assunto, Fayga Silveira Bedê e Robson Sabino de Souza sugerem razões para a baixa 
incidência de pesquisa de campo no Brasil, quais sejam: “a) a apropriação, pela Academia, de uma lógica 
inerente ao ambiente forense, transmudando-se a pesquisa jurídica numa espécie de “pesquisa-
advocatícia”, pela qual uma parcela da pesquisa jurídica estaria tão contaminada pelo viés de 
confirmação, que os pesquisadores evitariam ir a campo para não incorrerem no risco de se defrontarem 
com resultados capazes de frustrar as suas expectativas e preferências ideológicas; b) a disseminação de 
um modelo de ensino jurídico pouco afeito ao debate, ao questionamento e à crítica, o qual forjaria um 
ambiente acadêmico fortemente impactado pela mera reprodução de argumentos de autoridade, em 
detrimento do espírito crítico, autônomo e investigativo que está na base de uma autêntica pesquisa de 
campo”. BEDÊ, Fayga Silveira; SOUZA, Robson Sabino de. Por que a área do direito não tem cultura de 
pesquisa de campo no Brasil?. Rev. Bras. Polít. Públicas, Brasília, v. 8, n. 1, 2018, p.794.  
 
20 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria processual da decisão jurídica. São Paulo: Landy, 2002, p. 142. 
 
21 Conforme Maria Cecília de Souza Minayo, “Toda investigação se inicia por um problema com uma 
questão, com uma dúvida ou com uma pergunta, articuladas a conhecimentos anteriores, mas que também 
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pressupostos jusnaturalistas como defesa dos direitos humanos e da justiça social, e que 

privilegiam a doxa - o senso comum teórico dos juristas.22 

Por meio da epistemologia positivista, as teorias jurídicas dominantes realizam 

uma ruptura entre a teoria e a prática, tornando-as um saber superado. Contudo, essa 

dissociação tem importantes funções políticas. São elas: a) enseja a concepção de que 

apenas a teoria é criticável, sendo esse papel dos juristas (“teóricos”); b) a “prática” 

passa a ser compreendida como uma técnica procedimental, efetuada pelos práticos de 

ofício. Com isso, evitam-se os questionamentos acerca da legitimidade do Direito, 

reduzida a um ritual23 processual privado, separado dos conflitos da sociedade.24 

Hoje há um deslocamento epistêmico para a complexidade.25 Urge novas 

definições e arranjos. É preciso afastar-se do lugar-comum que discute a Law and 

Economics, como tirania economicista26, despindo-a de adjetivos, apostando na 

autonomia e na integridade do Direito, que tem o desafio de construir e sintonizar atores 

                                                                                                                                                                          

podem demandar a criação de novos referenciais. Esse conhecimento anterior, construído por outros 
estudiosos e que lançam luz sobre a questão de nossa pesquisa, é chamado teoria. A palavra teoria tem 
origem no verbo grego "theorein", cujo significado é "ver". A associação entre "ver" e "saber" é uma das 
bases da ciência ocidental. A teoria é construída para explicar ou compreender um fenômeno, um 
processo ou um conjunto de fenômenos e processos. Este conjunto citado constitui o domínio empírico da 
teoria, pois esta tem sempre um caráter abstrato. Nenhuma teoria, por mais bem elaborada que seja, dá 
conta de explicar todos os fenômenos e processos. O investigador separa, recorta determinados aspectos 
significativos da realidade para trabalhá-los, buscando interconexão sistemática entre eles. Teorias, 
portanto, são explicações parciais da realidade. Cumprem funções muito importantes: a) colaboram para 
esclarecer melhor o objeto de investigação; b) ajudam a levantar as questões, o problema, as perguntas 
e/ou as hipóteses com mais propriedade; c) permitem maior clareza na organização dos dados; d) e 
também iluminam a análise dos dados organizados, embora não possam direcionar totalmente essa 
atividade, sob pena de anulação da originalidade da pergunta inicial. [...]. Ao se utilizarem de um 
conjunto de proposições logicamente relacionadas, a teoria busca uma ordem, uma sistemática, uma 
organização do pensamento, sua articulação com o real concreto, e uma tentativa de ser compreendida 
pelos membros de uma comunidade que seguem o mesmo caminho de reflexão e ação”. MINAYO, Maria 
Cecília de Souza (org). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis : Vozes, 2002, p. 18-19. 
 
22ROCHA, Leonel Severo. Epistemologia jurídica e democracia.  São Leopoldo: Unisinos, 1998, p. 53. 
 
23 A terminologia empregada em Direito, por vezes, é bastante próxima da linguagem religiosa, 
considerando que o direito moderno foi erguido à sombra das catedrais europeias (Michel Miaille): 
dogmática, rito, sentença, pena, perdão, confissão, sigilo, vigilância, penitência, remição, penitenciária, 
dentre outras. 
 
24

 ROCHA, Leonel Severo. Epistemologia jurídica e democracia.  São Leopoldo : Unisinos, 1998, p. 54. 
 
25 MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. Porto Alegre: Sulina, 2015, p. 6. 
 
26 POLANYI, Karl. A falácia economicista diz respeito à existência de um hábito arraigado nas 
sociedades industrializadas, peculiar às condições de vida personificadas na mentalidade de mercado, que 
é produto do solipsimo econômico, que se expressa na fraqueza teórica e na miopia econômica quando ela 
se dissocia da política. In: POLANYI, Karl. A subsistência do homem e ensaios correlatos. Disponível 
em:  
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2793038/mod_resource/content/1/POLANYI%2C%20Karl.%20
A%20fal%C3%A1cia%20economicista..pdf. Acesso em: 22 jun. 2018. 
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e instituições. Desse modo, a defesa da complexidade não é um dogma isento de 

críticas, mas um guia para a chave de leitura proposta pelo texto, que permite uma 

reflexão sobre os pressupostos deste trabalho, ainda que se corra o risco da digressão e 

do discurso secundário. 

Para repensar essa condição, é necessária a prevalência das instituições 

democráticas sobre o mercado e a independência política do Estado em relação ao poder 

econômico. O fundamento dessa leitura, baseada na Constituição de 198827, é que não é 

possível um Estado democrático de alta intensidade se ele não tiver condições de se 

contrapor aos interesses dos grandes conglomerados econômicos privados. Essa 

onipresença do mercado e de seus agentes, em uma perspectiva microeconômica, foi um 

dos fatores responsáveis pela eleição da Law and Economics, de Richard Posner, como 

objeto de estudo desta tese. 

Mas por que “Law and Economics”? O debate sobre “Direito e Economia” 

aponta para questões políticas sensíveis, de impacto e repercussão em um país 

continental e com as peculiaridades do Brasil. Além disso, o movimento foi vivificado 

pelo “Projeto Law and Economics 2.0, atual Coase-Sandor” e teria pretensões globais 

ao estabelecer-se em diferentes partes do mundo, transformando cidadãos em meros 

consumidores28. A tese tenciona desnudar esse discurso, visto que a apropriação do 

sentido da vasta área do “Direito e Economia”, em uma ótica estritamente liberal, ou de 

caráter socializante, é apenas uma tentativa de monopolizar o discurso. 

Nesse sentido, o texto pretende identificar as principais críticas internas e a 

crítica externa de Ronald Dworkin ao movimento Law and Economics, de matriz 

posneriana, apontando a pluralidade de teorias e metodologias que as envolve, 

articulando-as com as discussões sobre a Law and Economics no Brasil, com a 

pretensão de que o trabalho seja um momento inicial de estudos na área e que possa 

continuar em uma dimensão teórico-prática. 

                                                           
27

 BERCOVICI, Gilberto. O ainda indispensável direito econômico. Disponível em:  
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3856218/mod_resource/content/1/BERCOVICI%2C%20G.%20
O%20ainda%20indispens%C3%A1vel%20D.%20E..pdf. Acesso em: 11 jun. 2018. 
 
28 O mito da soberania do consumidor é um reflexo do mito liberal do contratualismo que reduz a vida em 
sociedade, especialmente, a vida econômica, a relações contratuais livremente assumidas por indivíduos 
livres, independentes e iguais em direitos, cada um dos quais dispõe de informação completa sobre todas 
as alternativas possíveis e sabe perfeitamente o que quer. AVELÃS NUNES, António José.  Noção e 
objeto da economia política. Coimbra : Almedina, 2013, p. 142. Adaptado.  
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A tese parte do pressuposto de que a razão crítica é único remédio contra a 

violência29. Não há progresso inexorável (crença iluminista)30. Os tribunais, por seu 

turno, não podem empurrar a história, seja em que sentido for. A traços largos, o 

empreendimento é falível, e não dá para depositar o sentido da história nas mãos de 

ninguém, mesmo porque processos transformadores devem levar em conta o risco, a 

ruptura, as interrupções - e até mesmo a fraude à Constituição e às leis. É preciso 

discutir o assunto, e não fugir dele. 

Ademais, trata-se de tema ainda inexplorado no âmbito do Programa de Pós-

Graduação stricto sensu em Direito da Universidade Estácio de Sá, sendo a primeira 

tese do Programa a examinar a perspectiva da Law and Economics, de Richard Posner. 

Detalhando o argumento, a proposta do trabalho está vinculada à área de concentração 

do Programa (Direito Público e Evolução Social) e à linha de pesquisa (Direitos 

Fundamentais e Novos Direitos) por evidenciar a atualidade do tema, acompanhada de 

sua importância prática, considerando a discussão sobre a matéria na recente Ação 

Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766/DF, relatada pelo ministro Luís Roberto 

Barroso. 

Não obstante não ter sido objeto de tese de doutoramento nesta Universidade, o 

assunto já foi objeto de diversas dissertações e teses31 defendidas em outras instituições 

de ensino nacionais e estrangeiras. A originalidade deste trabalho consiste: 1) na 

desmistificação da Law and Economics, separando-a quer da Análise Econômica do 

Direito, quer do movimento “Direito e Economia”; 2) na exposição crítica da Law and 

                                                           
29 POPPER, Karl Raimund. Lógica das ciências sociais.  Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1999, p. 39. 
 
30 É que a ideia “iluminista” de progresso como continuum histórico não se sustenta em uma análise 
perfunctória. É idealista e não dá conta da práxis. 
 
31Em consulta ao catálogo de dissertações e teses da CAPES, com a palavra de descrição de pesquisa 
“Law and Economics” foram identificados 8.669 trabalhos produzidos no período de 2014 - 2018. Do 
total, 6.660 são de mestrado e 2.009 teses. Em 2014 foram 1.098 dissertações; em 2015, 1.108; em 2016, 
1.363; em 2017, 1.490; em 2018, 1.601. Já em 2014, foram 300 teses; em 2015, 333; em 2016, 472; em 
2017, 482; em 2018, 422.  No entanto, o quantificativo é impreciso, pois a página eletrônica da CAPES 
conjuga, pelo menos, mais duas áreas na busca: Ciências Contábeis e Economia. Disponível em: 
https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/. Acesso em: 24 jun. 2019. Quando o termo 
descritor de busca é “Richard Posner”, há uma redução significativa no contigente de trabalhos. No 
período de 2013, 2015, 2016, 2017 e 2018 (o ano de 2014 não aparece nos resultados) foram 50 
dissertações de mestrado e 18 teses de doutorado, o que totaliza 68 produções.  Em 2013 foram 17 
dissertações; em 2015, 6; em 2016, 10; em 2017, 7; em 2018, 10. Teses: 2013, 3; 2015, 2; 2016, 3; 2017, 
4; 2018, 6. Disponível em: https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/. Acesso em: 24 jun. 
2019. A consulta à expressão “Richard Posner” na página eletrônica da CAPES permite afirmar que ainda 
se trata de um autor pouco estudado no Brasil, especialmente, em teses de doutoramento. 
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Economics e de seus críticos internos nos Estados Unidos da América; 3) na análise da 

Law and Economics com base no Direito brasileiro.  

Em relação ao estilo formal da redação, foram seguidas as indicações do 

Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Direito da UNESA/RJ.  Para alcançar o 

intento a que se propõe, o texto está dividido em sete capítulos.  Após a introdução, que 

visa apresentar o tema, suas dificuldades conceituais/metodológicas e expor o estado da 

discussão sobre o assunto, delimitando o objeto a ser examinado, abre-se o Capítulo 1, 

intitulado “Elementos de Pré-Compreensão”, que busca um encontro entre as noções de 

custos, de integridade e de resiliência do Direito, na tentativa de eliminar os desertos e 

isolamentos cognitivos em que eles, muitas vezes, se encontram, para evitar tordesilhas 

teóricas. Além disso, contextualiza o chão da tese e arrisca algumas reflexões. Realça as 

noções de utilitarismo, pragmatismo e capitalismo, que são emblemáticas para a Law 

and Economics; expõe, sem pretensão de esgotamento, o conceito de custo no Direito, e 

faz um enquadramento da teoria, da metodologia e da epistemologia da Law and 

Economics, detectando conteúdo e obras, bem como sua fortuna crítica. 

O Capítulo 2, nomeado “A Law and Economics, de Richard Posner” explana 

seus fundamentos teóricos e suas perspectivas e traça uma leitura do autor e das nuances 

de suas obras ao longo do tempo. Essa é uma das questões centrais da tese, de cuja 

resposta dependerão o grau de consistência e a substância do diálogo que se busca 

estabelecer entre Posner e seus críticos, particularmente Ronald Dworkin, cuja 

contribuição à visão do autor é reconhecida pelo próprio Posner; e que, por essa razão, 

será examinado em capítulo próprio. 

O capítulo subsequente, “Law and Economics: Análise Econômica do Direito ou 

Análises Econômicas do Direito?” trata do percurso e das dificuldades da Análise 

Econômica de matriz liberal nos Estados Unidos da América, seja pelas críticas internas 

(Ducan Kennedy, Roberto Mangabeira Unger e o The Critical Legal Studies), que 

incluem a exposição do debate atual, organizado em torno da Escola Positiva de 

Chicago, a Escola Normativa de Yale, a Escola Funcional do Law and Economics, a 

teoria da escolha pública, a diretiva constitucional da Virginia School of Economics.  O 

propósito é expor as concepções teóricas, nos Estados Unidos da América, que escapam 

à leitura de Richard Posner.   

Além disso, promove uma sociologia do conhecimento ao realizar um inventário 

sobre autores, obras e rede de pesquisas universitárias e sua atuação no Brasil. O critério 

utilizado para a escolha das instituições foi a existência de grupos de pesquisa 
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cadastrados no Diretório da Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

- Capes - sob o registro Law and Economics.  

Nesse âmbito, procedeu-se a um levantamento e à análise de instituições de 

ensino superior que integram o Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil,32 constante 

do Portal do Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (CNPq) 

que tenham como objeto de estudo a Law and Economics. São elas: a Universidade 

Católica de Brasília (DF), a Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC -, a 

Universidade do Estado da Bahia - Uneb -, o Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais 

- IBMEC -, a Universidade de Brasília - UnB -, o Centro Universitário de Guanambi - 

UniFG -, a Universidade Federal do Espírito Santo - UFES -  e a Universidade Federal 

de Pernambuco - UFPE.  

O propósito desse tópico é responder às questões seguintes: Como tem sido 

tratada a pesquisa sobre Law and Economics nos grupos de pesquisa em Direito nas 

instituições assinaladas? Como se dá a abordagem da Análise Econômica do Direito? 

Até que ponto há um estudo atento/responsável na doutrina brasileira? Que tipo(s) de 

análise(s) econômica(s) do Direito se faz(em) em terrae brasilis? Todas estas questões 

são fulcrais para a tese. 

No Capítulo 4 são expostas as objeções de Ronald Dworkin à Law and 

Economics, de Richard Posner, com base nos conceitos de princípio, riqueza, eficiência 

e pragmatismo, de modo a contrastar as concepções dos dois autores. 

O Capítulo 5 estuda a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766/DF, que 

trata da “Reforma Trabalhista”. O aspecto a ser analisado pela tese não são os 

dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT - impugnados pela 

Procuradoria-Geral da República ou a abrangência das alterações legislativas, mas a 

discussão realizada pelos ministros Luís Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski sobre 

o significado da “Análise Econômica do Direito”.  

O último capítulo apresenta as conclusões e as proposições da tese. 

Em suma, três palavras podem resumir esta tese: abertura, diálogo e 

transformação, o que requer uma aproximação livre, sem pré-conceitos e ideologias 

rígidas anteriores que são impermeáveis ao pensamento. E só no momento seguinte é 

que se institui a crítica. Por isso mesmo, juristas e economistas precisam estar abertos às 

novas perspectivas, buscar aproximações que se efetivem sem prejuízo a ambas as 

                                                           
32 CONSELHO NACIONAL DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO. Disponível 
em: http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf. Acesso em: 20 fev. 2019. 
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concepções, mas que reforcem o diálogo, seja por aproximações teóricas ou 

metodológicas que as retirem do enclausuramento no qual ainda se encontram. 

Certamente essa tarefa, desde uma chave de leitura teórico-prática do campo “Direito e 

Economia”, comprometida com as pessoas, com a estabilidade das instituições e com o 

presente-futuro, não pode olvidar a dimensão do desenvolvimento, sobretudo em um 

país de modernidade tardia como o Brasil. 

 

 

1.3 Delimitação do objeto: em que consiste o movimento Law and Economics?  

 

Para compreender as relações entre juristas e economistas, poder-se-ia iniciar 

com a metáfora de Wim Wenders, “tão longe tão perto,33 filme de 1993, que tem como 

cerne da narrativa a identidade e o tempo. Identidade e tempo de juristas e economistas 

são próximos, mas distantes, havendo um óbice de compreensão entre as duas 

atividades profissionais, ainda que ambos pretendam controlar a máquina-mundo 

moderna. 

Se, em um passado recente, a civilização se firmava em quatro instituições: a) o 

sistema de equilíbrio de poder entre os Estados; b) o padrão internacional do ouro; c) o 

mercado auto-regulável; d) o estado liberal,34 hoje a estabilidade monetária tornou-se o 

pivô da política.35 Mas não só da política. As questões atinentes à moeda tornaram-se a 

preocupação de economistas, juristas, cientistas políticos, entre outros profissionais. 

Nesse sentido, o discurso econômico pode fornecer pistas sobre a representação 

social da justiça e da eficiência; a primeira seria problema fundamental dos juristas, e a 

última, dos economistas. No entanto, esse ponto de vista não condiz com a busca de 

uma epistemologia complexa. Sustentar que o Direito se ocupa da justiça, e a 

Economia, da eficiência é ignorar o caráter multidimensional do problema, pois não há 

fronteira natural entre eles. 

Em perspectiva histórica, as relações entre juristas e economistas sempre foram 

marcadas por diferenças - não raro intransponíveis. Adam Smith, por exemplo, 
                                                           
33 Tão longe, tão perto. Direção de Wim Wenders. Estados Unidos da América: Sony Pictures, 1993. (147 
min.). 
 
34 POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens de nossa época. Rio de Janeiro : Elsevier, s/d, p. 
17. 
 
35 POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens de nossa época. Rio de Janeiro : Elsevier, s/d, p. 
41. 
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considerado o pai dos economistas liberais, foi professor de Jurisprudence, tradicional 

matéria de Direito; e, pelo que consta, não tinha uma visão que valorizasse a atividade36.  

É também conhecida a aversão que o economista britânico John Maynard 

Keynes tinha por advogados: certa vez, durante a reunião de Bretton-Woods, ele teria 

dito que os advogados eram os únicos na face da terra que transformavam a poesia em 

prosa, e a prosa em jargão. Em outra ocasião, afirmou que o Mayfair (o navio que 

trouxe os pioneiros colonizadores ao Novo Mundo) deveria ter atracado “packed with 

lawyers”, numa referência pouco amistosa aos advogados existentes naquele país.  

Seja qual for a origem de tais desavenças, é inegável que hoje se compreende a 

necessidade de ampliar as fronteiras entre uma e outra ciência humana como ponto de 

partida para encaminhar o debate, pela necessidade de estabilidade econômica e 

normativa. Por óbvio, ainda existem muitas dificuldades de comunicação entre 

institutos jurídicos e os conceitos da teoria econômica. 

De todo modo, se a preocupação dos juristas estaria assentada no milenar adágio 

latino suum cuique tribuere, na busca da justiça como critério regente de todos os 

campos da vida humana, os economistas focariam a vida econômica como tema 

norteador da vida em sociedade. Por ora, nesse embate, talvez os economistas se deem 

melhor, considerando que as instituições financeiras têm assumido o lugar que era da 

Igreja, governando o crédito e produzindo a fé no/do mercado. 

Hoje há uma transformação abrupta das categorias com as quais se pensava o 

Direito e a Economia. O espírito material do capitalismo tornou quase tudo mercadoria: 

bens, ofícios, concessões administrativas e até pessoas, sejam como trabalhadoras ou 

consumidoras. O capital tornou-se pessoa ficta. A pessoa jurídica e os seres humanos, 

aviltados em sua condição, passam a ter preço, e não dignidade, em oposição às lições 

kantianas.37 No mundo contemporâneo, a ideia da propriedade da terra e mesmo dos 

títulos de crédito cede espaço a outras formas de exteriorização de riqueza, tais como as 

corporações empresariais, a propriedade de papéis e os títulos de alta volatilidade, a 

                                                           
36 PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro : 
Elsevier, 2005, p. 6. Adaptado. 
 
37 COMPARATO, Fábio Konder. Capitalismo: civilização e poder. Estudos avançados, v. 25, n. 72, São 
Paulo, maio/ago. 2011. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
40142011000200020. Acesso em: 12 set. 2017. 
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ubiquidade dos contratos coligados e dos cartões de débito e crédito e até mesmo 

instrumentos sem existência física, como é o caso da criptomoeda bitcoin.38  

Em tempos de sociedade do espetáculo39, que transforma todas as coisas em 

mercadoria, inclusive a imagem, e do big brother40, do panóptico moderno e das 

distopias, a reificação percorre todos os campos, da arte à economia, da vida diária à 

política. O discurso da crise41 (política, institucional, do Direito, da Economia) passa à 

condição de discurso da ordem, em um modo de governar, o que aduz uma situação de 

exceção permanente, ainda que não tenha sido declarado qualquer estado de emergência 

formal.42  

Em verdade, a entrada em cena de novas forças sociais e a revolução tecnológica 

criaram uma nova mentalidade e uma praxe normativa conflitante, sob diversos 

aspectos, com a ciência oficial agitando a diversidade entre a realidade social e a norma 

legislativa.43 Se no Estado de Direito a aspiração era a ordem e a segurança, a 

preocupação, hoje, é a gestão da desordem. Se o Direito garantia a estabilidade das 

relações jurídicas, hoje ele gravita na incerteza, na insegurança, na exceção. 

Contudo, não se pode consentir com abertura libertária para sincretismos 

metodológicos que, a pretexto de fazer ciência jurídica, “consequencialista” ou 

“pragmática”, mesclam modelos positivistas com motes jusnaturalistas ou com a 

                                                           
38 Em instigante passagem, Miguel Arjona trata do que denomina bits jurídicos. “La circulación de bits de 
contenido jurídico por las redes informáticas, y el tratamiento de dicha información jurídica a través de la 
Inteligencia Artificial, demandan nuevas teorías y explicaciones”. Arjona Sánchez, Miguel José. “El 
Derecho en red: una aproximación desde el Derecho Europeo”.  Videtur Quod: anuario del pensamiento 
crítico, n. 2, 2010, p. 149. 
 
39 DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1998. Trata-se de uma visão 
pessimista sobre o mundo moderno. A sociedade do espetáculo constitui uma forma de organização social 
na qual a imagem e a informação prevalecem sobre as relações sociais e o “homem-da-multidão”, em 
contraste com o indivíduo. O primeiro atua com base na “ética de manada”, deixando-se levar pela 
multidão ou pela maioria. Nessa sociedade predomina o regime da desinformação e o consumidor vive, 
passivamente, a se alimentar de imagens. Há uma ruptura com o passado, com as sociedades tradicionais, 
com a troca de experiências entre as gerações, com a oralidade e a corporeidade. Agora, o espetáculo 
organiza o que acontece e, logo a seguir, promove o esquecimento do que conseguiu ser conhecido. 

 
40 A origem do verbete é de ORWELL, George. 1984. São Paulo : Companhia das Letras, 2009. 
  
41 O conceito de crisis possui duas tradições semânticas, quais sejam: 1) na medicina, indica o momento 
que o médico tem de decidir se o paciente irá sobreviver; 2) na teologia, é o último julgamento 
proclamado por Cristo no fim dos tempos. Ambas têm em comum o liame com o tempo. 
 
42 AGAMBEN, Giorgio.  Por uma teoria do poder destituinte. Disponível em: 
https://5dias.wordpress.com/2014/02/11/por-uma-teoria-do-poder-destituinte-de-giorgio-agamben/. 
Acesso em: 21 jun. 2018. 
 
43 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. Rio de Janeiro : Forense, 2016, p. 21. 
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inclusão da moral na interpretação do Direito. Essa abertura do Direito positivo para 

qualquer interpretação debilita o sistema e expõe o ordenamento à insegurança jurídica, 

pois, conforme sejam o método e os paradigmas admitidos, pode-se ter resposta para 

qualquer coisa e tantas quantas forem os intérpretes e suas combinações indefinidas de 

métodos. Ainda que se acolha a ideia de que distintas respostas podem ser corretas, é 

necessário preservar, sob a perspectiva analítica em questão, a unidade de paradigma e a 

coerência sistêmica.44 

Por tudo isso, na era do risco e da complexidade é um paradoxo defender a 

adoção da simplificação do Direito, tendo em vista a heterogeneidade e a provisoriedade 

normativa; a sobreposição desorganizada de regras; a distribuição confusa e 

improvisada de competências; os conflitos nas relações entre os poderes; a presença de 

ambiguidades semânticas e sintáticas; redundâncias; dispositivos vagos, lacônicos; 

derrogações tácitas e normas estranhas.45 Essas peculiaridades e situações do Direito 

atual representam óbices importantes para sua realização. Nesse caminhar, concepções 

resumidas da legislação, do ensino jurídico, dos textos jurídicos e da atuação dos 

tribunais não são passíveis de compreensão com respostas simplificadoras. Mesmo que 

se admita a “morte do método”, o fato de não existir um método que possa dar garantia 

à “correção” do processo interpretativo não autoriza o intérprete a escolher o sentido 

que mais lhe convier,46 pois isso seria uma condição de privilégio, e não um espaço de 

discussão.47 

É aqui que se inicia a discussão sobre a Law and Economics. Diferentemente do 

que se costuma alegar, a Law and Economics não consiste em um debate sobre a 

eficiência econômica do Direito em uma sociedade de mercado, ou em um projeto 

científico interdisciplinar para analisar o fenômeno jurídico com a aplicação de 

                                                           
44 TORRES, Heleno Taveira. Direito constitucional tributário e segurança jurídica: metódica da 
segurança jurídica do sistema constitucional tributário. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2011, p. 42.  
 
45 ARCOS RAMÍREZ, Federico. La seguridad jurídica. Una teoría formal. Madrid : Dykison, 2000, p. 
327.  
 
46 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 39.  

 
47 Toda opção metodológica aponta para um caminho previamente estabelecido, seja ele consciente ou 
não. O maior problema do método não é a ciência, mas a realidade. O que se considera real? O método de 
captação depende da resposta formulada ao problema apresentado. GUSTIN, Miracy B. S.; DIAS, Maria 
Tereza Fonseca. (Re) pensando a pesquisa jurídica: teoria e prática. Belo Horizonte: Del Rey, 2010, p. 17 
e 19. 
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metodologia econômica,48 mas constitui-se como um verdadeiro mercado de ideias, com 

suas vertentes e rechaços, que abrange liberais como Richard Posner,49 Ronald 

Dworkin, libertários como Robert Nozick, neomarxistas, como Mark Tushnet, e liberais 

como Friedrich Hayek.50  

Seu nascedouro é controverso. Para Alfredo Copetti,51 a Law and Economics 

está ancorada na filosofia utilitarista de Jeremy Bentham, que foi responsável pela 

ressignificação do papel dos governantes diante dos governados, com a implementação 

de reformas que propiciaram a melhoria do bem-estar da população - com a distribuição 

de riqueza e a defesa da imparcialidade do parlamento, o que permitiu uma ampliação 

da esfera pública, estabelecendo-se o caráter não absoluto do poder.  

Arnaldo Godoy52 considera que a Law and Economics é herdeira do realismo 

jurídico americano. Inobstante, muitos daqueles que se alinham aos membros do critical 

studies são opositores à Law and Economics e dizem-se herdeiros do realismo jurídico 

estadunidense. E o mesmo ocorreria com um autor como Richard Posner, corifeu do 

segundo movimento Law and Economics nos Estados Unidos da América e que tem 

como uma de suas referências Oliver Wendell Holmes Jr., o primeiro magistrado a 

indicar a importância da Estatística para as decisões judiciais. 

                                                           
48 COPETTI NETO, Alfredo.  Direito e Economia no divã: apontamentos sobre a crítica à crítica de Lenio 
Streck. Disponível em: https://jota.info/artigos/direito-e-economia-no-diva-18082017. Acesso em: 29 ago. 
2017. 
 
49 Em sentido contrário, FERREIRA, Antonio Carlos; FERREIRA, Patrícia Cândido Alves. Ronald 
Coase: um economista voltado para o direito. In: COASE, Ronald H. A firma, o mercado e o direito. São  
Paulo: Forense, 2016, p.  XXXII: “O que realmente deve ser objeto de reflexão diz respeito a tornar 
sinônimos Law and Economics e Análise Econômica do Direito, [...] mais diretamente ligada ao nome de 
Richard Posner”. MILLER, Geoffrey P. Law and Economics versus Economic Analysis of Law. 
Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1804920. Acesso em: 8 jun. 2018. O 
texto trata da distinção entre Law and Economics e Análise Econômica do Direito. 
 
50 JUNQUEIRA, Eliane Botelho. Através do espelho: ensaios de sociologia do direito.  Rio de Janeiro: 
Letra Capital, 2001, p. 100 -101.  
 
51COPETTI NETO, Alfredo.  Entre o princípio da utilidade e o princípio da maximização da riqueza; ou, 
o  que permanece da filosofia política utilitarista de Geremy Bentham no movimento Law and Economics 
difundido na University of Chicago? Disponível em: 
https://www.fdsm.edu.br/site/posgraduacao/volume271/04.pdf. Acesso em: 29 ago. 2017. 
 
52 GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Introdução ao realismo jurídico norte-americano.  Brasília: 
Edição do autor, 2013, s/p. Disponível em: https://www.agu.gov.br/page/download/index/id/16204196. 
Acesso em: 24 jun. 2019. 
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Sem embargo, o primeiro movimento53 Law and Economics adveio na Europa, 

especificamente na Alemanha e, mais tarde, na Inglaterra, com a Escola Histórica de 

Economia e que teve seu ápice no New Deal, nos anos 1930, nos Estados Unidos da 

América. Somente a partir desses eventos passou-se a considerar a existência de um 

segundo movimento Law and Economics, distinto do anterior, cuja origem permeia os 

estudos de Frank Knight, Ronald Coase, Milton Friedman, Gary Becker, Richard Posner 

e, em alguma medida, Guido Calabresi,54 que originaram a Escola de Chicago. 

Essa caracterização, per si, é objeto de controvérsias. Faz-se necessária, então, 

uma indagação: a Escola de Chicago, do segundo movimento, é herdeira da Escola 

Austríaca ou da Filosofia Utilitarista de Bentham? 

Há quem associe a Escola de Chicago aos economistas neoclássicos;55 outros a 

associam a uma derivação da Filosofia Utilitarista de Bentham56. De todo modo, não se 

trata de um movimento homogêneo, pois várias são as tentativas de análise econômica 

do Direito,57 sejam de recorte liberal, libertário, comunitarista, utilitarista e neomarxista. 

                                                           
53 “A primeira onda de direito e economia, período compreendido entre 1830 e 1930, [...] identifica-se, 
basicamente, com a escola histórica alemã e o movimento institucionalista norte-americano”.  À época, 
“[i]mportantes insights”[...] são também encontrados no trabalho individual de juristas e economistas, 
bem como no âmbito do pensamento marxista, da escola austríaca, do realismo jurídico norte- americano 
e na própria consolidação do pensamento econômico neoclássico.” [...]”No âmbito da ciência jurídica, 
autores como Gustav Hugo, Georg Puchta e Friedrich Savigny, vislumbram o direito como fenômeno 
espontâneo da sociedade, dotado de validade relativa e em constante processo de transformação no 
decurso da história, como instituição, estrutura social ordenadora que evolui ao mesmo passo das 
transformações sofridas pelos demais fenômenos sociais, dentre os quais os de natureza econômica. No 
âmbito da ciência econômica, com influência direta do historicismo jurídico, autores como Friedrich List, 
Wilhem Roscher, Gustav Schmoller, Werner Sombart e Max Weber, trabalhando com o método indutivo 
e adotando concepção relativista e orgânica da sociedade, propugnam a análise integrativa dos fenômenos 
econômicos no contexto histórico-social, sublinhando os diversos pontos de contato e liames entre o fator 
econômico e os demais fatores sociais, principalmente o jurídico”. BATTESINI, Eugênio. A história do 
pensamento em Direito e Economia revisitada: dos precursores à pós-modernidade. Disponível em: 
https://www.cidp.pt/revistas/rjlb/2019/1/2019_01_0597_0693.pdf. Acesso em: 16 jun. 2019. 
 
54 COPETTI NETO, Alfredo; OLIVEIRA, Carla Dóro. Justiça, Democracia, Contrato e Propriedade: uma 
análise da (re)formulação da economia (política) contemporânea provocada pelo movimento Law and 
Economics. In: BARRETTO, Vicente de Paulo; MENDES, Bruno Angelin Cavalcanti; LUZ SEGUNDO, 
Elpídio Paiva. Teoria da justiça: novas perplexidades e velhos temas. Curitiba : Juruá, 2017, p. 103 -119. 
 
55  HUNT, E. K. História do pensamento econômico. Rio de Janeiro : Elsevier, 2007, p. 486. 
 
56 COPETTI NETO, Alfredo; OLIVEIRA, Carla Dóro. Justiça, Democracicia, Contrato e Propriedade: 
uma análise da (re)formulação da economia (política) contemporânea provocada pelo movimento Law 
and Economics. In: BARRETTO, Vicente de Paulo; MENDES, Bruno Angelin Cavalcanti; LUZ 
SEGUNDO, Elpídio Paiva. Teoria da justiça: novas perplexidades e velhos temas. Curitiba : Juruá, 2017, 
p. 103 – 119. 
 
57 Esta tese está em desacordo com a caracterização da Análise Econômica do Direito feita por Pierluigi 
Chiassoni na obra El análisis económico del Derecho: orígenes y métodos del Law and Economics  em 
los EE. UU. Lima: Palestra Editores, 2013, p. 27. O autor escreve:” Hay sin embargo un conjunto de 
herramientas que parecen constituir el aparato básico común a (casi todas) las investigaciones de los 
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Dentro da própria concepção liberal, que será examinada nesta tese, há clivagens entre 

autores - e mesmo um autor como Richard Posner apresenta pelo menos quatro ciclos 

de desenvolvimento intelectual. Essas considerações são necessárias para evitar os 

lugares-comuns e clichês existentes acerca da chamada “Análise Econômica do 

Direito”. Conforme exposto, as expressões Law and Economics e AED não serão 

empregadas como sinônimas nesta tese. Entende-se que a AED é um arcabouço, sendo 

o segundo movimento da Law and Economics uma das suas formas de exteriorização, o 

que aduz problemas metodológicos e controvérsias. Como se vê, trata-se de um tema 

amplo, movediço, cuja análise só se faz possível em razão do recorte teórico a ser 

utilizado no texto. 

O segundo movimento Law and Economics está relacionado à criação do 

Journal of Law and Economics, em 1958, passo inicial que teve sequência com as 

publicações The Problem of Social Cost, de Ronald Coase, em 1960; Some Thoughts on 

Risk Distribution and the Law of Torts, de Guido Calabresi, em 1961; e, já no âmbito do 

lançamento do Journal of Legal Studies, em 1973, veio a lume Economics Analysis of 

Law, de Richard Posner.  

Assim, escrever sobre a Law and Economics é um árduo desafio para o 

estudioso, tendo em vista sua complexidade, a relativa ausência de unidade interna, a 

heterogeneidade de posições e de percursos teóricos. Imputa-se ao movimento Direito e 

Economia uma feição contemporânea do pragmatismo que se reporta a Charles Sanders 

                                                                                                                                                                          

juristas-economistas. Este conjunto incluye: (a) la concepción de las reglas jurídicas como incentivos; (b) 
la concepción de los individuos como agentes racionales (rational-maximizers); (c) el 
comportamientismo, el teorema de las preferencias reveladas y la idea de willingness to pay; (d) el anti-
paternalismo; (e) la ley de la demanda y la distinción entre mercados efectivos (real markets) y mercados 
sombra (shadow markets, implicit markets); (f) la distinción entre costes-oportunidad (opportunity costs) 
y costes-históricos (sunk costs); (g) la distinción entre costes privados, costes sociales y costes 
administrativos; (h) el teorema de la mano invisible; (i) la distinción entre eficiencia productiva, 
eficiencia alocativa (allocative efficiency), eficiencia paretiana (optimalidad y superioridad paretiana), 
eficiencia de Kaldor-Hicks (superioridad paretiana potencial, principio de compensación), eficiencia 
como maximización de la riqueza (en cuanto versión de la eficiencia de Kaldor-Hicks), y el principio ius-
económico de la simulación del mercado (“mimic the market”); (l) la teoría del mercado competencial y 
de sus límites (market failures); (m) la noción de costes de transacción (transaction costs) y el teorema de 
Coase”.Com a devida vênia, expor esses atributos na demarcação da AED parece ser uma restrição do 
objeto de estudo. Essa abordagem possui características comuns à Law and Economics, de Richard 
Posner, mas não a retrata. Antes, expõe uma divergência de posições no âmbito da “Law and Economics” 
do segundo movimento que é ligado, em sua origem, aos trabalhos de Ronald Coase, Guido Calabresi e 
Richard Posner.  
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Peirce, a John Dewey, a William James e a Richard Rorty, tendo como adversário o 

movimento critical legal studies,58 rival histórico do movimento Direito e Economia.  

De outro turno, indaga-se: seria o movimento Direito e Economia herdeiro da 

tradição do realismo jurídico norte-americano? É mais acertado afirmar que o 

antepassado mais recorrente é Jeremy Bentham, ainda que a recepção da filosofia 

utilitarista, em Posner, não tenha sido feita nos termos propostos pelo filósofo inglês. 

Para Posner, o Direito deve maximizar a Economia, multiplicando a riqueza e o bem-

estar econômico, havendo um encontro entre pragmatismo e utilitarismo59 na 

normatividade. Configura-se como um dos desafios para esta tese alavancar essa 

discussão no Brasil, cuja monoglossia duradoura e antipatia para com a produção 

cultural norte-americana não midiática repudiam a escola jurisprudencial de Chicago.60 

A Chicago Trend 61 aposta nas vantagens da troca, no individualismo, e na não 

intervenção do Estado no domínio econômico. A par disso, confiam no automatismo do 

mercado (Lei de Say), e afastam as políticas de bem-estar social do Estado 

Constitucional contemporâneo. 

Isto coloca outra ordem de problemas: o Chicago Trend é inconstitucional?  

Seguramente, não.  Ela abrange diferentes concepções de economia, tais como: a) Law 

                                                           
58 Nas palavras de Eliane Botelho Junqueira, o critical legal studies transpõe para o cenário norte-
americano a critical theory da Escola de Frankfurt. JUNQUEIRA, Eliane Botelho. Através do espelho: 
ensaios de sociologia do direito. Rio de Janeiro : Letra Capital, 2001, p. 78. 
 
59 A base filosófica do utilitarismo benthamiano é a obra “Carta sobre a felicidade a Meneceu”, de 
Epicuro, escrita aproximadamente em 300 a.C. Em trecho da obra: “[...] o prazer é o início e o fim de uma 
vida feliz. Com efeito, nós o identificamos como o bem primeiro e inerente ao ser humano, em razão dele 
praticamos toda escolha e toda recusa, e a ele chegamos escolhendo todo bem de acordo com a distinção 
entre prazer e dor [...] do mesmo modo, toda dor é um mal, mas nem todas devem ser sempre 
evitadas.Convém, portanto, avaliar todos os prazeres e sofrimentos de acordo com o critério dos 
benefícios e dos danos.[...] a prudência é o princípio e o supremo bem[...] é dela que se originaram todas 
as demais virtudes; é ela  que nos ensina que não existe vida feliz sem prudência, beleza e justiça, e que 
não existe prudência, beleza e justiça sem felicidade. Porque as virtudes estão intimamente ligadas à 
felicidade, e a felicidade é inseparável delas. In: Epicuro. Carta sobre a felicidade a Meneceu. São Paulo: 
Unesp, 1999, p. 37 - 47. Na modernidade, o utilitarismo responde aos apelos do pragmatismo conexos 
com o advento de uma sociedade secularizada e comercial; remete para critérios quantitativos que 
parecem torna-lo adequado a um relativismo axiológico que sobreviveu aos assaltos do ceticismo e um 
republicanismo que apelava à generalização de critérios hedonistas legados do antigo paganismo; aponta 
para uma nova ciência do homem que pretende reavaliar, à luz dos critérios de uma psicologia 
materialista, as verdades da ética tradicional. ARAÚJO, Fernando. Adam Smith: o conceito mecanicista 
de liberdade. Coimbra : Almedina, 2001, p. 332.  

 
60 GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Direito e economia: introdução ao movimento Law and 
Economics. Disponível em: 
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/25480-25482-1-PB.pdf. Acesso em: 30 ago. 
2017. 
 
61 Diz respeito ao conjunto de tendências do pensamento jurídico oriundas da Escola de Chicago. 
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and Economics; b) a New Institucional Economics; c) a Behavioral Law and 

Economics; d) a Welfare Economics; e) a Public Choice Theory e a f) New Haven 

School. Em comum, todas elas se posicionam distante de vinculações morais ou sociais, 

ainda que não sejam excluídas, mas o princípio econômico prevalece nessa perspectiva 

subjetivista. Em outras palavras, na Chicago Trend, que tem como uma das expressões 

a Law and Economics, o homem deixaria de ser homo faber para tornar-se homo 

economicus. 

Nesse ambiente de reestruturação metodológica da Economia está a importação 

da política econômica britânica neoclássica, que culminou com a fundação, em 1885, 

da AEA - American Economic Association -, instituição que levou ao fim e ao cabo a 

metodologia histórica alemã, fazendo com que as pesquisas econômicas, antes fundadas 

em leis universais, navegassem nos mares da Estatística e da História, com o intuito de 

responder mais satisfatoriamente às atuais condições da vida industrial que estava 

surgindo. 62 

Os principais expoentes desse desafio, sintetizado pela American Economic 

Association - Edwin R. A. Seligman e Henry Carter Adams - foram aqueles que 

inauguraram, de forma expressa, o que se pode chamar de primeiro movimento da Law 

and Economics no continente americano.63 Clamando pelo diálogo teórico-prático entre 

a Economia e as Ciências Sociais, eles buscaram trazer à tona uma espécie de 

hibridismo à barreira imposta pela microeconômica neoclássica à ciência econômica - 

articulada sob a premissa de que a Economia era um sistema matemático, portanto, puro 

e dedutivo - para reconhecê-la, também, na intersecção da ética e da história.64    

Contudo, as críticas que envolvem a proposta metodológica de interpretação 

econômica da história não demoraram a aparecer, sendo as mais contundentes aquelas 
                                                           
62 COPETTI NETO, Alfredo; OLIVEIRA, Carla Dóro. Justiça, Democracia, Contrato e Propriedade: uma 
análise da (re)formulação da economia (política) contemporânea provocada pelo movimento Law and 
Economics. In: BARRETTO, Vicente de Paulo; MENDES, Bruno Angelin Cavalcanti; LUZ SEGUNDO, 
Elpídio Paiva. Teoria da justiça: novas perplexidades e velhos temas. Curitiba: Juruá, 2017,  p. 103 - 119. 
 
63 COPETTI NETO, Alfredo; OLIVEIRA, Carla Dóro. Justiça, Democracia, Contrato e Propriedade: uma 
análise da (re)formulação da economia (política) contemporânea provocada pelo movimento Law and 
Economics. In: BARRETTO, Vicente de Paulo; MENDES, Bruno Angelin Cavalcanti; LUZ SEGUNDO, 
Elpídio Paiva. Teoria da justiça: novas perplexidades e velhos temas. Curitiba : Juruá, 2017,  p. 103 - 
119. 
 
64 COPETTI NETO, Alfredo; OLIVEIRA, Carla Dóro. Justiça, Democracia, Contrato e Propriedade: uma 
análise da (re)formulação da economia (política) contemporânea provocada pelo movimento Law and 
Economics. In: BARRETTO, Vicente de Paulo; MENDES, Bruno Angelin Cavalcanti; LUZ SEGUNDO, 
Elpídio Paiva. Teoria da justiça: novas perplexidades e velhos temas. Curitiba : Juruá, 2017,  p. 103 - 
119. 
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referentes ao seu caráter mono-causal ou determinístico, que punha a economia como a 

única explicação para as demais ciências sociais.65 Exemplo típico dessa expressão foi a 

incorporação de Charles Beard, um historiador, ao Departamento de Direito Público da 

Columbia University, que em influente obra de 1913, intitulada An Economic 

Interpretation of the Constitution of the United States, defendeu que a Constituição 

desse país significou o transplante do capitalismo para o Mundo Novo. 

Se no início muitos historiadores utilizaram teorias econômicas para explicar a 

dinâmica do Direito em uma sociedade política, mais tarde chega-se a um ponto em que 

a discussão sobre vantagens econômicas passa a dar o tom do debate, o que originou 

axiomas econômicos que desaguaram na obra de Lionel Robbins, que transforma a 

Economia em uma ciência formal. 

Nas palavras de Copetti Neto,66 com Robbins nasce uma ciência - denominada 

corrente subjetivista -, não mais focada nas relações econômicas entre os homens, e sim 

uma ciência cujo objeto consiste na relação entre os homens, vistos em sua 

individualidade, e as coisas. Agora, o que passa a importar são os enunciados 

estabelecidos pelas regras praxeológicas, destinadas a analisar o comportamento dos 

homens isolados. 

 Se a economia política clássica tratava da troca de bens entre os homens, o que 

inclui a tradição marxista, como a relação entre pessoas por meio de coisas, a 

perspectiva subjetivista admite a relação entre homens na medida em que a coisa 

tencionada por um indivíduo está em posse de terceira pessoa. 

Assentadas essas premissas, percebe-se que a corrente subjetivista ocupa-se de 

manifestações externas dos indivíduos, havendo uma oscilação entre dois polos: a) 

eficiência; b) justiça e democracia. Nesse sentido, direitos individuais, contrato e 

propriedade deveriam ser preservados em conformidade com as lições dos clássicos da 

Economia moderna, porém, em outra via, deviam contemplar requisitos subjetivistas, 

tais como equilíbrio e eficiência, o que, supostamente, teria contribuído para a formação 

                                                           
65COPETTI NETO, Alfredo; OLIVEIRA, Carla Dóro. Justiça, Democracia, Contrato e Propriedade: uma 
análise da (re)formulação da economia (política) contemporânea provocada pelo movimento Law and 
Economics. In: BARRETTO, Vicente de Paulo; MENDES, Bruno Angelin Cavalcanti; LUZ SEGUNDO, 
Elpídio Paiva. Teoria da justiça: novas perplexidades e velhos temas. Curitiba : Juruá, 2017,  p. 103 - 
119. 
 
66 COPETTI NETO, Alfredo; OLIVEIRA, Carla Dóro. Justiça, Democracia, Contrato e Propriedade: uma 
análise da (re)formulação da economia (política) contemporânea provocada pelo movimento Law and 
Economics. In: BARRETTO, Vicente de Paulo; MENDES, Bruno Angelin Cavalcanti; LUZ SEGUNDO, 
Elpídio Paiva. Teoria da justiça: novas perplexidades e velhos temas. Curitiba : Juruá, 2017,  p. 103 - 
119. 
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do complexo financeiro-industrial, com base no conceito de direitos naturais e, 

especialmente, à liberdade contratual, da propriedade, e da empresa, sustentáculos da 

modernidade. Contudo, uma análise lógica parece não se sustentar em relação à referida 

noção de equilíbrio, pois o processo de acumulação não está associado ao equilíbrio 

monetário.  

Há longo tempo se discute o impacto econômico das atuações profissionais em 

Direito, particularmente com respeito às decisões judiciais. Certamente, a função 

judiciária afeta diretamente a economia e o desenvolvimento na medida dos liames 

existentes entre eles. É aqui que conceitos como economia, escassez, utilidade, 

eficiência e desenvolvimento, entre outros, passam a ser incorporados ao vocabulário 

jurídico, ainda que, muitas vezes, seja com base em um senso comum. De todo modo, a 

disciplina econômica passa a ser estudada em faculdades de Direito e permite que 

juristas se deparem com novos problemas e com novos métodos que lhes permitam 

pesquisar algumas questões que até então permaneciam ausentes das indagações 

jurídicas. Se o direito protege o lícito e reprime o ilícito, a economia, em um viés 

pragmático,67 estuda como o ser humano toma decisões e se comporta em um mundo de 

recursos escassos e suas consequências. 

Essa diferença de perspectiva analítica talvez seja um dos fatores responsáveis 

pela ascensão do Law and Economics, da Escola de Chicago, tida como o passaporte 

para ingresso da Economia em outras ciências, consolidando-se como disciplina 

presente em quase todos os currículos dos cursos de Direito dos Estados Unidos da 

América, o que fundou as políticas do futuro naquele país.  

Richard Posner foi o anfitrião dessa ideia ao difundir a tese de que o sistema 

consuetudinário teria condições de produzir eficiência e evitar danos maiores à 

sociedade. Ao distinguir os diversos campos do Direito, ele demonstrou que cada um 

deles tem, em sua origem, uma estrutura de preços implícita, que possibilita a aplicação 

                                                           
67 O pragmatismo é uma concepção cética de direito porque rejeita a existência de pretensões 
juridicamente tuteladas genuínas, não estratégicas. Não rejeita a moral, nem mesmo as pretensões morais 
e políticas. Afirma que para decidir os casos concretos, os juízes devem seguir qualquer método que 
produza aquilo que acreditam ser a melhor comunidade futura, e ainda que alguns juristas pragmáticos 
pudessem pensar que isso significa uma comunidade mais rica, mais feliz ou poderosa, [o] pragmatismo 
não exclui nenhuma teoria sobre o que torna uma comunidade melhor. [...] Rejeita aquilo que outras 
concepções de direito aceitam: que as pessoas podem claramente ter direitos, que prevalecem sobre aquilo 
que, de outra forma, asseguraria o melhor futuro à sociedade. Segundo o pragmatismo, aquilo que 
chamamos de direitos atribuídos a uma pessoa são apenas os auxiliares do melhor futuro: são 
instrumentos que construímos para esse fim, e, não possuem força ou fundamento independentes. 
[Contudo], não é verdade que norte-americanos e ingleses, por exemplo, concordaram tacitamente em 
delegar o poder legislativo aos juízes dessa maneira. DWORKIN, Ronald.  Pragmatismo e personificação. 
In: DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo : Martins Fontes, 2014, cap. V, p. 195 - 196. 
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da lógica econômica, o que, supostamente, superaria o que poderia ser até então 

obstáculo: o problema teórico-conceitual.68 Ademais, ao apresentar a Análise 

Econômica do Direito na forma e termos jurídicos, Posner permitiu que o Direito 

passasse também ao exame da questão.69 

Para esse desiderato, Posner emprega conceitos da microeconomia clássica, que 

seriam regras eficientes nos campos tradicionais do Direito, buscando determinar se o 

sistema de direito consuetudinário era eficiente de acordo com esta lógica, que se tornou 

o programa de pesquisa da Escola.  

Isso permite vislumbrar que um dos erros do Law and Economics, da Escola de 

Chicago, em relação ao conhecimento foi adotar uma atitude individualista, de base 

psicológica (a teoria da escolha racional), o que aduz problemas a essa perspectiva. 

Não é por outra razão que vários autores explanaram críticas à abordagem 

formalista do Law and Economics estadunidense, com destaque para as abordagens 

institucionalistas (velha e nova) e a escola austríaca. Em respostas aos críticos, o Law 

and Economics amenizou alguns de seus conceitos, e, em que pesem as objeções entre 

as teorias que tratam das interdisciplinaridades entre Economia e Direito 

(particularmente nas faculdades de Direito), foi a que teve maior aceitação. 

Como se vê, o movimento Law and Economics, da Escola de Chicago, ainda que 

seja a principal linha de pesquisa interdisciplinar em países da Europa e nos Estados 

Unidos da América, é objeto de disputas e controvérsias que estão longe de um acordo 

estável. Apesar disso, é possível mapear as características presentes na maior parcela de 

produção intelectual acerca da matéria. Diante disso, pode-se afirmar que o Law and 

Economics alcançou uma projeção junto à comunidade jurídica na medida em que se 

tornou a principal fonte do diálogo interdisciplinar entre Direito e Economia, relegando 

                                                           
68

 “The point of the analysis […] is that freedom is indeed more efficient than slavery, because by giving 
A his freedom in the first place we obviate the need for a transaction whereby A buys his freedom from B. 
Thus, while the theoretical possibility exists that efficiency might dictate slavery or some other monstrous 
rights assignment, it is difficult to give examples where this would actually happen. I conclude that it is 
possible to deduce a structure of rights congruent with our ethical intuitions from the wealth-
maximization premise”. POSNER, Richard A.  The ethical and political basis of the efficiency norm in 
common law adjudication. Hofstra Law Review 487 (1980), p. 502. Nesse trecho, o exemplo é 
anacrônico e a conclusão do argumento não é condizente com a premissa, de modo que não se pode 
afirmar que o problema teórico-conceitual da eficiência está elucidado. Nos anos 1990, ao rever a posição 
sobre o assunto, ele passa a defender que a eficiência é um dos critérios de aferição de justiça em uma 
sociedade política.   
 
69 COPETTI NETO, Alfredo; OLIVEIRA, Carla Dóro. Justiça, Democracia, Contrato e Propriedade: uma 
análise da (re)formulação da economia (política) contemporânea provocada pelo movimento Law and 
Economics. In: BARRETTO, Vicente de Paulo; MENDES, Bruno Angelin Cavalcanti; LUZ SEGUNDO, 
Elpídio Paiva. Teoria da justiça: novas perplexidades e velhos temas. Curitiba : Juruá, 2017, p. 103 - 119. 
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outras abordagens teóricas da economia, variadas e diversas, a um plano inferior. Por 

último, a primazia do Law and Economics em relação às demais concepções 

econômicas trouxe consigo a acusação de imperialismo econômico dessa matriz teórica 

em relação ao Direito, conforme exposto acima. 

Contudo, o segundo ciclo do chamado Law and Economics, que tem como 

principal representante Richard Posner, não possui apenas uma preocupação 

instrumental (no sentido de questionar a finalidade prática da filosofia), mas também 

uma preocupação com o contexto no qual ocorrem as experiências individuais e sociais, 

criticando especialmente a ausência de preocupação com a filosofia na vida cotidiana.70 

Seu escopo é expandir a compreensão e o alcance do Direito, principalmente com 

relação às suas consequências, com base em uma teoria sobre o comportamento 

humano.71 

É nesse terreno que o (movimento) Law and Economics contribui para a 

apreensão dos fatos sociais, especialmente como os agentes sociais respondem a 

eventuais alterações nas suas estruturas de incentivos, proporcionando uma operação 

informada de diagnóstico e prognose, imprescindíveis a qualquer exercício valorativo 

que leve em conta as consequências individuais e coletivas de determinada decisão ou 

política pública.  

Para tanto, tornou-se comum, na comunidade jurídica, o suporte teórico em 

filósofos que têm tentado formular critérios para se chegar a proposições normativas 

racionais e justas, tais como a tese da coerência e da integridade em Ronald Dworkin, a 

situação ideal de fala, de Jürgen Habermas, ou o véu da ignorância, de John Rawls. 

Todas essas proposições buscam critérios operacionalizáveis de justiça. 

Nesse âmbito, a corrente Law and Economics, de recorte posneriano, se 

destacaria ao pretender introduzir critérios de compreensão de fenômenos sociais que 

auxiliam a tomada racional de decisões jurídicas.72 

                                                           
70 JUNQUEIRA, Eliane Botelho.  Através do espelho: ensaios de sociologia do direito. Rio de Janeiro: 
Letra Capital, 2001, p. 107.  
 
71 GICO JR, Ivo T. Metodologia e epistemologia da análise econômica do direito. Disponível em: 
https://portalrevistas.ucb.br/index.php/EALR/article/view/1460/1110. Acesso em: 3 set. 2017. 
 
72 Em outro sentido, Alfredo Copetti Neto. COPETTI NETO, Alfredo; OLIVEIRA, Carla Dóro. Justiça, 
Democracia, Contrato e Propriedade: uma análise da (re)formulação da economia (política) 
contemporânea provocada pelo movimento Law and Economics. In: BARRETTO, Vicente de Paulo; 
MENDES, Bruno Angelin Cavalcanti; LUZ SEGUNDO, Elpídio Paiva. Teoria da justiça: novas 
perplexidades e velhos temas. Curitiba : Juruá, 2017, p. 117. Para os autores, a Law and Economics do 
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Se a adequação de uma norma jurídica mostrar um liame com suas 

consequências reais para a sociedade, a Law and Economics, do mencionado autor 

estadunidense, pode ser uma alternativa de exame pelas seguintes razões: a) apresenta 

um vasto arcabouço teórico, que pode auxiliar todas as áreas do Direito; b) possui um 

caráter empírico, pois levanta e testa hipóteses de impacto de uma norma (estrutura de 

incentivos) sobre a conduta humana, o que é um diferencial de análise em Direito, que, 

por estas plagas, ainda é apegado a construções teóricas, bizantinas, e, muitas vezes, de 

baixa efetividade; c) por causa de sua adaptabilidade e transdisciplinariedade, estaria em 

maior conformidade para a resolução de conflitos em uma sociedade complexa.  

Se a Law and Economics tem uma míriade de possibilidades de pensar 

Economia e Direito, ela pode ser aplicada em áreas como Direito Contratual, 

Responsabilidade civil, Processo Civil, Direito Penal, Processo Penal e várias outras.  

 Desse modo, seria adequado afirmar que a Law and Economics é uma das 

formas de exteriorização da Análise Econômica do Direito, empregada para analisar o 

Direito por juristas, ainda que, em alguns casos, os juristas sejam também economistas, 

pois são poucos os economistas73 que utilizam a Análise Econômica do Direito ou a 

Law and Economics. 

                                                                                                                                                                          

segundo movimento (Richard Posner) está baseada na teoria do preço edificada na economia, sem 
qualquer análise crítica dos problemas da justiça social e da democracia. 
 
73 “[…] a strand of economic analysis should be mentioned claiming that the legal rules that are observed 
can be explained as those which best advance social welfare. This hypothesis seems attractive at a very 
gross level of description (for instance, that liability is imposed for causing harm, rather than for doing 
good, is explainable in the sense that such liability discourages harmful acts); and sometimes the 
hypothesis is appealing at a fairly detailed level. However, many, if not most, economic analysts hold a 
nuanced view of the economic rationality of the law, for many legal rules do not have obvious economic 
rationales, and a number undoubtedly reduce social wellbeing”. SHAVELL, Steven. Law and Economics. 
International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, Volume 13, p. 452. Ou seja, 
a muitos analistas econômicos, a Law and Economics pode parecer grosseira, ainda que possa atrativa em 
algumas hipóteses. Além disso, do ponto de vista da Economia, muitas normas jurídicas não são dotadas 
de racionalidade econômica. Por outro lado, a abordagem baseada na teoria dos times tem sido a 
abordagem tracional adotada por economistas que pesquisam e ensinam em faculdades de Direito nos 
Estados Unidos da América. Referida teoria se ocupa da organização eficiente de indivíduos que 
compartilham um objetivo comum, mas controlam variáveis diversas e – potencialmente – baseiam suas 
decisões em informações diferentes. A aplicação dessa abordagem ao Judiciário significa que se modelam 
os magistrados sem quaisquer conflitos valorativos, como agentes com valores e objetivos idênticos ou 
suficientemente próximos e cujo objetivo comum é decidir “corretamente” a maior quantidade de casos 
possível em um mundo de incertezas e custos de transação positivos. Em termos juseconômicos, todos os 
agentes são modelados como se tivessem a mesma função utilidade. Essa abordagem busca verificar se 
características tradicionais do Poder Judiciário como o duplo grau de jurisdição, a revisão por colegiados, 
etc. emergiriam endogenamente como decorrência natural dessa busca pelo bem-comum da organização. 
Assim como os juristas tradicionais, muitas vezes os pesquisadores dessa abordagem simplesmente 
pressupõem que os juízes seguirão as posições dos tribunais ou pressupõem que a segurança jurídica é a 
consequência lógica do modelo, o que é problemático.  Alguns dos resultados obtidos pela literatura de 
times decorrem da escassez de recursos. Por exemplo, o alinhamento vertical com a jurisprudência dos 
tribunais é em parte um mecanismo de redução de tempo e recursos judiciais, pois a segurança jurídica 
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Esse campo tem assumido considerável relevância na pesquisa jurídica, em 

âmbito global. Uma consulta à internet com as palavras-chave “análise econômica do 

direito”, “direito e economia”, “law and economics” apresenta uma diversidade de 

instituições, faculdades de Direito e associações, entre outras, que têm juristas entre 

seus artífices. Contudo, muitas vezes, não há clareza sobre o que há de especificamente 

jurídico nessas pesquisas, ainda que elas tenham como base uma linha interdisciplinar 

entre Economia e Direito.74 É que discutir fluxo macroeconômico de capitais ou custos 

de transação em nível microenômico, considerando que os agentes econômicos 

pretendem fazê-lo de modo eficiente, é muito abrangente e, como frequentemente 

ocorre, não se trata de uma discussão nova, pois é possível observar a presença do 

pragmatismo em sentido político-econômico pelo menos desde o mercantilismo.75 

José Antônio Siqueira Pontes realiza objeção a parte dos programas de pesquisa 

em nível global, que foram influenciados pelo teorema de Ronald Coase ao defender 

que tais programas têm sido empregados, sobretudo, em negócios privados; e, sugere 

que o Direito, nesses casos, parece andar no sentido de ser caudatário da Economia, 

relegando discussões como justiça, validade, eficácia, interpretação76 e outras. A busca 

da eficiência passa a ser o mantra de uma indiscutida noção de mercado e de 

                                                                                                                                                                          

dele decorrente reduz a litigância mediante a celebração de acordos e a redução de apelações com baixa 
probabilidade de êxito. Outros resultados derivam da assimetria de informação, pois alguns grupos (por 
exemplo, STF e STJ) possuem mais recursos que os níveis inferiores para decidir certos casos. Seguir 
tribunais superiores facilitaria o trabalho de magistrados inferiores com menos recursos e levaria a 
decisões – na média – mais corretas.  Na ótica dos economistas, as potenciais implicações políticas e 
estratégicas dessa leitura não poderiam ser desprezadas.  GICO JR, Ivo. Anarquismo judicial e segurança 
jurídica. Disponível em: https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/view/3270 . 
Acesso em: 25 jun. 2019, p. 280 - 281. Com adaptações. 
 
74

 PONTES, José Antonio Siqueira. Direito e economia: rumo a uma concepção dialético-realista para 
além do “Law and Economics”. In: BELLO, Enzo. (org). Direito e marxismo: transformações na América 
Latina contemporânea, v. 3. Caixias do Sul: EDUCS, 2014. p. 169. Disponível em: 
https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/Direito_e_marxismo_Vol 3.pdf. Acesso em: 25 out. 2018.  
 
75

 PONTES, José Antonio Siqueira. Direito e economia: rumo a uma concepção dialético-realista para 
além do “Law and Economics”. In: BELLO, Enzo. (org). Direito e marxismo: transformações na América 
Latina contemporânea, v. 3. Caixias do Sul: EDUCS, 2014. p. 169. Disponível em: 
https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/Direito_e_marxismo_Vol 3.pdf. Acesso em: 25 out. 2018.  
 
76

 PONTES, José Antonio Siqueira. Direito e economia: rumo a uma concepção dialético-realista para 
além do “Law and Economics”. In: BELLO, Enzo. (org). Direito e marxismo: transformações na América 
Latina contemporânea, v. 3. Caixias do Sul: EDUCS, 2014. p. 170. (p. 165 - 182). Disponível em: 
https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/Direito_e_marxismo_V. 3.pdf. Acesso em: 25 out. 2018.  
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governança, que, comumente, são lidas de uma perspectiva weberiana, de Joseph 

Schumpeter ou Friedrick Hayek.77 

Se alcançar o melhor resultado com o mínimo de perdas ou de erros deveria ser 

o escopo de um sistema jurídico, a adoção de conceitos da Law and Economics, ainda 

que mitigados, podem ser utilizados na compreensão de condutas humanas.  

Assim é que se propõe uma visão interdisciplinar, em que a Law and 

Economics78 seja vista como mais uma possibilidade de promover o diálogo entre 

diferentes áreas do conhecimento, sob o manto do Estado Constitucional de Direito, que 

permita a construção de respostas íntegras na prestação jurisdicional.  

Uma adequada leitura do sistema de Direito depende do abandono do isolamento 

cognitivo. Assim, o aprisionamento metodológico, seja qual for o prisma, implica 

dificuldades de interpretação. Isso não significa a adoção de mixagens teóricas, mas o 

entendimento de que o Direito é um fenômeno complexo.79  

Ainda que o topos da hermenêutica seja distinto da análise econômica, é certo 

que elas não se excluem, pois se o direito é linguagem, a economia também o é. A tarefa 

de interpretar o Direito poderia adotar como critério a eficiência econômica e a 

expansão dos direitos fundamentais, sobretudo os difusos e os coletivos (o que aduz a 

noção de desenvolvimento, explicitada adiante nesta tese). 

Em que pesem as objeções às ideias de Posner, sua influência é notável no seu 

país de origem e mesmo no exterior, sendo ele o mais importante autor da nova geração 

da Law and Economics - a “Escola de Chicago” -, que, não obstante, não se reduz 

apenas a essa concepção.   
                                                           
77 PONTES, José Antonio Siqueira. Direito e economia: rumo a uma concepção dialético-realista para 
além do “Law and Economics”. In: BELLO, Enzo. (org). Direito e marxismo: transformações na América 
Latina contemporânea, v. 3. Caixias do Sul: EDUCS, 2014. p. 171. (p. 165 – 182). Disponível em: 
https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/Direito_e_marxismo_V. 3.pdf. Acesso em: 25 out. 2018. 
Adaptado. Na visão do autor, essas leituras nublariam os estudos da destinação ineficiente de recursos em 
políticas assistenciais e previdenciárias, os modelos de gestão de políticas públicas de cunho social a 
regulação da atividade empresarial e as práticas lato sensu de eficiência das políticas econômicas em 
nível governamental, que, quando não ausentes da desses trabalhos, expressam informações locais sobre 
os efeitos das políticas jurídicas de governo mediante dados estatísticos, o que expõem suas 
incongruências, pois não a levam em conta outras categorias que relacionem os movimentos universais do 
capital e os aspectos histórico-regionais em análise, o que apontaria para uma necessária mudança das 
concepções metodológicas no estudo das relações entre direito e economia. 

78 Miguel Arjona Sánchez se opõe a essa visão, ao defender que a Law and Economics seria uma 
ideologia que tem pouco que ver com justiça ou desenvolvimento. Notas de aula. 
 
79Nos termos sugeridos por MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. Porto Alegre : Sulina, 
2015. 
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O denominador comum da Law and Economics proposta por Richard Posner tem 

como arcabouço conceitual a maximização de riqueza, que ocupa o espaço que outrora 

era preenchido pelo princípio da utilidade de matriz benthamiana. Desse modo, todas as 

áreas do Direito poderiam ser examinadas por esse critério, não apenas o Direito Civil, o 

de Empresa, o do Consumidor e o da concorrência, mas também o Direito 

Constitucional, o Direito Administrativo, o Direito Penal e o Direito Processual. Se a 

análise traz em seu bojo uma série de problemas, abre novas janelas e, sobretudo, coloca 

em pauta a necessidade de o jurista engajar-se nos problemas econômicos.  

Essa diferença - e sua explanação - já era compreendida, de certo modo, pelo 

juiz Oliver Holmes, da Suprema Corte dos EUA. No final do século XIX, Holmes 

afirmou que, para o estudo racional da lei, o homem das letras pode ser o homem do 

presente, mas o homem do futuro é o homem das estatísticas e o senhor da 

economia.80Considerado antecessor do law and economics, ele concitava os juízes a 

estudar Economia e Estatística e afirmava que as motivações políticas, sociais e 

econômicas das decisões judiciais deveriam ser nitidamente identificadas. Assim, o 

Direito seria experiência, e não gramática ou lógica. Aspectos transcendentais e 

metafísicos, além da ciência, da epistemologia, da história e da lógica não entravam em 

suas cogitações. Para Holmes, essas disciplinas constituíam artifícios retóricos para as 

decisões, devendo um julgamento ser feito de acordo com o padrão médio da sociedade 

em que se vive. Suas concepções se estabeleceram como baliza de entendimento para 

gerações de juristas, em que pesem as dificuldades de conceituar padrão médio em uma 

sociedade plural e diversificada, tendo de enfrentar acusações de coisificação do ser 

humano, entre outros tipos de argumento. 

Apesar das dificuldades teóricas, há juristas e economistas que buscam 

compreender essas formas de raciocínio. O ponto central, no entanto, é perceber como a 

crise - a econômica, a política e a de legitimidade - como padrão governativo, aprofunda 

uma cisão entre aqueles que avançam em argumentos consequencialistas e baseados na 

análise econômica do Direito, e outros que sustentam o primado do sistema jurídico. O 

reconhecimento da importância da Constituição, em termos de legitimidade, é um ponto 

que pode aproximar juristas e economistas. Essa aproximação, no entanto, não se faz 

sem óbices, pois é necessário aproximar saberes; no caso, o saber jurídico e o saber 

                                                           
80 HOLMES, Oliver Wendell. The path of law. Havard Law Review.  Disponível em: 
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/sociology/staff/sfuller/social_theory_law_201516/oliver_wendell_hol
mes_oliver_holmes_the_path_of_law.pdf. Acesso em: 30 ago. 2017. 
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econômico, mas é preciso assinalar que a regra jurídica deve prevalecer sobre a regra 

econômica, já que a Constituição é fruto de pacto social (o pacto constituinte), enquanto 

a condução da economia é uma correlação de forças que não pode abolir o pacto 

constitucional. 

É necessário que os estudiosos do Direito que resistem às possíveis 

contribuições do movimento da Law & Economics permitam-se estudá-la sem receios 

ou pré-conceitos estabelecidos. É certo que existem pontos de tensão entre essas 

contribuições, mas o Direito precisa lidar com os argumentos propostos pela Law and 

Economics, especialmente em áreas como Responsabilidade Civil, Direito do 

Consumidor, da Concorrência e da Propriedade Intelectual. No mesmo sentido, os 

autores da Law and Economics devem reconhecer o caráter da proteção a direitos 

fundamentais econômicos e sociais, que se ligam a escolhas políticas postas no 

ordenamento jurídico. Juristas e economistas não podem querer demonstrar, de 

antemão, em suas pesquisas empíricas, que o modelo teórico apresentado é adequado, 

visto que uma das possibilidades da pesquisa é negar os pressupostos sobre os quais ela 

foi constituída,81 o que viabiliza o falseamento de uma teoria. 

Essa concepção ganha novos contornos a partir dos anos 1960, quando houve 

interesse e expansão dos estudos na área que ficou conhecida como Nova Economia 

Institucional - NEI -,82 por causa das configurações das tensões deficitárias na economia 

dos Estados Unidos da América.83  O pensamento institucionalista funda e reconhece a 

                                                           
81 OLIVEIRA, Amanda Flávio de. Law and Economics e direito do consumidor não são disciplinas 
incompatíveis.  Disponível em: https://www.conjur.com.br/2017-jan-18/garantias-consumo-law-
economics-direito-consumidor-nao-sao-incompativeis. Acesso em: 13 maio 2018. 
 
82 Em uma visão institucionalista da Economia, “a NEI permitiu avançar no campo da microeconomia de 
maneira tal que, sem seus respectivos estudos sobre formas de organização da firma, falhas de mercado e 
custos de transação, seria impossível conceber-se uma moderna teoria institucional. Dessa interação 
talvez se constitua um rico arcabouço teórico à formulação de uma teoria econômica das instituições”. 
CONCEIÇÃO, Octavio Augusto C. A contribuição das abordagens institucionalistas para a constituição 
de uma teoria econômica das instituições. 
Disponível em:  https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/.../000369565.pdf?... . Acesso em: 30 out. 
2018. 
 
83 A apreciação da nota de rodapé acima é ambivalente, o que dificulta uma percepção clara do problema. 
A Nova Economia Institucional, nos anos 1950 e 1960, tem como pano de fundo o empenho do governo 
dos Estados Unidos da América na realização de gastos elevados com armamento, corrida espacial, mas 
também de caráter social. Além disso, as despesas com a OTAN (Organização do Atlântico Norte), a 
promoção de ajuda aos países em risco de se tornarem comunistas, o grande volume de investimentos no 
exterior, por conta da expansão de multinacionais, levou a uma situação deficitária ainda nos anos 1950, 
mesmo que ela lhe fosse benefíca, inicialmente, por conta do dólar ser o padrão internacional, o que deu 
liquidez necessária para operações financeiras e comerciais.  SAES, Flávio Azevedo Marques; SAES, 
Alexandre Macchione. A era de ouro do capitalismo e a expansão das economias socialistas (1946 – 
1973). In: SAES, Flávio Azevedo Marques; SAES, Alexandre Macchione. História econômica geral. São 
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relevância das instituições, visto que elas afetam fenômenos econômicos e personificam 

normas e valores coletivos. No antigo institucionalismo econômico (Thorstein, Veblen, 

John Commons, Wesley Mitchell, Clarence Ayres) dos oitocentos e dos pródomos do 

século XX, estudavam-se instituições e organizações a partir de um método holístico de 

análise, com foco em questões distributivas e na relevância da coerção, entre outros 

elementos. 

O pressuposto da Nova Economia Institucional - NEI - é introduzir e combinar a 

noção coaseana de custos de transação com a noção de instituições, de tal forma que as 

instituições passam a ser compreendidas como um meio para redução de custos e para 

obtenção de maior eficiência no desempenho econômico, o que implica uma rejeição da 

abordagem redistributiva do Direito Privado.84 Nessa visão, não é tarefa do Direito 

Privado a distribuição de riqueza, mas a primazia da eficiência (em sentido econômico). 

Talvez a difusão das ideias da Nova Economia Institucional na academia jurídica seja 

importante, já que ela consegue estabelecer uma aproximação entre as várias ciências 

com as quais se relaciona; por exemplo, as ciências sociais (especialmete o Direito e a 

Psicologia). Seus principais autores são Ronald Coase, Oliver Williamson, Douglas 

North e Elinor Ostrom, apesar de o primeiro ter escrito texto introdutório sobre o 

assunto ainda na década de 1930. 

A dimensão microanalítica das organizações proposta por Ronald Coase (1937) 

ensejou a economia dos custos de transação de Oliver Williamson, enquanto que a 

abordagem macroanalítica do custo social de Coase (1960), que estudou as relações 

entre instituições e o desempenho econômico, assim como os processos de mudanças 

institucionais, desaguaram nos escritos de Douglas North. A nova economia 

institucional incorporou ambas as abordagens, que são mutuamente inter-relacionadas, 

isto é, têm estudado instituições e como essas interagem com arranjos organizacionais 

dentro da economia. 

  As duas abordagens coaseanas cuidam de aspectos da microeconomia com base 

em uma leitura não convencional da teoria da firma, que conjuga história econômica, 

direitos de propriedade, sistemas comparativos, economia do trabalho e organização 

                                                                                                                                                                          

Paulo: Saraiva, s/d. Disponível em: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4382317/mod_resource/content/1/HEG%20%205a.%20Parte%2
0%20A%20era%20do%20ouro%20do%20capitalismo%20e%20a%20expans%C3%A3o%20das%20econ
omias%20socialistas%20-%201946-1973.pdf. Acesso em: 27 out. 2018. Adaptado. 
 
84COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito e economia.  São Paulo: Bookman, 2010, p. 31.  
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industrial, para estudar as funções da empresa e do mercado, seus custos de transação, 

aspecto central da organização da firma e as “falhas” de mercado.85 

Para Coase, o custo social seria produto de um direito de propriedade mal 

definido ou, ainda, dos custos proibitivos de funcionamento do mercado.  Em outras 

palavras, os custos sociais são reduzidos a uma questão de alocação ineficiente de 

recursos. Como se vê, a análise realizada por Coase vale-se de instrumentos da teoria 

microeconômica tradicional,86 que engloba os arranjos institucionais presentes no 

interior das firmas e dos mercados, que atuariam como condicionantes mais diretos, em 

nível local, para as ações e as tomadas de decisões das firmas. Parte-se da premissa de 

que as instituições são importantes, haja vista que elas originam e legitimam 

comportamentos econômicos entendidos como um conjunto articulado e particular de 

relações sociais estáveis, que se materializam por meio de estímulos e recompensa, de 

sanções, formação e realização de contratos, entre outros.87 Não obstante, a mencionada 

teoria não examina adequadamente outros aspectos do tema, ainda que, ao seu tempo, 

tenha representado uma mudança de paradigma, assim como uma influência em relação 

ao debate do custo social.88  

Trata-se de saber se o ganho resultante de impedir o dano é superior ou inferior à 

perda provocada pela ação que visava à sua eliminação. Exemplo: se a poluição dos rios 

provoca a morte de peixes, deve-se comparar o valor do peixe perdido com o valor da 

produção tornada possível pela atividade poluidora. Segundo o autor, a regra de decisão 

é escolher a situação que maximiza o valor total da produção. Isto implica saber o valor 

do que é obtido e o valor daquilo que é sacrificado. Exemplo: saber se um fabricante de 

sucos de caixinha pode efetivar, em um mesmo conglomerado econômico, todas as 

etapas da produção, desde a cultura das frutas, o maquinário que será empregado para 

fazer os sucos, os vasilhames para envasamento do produto, os caminhões para 

                                                           
85 CONCEIÇÃO, Otávio A. C. Além da Transação: Uma Comparação ao do Pensamento dos 
Institucionalistas com os Evolucionários e Pós-Keynesianos. Disponível em: 
http://www.anpec.org.br/revista/vol8/vol8n3p621_642.pdf. Acesso em: 16 maio 2018. 
 
86 NEVES, Vítor.  Custos sociais: onde para o mercado? Revista Crítica de Ciências Sociais [Online], 
95 | 2011. Disponível em: http://rccs.revues.org/4368 ; DOI : 10.4000/rccs.4368. Acesso em: 3 set. 2017. 
 
88 Os custos sociais decorreriam de eventos em que os agentes firmam entre si, no que diz respeito ao 
objeto do dano, uma relação de reciprocidade. Na relação A e B, “ambas as partes causam o dano”. Por 
isso é desejável que ambas levem em consideração o dano ao decidir como agir. Ronald Coase recorre a 
exemplos de autos de processo para discutir a questão do dano. Ex.: Deve A ser autorizado a causar um 
dano a B ou deve B ser autorizado a causar um dano a A? Trata-se, pois, de decidir quais interesses são 
protegidos pela lei e pelos tribunais, isto é, quais interesses terão o status de direitos. 
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transporte dos produtos até as feiras e supermercados. Nessa hipótese, a cadeia de 

produção é verticalizada, o que faz com os custos possam ser mais baixos, mas se as 

atividades não forem desempenhadas satisfatoriamente, os custos internos podem ser 

maiores do que seriam os custos de transação. 

Nessa direção, ao mesmo tempo que redefine o caráter do problema, Coase põe 

em causa a abordagem tradicional das externalidades em dois aspetos fundamentais: a) a 

ideia de que os custos sociais correspondem a uma “falha do mercado”; e b) o 

entendimento de que a resolução do problema passa, inexoravelmente, por ações 

“corretivas” do Estado, nomeadamente os impostos e os subsídios. Contudo, como 

ficará mais evidente à frente, o raciocínio é, ainda assim, o da teoria microeconômica 

tradicional. 

Não obstante, ainda que não faça parte do mainstream, obnubilado pela 

ubiquidade da abordagem de Coase, encobrindo, por vezes, outras leituras, merece 

atenção o trabalho de Karl William Kapp, que sustenta que os custos sociais fazem parte 

da lógica do funcionamento do capitalismo, colocando em pauta a busca de soluções, 

seja pelo mercado (como tende Coase), seja pelo cálculo econômico dos preços de 

mercado (Pigou), o que evidencia distintas visões sobre o assunto.89 Registre-se que a 

menção a Kapp é a título exemplificativo, pois esta tese não pretende examinar essa 

concepção, mas demonstrar a pluralidade teórica e metodológica abarcada pelo tema. 

Importa considerar também que este trabalho não ignora a discussão sobre a 

existência de distinções entre a Law and Economics, de Ronald Coase, e a Law and 

Economics, de Richard Posner. Tal distinção não é aprofundada, tendo em vista que a 

desenvolução teórica posneriana deve muito aos escritos de Coase, inclusive na 

divergência de ideias.90 

De todo modo, ambos são herdeiros do velho desafio liberal, que compreendia o 

mercado como ordem social que harmoniza os interesses individuais com o bem-estar 

da sociedade. Essa visão iluminista de antanho nada tem que ver com a centralidade que 

a noção de mercado veio a ter na Economia (liberal) - a de que, se os mercados não 

funcionam (ou não puderem funcionar), são tidos como “falhas de mercado” - com a 

                                                           
89

 NEVES, Vítor.  Custos sociais: onde para o mercado? Revista Crítica de Ciências Sociais [online], 
95 | 2011. Disponível em: http://rccs.revues.org/4368 ; DOI : 10.4000/rccs.4368. Acesso em: 3 set. 2017. 
 
90 COASE, Ronald H. Coase on Posner on Coase.  
Disponível em:  https://www.jstor.org/stable/40751585?seq=1#page_scan_tab_contents. Acesso em: 15 
jun. 2018. 
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implicação imediata de que se deve indicar o que é necessário para que os mercados 

funcionem regularmente.   

No entanto, a ideia de mercado como instituição autorregulada, dotada de leis 

próprias, é demasiado pretensiosa91 do ponto de vista científico e historicamente 

inadequada, visto que é somente no capitalismo que quase tudo passa a ser 

quantificável, ainda que a posteriori, em dinheiro. Dito isso, a complexidade do 

mercado varia de acordo com a complexidade do sistema social em que ele está 

inserido. Por isso, discutir o problema dos custos sociais é, inevitavelmente, discutir o 

papel do Direito e da Economia. É o que se tenta fazer nesta tese. 

Talvez a resistência dos juristas em relação à Law and Economics se dê pela 

confusão conceitual reinante, que impede a distinção entre Direito e Lei, e pelo 

entendimento de que os problemas, como as consequências da aplicação do Direito, são 

considerados alheios à lei ou metajurídicos. Outro aspecto é a associação indevida da 

Law Economics com a visão de um Estado mínimo, o que mostra incompreensão e 

desconhecimento do assunto.  

Essa pseudo-fissura conceitual pode ser superada por um trabalho 

interdisciplinar, empírico, a cingir economistas e profissionais do Direito para 

identificar problemas e eventuais soluções, o que se esboça, por exemplo, no Relatório 

da Justiça em Números, produzida anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça. 

Lamentavelmente, poucos são os juristas que conhecem esses dados e os levam em 

conta para apresentar soluções.92 

Por ser um tema denso, muitas outras discussões poderiam ser levantadas.  Não é 

objetivo desta tese fazê-lo, mas parece que preservar as possibilidades de escolha em 

um ambiente institucional previsível poderia contribuir para o estado da arte do debate, 

pois se o capitalismo considera os agentes econômicos - por princípio, atores racionais -

, seu objetivo seria maximizar recursos escassos, neutralizar riscos e minimizar gastos 

com informações, negociações e execução de contratos, o que torna necessário um 

quadro legal nítido para que se possa decidir.  

                                                           
91 Seguramente, os mercados constituem um poderoso mecanismo de coordenação econômica, mas não 
bastam por si só, pois o art. 174 da Constituição de 1988, por exemplo, determina que o Estado, como 
agente normativo e regulador da atividade econômica, exerce, na forma da lei, as funções de fiscalização, 
incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o privado. 
 
92

 OLIVEIRA, Amanda Flávio de. É importante produzir pesquisas empíricas em direito do consumidor 
no Brasil. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2017-nov-08/garantias-consumo-importante-
produzir-pesquisas-empiricas-direito-consumidor. Acesso em: 13 maio 2018. 
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Portanto, na dinâmica do mercado, decisões de investir ou de liberar crédito têm 

relação direta com a objetividade e as garantias das condições de contratação das 

operações financeiras e das atividades negociais - mais precisamente com a segurança 

que os investidores sentem nas formas de resolução de eventuais problemas jurídicos 

que envolvem seus recursos ou os tomadores de empréstimos. Quando a confiança é 

baixa, os resultados das transações econômicas não são previsíveis, e o recebimento dos 

valores contratados é problemático; então, para se proteger, os investidores adicionam 

ao montante do investimento um valor de risco, antecipando-se, dessa maneira, às 

dificuldades legais e judiciais que podem enfrentar.93  

Por outro lado, a norma jurídica não espelha somente a evolução econômica nem 

reflete passivamente o evoluir do processo econômico. Com efeito, o Direito pretende 

comunicar à economia a materialidade própria da valoração jurídica, ou seja, a justiça e 

a segurança nas relações econômicas. Por isso, e no prosseguimento desses seus fins 

próprios, a norma jurídica assume-se como um fator dinâmico de direção da Economia, 

enquanto procura influir, condicionando ou consolidando, o comportamento dos agentes 

econômicos, determinando assim, em boa medida, a transformação do processo 

produtivo. 

Isso vem a calhar para que se identifique o significado da norma jurídica para 

efeitos econômicos. Para exemplificar o argumento, a Medida Provisória n. 764, de 

2016, trouxe à tona o seguinte questionamento: é legal a cobrança de valores distintos 

por uma mesma mercadoria adquirida mediante dinheiro, débito ou cartão de crédito? A 

resposta é sim, tendo em vista que o procedimento retira capital das operadoras de 

cartão de crédito, realocando-o nas mãos de pequenos empresários, que são os 

principais empregadores do País, em conformidade com uma recente pesquisa do 

Sebrae.94 Como se sabe, a disponibilidade financeira em mãos de empresários estimula 

esse segmento e favorece a construção de um ambiente negocial mais factível.  

Se um comerciante, ao aceitar pagamento por cartão de crédito, vende uma 

mercadoria por R$200,00 (duzentos reais), ele receberá o valor 30 (trinta) a 45 

(quarenta e cinco) dias após a compra e com a redução de cerca de 3% (três por cento), 
                                                           
93 FARIA, José Eduardo. O sistema brasileiro de justiça: experiência recente e futuros desafios. 
Disponível em: https://www.revistas.usp.br/eav/article/download/10002/11574, adaptado. Acesso em: 29 
ago. 2017. 
 
94 SEBRAE. Micro e pequenas empresas geram 27% do PIB do Brasil. Disponível em: 
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/mt/noticias/micro-e-pequenas-empresas-geram-27-do-
pib-do-brasil,ad0fc70646467410VgnVCM2000003c74010aRCRD. Acesso em: 13 maio 2018. 
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o que acarreta uma perda de, no mínimo, R$6,00 (seis reais) em relação ao preço 

praticado. Isso se dá precisamente pelo fato de a administradora do cartão de crédito ser 

a destinatária do valor, mas, diferentemente do que se supõe, a diminuição não é apenas 

para o empresário, mas também para o consumidor, que deverá suportar o encargo sobre 

o uso do cartão de crédito.95 Assim, pessoas de menor poder aquisitivo custeiam as de 

maior poder aquisitivo. Portanto, as perdas com a medida provisória são dos 

consumidores, e não do mercado de cartões de crédito.   

Como se vê, as limitações de um Direito sujeito a uma ciência econômica 

nitidamente algébrica são consideráveis, a começar pela observação de que variáveis 

econômicas estão sujeitas a parâmetros internos, como foi citado acima, a decisões 

coletivas e até mesmo a decisões internacionais.  

As soluções possíveis são diversas. Em alguns casos, privilegia-se: a) a ação 

pública, ou de regulamentação da atividade econômica privada; b) soluções assentadas 

na definição de direitos de propriedade e na criação de mercados; c) a noção de que os 

custos sociais têm a sua origem no quadro da economia de mercado capitalista e que a 

solução para esse problema transcende a lógica de mercado. Ocorre que as respostas 

emanam de um esforço de construção, e não de um sistema fundado. Para um exame 

adequado do conceito de “custo social”, seria necessário desconstruir perspectivas 

exclusivamente econômicas e des-historizadas. Evidentemente, esse escopo traçaria não 

uma cartografia global do “custo social”, de todas suas correntes ou relações, mas o 

despertar para horizontes mais amplos. 

Mas o que se ganha com isso? Uma leitura a mais, neste mundo que é repleto 

delas? A discussão sobre o custo social é necessária por manter aberto um espaço de 

reflexão e de diálogo, que permite, entre outras coisas, abandonar o senso comum 

teórico dos juristas.96 

 

 

 

 

 

                                                           
95 OLIVEIRA, Amanda Flávio de; BESSA, Leonardo Roscoe. A diferenciação de preço e a proteção do 
consumidor. Disponível em:  https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-diferenciacao-de-preco-e-
a-protecao-do-consumidor-12052017. Acesso em: 13 maio. 2018. 
 
96 WARAT, Luis Alberto. Saber crítico e senso comum teórico dos juristas. Disponível em: 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/17121/15692. Acesso em: 27 jan. 2019. 
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2 CAPÍTULO 1   -  ELEMENTOS DE PRÉ-COMPREENSÃO 

 

Inicia-se o capítulo com a seguinte pergunta: o que é pré-compreensão? 

Trata-se de um processo de aprendizagem que abarca os conhecimentos 

adquiridos, seja com a formação ou com a experiência profissional ou extraprofissional, 

que se relaciona a fatos e contextos sociais.97 Passando-se aos juristas, a pré-

compreensão não é apenas referida ao Direito ou à sua tradição, mas à linguagem 

jurídica, com seus argumentos, decisões, conflitos de interesses, contextos sociais e 

relações da vida alinhavadas a normas jurídicas.98 Por essa razão, o jurista que não 

compreenda a malha de relações em que se insere o Direito dificilmente poderá 

compreendê-lo, haja vista que nem sempre as relações fáticas relevantes poderão ser 

identificadas sem conhecimento prévio e necessário.99 

Paul Feyerabend, na obra Contra o Método, diz que a ideia de um método que 

tenha princípios firmes, imutáveis e obrigatórios, que possa conduzir a ciência, vê-se em 

dificuldades quando há um confronto com seus resultados. Assim, não haveria uma 

única regra sólida, baseada na epistemologia, que estabeleça regras metodológicas a 

serem observadas pelo cientista.100  

Esse argumento de Feyerabend é relevante para o que se pretende expor nesta 

tese, na medida em que a fundação da Law and Economics, ainda que as relações entre 

Direito e Economia sejam multisseculares, ou que, pelo menos, existam desde o 

mercantilismo; a Economia como evento - e não necessariamente como ciência ou 

argumento - é que pode ter levado juristas a adotar novos padrões de análise, o que 

requer um diálogo constante do Direito com as ciências sociais, especialmente a 

Economia. Desse modo, a visão de uma teoria fixa ou de um método jurídico fixo 

estaria baseada em uma concepção inadequada do homem e de suas circunstâncias 

sociais. Abordar o Direito apenas de um prisma estritamente jurídico, em nome de uma 

suposta segurança, é empobrecê-lo. Assim, é necessário fazer as ideias dialogarem para 

tentar aperfeiçoar a teoria jurídica, em vez de descartar a análise econômica em nome de 

                                                           
97 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito.  Lisboa : Calouste Gulbenkian, 2012, p. 289. 
 
98 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito.  Lisboa : Calouste Gulbenkian, 2012, p. 290. 
 
99 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito.  Lisboa : Calouste Gulbenkian, 2012, p. 291. 
 
100 FEYERABEND, Paul. Contra o método. São Paulo : Unesp, 2007, p. 37. 
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um direito autossuficiente. Para tanto, talvez seja necessário inventar novos conceitos 

que possam dar conta da integralidade do Direito. Não obstante, qualquer teoria ou 

metodologia tem seus limites. Mesmo a pré-compreensão está sujeita a limites de 

formação do intérprete que se lança na aventura da interpretação. 

Assim como o papel do filósofo, o que se quer é “espantar101” pré-compreensões 

falhas ou inadequadas e oferecer outras possibilidades, sem ignorar as divergências que 

as acompanham. Assim é que são feitos, neste capítulo, estudos sobre: a) os 

fundamentos teóricos, metodológicos e epistemológicos da Law and Economics; b) as 

perspectivas das correntes da Law and Economics: utilitarismo, pragmatismo e análise 

econômica do Direito no capitalismo; c) a relação entre custos, integridade e resiliência 

do Direito. Outros aspectos da pré-compreensão são abordados na introdução da tese. 

 

2.1 Fundamentos teóricos, metodológicos e epistemológicos da Law and Economics 

Muitos foram os livros escritos sobre a história do pensamento econômico ao 

longo da história. Um texto de história implica, necessariamente, seletividade,102 

considerando a diversidade de autores, obras e teorias. Outrossim, há uma pluralidade 

de métodos econômicos, ainda que sua conveniência seja discutida pelos 

economistas.103 

                                                           
101 “Pelo espanto os homens chegam agora e chegaram antigamente à origem imperante do filosofar”. 
ARISTÓTELES. Metafísica. São Paulo: Loyola, 2005, I, 2, 982 v. 12 ss . A filosofia é um modo de 
conhecer que lida com enunciados, sem precisar recorrer, necessariamente, a experimentos que os 
comprovem ou refutem. Trata-se de um conhecimento de caráter teorético cuja finalidade reside em si 
mesmo e que tem a pretensão alcançar o conhecimento pelo amor à sabedoria. Assim, o que leva o 
homem a filosofar é o espanto ou admiração, que é provocado com a persistência do perguntar diante da 
manifestação dos fenômenos. Ao perceber que não sabe ou não compreende o motivo das coisas serem 
como são, o espanto guia o olhar do homem ao mundo de um modo que ele não está habituado a ver, 
desnaturalizando os seres e as coisas. Por este motivo, o filósofo é aquele capaz de se surpreender com os 
fatos, com a banalidade do cotidiano para perguntar: “o que é isto?”. Aristóteles afirma que a filosofia 
nasceu do espanto a partir do momento em que a mitologia, uma tentativa de compreensão por meio de 
narrativas, não teria sido suficiente para que o homem conhecesse as causas, levando-o a reconhecer a 
própria ignorância diante dos fenômenos que o surpreendiam cotidianamente.  Por isso, o filósofo 
macedônio expõe uma escala de dificuldade, em que o espanto começa com as coisas mais simples e 
progride até que as dificuldades mais complexas tomem fôlego e ocupem o horizonte de suas 
argumentações. Para esse filósofo, conhecer as causas e os primeiros princípios é o objetivo de quem 
deseja o saber pelo saber, que seria a pergunta fundadora da filosofia. 
 
102 HUNT, E.K. História do pensamento econômico. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 21. Se a História é 
por si mesma uma ciência complexa, pode dizer-se que a História da Economia é de uma complexidade 
ainda maior. Trata-se — como é sabido — de uma área que tem influenciado o direito ainda que ela seja, 
muitas vezes, negligenciada.  

103 BIANCHI, Ana Maria. Muitos métodos e método: a respeito do pluralismo. Revista de Economia 
Política, v. 12, n. 2 (46), abr./jun. 1992, p. 142.  
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Uma forma alternativa de contar a história do pensamento econômico na época 

que se seguiu a Adam Smith é dizer que foi nesse momento que se estabeleceu o cânon 

que norteou o trabalho dos especialistas. Embora não seja correto afirmar que Smith 

instituiu o cânon da Economia Clássica, pode-se dizer que ele é o primeiro elo do 

processo de instituição desse cânon. A obra magna de Adam Smith, A riqueza das 

nações, foi o marco desencadeador desse movimento104 que desaguou na Economia 

Clássica.  

Para a Escola Clássica, a Economia é uma ciência abstrata e dedutiva. Trata-se 

de uma construção teórica que se assenta sobre princípios, a priori, autoevidentes, como 

a racionalidade econômica. A teoria é logicamente articulada, o que lhe permite deduzir 

leis passíveis de serem aplicadas. É possível isolar o fenômeno da riqueza (Adam 

Smith, Stuart Mill) e examinar isoladamente a questão da busca da riqueza; a 

comparação com fatos, ainda que seja importante, é posterior. Não é possível fazer 

experimentos. 

Para os economistas clássicos, os estudos do progresso e da riqueza estavam 

desvinculados da origem e da legitimidade do Direito. Este era reconhecido como um 

dado natural, alinhavado à normatividade de critérios éticos, ou, ainda, como um 

artefato social, desligado da Metafísica, pertencendo somente à Ciência Moral. 

Para dissolver o sistema econômico mercantilista, os liberais clássicos se 

valeram de vertentes kantianas e rousseaunianas de direito natural e de contrato social 

para assegurar a liberdade individual e fomentar o livre comércio que, 

progressivamente, deveria estender às classes mais frágeis da sociedade os benefícios 

conseguidos pelo avanço civilizacional. 

Diferentemente, na Escola Histórica, a Economia é ciência ética, realista e 

indutiva. O método é indutivo, histórico e interdisciplinar. Não há a distinção que Mill 

faz entre Economia Social e Economia Política. Para essa concepção, Economia Política 

é social. É uma ciência incapaz de formular leis gerais e abstratas, tendo em vista que 

todas as leis são específicas a determinados momentos da história; existe um forte 

compromisso com a ética; impossível separar o que é do que deve ser; a meta e o valor 

da Economia constituem o desenvolvimento econômico, estando o compromisso com a 

                                                           
104 NUNES, Rubens; BIANCHI, Ana Maria. Duas maneiras de contar a história do pensamento 
econômico. Disponível em: 
http://www.ie.ufrj.br/images/pesquisa/publicacoes/rec/REC%203/REC_3.1_05_Duas_maneiras_de_conta
r_a_historia_do_pensamento_economico.pdf. Acesso em: 30 ago. 2017. 
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ética associado à noção de desenvolvimento; e nele o Estado deve atuar como condutor 

dos negócios. Além disso, a noção de homem econômico não é endossada pela Escola 

Histórica, haja vista que a motivação humana é plural, afetada pela moralidade, por leis 

e costumes, que admitem a teoria dos estágios de desenvolvimento, que, por sua vez, 

tem como cerne a ideia de que a civilização caminha por determinados estágios e 

etapas. 

O conflito entre as escolas se deu por parte de historiadores alemães e austríacos, 

sendo os últimos defensores dos clássicos. Esse debate metodológico que ficaria 

conhecido como o “conflito dos métodos” ou a “guerra dos métodos” (methodenstreit) 

ocorreu no final do século XIX, entre aqueles que apoiavam a primeira corrente, 

liderada por Gustav von Schomller, e os componentes da segunda, liderada por Carl 

Menger.   

Segundo Joseph Schumpeter,105 são características da Escola Histórica: a) crença 

na unidade da vida social, não sendo possível cindi-la da vida econômica; b) 

preocupação com o desenvolvimento; c) visão orgânica e holística da sociedade; d) 

ênfase na pluralidade de motivações humanas com o escopo de identificar tendências 

(mas não uma lei) que se derivam das atitudes psicológicas dos homens em acordo com 

a situação histórica vivida (e não apenas pelas relações sociais e de propriedade); e) 

interesse em relações históricas, concretas (método específico - causalidade histórica) 

em contraposição à natureza geral dos eventos, rejeitando-se, assim, o emprego do 

método das ciências naturais, característica da Escola Clássica; f) relatividade histórica, 

ou seja, essa escola não pretendia elaborar uma teoria que abarcasse a história como 

totalidade e criticava a desconsideração do caráter histórico das categorias econômicas 

pelos clássicos.106  

                                                           
105 SCHUMPETER, Joseph Alois. History of Economic Analysis. Disponível em: 
http://www.urbanlab.org/articles/economics/Schumpeter%201954%20%20history%20economic%20anal
ysis.pdf, parte IV, capítulo IV. Adaptado. Acesso em: 30 ago. 2017. 
 
106 A Escola Histórica teve considerável influência na América Latina no início do século XX. Raúl 
Prebisch, por exemplo, foi fundador da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe em 1948, 
a CEPAL, responsável pela produção intelectual do pensamento desenvolvimentista latino-americano. 
Por volta da década de 1940, ensina-se a Escola Histórica na Faculdade de Ciências Econômicas da 
Universidade de Buenos Aires. 
 

Raúl Prebisch nasceu na Argentina em 1901 e faleceu no Chile, em 1986. Cursou o ensino superior na 
Universidade de Buenos Aires. Entre 1948 e 1962 ocupou o cargo de chefe executivo da CEPAL, 
dedicando-se à investigação sobre o desenvolvimento econômico dos países da América Latina, sem que 
suas ideias se circunscrevessem a essa abordagem teórica. Tido como fundador e principal expoente da 
escola de pensamento econômico latino-americana, suas ideias, juntamente com outros economistas, 
como o brasileiro Celso Furtado, tiveram grande influência na região, sobretudo, no tocante às políticas 
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Ao atentar-se melhor para a definição de Law and Economics, discerne-se que 

nela se insinua um fator de subjetivismo que é problemático, explicitado em Richard 

Posner, Robert Ullen e Thomas Cooter, Rachel Sztajn e muitos outros. Os exemplos não 

são taxativos. Richard Posner, por exemplo, conceitua a AED como aplicação da 

Economia ao sistema legal em seu conjunto.107 Para Robert Ullen e Thomas Cooter,108 a 

Economia fornece uma teoria comportamental, alicerçada na noção de incentivos, que 

prevê como as pessoas reagem às leis. Rachel Sztajn,109 por sua vez, entende que a AED 

(ou Law and Economics, em conformidade com a nomenclatura empregada pela 

autora), trata da aplicação da teoria da escolha racional ao Direito, seja do Direito 

Positivo, de usos, costumes, decisões judiciais ou normas sociais, a partir de uma 

perspectiva de prêmios e punições que devem ser considerados elementos constitutivos 

do âmago normativo. Como se vê, a dificuldade de distinção entre Análise Econômica 

do Direito e Law and Economics é posta, por vezes, pelos próprios autores que se 

propõem a examinar o assunto. 

A partir da teoria da escolha racional,110 Posner111 expõe três princípios que 

julga fundamentais para a Análise Econômica do Direito.  São eles: a) a aplicação da 

                                                                                                                                                                          

de industrialização. Institucionalmente ligada à ONU, a CEPAL era um lócus de ideias e de formulação 
de políticas de desenvolvimento econômico para a região. Prebisch desenvolveu a teoria dos países 
centrais, industrializados ou hegemônicos e periféricos, agrícolas ou dependentes, que ainda hoje é 
motivo de debate nos círculos acadêmicos e econômicos. SILVA, Danilo Freitas Ramalho da. A 
construção do objeto teórico das teorias do desenvolvimento econômico.  (Dissertação de Mestrado em 
Economia). São Paulo: Universidade de São Paulo, 2005, cap. 4, p. 60 - 61. Disponível em: 
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12140/tde-13022006-161222/pt-br.php. Acesso em: 21 out. 
2018. Adaptado. 
 
107 POSNER, Richard. El análisis económico del derecho. México: FCE, 2007, p.55. Note-se, porém, que 
a abordagem do autor não é “em todos os sentidos”, mas possui um percurso demarcado. “[...] la marca 
distintiva del “nuevo derecho y economia – el derecho y la economia que han surgido desde 1960 – es la 
aplicación del análisis económico al sistema legal en su conjunto.” 
 
108 COOTER, Robert; ULLEN, Thomas. Direito e Economia. Tradução de Luiz Marcos Sander e 
Francisco Araújo da Costa. 5. ed. Porto Alegre : Bookman, 2010, p. 25. 
 
109 ZYBERSZTAJN, Décio; SZTAJN, Raquel. Direito e Economia. Rio de Janeiro : Elsevier, 2005, p. 82. 
 
110

 Por escolha racional, entende-se que cada ser humano possui gostos específicos, denominados 
preferências, que condicionam sua conduta, fazendo com que maximizem certas utilidades em relação a 
outras. Essas preferências são tidas como completas, transitivas e estáveis: completas porque partem da 
premissa de que as pessoas irão lograr a qualquer tempo, decidir sobre o cenário, independentemente das 
alternativas que estejam disponíveis e da matéria que abrangem; transitivas em razão das escolhas serem 
coerentes, pois, se alguma pessoa escolhe X a Y e Y a Z, escolherá Y a Z, visto que os indivíduos não 
mudaram seu juízo, exceto se houver incentivos para isto. 

111POSNER, Richard. El análisis económico del derecho. México: FCE, 2007, p. 25-30. 
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Lei da Oferta e da Procura, característica da Economia, no sistema jurídico; b) a ideia de 

custos de oportunidade, ou o preço de uma escolha, considerando sua utilidade 

(utilitarismo); c) no sistema de livres trocas (livre mercado), os recursos tendem a 

gravitar em torno do emprego mais valioso até que se atinja uma situação de equilíbrio 

de trocas. 

Finda as possibilidades de troca na situação de equilíbrio, em que todos os bens 

estão com os indivíduos para os quais seu emprego é mais valioso, eliminam-se todos os 

desperdícios, sendo uma situação eficiente, o chamado Ótimo de Pareto,112 visto que 

não seria mais exequível melhorar a situação de alguém sem que isso importe agravo ao 

bem-estar de outrem. Ao relacionar o desperdício - ou ineficiência - à injustiça, Posner 

defende a necessidade de um mercado livre para afastar essa forma de injustiça. Ainda 

que tenha modificado sua opinião, que equiparara eficiência à justiça, ela permanece 

válida e influente no meio da AED, como diz Rachel Sztajn113 ao advogar o fim do 

desperdício como o intento de um sistema jurídico. 

Há, ainda, a distinção entre AED positiva (o que é) e AED normativa (o que 

deve ser).114 Essa distinção seria importante do ponto de vista metodológico, pois a 

                                                           
112 “Lei Pareto-eficiente” é um nome técnico para designar o direito responsivo. Uma teoria jurídica que 
frustra os desejos das pessoas afetadas pela lei poderia ser chamada de dogmática. Em contraposição a 
isso, uma teoria jurídica que satisfaz os desejos das pessoas afetadas pela lei poderia ser chamada de 
responsiva. Nessa visão, uma teoria do direito baseada na eficiência de Pareto seria responsiva e não 
dogmática, o que implica em uma concepção utilitária de direito, que, como tal, tem seus benefícios e 
desvantagens. COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & economia. Porto Alegre: Bookman, 2010, p. 
207. Adaptado. 
 
Haveria sete condições suficientes para que se produza o ótimo de Pareto. São elas: “1. - Que la 
información – acerca de los precios - que poseen los sujetos que intervienen en el mercado es completa. 2. 
- Que los derechos de propiedad sean estables y bien establecidos. De tal manera que el mantenimiento y 
la garantia de este derecho no produzca costos adicionales.3. -El individuo es egoísta y racional.El 
individuo tiene claro siempre cuál es su interés y puede ordenar sus preferencias de forma transitiva. Es 
decir que se prefiere w a p y p a x prefiere también w a x. 4. - Los costes de transacción son zero. Por 
ejemplo los costes que supone ponerse de acuerdo, sucesivas ofertas, tienen que ser cero. 5. - Um 
mercado ideal carece de externalidades. En um modelo de competencia perfecta el único lugar de 
interacción social es el mercado. Fuera del mercado no se produce ningún tipo de influencia entre los 
indivíduos que afecte la oferta, la demanda o los precios. 6. -  Los produtos ofrecidos en el mercado no 
están diferenciados de tal manera que a igualdad de condiciones es indiferente comprar uno o outro. 7. - 
Los individuos que participan en um mercado consideran los precios como um dato. No tienen el 
suficiente poder para alterarlos como consecuencia de sus decisiones. Se excluyen – en particular – 
conductas monopolísticas”. CASALMIGLIA, Albert. Eficiencia y derecho. s/d,  p. 271 - 272.  Isso será 
problematizado no capítulo 3, tópico 3, intitulado “As principais críticas internas” e no capítulo 4, tópico 
6 (Levar os direitos a sério). Nesse trecho da tese, a conceituação se propõe a explicitar os pontos de 
partida. 
 
113

 ZYBERSZTAJN, Décio; SZTAJN, Raquel. Direito e Economia. Rio de Janeiro : Elsevier, 2005, p. 81. 
 
114

 GICO JR., Ivo T. Metodologia e epistemologia da análise econômica do direito. Disponível em: 
https://portalrevistas.ucb.br/index.php/EALR/article/view/1460/1110. Acesso em: 3 set. 2017.  
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primeira estaria relacionada a um critério de verdade e, a segunda, a um critério de 

valor. A AED positiva auxiliaria a compreender o que é a norma jurídica, qual a sua 

racionalidade, bem como as diferentes consequências prováveis, decorrentes da adoção 

de uma ou outra regra. Assim, a AED positiva, nas palavras do autor, é eminentemente 

descritiva/explicativa e com resultados preditivos.  

Já a AED normativa coadjuva a escolha, entre as alternativas possíveis, da mais 

eficiente, isto é, escolhe o melhor arranjo institucional dado um valor (vetor normativo) 

previamente definido.115   

Nessa linha de argumentação, para entender como o Judiciário funciona, seria 

necessário analisar a estrutura de incentivos de cada magistrado, a dinâmica entre juízes 

e desembargadores, a dinâmica desses com os ministros, e assim sucessivamente. 

Compreender o funcionamento do Congresso requereria uma leitura atenta da estrutura 

de incentivo a deputados, senadores, assessores e consultores. Esses procedimentos 

permitiriam entender como todos eles atuam, e não supor que o fazem com base na 

vagueza conceitual de “interesse público” ou de um credo iluminista, segundo o qual 

eles cumprirão o que lhes é determinado. 

A ideia é que haveria uma diferença entre o mundo dos fatos, que pode ser 

investigado e averiguado por métodos científicos, cujos resultados são passíveis de 

falsificação - a “análise positiva” -, e o mundo dos valores, que não é passível de 

investigação empírica, de prova ou de falsificação e, portanto, não é científico, segundo 

a chamada “análise normativa”. Nesse sentido, quando um juiz investiga se A matou B, 

ele está realizando uma análise positiva (investiga um fato). Por outro lado, quando o 

legislador se pergunta se, naquelas circunstâncias, aquela conduta deveria ou não ser 

punida, ele está realizando uma análise normativa (investiga um valor), ainda que fatos 

sejam relevantes para a decisão.116  

Nesse passo, a Análise Econômica do Direito seria caracterizada pelo 

individualismo metodológico, que nada teria a ver com o individualismo em política, 

mas buscaria identificar os agentes como maximizadores racionais da utilidade, sendo 

que essa poderia ser conceituada com base em diferentes perspectivas teóricas. 

                                                           
115

 GICO JR., Ivo T. Metodologia e epistemologia da análise econômica do direito. Disponível em: 
https://portalrevistas.ucb.br/index.php/EALR/article/view/1460/1110. Acesso em: 3 set. 2017. 
  
116

 GICO JR, Ivo T. Metodologia e epistemologia da análise econômica do direito. Disponível em: 
https://portalrevistas.ucb.br/index.php/EALR/article/view/1460/1110. Acesso em: 3 set. 2017. 
 



63 

 

O problema dessa posição é que, além de confundir Análise Econômica do 

Direito e Law and Economics, ela sustenta uma metodologia econômica para o Direito 

como se esse fosse teoricamente capenga, pois o que o praticante de AED faria é 

praticar ciência econômica aplicada ao Direito,117 seja para identificar as possíveis 

alternativas normativas, seja para realizar uma análise normativa, como, por exemplo, 

defender uma política pública - A em detrimento de B, desde que haja previsão legal 

para isso. Além disso, o texto não diferencia Law and Economics e Análise Econômica 

do Direito, o que indica a existência de um equívoco conceitual que compromete um 

adequado entendimento da abordagem. 

É reducionista o enfoque de que a Law and Economics pressupõe, 

necessariamente, que os indivíduos não são altruístas no sentido de não considerarem, 

em suas decisões, o bem-estar de outros, pois, apesar de a maioria das análises adotarem 

esse pressuposto redutor, nada impede que ela seja alterada sem perda de validade da 

análise. 

Contudo, esse modo de pensar a questão não parece acertado, pois parece pan-

economicista pelo fato de aproximar-se excessivamente das demandas do mercado e por 

ser incompatível com o Direito, particularmente com a tradição continental do Direito 

Civil de base romanista.118  

Ao sugerir que o método econômico tem linguagem mais rigorosa que o Direito, 

considerando que o primeiro é de origem matemática,119 e o segundo, de origem 

                                                           
117

 GICO JR, Ivo T. Metodologia e epistemologia da análise econômica do direito. Disponível em: 
https://portalrevistas.ucb.br/index.php/EALR/article/view/1460/1110. Acesso em: 3 set. 2017. Conforme 
já exposto no texto, trata-se de uma visão reducionista da Análise Econômica do Direito. 
 
118 LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria da decisão judicial: fundamentos de direito. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2010, p. 193. 
 
119 Hans Kelsen sustentou, em um texto da madureza, que se voltasse a nascer de novo deveria estudar 
lógica matemática para compreender o Direito, o que aponta para a influência do Círculo de Viena na 
formação do jurista.  O positivismo lógico do Círculo de Viena foi uma tentativa (mutatis mutandis) de 
retomar o ideal clássico de buscar a origem do conhecimento numa base empírica, mas não só. Formado 
no início da década de 20 por um grupo de pensadores, como reação à filosofia idealista e especulativa 
que, como acreditavam seus membros (Philipp Frank, Otto Neurath, Hans Hahn, Moritz Schilick e Rudolf 
Carnap, Hans Reichenbach), era praticada nos centros de estudos da Alemanha naquela época, o Círculo 
de Viena (Wiener Kreis) teve como principais influências as idéias dos positivistas Ernst Mach e Auguste 
Comte, a lógica de Russell, Whitehead, Peano e Frege, bem como os novos paradigmas da física 
contemporânea, especialmente as descobertas de Einstein. A leitura do Tractatus Logico-Phylosophicus 
de Wittgenstein permitiu ao grupo elevar ao máximo o alcance filosófico de uma nova lógica, 
possibilitando, assim, incorporá-la a uma interpretação empírica dos fundamentos do conhecimento. 
O positivismo lógico ou neopositivismo tinha em seu programa três pontos principais: 1. A ciência deve 
poder ser unificada na sua linguagem e nos fatos que a fundamentam, bem como todo conhecimento 
científico vem da experiência e do caráter tautológico do pensamento. 2. A filosofia, quer seja ou não 
considerada como uma verdadeira ciência, se reduz a uma elucidação das proposições científicas e estas 
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retórica, e que, por essa razão, deve ser o último rechaçado, parece um evidente 

exagero, pois a Economia, assim como o Direito, é uma ciência social aplicada, e não 

uma sociedade de fé nas matemáticas. No entanto, a crítica da AED é pertinente quando 

afirma ser comum entre juristas o abuso de conceitos e definições que, diariamente, são 

distorcidos - na academia e nos tribunais - aos limites da irreconhecibilidade,120 pela 

ausência de um controle científico adequado. 

Contudo, o método econômico pode contribuir para a discussão de casos 

concretos, como auxiliar o jurista no labor profissional, reconhecendo as falhas da 

explicação econômica e a impossibilidade de aplicação a todas as hipóteses, com 

compreensão adequada de sua metodologia e de seus limites. Não obstante, isso requer 

preparo de juristas e economistas que não a recebem nos respectivos cursos 

universitários nem são incentivados a fazê-lo no exercício profissional. Ampliar esse 

diálogo seria proveitoso ao Direito e à Economia. Admitir o imperialismo da Economia 

em relação ao Direito seria subscrever a noção de Law and Economics como exceção 

hermenêutica. É preciso, também, evitar o maniqueísmo em relação à Law and 

Economics, seja como uma teoria cínica e técnica alheia a valores, seja como “última 

resposta” aos problemas do Direito.121 

Nas decisões prolatadas pelo Judiciário, a análise econômica pode apresentar-se 

na quantificação do dano, seja ele emergente ou caracterizado como lucro cessante, com 

a calculabildade e a previsibilidade que lhe são próprias. Erros médicos, atraso 

                                                                                                                                                                          

se referem  direta ou indiretamente à experiência. A ciência tem por tarefa verificar tais proposições. A 
filosofia será, antes de tudo, filosofia da ciência e, ocupando-se assim deste aspecto positivo do 
conhecimento humano, estará na direção de uma efetiva objetividade. O simbolismo lógico de Frege e de 
Russel será utilizado para tornar clara a linguagem da ciência. 3. O sucesso de tal filosofia porá fim à 
metafísica, pois não será mais necessário tratar “questões filosóficas”, já que toda questão será tratada, 
agora, em uma linguagem provida de sentido. As questões tradicionais da metafísica serão questões que 
falarão apenas sobre termos dos quais o sentido não foi suficientemente esclarecido ou sobre proposições 
inverificáveis.  O objetivo do Círculo era desenvolver uma nova filosofia da ciência dentro de um espírito 
rigoroso, por intermédio de uma linguagem lógica, e fundamentar na lógica uma ciência empírico-formal 
da natureza empregando procedimentos lógicos e rigor científico. Tendo como tema central a formulação 
de um critério que permitiria distinguir entre proposições com ou sem significação, os pensadores do 
Círculo consideram a ciência empírica (a Física) como modelo e propõe que apenas os enunciados 
científicos que descrevem observações, poderiam ser considerados verdadeiros ou falsos pela verificação 
empírica. Disponível em: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/9607/9607_4.PDF. Acesso em: 27 out. 
2018. 
 
120

 GICO JR, Ivo T. Metodologia e epistemologia da análise econômica do direito. Disponível em: 
https://portalrevistas.ucb.br/index.php/EALR/article/view/1460/1110. Acesso em: 3 set. 2017. 

 
121 SANTANA, Paulo Victor Pinheiro de. Análise Econômica no Direito Brasileiro: limites e 
possibilidades.  
Disponível em: https://digitalis-dsp.uc.pt/bitstream/10316.2/33948/1/LexHumana6-1_artigo9.pdf?ln=pt-
pt . Acesso em: 4 set. 2017. 
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injustificado na prestação jurisdicional, prisão ilícita, responsabilidade do empreiteiro, 

do engenheiro, das empresas que oferecem produtos e serviços no mercado, entre outros 

casos, não deixam de suscitar perguntas de resposta nem sempre fácil. Se existem as 

teorias do dano, do lucro cessante e do ato ilícito, por que empregar a Law and 

Economics, de Richard Posner, na resolução de conflitos? Sugerem-se quatro fatores. 

São eles: 

1. A perspectiva metódica do positivismo jurídico, seja ela exegética, 

normativa ou de outro tipo, ignora o sentido da realização do Direito, que é 

idealmente prescrito; 

2. Muitas vezes, métodos de escola não auxiliam o juiz nem servem de controle 

para a prestação jurisdicional; 

3. Não se trata de um método ou técnica, mas de uma proposta de diálogo que 

pode contribuir para a atuação do Estado-juiz; 

4. Reconhece a insuficiência da dicotomia descritivo/normativo. 

As proposições apresentadas poderiam auxiliar o atual momento de crise do 

pensamento jurídico e econômico,122 considerando a ruína da sistemática seja 

pandectista, exegética e normativista, caracterizada por um funcionalismo metodológico 

nos séculos XIX e XX, seja pela onda pamprincipiologista123 atual. 

                                                           
122 Se a teoria econômica tradicional ocupa-se, fundamentalmente, da conduta dos agentes (firmas e 
indivíduos) em sua esfera econômica, grande parte do direito regula atividades que não são basicamente 
afetas a este aspecto da vida social (crimes, acidentes, casamento, proteção ambiental, discriminação, 
dentre outros), de modo que uma abordagem econômica do direito não seria possível sem o 
desenvolvimento de uma teoria sobre o comportamento humano (não restrita apenas à sua esfera 
econômica).   

123 “[O] pamprincipiologismo [é] uma espécie de patologia especialmente ligada às práticas jurídicas 
brasileiras e que leva a um uso desmedido de standards argumentativos que, no mais das vezes, são 
articulados para driblar aquilo que ficou regrado pela produção democrática do direito, no âmbito da 
legislação (constitucionalmente adequada). É como se ocorresse uma espécie de “hiperestesia” nos 
juristas que os levasse a descobrir, por meio da sensibilidade (o senso de justiça, no mais das vezes, 
sempre é um álibi teórico da realização dos “valores” que subjazem o “Direito”), a melhor solução para 
os casos jurisdicionalizados. “Positivação dos valores”: assim se costuma anunciar os princípios 
constitucionais, circunstância que facilita a “criação” (sic), em um segundo momento, de todo tipo de 
“princípio” (sic), como se o paradigma do Estado Democrático de Direito fosse a “pedra filosofal da 
legitimidade principiológica”, da qual pudessem ser retirados tantos princípios quantos necessários para 
resolver os casos difíceis ou “corrigir” (sic) as incertezas da linguagem. Veja-se, nesse sentido, o 
incontável elenco de “princípios” utilizados largamente na cotidianidade dos tribunais e da doutrina – a 
maioria deles com nítida pretensão retórico-corretiva, além da tautologia que os conforma. Podem ser 
citados: [...] princípio da absoluta prioridade dos direitos da criança e do adolescente (interessante nesse 
standard retórico é a expressão “absoluta”); princípio da afetividade (esse prêt-à-portêr nada mais faz do 
que escancarar a compreensão do direito como subsidiário a juízos morais; daí a perplexidade: se os 
princípios constitucionais são deontológicos, como retirar da “afetividade” essa dimensão normativa?); 
princípio do processo tempestivo (mais uma amostra de uma “principiologia” ad hoc e sem limites, que 
confunde meros argumentos ou pontos de vista com princípios jurídicos); [...] princípio do fato 
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Por isso, é necessário pensar novos caminhos, já que o objetivo da investigação 

não é explicar casualmente (relação de causa e efeito, na tradicional responsabilidade 

civil entre particulares)124 ou teleológica (por exemplo, a teoria da perda de uma chance) 

de um instituto jurídico, mas uma melhor demarcação teórico-prática. Já se fala por 

exemplo, em morte da culpa na responsabilidade civil contratual.125Considerando que 

a culpa não mais pode ser um critério para a responsabilização civil, quem faria essa 

função? 

                                                                                                                                                                          

consumado (ora, se, por vezes, uma situação já consolidada deve ser mantida – fazendo soçobrar a 
“suficiência ôntica” de determina regra –, isso não transforma a “consumação” de um fato em padrão que 
deva ser utilizado “em princípio”; fosse válido esse “princípio”, estaríamos diante de um incentivo ao não 
cumprimento das leis, apostando na passagem do tempo ou na ineficiência da justiça); [...]princípio da 
alteridade (em termos normativos, em que circunstância essa alteridade, representada pelo “colocar-se no 
lugar do outro”, pode resolver o problema da aplicação de um preceito constitucional?); princípio da 
cooperação processual (aqui, cabe a mais singela pergunta: e se as partes não cooperarem? Em que 
condições um standard desse quilate pode ser efetivamente aplicado? Há sanções no caso de “não 
cooperação”? Qual será a ilegalidade ou inconstitucionalidade decorrente da sua não aplicação?); 
princípio da confiança no juiz da causa (serve para justificar qualquer decisão: para manter alguém preso 
e para soltar); princípio da humanidade (esse standard dispensa comentários pela sua simploriedade); 
princípio do autogoverno da magistratura (trata-se de uma clara tautologia em relação à autonomia 
administrativa e financeira assegurada pela Constituição ao Poder Judiciário); princípio da situação 
excepcional consolidada (está no Top Five do pamprincipiologismo que assola o direito de terrae brasilis; 
cabe a pergunta: um fato consumado supera uma prescrição normativa? Quem vai eleger as circunstâncias 
excepcionais? O Judiciário? Pensando-se num caráter de “universalização do princípio” ou na sua 
importância hermenêutica, surge, ainda, a seguinte indagação: quando se poderia reconhecer a 
normatividade da situação excepcional consolidada? Não poderia ela sempre ser reconhecida quando se 
pretende uma desoneração da força normativa da Constituição?); princípio da felicidade (nesse ponto, o 
direito brasileiro se torna insuperável: por esse standard, a Constituição garante o direito de todos serem 
felizes...); [...] Efetivamente, a lista é longa. Diria, interminável. [...] Agora, o inverso: o uso 
hipossuficiente dos princípios [...] Já não se sabe o que é mais grave: o pamprincipialismo ou a 
hipossuficiência principiológica. O que seria esse “uso hipossuficiente do conceito de princípio”? 
Explico: ao invés de nomear qualquer standard argumentativo ou qualquer enunciado performático de 
princípio, o Judiciário passa a negar densidade normativa de princípio àquilo que é, efetivamente, um 
princípio, verdadeiramente um princípio, anunciando-o como uma regra[.] [...]  nega-se a qualidade de 
princípio àquilo que está nominado como princípio pela Constituição. STRECK, Lenio Luiz. Do 
pamprincipiologismo à concepção hipossuficiente de princípio. Dilemas da crise do direito. Disponível 
em:  https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496574/000952675.pdf?sequence=1. Acesso 
em: 2 jul. 2019. 
 
124 O Direito brasileiro adota, para a responsabilidade civil, a teoria da causalidade direta e imediata, 
prevista no art. 403 do Código Civil.  (art. 403 do Código Civi). “Ocorre que, muitas vezes, o magistrado 
escolhe a teoria da causalidade que melhor atende ao resultado que, no seu entender, satifaz seu 
sentimento de justiça”.  Nessa acepção, o dever de reparar é consequência do ato danoso, contudo, há 
uma vagueza na expressão consequência, uma indeterminação conceitual, de modo que ela não se 
confunde com consequencialismo, pois este não é uma opinião ou palpite, mas”estados de fato e de 
direito (i) admissíveis pela Constituição de 1988 e exequíveis; (ii) certos e prováveis, mas não apenas 
plausíveis; (iii) imediatos e imediatamente futuros, mas não remotos no tempo, e para os quais se possa 
indicar (iv) alguma base, lógica ou empírica, de verificação”. Assim, o consequencialismo jurídico é 
postura interpretativa do Direito que considera como um dos elementos signficativos as consequências de 
uma determinada interpretação jurídica.  MENDONÇA, José Vicente dos Santos.  Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro, Edição Especial: Direito Público na Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro – LINDB (Lei 13. 655/2018), p. 49; p. 58. 
 
125 CATALAN, Marcos Jorge. A morte da culpa na responsabilidade contratual. São Paulo : Foco, 2019. 
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Esta tese, subscreve-se o entendimento de António Castanheira Neves126 no 

sentido de que o juízo jurídico, ou seja, a decisão judicial é o aspecto crucial da 

metodologia jurídica; e, nesse ponto, o auxílio da Law and Economics, de Richard 

Posner, não pode ser subestimado, já que pode auxiliar a compreensão da alta ou baixa 

efetividade jurídico-social de uma lei, o que pode concorrer para a realização de direitos 

fundamentais. 

Por fim, ainda que se admita a influência recíproca entre Direito e Economia, 

essa não é bastante para demarcar a Law and Economics. Conforme já dito, a 

abordagem deve ser explicitada, considerando as variadas análises econômicas possíveis 

em relação ao fenômeno jurídico.  

Isso porque a AED não é necessariamente liberal, pois ela pode relacionar-se a 

distintas escolas. Não é uma nova hermenêutica ou uma teoria da argumentação, 

tampouco um novo modelo ou uma escola de pensamento jurídico, mas propõe um 

diálogo entre a disciplina jurídica e a econômica que possa promover mais eficiência e 

maior proteção efetiva aos direitos fundamentais.   

Nesse sentido, a Law and Economics e a AED não seriam um discurso de 

exceção hermenêutica, mas podem assumir um diálogo com outras fontes, como a 

Economia e o Desenvolvimento, preservando direitos fundamentais indecidíveis (sobre 

os quais não podem recair uma capitis diminutio interpretativa), mesmo porque ela não 

pode ser reduzida a uma leitura econômica neoclássica ou utilitarista do Direito, 

considerando as várias possibilidades de análise econômica, tais como a austríaca, a 

keynesiana, a marxista, entre outras. Elas podem coadjuvar o Direito na busca de 

melhor prestação jurisdicional. 

 

2.2 Perspectivas das correntes da Law and Economics: utilitarismo, pragmatismo e 

análise econômica do direito no capitalismo 

 

Inicialmente, é necessário repisar uma concepção equivocada acerca das 

correntes da análise econômica do Direito. Conforme já dito, é comum a abordagem da 

análise econômica do Direito como a Law and Economics, da Escola de Chicago. No 

senso comum, inclusive no aspecto intelectual, a AED seria capaz de responder 

                                                           
126 NEVES, António Castanheira. Metodologia jurídica: problemas fundamentais. Coimbra : Coimbra 
Editora, 1993, p. 33. 
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definitivamente problemas normativos, como se a Escola de Chicago fosse uma espécie 

de panaceia para a resolução dos intricados problemas que envolvem as duas 

disciplinas. 

Em seus caracteres peculiares, o Direito e a Economia se ocupam de questões 

relacionadas à coordenação, à estabilidade e à eficiência em uma sociedade política. 

Conforme exposto, os óbices teóricos e metodológicos tornam o diálogo difícil entre 

elas, ainda que a construção de uma epistemologia da disciplina “Direito e Economia” 

esteja em curso há décadas.127 

As discussões dos contributos dos membros da Análise Econômica do Direito, 

da Escola de Chicago, podem ensinar alguma coisa sobre particularidades comuns à 

Ciência Econômica e ao Direito. Se o recorte tradicional que se faz no Direito é 

hermenêutico, a Economia aposta na empiria, mas isso não significa exclusividade, pois 

o Direito pode ser lido empiricamente, e a Economia, pelo filtro hermenêutico.  

Outrora, se a Economia Clássica se definia pelo estudo das características de 

cada sistema social sob o ângulo da produção, da distribuição de emprego e de renda, 

fundada na concepção de homem como homo faber, em outra perspectiva, atualmente, o 

problema econômico marginalista128 mudou radicalmente de apoio e estabeleceu-se sob 

a ótica do consumo, do comportamento do indivíduo econômico (Economia 

Comportamental), cujos problemas se referiam às escolhas racionais entre meios 

alternativos e limitados para a satisfação de necessidades ilimitadas, constituída pela 

ideia de homem como homo oeconomicus.129 

                                                           
127SALAMA, Bruno Meyeroh. O que é “Direito e Economia”? Disponível em 
http://revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/viewFile/2793/2033. Acesso em: 4 set. 2017. Adaptado. 

128 A Escola de Viena ou a Escola Austríaca deu um contributo decisivo para o aprofundamento teórico 
do marginalismo. Carl Menger foi o seu primeiro autor e a ele se deve a primeira elaboração sistemática 
da teoria da utilidade marginal (1871), falando-se, por vezes, de revolução mengeriana para significar a 
viragem introduzida na teoria econômica. AVELÃS NUNES, António. Noção e objeto da economia 
política. Coimbra: Almedina, 2013, p. 109. A “revolução marginalista” modificou o objeto e o método da 
ciência econômica, que passou a ser assentada em um conceito subjetivo de valor, identificado com a 
utilidade, centrado na perquirição das causas das variações dos preços de mercado, com base no 
raciocínio da margem, que pressupõe que a produção e a vida econômica (trocas realizadas por agentes 
econômicos) visam satisfazer a necessidade subjetiva das pessoas, em que cada uma delas define sua 
intensidade. AVELÃS NUNES, António. Noção e objeto da economia política. Coimbra: Almedina, 
2013, p. 110 - 111. 
 
129 COPETTI NETO, Alfredo.  Entre o princípio da utilidade e o princípio  da maximização da riqueza; 
ou, o  que permanece da filosofia política utilitarista de Geremy Bentham no movimento Law and 
Economics difundido na University of Chicago? Disponível em: 
https://www.fdsm.edu.br/site/posgraduacao/volume271/04.pdf. Acesso em: 29 ago. 2017. 
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Nesse sentido, o princípio da utilidade sofre uma readaptação, isto é, ele deixa 

de ser compreendido como medida da felicidade - utilidade cardinal -, tendo como 

argumento principal a dificuldade de justificar sua mensuração, e passa a ser 

considerado como uma mera descrição de preferências subjetivas individuais, sem 

qualquer interrelação ente sujeitos - utilidade ordinal, ou seja, passa de uma concepção 

principal para outra, marginal.130  Essa adaptação não é infensa a problemas éticos, pois 

aquilo que, em termos gerais, era um simples meio de medida - prazer/dor - para atingir 

a felicidade, converte-se em um fim - custo/benefício - em si mesmo.131 

Uma dificuldade adicional é que juristas não têm familiaridade com o 

vocabulário da Economia, e o mesmo se pode dizer dos economistas. A assimetria entre 

as áreas de conhecimento é um dos aspectos que o jurista deve considerar, pois os 

métodos, objetos, finalidades - e mesmo o paradigma -132 são distintos.  

Para este caminhar, duas teorias reforçam-se reciprocamente. São elas: a teoria 

da escolha racional133 e a teoria dos jogos.134 A primeira teoria parte da premissa de 

que a conduta humana tem finalidade instrumental. Assim, ao defrontar-se com um 

                                                           
130 COPETTI NETO, Alfredo.  Entre o princípio da utilidade e o princípio da maximização da riqueza; 
ou, o  que permanece da filosofia política utilitarista de Geremy Bentham no movimento Law and 
Economics difundido na University of Chicago? Disponível em: 
https://www.fdsm.edu.br/site/posgraduacao/volume271/04.pdf. Acesso em: 29 ago. 2017. 
 
131 COPETTI NETO, Alfredo.  Entre o princípio da utilidade e o princípio da maximização da riqueza; 
ou, o que permanece da filosofia política utilitarista de Geremy Bentham no movimento Law and 
Economics difundido na University of Chicago? Disponível em: 
https://www.fdsm.edu.br/site/posgraduacao/volume271/04.pdf. Acesso em: 29 ago. 2017. 

 
132

 A noção de paradigma, introduzida por Thomas Kuhn, na obra “A estrutura das revoluções 
científicas”, publicada originalmente em 1961, remete a uma visão que equipara uma norma profissional 
institucionalizada, uma convenção humana, a um dogma, que abafa e constrange o espírito crítico. 
Diferentemente, a autonomia das comunidades científicas, defendida por Kuhn, não é um simples modelo 
de explicação das coisas, mas um modo, de conferir significado e de intervir (no sentido de 
experimentar), de maneira que não bastaria identificar situações que se assemelham a um modelo, mas em 
um estímulo ao desafio: não por uma paisagem monótona em que se reconhece permanentemente a 
mesma circunstância, mas um campo rico de sutis diferenças, em que o reconhecer alude não para uma 
semelhança, mas para o desafio de torna-la atual. Por oportuno, é necessário registrar que há um abuso no 
emprego da expressão “paradigma” em Direito. Ela tem servido para justificar qualquer coisa e, no mais 
das vezes, no campo da teoria da decisão judicial, funciona como uma espécie de álibi teórico-retórico 
que autoriza o decisor, a decidir discricionariamente o que ele quer fazer, o que faz do “paradigma” um 
privilégio da mente supostamente iluminada de um julgador onisciente. Leia-se KUHN, Thomas. A 
estrutura das revoluções científicas. São Paulo : Perspectiva, 2006. 

 
134 “O direito se defronta com situações em que há poucos tomadores de decisão em que a ação ótima a 
ser executada por uma pessoa depende do que o outro agente econômico escolher. Essas situações são 
como jogos, pois as pessoas precisam decidir por uma estratégia. Uma estratégia é um plano de ação que 
responde às reações de outras pessoas. A teoria dos jogos lida com qualquer situação em que a estratégia 
seja importante”. COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & economia. Porto Alegre : Bookman, 
2010, p. 56. 
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conjunto de ações, denominado custo de oportunidade, o indivíduo (agente 

representativo) fará as escolhas que considerar melhores para alcançar seus objetivos. 

Nessa linha de argumento, pressupõe-se que os indivíduos maximizam as utilidades, 

sejam elas quais forem (bens, obrigações), com base na escolha derivada de uma 

vontade “psicológica” de satisfazer algo, que é a finalidade da escolha. Uma 

compreensão adequada da teoria da escolha racional requer a explicitação e de cinco 

conceitos básicos, quais sejam: escassez, maximização racional, equilíbrio, incentivos e 

eficiência.135 

Levaria muito longe demarcar esses conceitos e examinar a teoria dos jogos. Por 

esse motivo, são feitas apenas breves considerações.  

Escassez - Os indivíduos vivem em um mundo de recursos escassos. Se eles 

fossem infinitos, não haveria o problema de equacionar sua alocação; todos poderiam 

ter tudo o que quisessem e nas quantidades que gostariam. Mas em um horizonte de 

recursos escassos, os indivíduos precisam fazer escolhas.  

Maximização racional - Os indivíduos fazem escolhas que contemplam seus 

interesses pessoais, sejam eles quais forem. Nesse âmbito, parte-se da premissa de que 

os indivíduos calculam o alcance de maiores benefícios aos menores custos. Essa 

suposição teórica de maximização racional leva ao processo denominado de “decisão 

marginalista”, que se tem tornado influente nas ciências sociais, em que pesem as 

objeções feitas a essa teoria. 

Equilíbrio -  O equilíbrio é o padrão comportamental de interação que se alcança 

quando diversos atores, concomitamente, maximizam seus respectivos interesses. A 

produção de uma lei no Congresso seria um ponto de equilíbrio entre os agentes 

políticos quando esses maximizam interesses no processo político.  

Incentivos - Esses são preços subentendidos. Como se diz vulgarmente, “não há 

cafezinho grátis”. No mercado, indivíduos buscam maximizar seus próprios benefícios 

ao realizarem escolhas que diminuam seus custos e aumentem os benefícios. 

Consumidores, por exemplo, estão mais dispostos a consumir em maior quantidade 

quando o preço diminuir, e os produtores produzirão menor quantidade quando houver 

redução do preço. 
                                                           
135 Não obstante, muitos juristas veem com olhos críticos esses conceitos. Eles indagam: por que acentuar 
o equilíbrio e não a mudança? Não seria melhor empregar a psicologia da escolha em lugar de prescrever 
a racionalidade? Ainda que essas críticas tenham fundamento, os cinco conceitos econômicos têm 
aplicação no Direito. COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & economia. Porto Alegre: Bookman, 
2010, p. 38. Adaptado. 
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Eficiência - O verbete “eficiência” não é unívoco e não se presta a acepções 

redutoras, visto que há diversas concepções. Para a Law and Economics, da Escola de 

Chicago, marco teórico deste trabalho, eficiência diz respeito ao aumento de ganhos e à 

redução de custos, ainda que, dentro da própria escola, sejam examinadas a eficiência 

paretiana136 e a de Kaldor-Hicks. 

Já a teoria dos jogos leva em conta interações dinâmicas entre indivíduos que 

buscam maximizar seus resultados considerando as expectativas de decisões de outros 

indivíduos com os quais interagem, o que pode, paradoxalmente, fazer com que as 

pessoas, em determinadas situações, fiquem em situação pior quando atuam 

racionalmente na busca dos seus interesses.  

 

2.2.1 Law and Economics e utilitarismo 

Na modernidade, atividades econômicas, estruturas e relações sociais, formas 

políticas, ideologias, manifestações culturais, novas formas de consumo e outras foram 

modificadas, em maior ou menor grau, embora em ritmos e proporções bastante 

diferenciados entre si. No entanto, essa noção está muito longe de constituir um 

                                                           
136 A eficiência paretiana, elaborada pelo economista italiano Vilfredo Pareto, diz respeito à satisfação de 
preferências individuais. Uma situação é definida como pareto-eficiente se é impossível modificá-la a 
ponto de ao menos aumentar a riqueza de uma pessoa sem fazer com que a riqueza de outra diminua, pois 
a eficiência econômica exige o cumprimento da promessa do promitente e do promissário, que 
manifestaram a vontade de vê-la executada quando de sua realização. Cooter e Ulen citam o seguinte 
exemplo: “uma parte paga agora e a outra promete entregar mercadorias mais tarde. [...] a passagem do 
tempo entre a troca de promessas e a entrega cria incertezas e riscos[,] [...] que são obstáculos às trocas e 
execução. [...] é a executibilidade das promessas [que] incentiva a troca e a cooperação entre as pessoas”. 
COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & economia. Porto Alegre: Bookman, 2010, p. 208. Ainda 
nos primórdios do século XX (1939) o ótimo de Pareto passou a ser paulatinamente adotado, a ponto de 
se tornar sinônimo de eficiência econômica tendo em vista que evita desperdício de recursos. Uma 
alocação ótima de Pareto usa os recursos iniciais e as possibilidades tecnológicas da de forma eficiente de 
modo que se possa melhorar a posição de um agente econômico sem que haja uma piora na posição de 
outro.  
 
“A diferença fundamental entre Kaldor Hicks e Pareto reside na possibilidade de se aceitar uma mudança 
social eficiente mesmo quando o incremento do bem-estar se uma parte  causa a redução do bem-estar em 
outra, mas com a manutenção do grau de satisfação do perdedor de bem-estar por uma recompensa ou 
compensação [e] [...] tem uma tripla função na visão da interpretação do fenômeno jurídico:a) 
Compreensão  do  valor  de  eficiência  do  sistema  jurídico  e  inclusive  das  sentenças judiciais; b) 
Previsão dos  impactos   normativos  ex-post  nas   relações   socioeconômicas,  principalmente  no  
condizente  aos  ganhos  e  perdas  de  agentes  socioeconômicos  envolvidos em relações jurídicas; c) 
Visualização do direito como um feixe de possibilidades para o implementador  de  políticas  alcançar  
determinada  finalidade  socioeconômica,  principalmente  na  possibilidade  de  se  pensar  sobre  a  
compensação  social  por  perdas  causadas  pelo  Direito. O critério desenvolvido por Nicholas Kaldor e 
John Hicks trata, com particularidades, da teoria da utilidade racional, sendo sopesado a ideia da 
recuperação das perdas sociais em função de decisões maximizadoras da riqueza. BOTELHO, Martinho 
Martins. A eficiência e efeito Kaldor Hicks: a questão da compensação social. Disponível em: 
https://www.indexlaw.org/index.php/revistaddsus/article/view/1595/PDF. Acesso em: 2 jul. 2019. 
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conceito unívoco.137 Não obstante, a época decisiva de seu aparecimento situa-se nas 

últimas décadas do século XVIII, em conexão com o Iluminismo, a Revolução, o 

advento do capitalismo industrial138 e a expansão do capital financeiro139 pela conquista 

e exploração de terras no Novo Mundo e pelo tráfico de escravos africanos.  

                                                           
137 Na Antiguidade, o homem não ultrapassara os limites do mundo. Sua forma de viver e seus 
sentimentos em relação à vida, assim como o seu modo de representação e de pensamento, fixavam-se no 
interior de sua estrutura e ele não se pergunta sobre o que está fora dela. Isso sugere que o homem na 
Antiguidade produzia sua própria limitação, permanecendo no que lhe foi designado pelo destino e pela 
experiência religiosa. A ideia de perfeição era o modo de organizar o mundo real vivido. Esse homem se 
se afasta do infinito caótico e sua imagem do mundo nutre-se do que o seu olhar pode alcançar. Ele 
renuncia ao desmedido, à desordem. O Cosmos apresenta-se como beleza ordenada.  É do pensamento 
grego clássico que viria a maior força para essa ampla classificação. Sócrates dizia que o homem ligava o 
céu e a terra. Platão e Aristóteles incensavam o homem ao falar de sua alma, de sua excelência e da 
felicidade desejada por ele. Para Platão, a alma humana ficava entre o mundo corpóreo e o transcendental, 
das formas puras. Também os estóicos tratavam dessa questão, acentuando a noção de universo como 
uma comunidade de deuses e homens. Esse conjunto de proposições sobre o homem influiu sobre o 
pensamento de Cícero e de juristas romanos, mantendo viva a tradição neoplatônica da Idade Média. No 
Renascimento, a atenção para a parte do Gênesis na Bíblia atestava essa onda de louvor do homem, mas 
também eram citadas passagens do Antigo Testamento, em que há toda uma concentração na capacidade 
de intervenção do homem, derivando daí, mesmo que em um sentido diverso, as afirmações do 
pensamento cristão primitivo, que insistia na salvação da humanidade e na encarnação de Cristo. As duas 
visões – a otimista e a pessimista – derivavam das mesmas fontes. Apenas a ênfase é que modificava o 
resultado. Entretanto, no Renascimento essa ênfase no lado positivo era maior. Petrarca chamava atenção 
para isso pela constatação da necessidade do homem de conhecer para poder entender o mundo, para 
compreender os seus limites e para adorar a vida. Essa advertência de Petrarca vem acentuada na 
utilização que faz da passagem de Santo Agostinho: “O homem admira a altura das montanhas, as 
grandes avenidas do mar, o transcorrer dos rios, as ondas dos oceanos e as órbitas das estrelas, e se 
esquece de si mesmo”.  Essa concentração da dignidade do homem se expressa, sem dúvida, nos séculos 
XIV e XV, na noção de humanidades – studia humanitatis – que concentra as disciplinas mais caras aos 
eruditos renascentistas, indicando os temas que eram fundamentais para o homem: gramática, retórica, 
poesia, história e filosofia. Toda essa atenção provoca também o surgimento das Academias, que se 
multiplicam na Itália e fora dela, apresentando-se como espaços complementares e, muitas vezes, 
contrários às universidades, pela liberdade que tinham nos debates e por serem representações concretas 
da inteligência humana. Em Florença, uma delas é fundada por Marcilio Ficino e Giovanne Pico de la 
Mirandola, entre outros, e recebe influência clara do platonismo, que jamais  apareceu como um corpus 
homogêneo. Nem mesmo a fórmula apresentada pelos neoplatônicos renascentistas resiste a uma reflexão 
mais profunda, pois, embora seja inegável que o platonismo apresenta-se como a possibilidade do 
renascer, contrapondo-se à continuidade aristotélica, isso não quer dizer que Aristóteles representava a 
presença do pensamento medieval no Renascimento. A base de tudo isso é Vitrúvio, que estabelece a 
correspondência entre o Estado e o homem, entre as partes do corpo humano e as almas, e entre as classes 
sociais: a hierarquização de patrões e trabalhadores. Segundo FALCON, Francisco; RODRIGUES, 
Antônio Edmilson. A formação do mundo moderno: a construção do Ocidente dos séculos XIV ao XVIII.  
Rio de Janeiro: 2005, p. 81 - 113. Adaptado. 
   
138 “A revolução científica dificilmente teria triunfado sem a invenção da imprensa e ficou muito a dever 
às ideias da Idade Média sobre filosofia, teoria artística, metodologia mecânica e científica, bem como às 
forças econômicas e progressos modernos, com as viagens de descobrimento e os problemas da guerra e 
da medicina [...] A revolução científica foi em suma a obra de gênios poderosos, como Copérnico, Tycho 
Brahe, Kepler, Galileu, Descartes e Newton, em astronomia, mecânica e matemática; Vesálio e Harvey, 
em medicina; Bacon, Galileu e Descartes, em metodologia”. FALCON, Francisco; RODRIGUES, 
Antônio Edmilson. A formação do mundo moderno: a construção do Ocidente dos séculos XIV ao XVIII.  
Rio de Janeiro: 2005, p. 2. 
 
“Junto com a invenção da imprensa, há uma lista enorme de outros inventos, desde linguagens até 
produtos: John Napier inventou os logarítimos; Descartes desenvolveu a geometria analítica; Newton e 
Liebniz desenvolveram o cálculo; o barômetro foi inventado por Torricelli, aluno de Galileu no século 
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Quando o capital começou a ingressar na produção em escala considerável, seja 

ela expressa na relação entre capitalistas e assalariados, ou, de modo ainda rudimentar, 

na subordinação dos artesãos domésticos que trabalham em seus próprios lares para um 

capitalista,140 constituiu-se uma história ligada às respectivas formas de inserção no 

mercado internacional, às variações conjunturais, bem como a fatores e circunstâncias 

típicos de cada um deles. 

Embora essas mudanças não possam ser identificadas de modo otimista e 

radical, o que era próprio do Iluminismo, é certo que na sociedade contratual (em 

oposição à sociedade estamental) moderna, a noção de direito subjetivo está associada à 

liberdade, especialmente à concepção de autonomia, que resultou do enfraquecimento 

da ideia de um estatuto difuso e sagrado, o que ensejou as condições de 

desenvolvimento da liberdade individual.  

Essa liberdade - autônoma e espontânea - opõe-se à natureza, entendida como 

mundo regido por leis determinadas. Assim é que o conceito de bem jurídico passa à 

perspectiva dos indivíduos e ao subjetivismo da vontade, que se distingue da 

objetividade da razão e da ciência, ou da subjetividade da moral e da religião, separadas 

da objetividade do Direito,141 o que promove a separação entre verdade científica, 

consciência moral e consciência jurídica. 

A liberdade torna-se, então, a abertura de oportunidades para o que indivíduo (e 

não mais súdito), possa adquirir posse de bens no mercado, conseguindo, nos termos da 

lei, poder sobre outros indivíduos. Isso porque o processo revolucionário 

(particularmente o francês) inventa a política democrática, mas não a legalidade, as 

                                                                                                                                                                          

XVII; o telescópio teve seu desenvolvimento assegurado por Galileu; o microscópio for inventado por 
Robert Hooke; Marcelo Malpigui estudou os pulmões e as rãs”. FALCON, Francisco; RODRIGUES, 
Antônio Edmilson. A formação do mundo moderno: a construção do Ocidente dos séculos XIV ao XVIII.  
Rio de Janeiro: 2005, p. 162. Esses autores, dentre outros, dão os primeiros passos para o advento da 
sociedade da técnica. 
 
139 Na Europa, um capital financeiro ainda incipiente movimentava as primeiras bolsas (Antuérpia, 
Londres, Lyon), ao mesmo tempo que estimulava práticas especulativas variadas. Intensificavam-se as 
associações de interesses entre comerciantes-banqueiros e príncipes (os Fugger, de Augsburgo, e o 
imperador Carlos V, por exemplo). Com a Reforma religiosa, em países como a Inglaterra, por exemplo, 
as secularizações das propriedades eclesiásticas propiciaram boas oportunidades de investimento do 
capital comercial. FALCON, Francisco; RODRIGUES, Antônio Edmilson. A formação do mundo 
moderno: a construção do Ocidente dos séculos XIV ao XVIII.  Rio de Janeiro, 2005, p. 13. 
 
140 FALCON, Francisco; RODRIGUES, Antônio Edmilson. A formação do mundo moderno: a construção 
do Ocidente dos séculos XIV ao XVIII.  Rio de Janeiro, 2005, p. 8. 
 
141 FERRAZ JR, Tércio. O futuro do direito. Disponível em: 
 www.revistas.usp.br/revusp/article/download/13599/15417/. Acesso em: 18 dez. 2018. 
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regras do jogo, que terão reconhecimento na Constituição e no Código Civil, sendo 

aquele o “Estatuto do político” e o último, o “Estatuto da vida privada.” 

O indivíduo assume uma forma jurídica, que é o sujeito de direito, fundada na 

própria liberdade e na autonomia pessoal e que, formalmente, tem acesso a qualquer 

bem. Os efeitos da produção das normas jurídicas por ele assumidas exigem uma 

estrutura global de coordenação, o Estado.142 

Como diz Tércio Sampaio Júnior,143 a modernidade já não entende a natureza 

como a physis, na imutabilidade de sua ordem, e o fundamento de um nomos objetivo, 

que se refere à práxis humana. De outro turno, a sociedade plural hodierna apresenta 

dificuldades com a existência de um horizonte de universalidade permanentemente 

aberto à contemplação do filósofo ou à sabedoria do legislador. 

O advento da sociedade tecnológica como local da realização da razão técnica 

está na origem da cisão contemporânea entre ethos e nomos. Liberdade e vigência da lei 

e do direito, que se exprimem nas diversas formas de positivismo jurídico,144 abrem um 

período de derivação da Justiça, pois se compreende o Direito apenas como Direito 

Positivo, exprimindo-se também na separação entre Ética e Política, que faz da Política 

um destino trágico ou uma ilusão, haja vista que conceitos como liberdade, igualdade e 

democracia, em viés abstrato, ressoam sobre a cultura, fabricando, sobretudo, opinião, e 

não ação. Isso explica as dificuldades práticas de implementação do ideário 

revolucionário moderno mundo afora. 

Nas trilhas do espaço de questionamento aberto pelo advento das ciências 

humanas e pelo predomínio do individualismo, torna difícil o reconhecimento em um 

perfil antropológico fundamental ou em uma imagem coerente do homem. Essa 

fragmentação da imagem do homem145 na pluralidade dos universos culturais nos quais 

                                                           
142

 FERRAZ JR, Tércio. O futuro do direito. REVISTA USP, São Paulo, n.74, p. 6-21, jun./ago. 2007. 
Disponível em: 
 www.revistas.usp.br/revusp/article/download/13599/15417/. Acesso em: 18 dez. 2018. 
 
143 FERRAZ JR, Tércio. O futuro do direito. REVISTA USP, São Paulo, n.74, p. 6-21, jun./ago. 2007. 
Disponível em: 
 www.revistas.usp.br/revusp/article/download/13599/15417/. Acesso em: 18 dez. 2018. 
 
144 FERRAZ JR, Tércio. O futuro do direito. REVISTA USP, São Paulo, n.74, p. 6-21, jun./ago. 2007. 
Disponível em: 
 www.revistas.usp.br/revusp/article/download/13599/15417/. Acesso em:18 dez. 2018. 
 
145 O conceito de homem deságua na noção de pessoa, à qual é atribuída uma posição central no universo 
temático da filosofia moderna, sobretudo, na primeira metade do século XX, sendo central no Direito, 
Moral, Sociologia e Psicologia. Paradoxalmente, o valor da pessoa e a exigência de sua realização nos 
campos político, jurídico, econômico, cultural e social, assiste ao desafio de filosofias que pretendem 
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ele se socializa e se politiza efetivamente - o universo da família, do trabalho, do bem-

estar, da realização profissional, da política, da fruição cultural e do lazer - torna 

problemática a adequação das convicções do indivíduo e de sua liberdade a ideários 

abstratos - como um catálogo de direitos em plano abstrato e pouco operacionais, ainda 

que esses sejam reconhecidos em um sistema de normas aceito pela coletividade - e a 

práticas institucionais e sociais que promovam a efetividade desses direitos.146 

Com isso se estabelece uma nova mentalidade: a mentalidade da máquina eficaz, 

eficiente e econômica, que uniformiza coisa e seres humanos, para, depois, desvalorizá-

los, transformando a natureza e os homens em bens de consumo, a serem tratados e 

confundidos como coisas, em uma escalada de velocidade que se nota, entre outras, no 

atributo da obsolescência, característica da civilização da técnica. Aqui, a utilidade e a 

serventia passam a ser os critérios últimos para a vida natural e para o mundo dos 

homens,147 em uma espécie de vulgata economicista que pretende orientar todas as 

esferas da ação humana em relações de subordinação, disciplina e gestão econômica, o 

que debilita o Direito, a Política e a própria Economia, considerando que a última não é 

unívoca, e fazendo desses critérios instrumentos de exercício do poder. 

Apesar disso, as formulações básicas de concepções utilitaristas podem ser 

encontradas em vários filósofos ao longo da história - desde a Antiguidade Grega até os 

principais autores do Iluminismo.148 Trata-se, portanto, de uma tradição do pensamento 

filosófico, e não de um princípio único, mas que só veio a adquirir contornos de escola 

filosófica no final do século XVIII. Para Jeremy Bentham, o mais conhecido dos 

utilitaristas, quatro são os pontos-chave do utilitarismo: a) o princípio da utilidade deve 

orientar os legisladores a produzir leis que maximizem a felicidade; b) o princípio da 

                                                                                                                                                                          

dissolver a noção de pessoa, que possibilita o florescimento da cisão entre Ética e Direito no mundo 
contemporâneo, em que a primeira é degradada à condição de moral do interesse e do prazer 
(utilitarismo), e o segundo é exilado na abstração da lei ou confiscado pela violência ideológica. VAZ, 
Henrique C. Lima. Antropologia filosófica, v. II. São Paulo: Loyola, 1992, p. 194. FERRAZ JR, Tércio. 
O futuro do direito. REVISTA USP, São Paulo, n.74, p. 6-21, junho/agosto 2007. Disponível em: 
www.revistas.usp.br/revusp/article/download/13599/15417/. Acesso em :18 dez. 2018. 
 
146

 FERRAZ JR, Tércio. O futuro do direito. REVISTA USP, São Paulo, n.74, p. 6-21, jun./ago. 2007. 
Disponível em: 
 www.revistas.usp.br/revusp/article/download/13599/15417/. Acesso em: 18 dez. 2018. 
 
147

 FERRAZ JR, Tércio. O futuro do direito. REVISTA USP, São Paulo, n.74, p. 6-21, jun./ago. 2007. 
Disponível em: 
 www.revistas.usp.br/revusp/article/download/13599/15417/. Acesso em: 18 dez. 2018. 
 
148 MULGAN, Tim. Utilitarismo. Petrópolis : Vozes, 2007, p. 14. 
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utilidade é o fundamento da moralidade. Outra coisa seria capricho; c) Negação da 

existência de direitos naturais, que seriam um “absurdo sobre pernas de pau”;149 d) as 

questões mais importantes são as que têm a maior quantidade de bem-estar em jogo.150  

Contudo, a lógica moderna não é somente a racionalidade expressa nas 

atividades de cálculo e experimentação, mas também na paixão e na criatividade. Mais 

importante que um suposto dualismo entre cálculo e paixão é que a tensão existente 

entre elas fez avançar o projeto moderno. Assim, diferentemente do que se imagina, os 

indivíduos modernos não vivem engaiolados em uma jaula de ferro das necessidades, 

mas também encastelados no romântico, buscando, de algum modo, o equilíbrio entre 

eles.151  

Com efeito, rótulos precisam ser problematizados. Muitas vezes rótulos e boatos 

ganham vida própria, e o senso comum intelectual, pespegado de rótulos, não é uma 

exceção. Se for suficientemente enraizado, pode pautar a realidade, ou, pelo menos, a 

realidade acadêmica. A deficiência da abordagem do utilitarismo como antiteoria - ou 

expressa apenas em cálculo algébrico - pretende transmitir a ilusão de que ele foi 

vencido, seja por uma visão idealista (em sentido kantiano) seja por uma visão 

normativa.  

Grande parte da literatura sobre o utilitarismo é negativa em excesso - não 

necessariamente errada em sua crítica, mas pouco disposta a reconhecer a importância 

dessa teoria, e cega para o cotidiano e as opiniões das pessoas para as quais ela 

constitui, pelo menos em parte, uma resposta. Isso não significa que uma teoria deva ser 

medida por seu grau de aceitação popular. O importante é que o utilitarismo traz 

insights que podem ajudar na compreensão da complexidade de um determinado evento. 

Não se trata de defendê-lo de modo irrestrito, mas de apontar que a crítica apaixonada 

pouco contribui para a adequada compreensão do problema. Se ele tem alcançado 

preeminência em vários lugares, especialmente, no “mundo” anglo-saxão, ainda não há 

um acordo quanto ao seu papel, seja no Direito, na Política ou na Economia. 

Ademais, o utilitarismo é uma concepção ampla, que abrange uma diversidade 

de autores e que opera, de modo distinto, em diferentes domínios sociais - jurídicos, 
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 MULGAN, Tim. Utilitarismo. Petrópolis : Vozes, 2007, p. 64. 
 
150

 MULGAN, Tim. Utilitarismo. Petrópolis : Vozes, 2007, p. 242. 
 
151

 CAMPBELL, Colin. A ética romântica e o espírito do consumismo moderno. Rio de Janeiro : Rocco, 
2001, p. 318. 
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políticos, econômicos, culturais ou ambientais. Não se trata de um conceito unívoco.  É 

amplamente reconhecida sua incompatibilidade com a filosofia kantiana e sua 

aproximação com uma visão capitalista do mundo.  

Hoje, o utilitarismo aponta uma transformação da vida econômica que não é 

apenas em termos de seu impacto econômico direto, mas que também se conecta a 

muitas mudanças na vida não econômica - na família, no equilíbrio entre “lar” e 

“trabalho” e entre homens e mulheres, nos estilos de vida e nos padrões de consumo, 

nas próprias noções de identidade individual. Outros podem preferir designar esse 

estado de coisas com outros nomes. Mas o que importa é que a teoria utilitária tem sido 

quase onipresente, seja expressa ou implicitamente, na esfera pública e na vida privada.  

Desde que a “crença” no cálculo moderno se tornou universal, uma leitura 

eurocêntrica do termo dá lugar a uma leitura globalizante, o que permite mostrar o papel 

desempenhado por muitas sociedades, orientais e ocidentais, no complexo ao qual hoje 

se denomina modernidade. Reconhecer esse fato não significa negar a existência de 

fases ou formas anteriores de cálculo, nem vê-la como algo inconcluso e talvez 

interminável. Nem há necessidade de que esse reconhecimento signifique, a longo 

prazo, a reificação de tudo, embora essa seja uma visão plausível para o momento 

atual.152  

De modo mais significativo, parece possível destacar a industrialização ou o 

“capitalismo” de sua incubação precoce na modernidade ocidental por meio de atributos 

como sociedade civil, esfera pública, democracia representativa, um conceito de direitos 

humanos individuais. Seria lícito, então, dizer que pode haver capitalismo sem 

modernização, entendendo-se esse último termo num sentido estritamente ocidental.153 

Em uma frase: o capitalismo é universal, a modernidade, não. Dessa feita, se hoje o 

impacto do sistema capitalista global não é apenas um sistema de sociedade entre 

outros, mas dotado de uma capacidade de sobreviver reinventando-se a si mesmo,154 

                                                           
152 KUMAR, Krishan. Da sociedade pós-industrial à sociedade pós-moderna. Novas teorias sobre o 
mundo contemporâneo. Rio de Janeiro : Jorge Zahar, 2006, p. 31. O argumento empregado no trecho é 
distinto do autor. No entanto, o trecho serviu como insight nessa parte da tese. 
 
153

 KUMAR, Krishan. Da sociedade pós-industrial à sociedade pós-moderna. Novas teorias sobre o 
mundo contemporâneo. Rio de Janeiro : Jorge Zahar, 2006, p. 41. 
 
154 “A Primeira Revolução Industrial desvalorizou o trabalho muscular... a segunda desvalorizou o 
trabalho mental de rotina. A Terceira Revolução Industrial estava em meio ao processo de desvalorizar o 
pensamento humano — ‘o trabalho mental autêntico’.” “[...] Se as duas primeiras foram revoluções em 
energia — baseadas no vapor e na eletricidade — a terceira, e sobre isso havia acordo geral, era a da 
informação. Essa reviravolta esteve em gestação por mais de um século. Suas primeiras manifestações 
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como fora, de algum modo no passado, o poderio romano, então é tarefa básica 

compreendê-lo. 

Se a constituição política da modernidade foi embasada em princípios concretos 

da razão objetiva, tais como justiça, igualdade, democracia e propriedade, que 

correspondiam à razão, o particular, posteriormente, teria tomado o lugar do universal. 

Com a perda relativa de sua autonomia, a razão tornou-se um instrumento. As ideias 

passam a ser instrumentalizadas como coisas e máquinas. A importância conferida à 

etimologia das palavras, como era no período medieval, é substituída pela função ou 

pelo efeito no mundo das coisas. Daí é que ideias devem servir para calcular 

tecnicamente probabilidades adequadas para propósitos práticos. Assim, os conceitos 

são aerodinamizados, tecnificados, transformados em instrumentos da economia das 

ideias.155 Essa aproximação do pensamento ao processo industrial ajuda a explicar a 

força do utilitarismo. De fato, o mundo contemporâneo é caracterizado pelo cálculo e 

pela lógica da probabilidade, pois, em substituição à lógica da verdade, aparece o êxito 

de uma ideia,156 ou ainda, a verdade é o que funciona.157 

Essa reificação é típica da subjetivação e da formalização da razão, sendo um 

processo cuja origem deve ser buscada nos começos da sociedade organizada e do uso 

de instrumentos. As funções outrora preenchidas pela razão objetiva, pela religião ou 

pela metafísica158 têm sido ocupadas pelos mecanismos objetificantes do anônimo 

sistema econômico-financeiro, no qual as atividades são classificadas como sem sentido 

ou supérfluas em razão de seu preço e utilidade. O trabalho produtivo passa a ser o 
                                                                                                                                                                          

assumiram as formas do telégrafo elétrico, do telefone, do gramofone, do cinema, do rádio e da televisão. 
Mas o computador foi o ponto culminante. Isto porque, como disse um dos mais notáveis cientistas de 
computadores dos Estados Unidos, Herbert Simon, “o computador é único em sua capacidade de 
manipular e transformar informação e, portanto, desempenhar, automaticamente e sem intervenção 
humana, funções que antes haviam sido realizadas apenas pelo cérebro do homem”. É o computador 
também, como “símbolo principal” e “motor analítico” da mudança”. KUMAR, Krishan. Da sociedade 
pós-industrial à sociedade pós-moderna. Novas teorias sobre o mundo contemporâneo. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editor, 2006, p. 47 - 48. Paradoxalmente, a “era da informação” teria criado a sociedade da 
desinformação. 
 
155 HORKHEIMER, Max. Meios e fins.  In: HORKHEIMER, Max. Eclipse da razão. São Paulo : 
Centauro, 2002, cap. I, p. 25 - 27. Adaptado. 
 
156

 HORKHEIMER, Max. Meios e fins. In: In: HORKHEIMER, Max. Eclipse da razão. São Paulo: 
Centauro, 2002, cap. I, p. 46. 

 
157

  HORKHEIMER, Max. Meios e fins. In: HORKHEIMER, Max. Eclipse da razão. São Paulo : 
Centauro, 2002, cap. I, p. 49. 
 
158 HORKHEIMER, Max. Meios e fins. In: HORKHEIMER, Max. Eclipse da razão. São Paulo : 
Centauro, 2002, cap. I, p. 45.  
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único modo aceito de “gastar” a vida, e, em qualquer ocupação, a busca de qualquer 

objetivo deve resultar em algo rentável. 

Assim, se, no passado, o filosofar representara a esfera do distanciamento, da 

independência, e, em certo sentido, até mesmo da liberdade em relação à objetividade, 

que não se submetia aos interesses privados ao preservar a ideia de verdade objetiva sob 

o nome de absoluto, e relativizando a subjetividade, ainda que fosse de modo 

espiritualizado, hoje esse filosofar seria um exame não contemplativo da existência, mas 

uma visão das possibilidades futuras, para indicar o melhor e evitar o pior. A 

probabilidade e o cálculo substituiriam a verdade, e a análise histórica sucumbiria ao 

pragmatismo (no sentido de se ocupar dos efeitos, e não das ações das pessoas.)159 

Trata-se de uma teoria ambiciosa, que, apesar de estimulante, deixa de fora 

muita coisa que precisa ser examinada, não tendo condições, como qualquer outra 

teoria, de captar a totalidade do mundo. Um ponto a ser mencionado é que os 

utilitaristas costumam distinguir entre resultados reais e resultados prováveis, o que os 

aproximam do consequencialismo,160 ainda que não haja confusão entre eles, 

considerando que o último se preocupa, tão somente, com o valor da ação, 

independentemente de qual seja a noção de valor empregada.161 

No estrito âmbito do Direito, um aspecto da lógica contábil (utilitarista) é 

expresso no art. 1.641 do Código Civil, que estabelece que o indivíduo maior de setenta 

anos não pode escolher o regime de bens de seu casamento, que deve ser, 

obrigatoriamente, sob o regime da separação de bens. Sua justificativa aparente, 

expressa em manuais de Direito Civil, está na proteção do indivíduo septuagenário 

contra o risco patrimonial de ele se envolver com uma pessoa mais jovem, interessada 

em apropriar-se de seus bens. 

                                                           
159 HORKHEIMER, Max. Meios e fins. In: HORKHEIMER, Max. Eclipse da razão. São Paulo : 
Centauro, 2002, cap. I, p. 48. Adaptado.  
 
160 “De modo simples, pode-se dizer que o consequencialismo é uma característica de certa postura, 
interpretativa ou cognitiva, tendente a considerar as consequências de ato, teoria ou conceito”. 
MENDONÇA, José Vicente dos Santos.  Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, Edição 
Especial: Direito Público na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB (Lei 13. 
655/2018), p. 49; p. 47. Um exemplo é o recente art. 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro, que possui a seguinte redação: “A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou 
judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, deverá indicar 
de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas”. 
 
161 MULGAN, Tim. Utilitarismo. Petrópolis : Vozes, 2007, p. 205. 
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Ora, se, em regra, as pessoas são livres para escolher o regime de bens do 

casamento, não causaria espanto se septuagenários se indignassem com essa legislação 

por compreenderem que ela lhes subtrai direitos de liberdade ao prever a presunção 

absoluta de incapacidade para decidir sobre os próprios relacionamentos. 

Outro exemplo é o de pacientes que recusam tratamento médico, a despeito do 

risco de morte, ou dos pacientes seguidores da religião Testemunhas de Jeová, que 

recusam transfusão sanguínea. 

Os exemplos enunciados relacionam-se à teoria utilitária, termo empregado 

pioneiramente nos trabalhos de Jeremy Bentham (1748 - 1832), James Mill (1773 - 

1836) e John Stuart Mill (1806 - 1873). Ela trata de um conjunto de teorias (morais, 

jurídicas, políticas, sociais e econômicas) que, em linhas gerais, defendem que a maior 

finalidade das condutas humanas é maximizar o prazer e diminuir ou até mesmo 

eliminar a dor. As regras da vida, nas diferentes esferas de organização social, serão 

mais compatíveis com o utilitarismo na medida em que se mostrem capazes de garantir 

a maior satisfação para o maior número possível de pessoas,162 o que estabelece o 

princípio majoritário da maioria. 

Essas teorias, em que pesem as sérias objeções de seus críticos, não foram 

descartadas da cena política contemporânea. Como produto do Iluminismo, as teses 

utilitárias eram otimistas, pois tinham como pressuposto que os homens desejam o bem-

estar, sendo as regras de convivência social racionais se almejassem essa finalidade. A 

busca da felicidade não era algo incorpóreo, tampouco de uma suposta natureza a priori 

do homem, mas buscavam fundamentar-se na própria existência. 

No campo do Direito o utilitarismo manteve, desde seu nascedouro, vínculos 

com o sistema político liberal. A jurisprudência utilitária assentava-se, em linhas gerais, 

na satisfação das aspirações da personalidade dos indivíduos, sustentando a seguinte 

proposição: os governos existem para proteger e realizar os direitos inalienáveis do 

homem. 

Economistas, em certo sentido, podem parecer utilitaristas. Contudo, eles não 

pretendem julgar as necessidades das pessoas na vida social ou se elas querem a 

felicidade, mas pretendem saber como se pode satisfazer as necessidades dos indivíduos 

                                                           
162 BARRETTO, Vicente de Paulo. (coord). Dicionário de Filosofia do Direito. São Leopoldo : Unisinos, 
2009, p. 837. 
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com o menor custo possível. Nesse prisma, algumas teorias econômicas poderiam ser 

denominadas utilitaristas, ainda que não se reconheçam como tal.163 

 

2.2.2 Law and Economics, pragmatismo e análise econômica do Direito no capitalismo. 

A subscrição à Law and Economics não implica uma omissão em relação a 

questões de filosofia moral e política. O próprio Posner164 reconhece isso em 

determinado momento de sua trajetória intelectual, ao tomar partido da filosofia liberal 

de John Stuart Mill.165 Contudo, isso não significa uma adesão das análises econômicas 

do Direito a essa perspectiva.  

Bruno Salama,166 em aguçada análise, afirma que, nos últimos dois milênios, a 

Filosofia do Direito foi marcada por duas posições antagônicas. A primeira, objetivista, 

sustenta a existência de uma resposta correta para todos os casos, incluindo-se as mais 

complexas questões jurídicas. Na outra ponta, a subjetivista pugna pela existência de 

várias questões difíceis, que podem ser corretamente respondidas, mesmo as mais 

complexas, o que faz com que os poderes dos magistrados se tornem arbitrários. Em 

outras palavras, o pragmatismo jurídico buscaria uma opção intermediária, que 

justifique o direito das liberdades públicas e os critérios de eficiência, rejeitando o 

objetivismo (por ser metafísico e indemonstrável) e o subjetivismo (por ser niilista), 167 

de modo que 168 

 

A questão, portanto, não é tanto se eficiência pode ser igualada à justiça, mas 
sim como a construção da justiça pode se beneficiar da discussão de prós e 
contras, custos e benefícios. Noções de justiça que não levem em conta as 
prováveis consequências de suas articulações práticas são, em termos 
práticos, incompletas.  

                                                           
163 BARRETTO, Vicente de Paulo. (coord). Dicionário de Filosofia do Direito. São Leopoldo : Unisinos, 
2009, p. 838. 
 
164 POSNER, Richard A. A problemática da teoria moral e jurídica. São Paulo : Martins Fontes, 2012, 
p.75. Contudo, o autor faz a seguinte advertência: “[...] a ideia de que Platão, Aristóteles, Kant, Hegel e 
até Mill tenham a chave para resolver qualquer problema social moderno [é] implausível”.  
 
165 POSNER, Richard. Para além do direito. São Paulo : Martins Fontes, 2009, p. 280. 
 
166

 SALAMA, Bruno Meyeroh. O que é “Direito e Economia”? Disponível em 
http://revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/viewFile/2793/2033. Acesso em: 4 set. 2017, adaptado. 

167 POSNER, Richard A. Problemas de Filosofia do Direito. São Paulo : Martins Fontes, 2007, p. 473--
474. 
 
168 SALAMA, Bruno Meyeroh. O que é “Direito e Economia”? Disponível em 
http://revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/viewFile/2793/2033. Acesso em: 4 set. 2017. 
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Do ponto de vista de uma análise econômica do Direito, essas posições serviriam 

a uma concepção mercantilista de mundo, mas ainda assim o Direito não pode ser 

confundido com o capitalismo, pois continuaria a existir, imposto pelos mandatários, 

sejam eles quem forem. Portanto, para analisar conceitos jurídicos e econômicos, é 

indispensável lançar um olhar à história.169  

Imaginar que se pode viver em concórdia, sem divergências e conflitos 

intestinos, pouco contribui para entender as razões pelas quais muitos indivíduos estão 

mais preocupados com decisões que atendam a seus interesses particulares do que com 

um suposto altruísmo na esfera pública. Por esse motivo, supor uma institucionalidade 

"completamente diferente", baseada no amor e na amizade (uma espécie de retorno 

impossível à pólis grega, visto não serem os modernos atenienses tardios) parece 

entendimento equivocado à Law and Economics, pois o pragmatismo sugerido por 

Richard Posner tenta captar as lentes de um Direito sem romantismo.  

Do ponto de vista pragmático, podem-se reduzir a uma dimensão funcional as 

discussões jus-econômicas, o capitalismo, o bem-estar ou a democracia, por exemplo, o 

que não é suficiente. Não que o mundo contemporâneo possa ser compreendido em uma 

estrutura dual. Na verdade, ele é policontextualizado e poliproblemático, o que não 

dispensa a necessidade de construir proposições factíveis. 

 Estará o problema encerrado? Pensa-se que não. Se as estruturas básicas do 

Direito são indispensáveis, é preciso incorporá-la às instituições, exigindo o respeito a 

                                                           
169 A título de exemplificação, na citada obra “O capital”, Karl Marx escreve: “a esfera da circulação ou 
da troca de mercadorias, em cujos limites se move a compra e a venda da força de trabalho, é, de fato, um 
verdadeiro Éden dos direitos inatos do homem. Ela é o reino exclusivo da liberdade, da igualdade, da 
propriedade e de Bentham”. A liberdade dos compradores e vendedores de uma mercadoria seriam 
movidas apenas pelo livre-arbítrio, tendo em vista que o contrato é entre pessoas livres, dotadas dos 
mesmos direitos, e, por conseguinte, ele é o resultado, em que suas vontades recebem uma expressão 
legal comum às partes.  

Ao se abandonar essa esfera da circulação simples ou da troca de mercadorias, de onde o livre-cambista 
vulgar extrai noções, conceitos e parâmetros para julgar a sociedade do capital e do trabalho assalariado, 
pode-se perceber uma certa transformação, haja vista que o antigo possuidor de dinheiro se apresenta, 
doravante, como capitalista, e o possuidor de força de trabalho, como seu trabalhador. “O primeiro, 
confiante e ávido por negócios; o segundo, tímido e hesitante, como alguém que trouxe sua própria pele 
ao mercado e, que agora, não tem mais nada a esperar além da despela”. 

A igualdade se daria somente na troca de equivalente por equivalente, partindo-se do pressuposto que o 
outro é possuidor de mercadoria. Já no direito à propriedade cada um dispõe apenas do que é seu, 
observada as lições de Bentham, pois o que une os contratantes é a utilidade própria, a vantagem pessoal, 
os interesses privados. E porque cada um se preocupa apenas consigo mesmo e nenhum se preocupa com 
o outro, há uma harmonia preestabelecida das coisas ou sob os auspícios de uma providência todo-
astuciosa, que realiza em conjunto a obra de sua vantagem mútua, da utilidade comum, do interesse geral. 
Difícil não notar o sarcasmo do autor com as premissas liberais e libertárias nesse trecho. 
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direitos individuais e o dever do Estado em justificar sua atuação. Parece trivial, mas o 

fortalecimento das instituições fornece uma defesa na preservação das categorias de 

direitos fundamentais, evitando subscrever a ilusão da redução do direito a um pedaço 

de papel, a “cartas”, como objetos postos à veneração pública,170 o que faz emergir o 

problema da previsão legislativa com o continente submerso em que essas instituições 

estão colocadas. 

No pragmatismo tudo se torna um elemento a ser examinado pelo sujeito na 

cadeia de meios e efeitos. "Verifique cada conceito com a pergunta: 'Que diferença 

sensível fará para qualquer pessoa a sua verdade?',171 e você estará na melhor posição 

para compreender o que significa essa verdade e discutir sua importância". Dessa regra 

segue-se que o comportamento das pessoas decide sobre o significado de um conceito. 

Isso porque o propósito do pragmatismo é ser uma atividade prática, um modelo 

explicativo que tenta dissolver as categorias intelectuais abstratas - tais como verdade, 

significado ou concepções - por uma concepção operacional, concreta, como 

mecanismo que desvele ou desencadeie certas séries de acontecimentos. 

Como teoria política e social, o pragmatismo (a ideia de que são as crenças que 

conduzem à ação)172 é constituído por três linhas principais: a) o afastamento da 

metafísica ontológica (no sentido de que elas são, em maioria, sem sentido ou 

absurdas); b) rejeição do nominalismo (que seria uma filosofia que reconhece apenas os 

indivíduos, e, portanto, seria egoísta); c) proximidade com o realismo (a realidade e os 

objetos precisam de mediações).173  

Apresentam-se no pragmatismo três características definidoras: 1. O 

antifundacionalismo, que rejeita conceitos abstratos, entidades metafísicas, categorias 

apodíticas, princípios imutáveis, dogmas ou qualquer tipo de fundação do pensamento, 

sustentando só ser possível compreender algo por meio de suas consequências,174 o que 

                                                           
170 GROSSI, Paolo. Mitologias jurídicas da modernidade. Florianópolis : Fundação Boiteux, 2007, p. 139 
– 140. 
 
171

 HORKHEIMER, Max. Meios e fins. In: HORKHEIMER, Max. Eclipse da razão. São Paulo: 
Centauro, 2002, cap. I, p. 51. 
 
172 POGREBINSCHI, Thamy. Pragmatismo: teoria social e política. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 
2005, p. 184. 
 
173

 POGREBINSCHI, Thamy. Pragmatismo: teoria social e política. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 
2005, p. 25. 
 
174

 POGREBINSCHI, Thamy. Pragmatismo: teoria social e política. Rio de Janeiro : Relume Dumará, 
2005, p. 26. 
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faz dessa teoria algo instrumental e é reconhecido pelos próprios pragmatistas; 2. O 

consequencialismo, que entende que o significado de uma proposição e de sua verdade 

só pode ser identificada com base no teste de suas consequências,175 ou seja, considera 

as consequências e resultados previsíveis; 3. O contextualismo (a ênfase nos fatos, a 

relevância da concretude, a importância da cultura da sociedade e sua relação com as 

instituições e práticas sociais, a ideia de adaptação)176, que valoriza a experiência, de 

modo que toda e qualquer proposição deve ser julgada em conformidade com as 

necessidades humanas.   

Essa é razão pela qual o pragmatismo177 é uma espécie de caixa de ferramentas 

da teoria, ou seja, uma teoria sobre como empregar uma teoria. Não se trata de uma 

teoria do Direito, mas pode ser usada para analisar a atividade judicial se o Direito for 

compreendido, em termos comportamentais, como a atividade desenvolvida pelos 

magistrados. Se o Direito for concebido como atividade, e não como conceito ou grupos 

de categorias, então o agente dessa prática, que é o juiz, é quem constrói o direito; não é 

apenas um reprodutor dele178: 

Pensar o direito de forma pragmatista implica inclusive em desconsiderar a 
idéia de interpretação judicial. O juiz pragmatista não interpreta, ele 
considera conseqüências de decisões alternativas. E estas decisões 
alternativas podem ser embasadas por diferentes fontes, jurídicas ou não. As 
fontes autoritativas são apenas fontes de informação para o juiz pragmatista, 
como são todos os recursos que lhe são disponíveis, sejam eles teóricos ou 
empíricos, jurídicos ou extra-jurídicos. Pode-se então afirmar que os juízes 
pragmatistas operam com um método comparativo-consequencialista. Vale 
dizer, eles avaliam comparativamente diversas hipóteses de resolução de um 
caso concreto tendo em vista as suas conseqüências. De todas as 
possibilidades de decisão, o pragmatista tentará supor conseqüências, e do 
confronto destas, escolherá a que lhe parecer melhor. 

                                                           
175

 POGREBINSCHI, Thamy. Pragmatismo: teoria social e política. Rio de Janeiro : Relume Dumará, 
2005, p. 38. Adaptado. 

 
176POGREBINSCHI, Thamy. Pragmatismo: teoria social e política. Rio de Janeiro : Relume Dumará, 
2005, p. 49 - 50. Adaptado. 
 
177 Segundo Johannes Hessen, o erro fundamental do pragmatismo consiste em não reconhecer a 
autonomia do pensamento humano. Se o que é valioso no pragmatismo é a conexão do pensamento e do 
conhecimento com a vida, não é possível desconsiderar a autonomia do conhecimento e fazer dele uma 
simples função vital. Isso só é possível se houver a falsificação ou negação da verdade e não dá conta, 
portanto, da esfera lógica. É como se não houvesse juízo verdadeiro. HESSEN, Johannes. Teoria do 
conhecimento. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 42, adaptado. 
 
178 POGREBINSCHI, Thamy. O que é Pragmatismo Jurídico? Disponível em: http://www.cis.puc-
rio.br/cis/cedes/PDF/paginateoria/pragmatismo.pdf. Acesso em: 14 out. 2018. 
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Para o pragmatista, a melhor decisão é aquela que melhor corresponder às 

necessidades humanas e sociais. Um juiz pragmatista está preocupado em intervir na 

realidade social, estabelecendo, em suas decisões, verdadeiras políticas públicas. Ele 

não fica adstrito ao código binário do sistema jurídico, visto que admite a adoção de 

mecanismos não jurídicos, vale dizer, de outras disciplinas, em sua aplicação, podendo 

empregar fontes do Direito e considerações de caráter ético e político.  

O pragmatismo jurídico não é uma teoria ou expressão do ativismo judicial, mas 

uma teoria sobre a prática do Direito e um modo de exercer essa prática.179 No ativismo, 

ainda que o juiz atue discricionariamente, ele toma como referência um sistema de 

Direito posto e legislado. Diferentemente, para um pragmatista, o que confere validade 

à norma jurídica não é sua pré-existência, mas sua aplicação, de modo que a norma é 

uma das opções que o julgador pode utilizar.  

Conforme o que foi exposto, o pragmatismo é distinto de uma leitura positivista 

e formalista do Direito e não elege como preocupação principal a ordem ou a certeza 

jurídica, valores fundantes da modernidade e, por consequência, do Direito moderno. O 

cerne do pragmatismo é a necessidade, ou seja, o Direito deve adequar-se, ajustar seus 

conceitos e categorias para atender a um resultado benéfico, independentemente da 

coerência ou da incoerência do sistema.  

Juízes pragmatistas repelem a estrita observância a um direito preexistente 

(princípio da legalidade) e veem com ressalva a restrição ou a contenção à atividade 

jurisdicional. Ao olhar para o futuro, decidem de acordo com as consequências que seu 

julgamento pode acarretar.180 O juiz não tem o encargo de voltar os olhos para o 

passado, para a história; e só faria isso se fosse estratégico. Em outras palavras, o 

magistrado pragmatista toma uma decisão com base nas necessidades sociais presentes 

e futuras, buscando apenas uma certa consistência com o direito preestabelecido, não 

como um fim em si mesmo, mas como um modo de alcançar, supostamente, o melhor 

resultado, a melhor decisão, que só pode ser construída pela compreensão da atividade 

diária dos juízes, e não por uma perspectiva estritamente acadêmica. 

Para tanto, o procedimento do pragmatista é o método experimental, que permite 

atingir graus de certeza adequados. Inobstante, esse método experimental pode ser 

                                                           
179 POGREBINSCHI, Thamy. O que é Pragmatismo Jurídico? Disponível em: http://www.cis.puc-
rio.br/cis/cedes/PDF/paginateoria/pragmatismo.pdf. Acesso em: 14 out. 2018. 
 
180 POGREBINSCHI, Thamy. O que é Pragmatismo Jurídico? Disponível em: http://www.cis.puc-
rio.br/cis/cedes/PDF/paginateoria/pragmatismo.pdf. Acesso em: 14 out. 2018. 
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entendido como inversão de uma regra lógica aristotélica, visto que é pelo efeito que se 

conhece a causa, e não mais pela causa que se declara o resultado. Além disso, ao 

menosprezar a capacidade especulativa da razão como algo distinto da ciência existente, 

a visão paragmatista nega a condição de ciência para o saber abstrato, certo de que o 

intelecto se atrofiaria quando as ligações com esse conteúdo fossem cortadas.181 

Com isso, percebe-se que há um liame entre o pragmatismo e industrialismo 

moderno, para quem a fábrica é o protótipo da existência humana e modela todos os 

ramos da cultura segundo a produção na linha de montagem ou segundo o escritório 

executivo racionalizado.182  

Tentar transformar a Física experimental num protótipo de todas as ciências e 

modelar todas as esferas da vida intelectual segundo as técnicas do laboratório é 

defender que todo pensamento deve apresentar um registro de sua utilidade, e, mesmo 

que seu emprego direto seja "teórico", ele deve ser verificado pela aplicação prática da 

doutrina segundo a qual funciona.183  

Paradoxalmente, o pensamento deve ser aferido por algo que não é pensamento, 

mas por seu efeito na produção ou seu impacto na conduta social, como a música, a arte 

e a literatura são avaliados, hoje, por algo que não é música, arte ou literatura, ou seja, 

pela bilheteria, pela tiragem de exemplares, ou pelo valor da propaganda. Isso posto, 

deduz-se que a redução da razão a um mero instrumento degrada até mesmo o seu 

caráter instrumental.184 Nas palavras de Max Horkheimer, a mais radical e consistente 

                                                           
181 HORKHEIMER, Max. Meios e fins.  In: HORKHEIMER, Max. Eclipse da razão. São Paulo: 
Centauro, 2002, cap. .I, p. 59- 60. Em instigante passagem, o autor afirma: “A utopia negativa de Aldous 
Huxley expressa esse aspecto da Formalização da razão, quer dizer, a sua transformação em estupidez. 
Nessa utopia, as técnicas do admirável mundo novo, e os processos intelectuais ligados às mesmas, são 
representados como sendo tremendamente requintados. Mas os objetivos a que servem os estúpidos 
"vibradores" que permitem que se sinta uma pele projetada numa tela; a "hipnopédia", que inculca os 
slogans dominadores do sistema numa criança adormecida; os métodos artificiais de reprodução que 
padronizam e classificam os seres humanos antes mesmo de nascerem — tudo isso reflete um processo 
que invade o próprio pensamento e conduz a um sistema de proibição de pensar que deve resultar 
finalmente na estupidez subjetiva, prefigurada na idiotia objetiva de todo o conteúdo da vida. O 
pensamento em si mesmo tende a ser substituído por ideias estereotipadas. Estas são, por um lado, 
tratadas como meros instrumentos convenientes, a serem oportunisticamente abandonados ou aceitos, e, 
por outro lado, como objetos de adoração fanática”. HORKHEIMER, Max. Meios e fins.  In: 
HORKHEIMER, Max. Eclipse da razão. São Paulo: Centauro, 2002, cap. I, p. 60 - 61. 
 
182

 HORKHEIMER, Max. Meios e fins. In: HORKHEIMER, Max. Eclipse da razão. São Paulo : 
Centauro, 2002, cap. I, p. 55. 
 
183

  HORKHEIMER, Max. Meios e fins. In: HORKHEIMER, Max. Eclipse da razão. São Paulo : 
Centauro, 2002, cap. I, p. 55. Adaptado. 
 
184  A neutralização da razão, que a despoja de qualquer relação com o conteúdo objetivo e de seu poder 
de julgar este último, e que a reduz ao papel de uma agência executiva mais preocupada com o como do 
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forma de pragmatismo é a filosofia de John Dewey, que defende que a teoria significa 

que conhecer é, literalmente, algo que se faz; que a análise é, basicamente, física e ativa; 

“que os significados, em sua qualidade lógica, são pontos de vista, atitudes e métodos 

de comportamento em relação aos fatos; e que a experimentação ativa é essencial à 

verificação". Em que pese a assertiva ser consistente, ela abole o pensamento filosófico 

enquanto ele é ainda pensamento filosófico.185  

Esse aspecto suscita muitas discussões nos escritos pragmatistas. Ao atribuir a 

qualquer coisa e a qualquer um o papel de um instrumento - não em nome de Deus ou 

da verdade objetiva, mas em nome do que quer que seja realizado praticamente por tal 

instrumento -, ele enseja indagações como: o que expressões como "a verdade em si", 

ou a noção “Bem” podem realmente significar. Pode-se dizer que tais expressões 

preservam a consciência das diferenças para cuja negação se inventou o pragmatismo: a 

diferença entre pensar no laboratório e na filosofia, e consequentemente, a diferença 

entre a destinação do homem e seu sentido atual.186 

Talvez, o consequencialismo represente o atributo mais conhecido do 

pragmatismo. Distinto de uma concepção jurídico-normativa, que regula o passado no 

presente por meio de uma sentença, o pragmatismo olha para o futuro, de modo que o 

significado de uma proposição, assim como sua verdade, só pode ser conhecido após o 

teste de sua consequência; ou seja, é na antecipação de consequências que se produz o 

conhecimento no pragmatismo.187 É como se o pragmático fosse uma espécie de profeta 

moderno, com a missão de anunciar o futuro. 

Assim, em uma época em que poderosas forças econômicas, políticas e 

profissionais estimulam as Ciências Sociais e o Direito a se tornarem cada vez mais 

técnicos, essas reflexões sugerem a necessidade de abandonar o isolamento cognitivo 

                                                                                                                                                                          

que com o porquê, transforma-a cada vez mais num simples mecanismo enfadonho de registrar os fatos. 
A razão subjetiva perde toda espontaneidade, produtividade e poder para descobrir e afirmar novas 
espécies de conteúdo - perde a própria subjetividade. Como uma lâmina de barbear frequentemente 
afiada, esse "instrumento" se torna demasiado ténue e no fim inadequado até mesmo para dominar as 
tarefas formalísticas ao qual é limitado. HORKHEIMER, Max. Meios e fins. In: HORKHIMER, Max. 
Eclipse da razão. São Paulo : Centauro, 2002, cap. I, p. 60. 
 
185 HORKHEIMER, Max. Meios e fins. In: HORKHIMER, Max. Eclipse da razão. São Paulo : Centauro, 
2002, cap. I, p. 53.  
 
186

 HORKHEIMER, Max. Meios e fins. In: HORKHEIMER, Max. Eclipse da razão. São Paulo : 
Centauro, 2002, cap. I, p. 57 - 58. 
 
187 POGREBINSCHI, Thamy. Pragmatismo: teoria social e política. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 
2005, p. 38 - 39. 
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entre as matérias e o que diz respeito ao seu conteúdo. Isso porque os pressupostos 

clássicos e atitudes que forjaram a sociedade moderna estão sob questionamento, o que 

não indica, necessariamente, ruptura com o passado, mas uma tensão que merece ser 

analisada. 

Feitos os destaques, o percurso feito até aqui permite destacar as conexões 

existentes entre utilitarismo, pragmatismo e análise econômica do Direito no 

capitalismo. Se não é possível predizer o futuro, é possível, contudo, tecer 

eventualidades que o comprometerão em um sentido diferente, em função das opções a 

serem ou não feitas. São elas: o desenvolvimento econômico integra o progresso social 

como uma finalidade comum aos diferentes grupos em convivência. Disso resulta que 

as disparidades podem ser percebidas como diferenças provisórias, mesmo que não o 

sejam, considerando-se a existência de um ponto de descontinuidade histórica e a 

emergência de um paradigma tecnológico em que a própria informação se torna produto 

de um processo produtivo.  Não obstante, a ideia de produtividade (ou o enigma da 

produtividade) é um dos temas mais questionados e questionáveis da ciência 

econômica, pois a sua mensuração é subjetiva, o que a torna objeto de controvérsia 

desde os economistas clássicos até os contemporâneos.  

Dito isso, parece razoável afirmar que o pragmatismo, o utilitarismo e o 

capitalismo contribuíram para o descrédito corrente da "contemplação” que, outrora, foi 

a mais alta aspiração humana. O ataque à contemplação, concomitantemente à 

glorificação da técnica, expressa o triunfo dos meios sobre os fins.188 

Aqui entra o papel das instituições, em geral, e das formas organizacionais, em 

particular. As instituições têm a função de restringir o comportamento oportunista, 

baseado não na eficiência ou na maximização da riqueza, mas em seu objeto 

econômico.189  

                                                           
188 Paradoxalmente, é a subversão da ideia de emancipação kantiana que dá suporte ao relativismo 
moderno ao se transformar em individualismo. De outro lado, a autonomia, e, mais tarde, a hegemonia da 
razão econômica, do homo oeconomicus estão na base do individualismo e economicismo como 
paradigmas da modernidade. LUCAS, Javier de. Individualismo y economicismo como paradigmas de la 
modernidade. DOXA – 6 (1989), p. 293. Como diz José Reinaldo Lima Lopes, “se tudo puder converter-
se em preço, desaparece a noção de direito fundamental”. LOPES, José Reinaldo Lima. Raciocínio 
jurídico e economia. Revista do Direito Público da Economia - RDPE, Belo Horizonte, ano 2, n. 8, 
out./dez. 2004,  p. 142. 
  
189 Contudo, é necessário ter cuidado com o mito que apresenta as instituições como racionalizadas e 
impessoais, com objetivos técnicos e que se prestam a alcançar propósitos técnicos e, por essa razão, 
estariam acima de vontades pessoais e organizacionais. Convém a lembrança de que instituições são 
conduzidas por pessoas e não são sistemas que bastam a si mesmos. Lado outro, o que significa afirmar 
que ela deve buscar um objeto econômico ou que “um homem conhece melhor seus interesses?” Como 
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Contudo, não é tarefa fácil levar a cabo uma mudança como foi sugerida acima, 

pelos seguintes motivos: a) a preocupação excessiva com custos (problema de 

prioridade); b) a não percepção dos benefícios, pois qualquer mudança produz reações 

positivas e negativas; há necessidade de esclarecimento público sobre as consequências 

da mudança; c) falta de coordenação e cooperação: conflitos de interesse e 

fragmentação ou centralização decisórias são obstáculos à mudança; d) a incerteza, seja 

em termos individuais, de grupos ou coletivos (organizacionais); e) o temor a perdas - o 

processo de implantação de mudança deve ser lento, cuidadoso e paulatino para evitar 

reações organizacionais ou individuais à mudança.190 

De acordo com a vertente do Estado regulador ou economicista,191 o Direito 

deve ser pensado segundo a máxima utilitarista da felicidade geral. Essa máxima, 

segundo os economistas, concretiza-se com a aplicação do critério de eficiência 

econômica à regulação do mercado e das relações sociais.  Em tese, todos seriam 

beneficiados indistintamente: maior produtividade geraria melhores condições de vida 

para todos.  Cabe ao jurista pensar como é possível garantir as condições de uma 

competição livre.  E deve o juiz, ao decidir um caso concreto, levar em conta os 

objetivos de sua decisão, mais que os valores constitucionais de liberdade e igualdade 

que as pressupõe.  

Um problema dessa perspectiva (economicista) - alertam os críticos defensores 

do Estado-compensador - resulta do distanciamento entre o ideal garantido pela 

eficiência econômica e as contingências da vida em sociedade.  Se o mundo fosse 

perfeito, a lógica econômica provavelmente alcançaria seus fins.  A realidade social, 

contudo, é diferente.  O risco é que as promessas constitucionais do economicismo 

saiam pela tangente, e em vez de promover o bem-estar geral, beneficiem apenas uma 

minoria e ampliem a desigualdade social.  
                                                                                                                                                                          

[se] [adquire] esse conhecimento? O que prova que seu conhecimento é correto? Na proposição “um 
homem conhece”[...]  há uma referência implícita a uma agenda [...] que é incidental a qualquer espécie 
de razão sustentar não somente os fins mas igualmente os meios. HORKHEIMER, Max. Meios e fins.  In: 
HORKHEIMER, Max. Eclipse da razão. São Paulo : Centauro, 2002, cap. I, p. 31. 
 
190

 DIAS, Reinaldo. Sociologia das organizações. São Paulo : Atlas, 2007, p. 228. 
 
191 Um contraponto a essa visão é ofertado por Avelãs Nunes: “O Estado passa a regular a economia. Há o 
advento do direito público da economia que seria algo novo, mas não o é. O Estado sempre regulou a 
economia. Além disso, o Estado regulador é pseudo-regulador, mesmo porque a regulação foi atribuída às 
agências reguladoras. Trata-se de uma invenção americana. Era, no início (refere-se a Adam Smith), a 
primeira forma do Estado intervir na economia”. AVELÃS NUNES, António José. Notas de aula. p. 14. 
Programa de Mestrado em Direito do Centro Universitário de Guanambi. Disciplina Gêneses e Evolução 
do Capitalismo, o Papel do Estado na Economia. 7 nov. 2017.  
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É comum que os custos econômicos e financeiros sejam referidos como 

empecilhos à observância de direitos fundamentais que requerem prestação estatal 

positiva, o que significa que a efetividade do Direito é externa ao direito fundamental, 

compreendido como direito subjetivo, e depende da chamada reserva do possível, 192 193 

que não é um princípio jurídico, como pode parecer à uma análise perfunctória, mas um 

argumento economicista. O problema não diz respeito às palavras (significantes), aos 

sentidos (significados), mas à desconexão entre palavra, sentido e realidade.  

Em uma percepção do Estado-reconstrutor ou liberal-desenvolvimentista, a 

máxima da eficiência econômica possui, se muito, um comprometimento apenas 

indireto com os mais necessitados. O combate à pobreza em uma sociedade marcada 

pela desigualdade exigiria um ideal de direito comprometido, prioritariamente, com os 

mais fracos. 

Numa palavra, economistas, críticos e liberal-desenvolvimentistas disputam a 

melhor compreensão do Direito, mas a resposta adequada deve tratar Direito e 

Economia como algo integrado.  

Além da tríade que se apresenta, consideráveis obstáculos se impõem aos 

pesquisadores da área, presos que permanecem juristas, economistas, gestores privados 

e públicos à suas “concretudes”. Que pontes lançar para promover o encontro entre 

essas esferas de atividades? É preciso estar disposto para sair da “zona de conforto”, 

para buscar uma tentativa de evitar os insulamentos em que os diferentes campos do 

conhecimento se encontram. 

O interesse desse debate para os brasileiros é muito simples.  Optar por uma ou 

outra vertente confere ao Direito uma responsabilidade diferente e altera a maneira de 

agir do jurista.  Discussões sobre o utilitarismo, a análise econômica do Direito lato 

                                                           
192GALDINO, Flávio. O custo dos direitos. In: TORRES, Ricardo Lobo. Legitimação dos direitos 
humanos. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 175 - 117. Disponível em: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/286635/mod_resource/content/1/Aula%2012.pdf. Acesso em: 13 
out. 2018. 
 
193

 No dizer de Fábio Oliveira, a reserva do possível seria um chavão, justificada por um escalonamento 
de prioridades, escala que só poderia ser estipulada por um agente incumbido originalmente, em uma 
extrapolação da discricionariedade, que nada mais seria que uma discricionariedade ampliada, a encobrir 
a arbitrariedade, sob o argumento de que o Judiciário não tem habilitação para aferir os critérios 
empregados. “O cerne está na convenção de quais são os compromissos estatais, bem como que os 
recursos disponíveis não são tão baixos como, muitas vezes, se alardeia. Não se pode negar que a 
equivocada destinação que, constantemente, é dada aos recursos públicos (desperdícios, inversões de 
prioridades, fraudes), a qual é responsável pela sua dilapidação e escassez”. OLIVEIRA, Fábio Corrêa 
Souza de. Morte e Vida da Constituição Dirigente. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 394. 
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sensu e a conformação jurídica do capitalismo não podem ser evitadas. Apesar dessa 

óbvia constatação, esse estado de coisas permanece. Seria o jurista um fingidor?194 

Pensa-se que não. É preciso perscrutar o óbvio, desvelar suas nuances, sem qualquer 

fastio diante das dificuldades a serem enfrentadas. Será possível escapar delas? Superá-

las? A resposta dificilmente vem, seja por causa da complexidade ou do medo que 

paralisa os sujeitos diante do novo.  

Todavia, as condições atuais têm sido empecilho para o livre pensar e agir. É 

preciso pensar sem o peso de ideias preconcebidas, com base nos próprios fatos 

vivenciados, pois apenas como sujeitos e testemunhas da história é que possível agir e 

dar uma resposta a eles. Nessa esfera de mútuas incompreensões, todos se acusam, 

reclamam uns dos outros, e a culpa é sempre do outro.  Quem acusa é também acusado. 

Quem é acusado se desculpa para se livrar da sua fração de responsabilidade.195 O ônus 

é sempre do outro, que não produz um arranjo institucional que permita o 

desenvolvimento; do outro, que pratica uma economia predatória (desenvolvimento 

extrativista); do outro, que sustenta o mito do desenvolvimentismo. 

Contudo, somente pensar nas interfaces entre os problemas de nada adianta, pois 

o pensamento não abarca o mundo. Os modelos teóricos são apenas explicações parciais 

e provisórias sobre a realidade. Por isso, é preciso ir além de pensar para exercer uma 

vida intelectual ativa e responsável, para transformá-la em oportunidades que permitam 

sair de uma percepção monolítica da realidade e, a partir daí, transformá-la coletiva e 

solidariamente.  

Isso não é tarefa fácil, pois as instituições sociais, ainda que sejam 

consequências de um processo histórico e de imaginário, passam a ser irrefletidamente 

percebidas como algo imutável, mas a realidade também é fruto de ações. Assim sendo, 

                                                           
194 “Ao ser o que é do ser. O jurista [é] um fingidor de fazer inveja ao poeta Fernando Pessoa” BATISTA, 
Nilo. Apresentação da edição brasileira. In: ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Em busca das penas perdidas: a 
perda de legitimidade do sistema penal. Rio de Janeiro : Revan, 1991, p. 5. 
 
195 Esse cenário evoca os operários retratados por Charles Chaplin, no filme “Tempos Modernos”, em que 
cada operário cuida de seu setor, de seus afazeres, de sua especialidade, sem se preocupar com o outro 
que está ao seu lado. Quando falam é um diálogo de surdos e, no meio dessa balbúrdia, as falas não 
comunicam. Tempos Modernos. Direção de Charles Chaplin. Estados Unidos da América : Continental, 
1936. (87 min.). 
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a realidade é transformável, mutável, desde que se passe a agir sobre ela de forma ativa 

e sem ignorá-la. Assim, razão tem o poeta196 quando indaga: “E agora, José?” 

Identificado o problema, urge propor alguma alternativa, mesmo porque isso é o 

que diferencia um texto ouriço de uma raposa, para empregar uma conhecida metáfora 

dworkiana,197 na qual a raposa seria aquela que destrói o construído, sem propor algo 

para ocupar seu lugar, e o ouriço, aquele que decodifica a profundidade de um problema 

para sugerir uma proposição ou caminho. 

Nesse sentido, sugere-se, talvez, que Direito e a Economia possam ser ligados 

por normas jurídicas, materializadas em políticas (policies) que possam: 

a) fortalecer as instituições, evitando a captura das instituições pelo poder 

econômico ou pela ambição dos partidos, dos lobbies e grupos de interesse 

por meio do controle, seja em âmbito interno ou externo; 

b) coordenar os objetivos da ação pública com base no art. 3° da Constituição 

de 1988, de modo a preservar as prioridades entre as diversas demandas 

coletivas; 

c) monitorar e avaliar as políticas (policies), bem como sua formulação quando 

necessário, com base em critérios técnicos, que permitam que novas políticas 

sejam compatíveis com as já existentes,198 promovendo a eficiência e 

efetividade; 

d)   possibilitar um alargamento da representação de interesses de modo a 

abranger os não representados; 

e) administrar os conflitos de modo racional, para evitar a violência entre 

grupos de interesse distintos; 

f) assegurar a previsibilidade e a estabilidade das decisões judiciais e integrar 

as políticas governamentais, em diferentes níveis, com base em um 

                                                           
196 Trata-se de uma referência ao poema “José”, de Carlos Drummond de Andrade, publicado 
originariamente no suplemento “Autores e Livros”, do jornal A Manhã, do Rio de Janeiro, em 11 jan. 
1942, p. 15. 
 
197  Esta metáfora é empregada por Dworkin no livro “Justiça para ouriços”, traduzida no Brasil como “A 
raposa e o porco espinho: justiça e valor”, pela editora Martins Fontes, em 2017. Trata-se de uma 
referência à Isaiah Berlin, que designa os pensadores em dois tipos: a) os ouriços, que são movidos por 
uma ideia central e tentam explicar o mundo a partir de um único sistema; b) as raposas, que entendem 
que um sistema unitário não é capaz de explicar a complexidade do mundo. Dworkin seria um pensador 
do primeiro tipo. A tese, ainda que se baseie na formulação, opera uma reconstrução do conceito. 
DWORKIN, Ronald. Justiça para ouriços. Coimbra : Almedina, 2012, p. 1. 
 
198 DIAS, Reinaldo; MATOS, Fernanda. Políticas públicas: princípios, propósitos e processos. São Paulo: 
Atlas, 2012, p.7. 
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arcabouço jurídico que evite a sobreposição de funções entre diferentes 

atores, preservando a autonomia e o orçamento de cada esfera de poder, que 

possibilitem o desenvolvimento; 

g)  implementar políticas governamentais de forma coerente com o programa 

constitucional, preservada a autonomia privada do indivíduo. 

 

As sugestões não são taxativas. Tratam-se de proposições199 que precisam ser 

aprimoradas, aprofundadas, pelo estudo sério e pela criatividade do pesquisador, que 

pode, em alguns casos, contribuir para o advento de novos referenciais.  

Num balanço de conjunto, este tópico buscou mostrar as influências do diálogo 

interdisciplinar da Law and Economics. Em certos setores prevalecem as orientações da 

escolha racional; em outros, as orientações da teoria dos jogos, da análise econômica do 

Direito, do utilitarismo e do pragmatismo. Ocorre que as mencionadas teorias não dão 

conta da complexidade do tema, que se faz sentir na existência de outros modelos de 

compreensão. Não menos profundo é o legado que esse conjunto de autores deixaram 

para o despontar de novas teorias, quer sobre o Direito, quer sobre a Economia. 

 

2. 3 A relação entre custos, integridade e resiliência do direito 

Todo direito tem um custo, seja “negativo” ou “positivo”, pois, ainda que seja 

um preceito “absenteísta” do Estado em relação a um indivíduo, ele terá um custo para o 

erário. A afirmação, ainda que pareça elementar, é pouco comum no meio jurídico; e, 

por vezes, soa como ameaça à salvaguarda de direitos. Porém, trata-se discussão 

necessária, ainda que não se concorde com a posição de Holmes e Sustein - ao 

sustentarem que direitos dependem do governo -; e o corolário disso é rico em 

implicações: direitos custam dinheiro.200 Como bem dizem os autores, um estudo 

                                                           
199 Segundo Maria Cecília de Souza Minayo, “Proposições são declarações afirmativas sobre fenômenos 
e/ou processos. Para alguns autores, a proposição é uma hipótese comprovada. As proposições de uma 
teoria devem ter três principais características: a) serem capazes de sugerir questões reais; b) serem 
inteligíveis; c) representarem relações abstratas entre coisas, fatos, fenômenos e/ou processos”. 
Disponível em: http://www.faed.udesc.br/arquivos/id_submenu/1428/minayo__2001.pdf. Acesso em: 17 
out. 2018. 
 
200 HOLMES, Stephen; SUSTEIN, Cass. The cost of rights: why liberty depends on taxes. New York: 
Norton & Company, 1999, p. 17. 
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compreensivo e consequente dos custos dos direitos deve levar em conta, também, 

aspectos não monetários.201 

Em uma posição que busca ser intermediária, não se pode negligenciar que os 

custos e a proteção jurídica são as duas faces da mesma moeda.  Em consonância com 

essas ponderações, deve-se fazer uma incorporação seletiva dessas noções, afastando-as 

das construções conceituais originárias. 

É inconteste que o processo constituinte de 1987-1988 assumiu compromissos 

constitucionais que têm sido ampliados, seja pela atuação dos juízes e tribunais, seja 

pela doutrina no que concerne à proteção de direitos fundamentais. Esse pacto político-

jurídico conforma a atuação do Estado em relação ao gasto para preservação de direitos 

fundamentais, e a negativa deles enseja, por vezes, a necessidade de cumprir obrigações 

desarrazoadas.  

Se as necessidades são infindas, e os recursos financeiros são escassos, as 

políticas públicas, materializadas pelo direito,202 podem transformar-se em uma escolha 

trágica, haja vista a necessidade de definição de prioridades. Assim é que a proteção a 

um indivíduo ou a um grupo pode acarretar a exclusão do outro. 

Por causa disso, alguns autores203 sustentam a existência de limite fático à 

exigibilidade jurídica de direitos, que depende da capacidade de cobertura financeira e 

orçamentária do Estado. De um lado, a existência desse limite não pode ser ignorada 

pelas decisões judiciais, e, de outro, não pode colonizar o Direito, tornando-o um mero 

instrumento da política financeira e orçamentária, visto que a escassez de recursos não 

                                                           
201 HOLMES, Stephen; SUSTEIN, Cass. The cost of rights: why liberty depends on taxes. New York: 
Norton & Company, 1999, p. 21 - 22. Adaptado. 
 
202 A política pública como objeto de estudo do direito é examinada, entre outros, por Maria Paula Dallari 
Bucci. BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em direito. In: BUCCI, Maria Paula 
Dallari. Políticas Públicas: Reflexões sobre o Conceito Jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 1-50. 
Contudo, no estudo seguinte, de 2008, ela recusa um conceito jurídico de política pública. Consulte-se, da 
autora, o artigo “Notas para uma metodologia jurídica de análise de políticas públicas”. In: FORTINI, 
Cristiana; ESTEVES, Júlio César dos Santos; DIAS, Maria Tereza Fonseca. (orgs). Políticas Públicas: 
possibilidades e limites. Belo Horizonte : Fórum, 2008, p. 225 - 260. 
 
203 Luciano Timm, por exemplo, entende que: [...] a melhor forma do Estado cumprir [..]seu papel é via 
criação de políticas sociais e assistenciais dentro das melhores práticas administrativas e econômicas a 
fim de dotar o gasto de maior eficiência (ou seja, evitando o desperdício), atingindo um maior número de 
pessoas necessitadas. Isso implica em aceitar que nem todas as necessidades sociais serão supridas e que 
nem todas as injustiças serão resolvidas pelo ordenamento jurídico e pelos tribunais. [Por fim, defende] 
que a melhor forma de subsidiar políticas redistributivas é via tributação da renda, e não[..] por meio dos 
tribunais, a não ser corretivamente via ações coletivas que atinjam o mesmo universo ou grupo de 
pessoas”. TIMM, Luciano Benetti.  Qual a maneira mais eficiente de prover direitos fundamentais: uma 
perspectiva de direito e economia? In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti. Direitos 
fundamentais: orçamento e reserva do possível. Porto Alegre : Livraria do Advogado, 2010 , cap. 2, p. 62. 
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pode ser tomada de forma absoluta, sobrepondo-se à fundamentalidade dos direitos. 

Cumpre também destacar que a escassez de recursos e o custo dos direitos não são 

limites fáticos apenas para os direitos, haja vista que eles podem aparecer em qualquer 

obrigação do Estado de fazer ou de dar. 

Feitas essas observações, o limite fático costuma ser denominado, em trabalhos 

acadêmicos e julgados, como “princípio da reserva do possível” ou “argumento da 

reserva do possível”, que pode ser vista em autores nacionais e estrangeiros. Ingo Sarlet 

sustenta a existência de três dimensões da reserva do possível: 1) efetiva disponibilidade 

de recursos para efetivação dos direitos fundamentais; 2) disponibilidade jurídica de 

dispor desses recursos em razão da distribuição de receitas e competências 

orçamentárias, tributárias, administrativas, legislativas, entre outras; e 3) razoabilidade 

do pedido.204 

Para esse autor, a reserva do possível não é elemento integrante dos direitos 

fundamentais, mas limite jurídico e fático a salvaguardar o núcleo de outro direito 

fundamental na hipótese de conflito de direitos, devendo-se observar o critério da 

proporcionalidade e a garantia do mínimo existencial.205 

Assim, a invocação da reserva do possível não obsta que o poder Judiciário de 

deva zelar pela efetivação dos direitos fundamentais, o que deve ser feito com 

responsabilidade, sendo que o fato de direitos -  sobretudo os sociais - exigir aportes de 

recursos para sua efetivação não faz com que esses direitos não sejam levados a sério. 

A solução, porém, não é singela. Por exemplo: quando confrontado com a 

questão dos custos, o Supremo Tribunal Federal, na maioria das vezes, decide com base 

em dois critérios: a) desconsidera ou ignora o custo do direito, que é a postura 

maximalista sem ponderação de custos; b) pondera o custo, mas não como argumento 

suficiente para negar o pedido.206  

Talvez fosse melhor que o ministro Relator de um caso desse tipo, em lugar de 

fazer um emprego retórico do principalismo ou da reserva do possível, fizesse uso de 

                                                           
204 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. Porto Alegre : Livraria do Advogado, 2009, p. 287. 
 
205 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. Porto Alegre : Livraria do Advogado, 2009, p. 288. 
 
206 SOARES, Heytor Cury.  Não levando os custos dos direitos a sério: o direito prestacional à saúde pelo 
Supremo Tribunal Federal. Disponível em: www.revistas.usp.br/rdisan/article/download/106882/105502/. 
Acesso em: 21 fev. 2019. 
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dados e análises econômicas (cálculos e informações) por meio de despachos 

específicos, de modo que as informações levantadas pudessem ser examinadas pelas 

partes, conferindo maior objetividade ao argumento econômico.207 Ressalte-se que 

mesmo não tendo o Judiciário expertise para analisar questões atinentes a custos, a 

utilização de instrumentos econômicos, mesmo que sejam pouco desenvolvidos, é 

melhor do que desconsiderar cifras, números e planilhas. 

Noutro plano, o argumento terrorista208 fundamenta uma decisão jurídica 

afirmando que o contrário resultaria em uma consequência prática desastrosa.209 Ilustre-

se ainda o argumento pela ignorância, que é sustentado como verdadeiro na base sobre 

as quais não há provas claras favoráveis ou contrárias.210 Nas relações entre Direito e 

Economia esses tipos de argumento são comuns para reforçar uma suposta subjetividade 

do Direito contra a objetividade da Economia.211 Essa alegação não se sustenta na 

medida em que ambas são ciências sociais e estão sujeitas a conjecturas que não afastam 

sua cientificidade. 

Contudo, o emprego transparente de reflexões econômicas alternativas pode 

auxiliar o Judiciário nas tomadas de decisão. Para tanto, são necessárias bases 

estatítisticas e de cálculo dos custos de um ponto de vista sistêmico, prolongado no 

tempo. Igualmente, há possibilidade de uso de instrumental econômico que dispense 

equações matemáticas. São exemplos: o sistema de incentivos, os custos de 

                                                           
207 MAGALHÃES, Andréa. Precisamos falar sobre a crise: a jurisprudência da crise sob uma perspectiva 
pragmática. (Dissertação de Mestrado em Direito). Rio de Janeiro : Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro: 2017, p. 108. Adaptado. 
 
208 Trata-se de uma falácia não formal que, apesar de sua insubsistência lógica, pode fundamentar um 
argumento convicente se o interlocutor não perceber a ambiguidade ou irrelevância da premissa presente 
no raciocínio do orador. COELHO, Fábio Ulhoa. Roteiro de lógica jurídica. São Paulo : Saraiva, 2004, p. 
102. Adaptado. 
 
209 COELHO, Fábio Ulhoa. Roteiro de lógica jurídica. São Paulo : Saraiva, 2004, p. 102. 
 
210 COPI, Irving M. Introdução à lógica. São Paulo : Mestre Jou, 1974, p. 77. 
 
211 LAPORTA, Taís; SORANO, Vitor.  Bancos fazem terrorismo ao prever perda bilionária com 
poupadores. Disponível em: https://economia.ig.com.br/financas/2013-11-25/bancos-fazem-terrorismo-
ao-prever-perda-bilionaria-com-poupadores.html. Acesso em: 5 mar. 2019. 
 
BLOG DO KENNEDY. STF poderá desorganizar contas públicas.  Disponível em: 
https://www.blogdokennedy.com.br/stf-podera-desorganizar-contas-publicas/. Acesso em: 5 mar. 2019. 
 
CONJUR. País não quebrará se o STF julgar a favor de poupadores. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2014-abr-07/pais-nao-quebrara-stf-julgar-favor-poupadores-toffoli. Acesso 
em: 5 mar. 2019. 
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oportunidade e de transação, a análise de equilíbrio e a utilidade marginal 

decrescente.212  

Quanto ao Legislativo e ao Executivo, o Senado Federal aprovou, em 4 de abril 

de 2018, a redação final do Projeto de Lei do Senado n. 488 - Lei Complementar de 

2017, que acrescenta dispositivos à Lei Complementar n. 95, de 26 de fevereiro de 

1998, com o intuito de estabelecer normas e diretrizes para encaminhamento de 

proposições legislativas que instituam políticas públicas, propiciando melhor 

responsabilidade gerencial na Administração Pública.213 

                                                           
212

 MAGALHÃES, Andréa. Precisamos falar sobre a crise: a jurisprudência da crise sob uma perspectiva 
pragmática. (Dissertação de Mestrado em Direito). Rio de Janeiro: Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro: 2017, p. 106. Adaptado. 

 
213 ANEXO AO PARECER N. 53, DE 2018 - PLEN/SF  
 
Redação final do Projeto de Lei do Senado N. 488, de 2017 - Complementar.  
 
Altera a Lei Complementar N. 95, de 26 de fevereiro de 1998, para dispor sobre o encaminhamento de 
proposições legislativas que instituem políticas públicas. 
 
 O CONGRESSO NACIONAL decreta: 
 
 Art. 1º A Lei Complementar n. 95, de 26 de fevereiro de 1998, passa a vigorar acrescida do seguinte 
Capítulo III-A:  
 
“CAPÍTULO III-A DOS PROJETOS DE LEI QUE INSTITUEM POLÍTICAS PÚBLICAS”  
 
“Art. 17-A. Os projetos de lei que instituem políticas públicas serão acompanhados de avaliação prévia de 
impacto legislativo, com o intuito de garantir a economicidade, a eficácia, a eficiência e a efetividade das 
ações públicas.  
§ 1º Para fins deste artigo, entende-se por: 
I - política pública: mobilização político-administrativa para articular e alocar recursos e esforços com 
vistas a solucionar problema coletivo;  
II - economicidade: minimização dos custos dos recursos utilizados na consecução de uma atividade, sem 
comprometimento dos padrões de qualidade; 
III - eficácia: alcance das metas programadas e cumprimento dos objetivos imediatos;  
IV - eficiência: menor relação entre os custos impostos pela lei e os benefícios oriundos dela;  
V - efetividade: alcance dos resultados pretendidos, a médio e longo prazo.”   
 
Art. 17-B - Na concepção das políticas públicas, de forma a incrementar a capacidade de governança e 
gestão da Administração Pública, devem ser definidos: 
I - os responsáveis pela coordenação e pela articulação das ações concernentes às políticas públicas; 
II - a atuação dos diversos órgãos, instituições e esferas de governo envolvidos, a fim de garantir 
coerência e sinergia da ação estatal nas dimensões econômica, social e ambiental e de incentivar a 
participação social no processo decisório das políticas públicas;  
III - as competências das principais partes envolvidas nas políticas públicas, incluindo os respectivos 
objetivos, papéis, responsabilidades, recursos e obrigações;  
IV - o grau de focalização ou universalização das políticas públicas, considerando as necessidades do 
público-alvo e os recursos disponíveis;  
V - a periodicidade da avaliação de desempenho das políticas públicas e a abordagem para solucionar 
conflitos e estabelecer formas de revisão, de modo a promover ajustes necessários;  
VI - o plano de gestão de riscos, identificando-se os principais problemas que podem surgir e as medidas 
mitigadoras para tratá-los; 
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Apesar da aprovação da medida pelo Senado Federal, Fernando Meneguin214 

relata que o desenvolvimento da avaliação legislativa no Brasil é incipiente, o que gera 

prejuízo para a transparência no que tange à melhor aplicação dos recursos públicos, 

tendo em vista que a Lei Complementar n. 95/1998 institui regras sobre a “elaboração, 

redação, alteração e consolidação das leis” em uma perspectiva normativa, tradicional, 

ainda que ela tenha sido regulamentada pelo Decreto n. 9.191, de 1° de novembro de 

2017, que “estabelece as normas e as diretrizes para elaboração, redação, alteração, 

consolidação e encaminhamento de propostas de atos normativos ao Presidente da 

República pelos ministros de Estado”. 

Antes de passar ao exame do Decreto n. 9.191, serão apresentadas as 

características do Projeto de Lei n. 488, de 2017, de iniciativa do Senado Federal. A 

aprovação desse projeto significa, em primeiro lugar, respeito ao dinheiro público, uma 

vez que é significativo o esforço para que se produzam informações jurídicas, 

                                                                                                                                                                          

VII - os marcos de verificação, os indicadores-chave e as metas para os principais objetivos das políticas 
públicas, de modo a permitir a medição do progresso e facilitar a identificação de interdependências e 
obstáculos;  
VIII - a formalização de processos decisórios correlatos, incluindo o registro da motivação e do conjunto 
de evidências que embasam a escolha das políticas públicas;  
IX - os mecanismos e os procedimentos internos de integridade e auditoria na aplicação efetiva de 
códigos de ética e de conduta, bem como de formalização de instrumentos de transparência; 
X - o plano de gestão documental, com o intuito de preservar a memória unificada de todas as fases das 
políticas públicas, desde sua concepção.  
 
Parágrafo único - Os órgãos responsáveis pela condução das políticas públicas deverão publicar, para 
conhecimento de todas as partes interessadas, a estrutura de governança vigente.”  
 
“Art. 17-C - A avaliação prévia de impacto legislativo referida no caput do art. 17-A conterá:  
I - parecer conclusivo sobre a constitucionalidade, a juridicidade e a regularidade formal do ato normativo 
proposto;  
II - notas explicativas que demonstrem, no que for pertinente, a economicidade, a eficácia, a eficiência e a 
efetividade das medidas constantes do projeto de lei, contendo:  
a) síntese qualitativa e quantitativa da situação ou do problema que requer providências;  
b) objetivos da proposição e sua vinculação com a situação ou o problema que requer providências;  
c) alternativas existentes para a solução da situação ou do problema identificado, com a respectiva 
previsão dos impactos econômicos e sociais e a comparação das análises de custo-benefício global de 
cada alternativa, justificando-se a escolha da solução ou da providência contida no projeto proposto;  
d) custos administrativos da solução ou da providência contida no projeto proposto;  
e) indicação de prévia dotação orçamentária ou da fonte de recursos, quando a solução ou a providência 
contida no projeto proposto acarretar despesas, e de como a ação se enquadra no plano plurianual 
vigente.”  
 
Art. 2º - Esta Lei Complementar entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação 
oficial. 
 
214

 MENEGUIN, Fernando B. Avaliação de impacto legislativo no Brasil. Disponível em: 
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/182499/Texto70FernandoMeneguin.pdf?sequence=4. 
Acesso em: 17 fev. 2019. 
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orçamentárias e gerenciais sobre o desempenho da gestão das políticas públicas, 

possibilitando um melhor controle da atuação de entes públicos. Em segundo lugar, a 

atuação legislativa deve atender aos critérios de análise de custos, de integridade e de 

resiliência. Parece que o monitoramento da produção legislativa pode fortalecer 

institucionalmente o Direito e a análise de custo-benefício sobre os pressupostos e 

resultados da atuação das normas jurídicas, aumentando a resiliência, ou seja, as 

condições para que a lei se amolde a diferentes situações fáticas, considerando-se seu 

caráter de universalidade. 

Contudo, há uma imensa lacuna na literatura jurídica nacional que articule esses 

temas. Se o olhar das Ciências Sociais, no Brasil, tem quase sempre como foco a 

construção do Estado, e não os meios de democratizar a administração pública e 

responsabilizar dirigentes políticos, em Direito é comum que a análise seja feita com 

critérios exclusivamente principistas, com pouca ou nenhuma responsabilidade para 

com as consequências das decisões,215 o que dificulta a análise de um objeto 

multifacetado de estudo. 

Para exemplificar a dificuldade, observe-se que, na nota de rodapé 216 deste 

tópico, Maria Paula Bucci propõe metodologia de análise jurídica baseada em: 1. 

Premissas: a) políticas públicas como arranjos institucionais complexos; b) a decisão 

governamental como problema central da análise de políticas públicas; c) a estipulação 

da ação racional, estratégica, e em escala ampla como identificadora de políticas 

públicas; d) as políticas públicas não podem e não devem ser reduzidas às disposições 

jurídicas com as quais se relacionam; e) as políticas permanecem como categoria de 

análise e estruturação da atuação do Estado, mesmo superado o paradigma de Estado de 

bem-estar social; f) as políticas públicas não se reduzem às políticas sociais. 2. 

Diretrizes metodológicas: a) não criar um campo “direito das políticas públicas”; b) não 

tomar a noção de política pública como categoria jurídica; c) realizar aproximações com 

campos ou temas estabelecidos na teoria jurídica; d) formular uma metodologia geral a 

partir da sistematização do estudo de caso, com base na estruturação e no 

funcionamento jurídicos de políticas públicas selecionadas.216  

                                                           
215 JOBIM, Nelson. Depoimento. In: LIMA, Maria Lúcia L. M. Pádua. Direito e Economia: 30 anos de 
Brasil, v.1. São Paulo : Saraiva, 2012, p. 163. 
 
216

 BUCCI, Maria Paula Dallari. Notas para uma metodologia jurídica de análise de políticas públicas. In: 
FORTINI, Cristiana; ESTEVES, Júlio César dos Santos; DIAS, Maria Tereza Fonseca. (orgs).Políticas 
Públicas: possibilidades e limites. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 250 - 258. 
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A autora recusa um conceito jurídico de políticas públicas ao afirmar que a 

compreensão em relação às políticas públicas deve ser prospectiva, e não retrospectiva, 

de modo a atender aos processos de formação das normas e das instituições jurídicas,217 

o que é razoável, mas silencia sobre a efetividade delas, tratando somente da eficácia218 

do exercício do Direito, o que parece ser uma demissão da teoria, que impede um 

diálogo genuíno, e não um sincretismo com outros campos do conhecimento. 

Em outro entendimento sobre as políticas públicas, Fábio Oliveira 219 propõe que 

“as políticas públicas são mecanismos de instrumentalização do ordenamento 

normativo. São ferramentas para eficácia jurídica e social dos direitos fundamentais”. 

Além disso, as políticas públicas não estão relacionadas somente às prestações 

positivas, aos direitos fundamentais de segunda e de terceira dimensão, mesmo porque 

os direitos e civis e políticos também requerem políticas públicas,220 o que parece ser 

um conceito mais adequado. 

Talvez por causa das divergências conceituais e da posição tradicional sobre o 

assunto, apesar de existirem projetos elaborados com base em fundamentos técnicos, 

não há um modelo jurídico-econômico sistemático para avaliação das proposições, em 

que pese a Presidência da República e a Controladoria-Geral da União trabalharem 

nesse sentido, o que pode ser notado pela edição de material sobre avaliação de políticas 

públicas ex post, realizado no ano passado (2018), e mencionado adiante neste tópico. 

Ainda que esse tipo de pesquisa não seja o escopo desta tese, ela apresenta 

consideráveis dificuldades para um pesquisador, pois, além da sua extensão, ela é pouco 

trabalhada, seja pelo Direito, seja pela Economia.  

Aqui é que se coloca a discussão sobre a avaliação de impacto legislativo221 que 

permitiria: a) uma síntese qualitativa e quantitativa da situação que pede providência; b) 

                                                           
217 BUCCI, Maria Paula Dallari. Notas para uma metodologia jurídica de análise de políticas públicas. In: 
FORTINI, Cristiana; ESTEVES, Júlio César dos Santos; DIAS, Maria Tereza Fonseca. (orgs). Políticas 
Públicas: possibilidades e limites. Belo Horizonte : Fórum, 2008, p. 249. 
 
218

 BUCCI, Maria Paula Dallari. Notas para uma metodologia jurídica de análise de políticas públicas. In: 
FORTINI, Cristiana; ESTEVES, Júlio César dos Santos; DIAS, Maria Tereza Fonseca. (orgs).Políticas 
Públicas: possibilidades e limites. Belo Horizonte : Fórum, 2008, p. 250. 
 
219

 OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Morte e Vida da Constituição Dirigente. Rio de Janeiro : Lumen 
Juris, 2010, p. 419. 
 
220

 OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Morte e Vida da Constituição Dirigente. Rio de Janeiro : Lumen 
Juris, 2010, p. 376. 
 
221 As transformações no Estado contemporâneo aduzem a necessidade de revisar a legalidade e 
legalidade típicas do século XIX e XX. Nas palavras de Eduardo Jordão, é o fim do romantismo 
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objetivos da proposição legislativa e sua vinculação com o problema; c) identificação de 

alternativas existentes para solução do problema, com previsão dos seus impactos com 

base em uma análise de custo e benefício, o que inclui a existência de orçamento ou 

fonte de recurso; d) enquadramento da ação no plano plurianual vigente, conforme 

proposta do art. 17-C da Lei Complementar n. 95/1998. 

A avaliação de impacto legislativo pode contribuir para a operacionalidade do 

Direito, afastando enunciados normativos vagos, lacônicos e ambíguos em favor de um 

maior controle sobre sua produção (o que pode diminuir a inflação legislativa), maior 

profissionalismo do Direito, melhor normatização e verificação de resultados dentro de 

um sistema de proteção de garantias fundamentais. Isso não quer dizer que a avaliação 

de impacto seja uma panaceia, mas tal procedimento permite fazer avançar o diálogo 

entre Direito e Economia. 

Além disso, essas medidas permitem detectar falhas em um projeto de lei antes 

de sua aprovação, qualificando o debate público e importando na fiscalidade ampla de 

atos decisórios do Estado, em atendimento a uma compreensão adequada do significado 

da soberania popular, nos termos da Constituição de 1988.  

Em seguimento ao exame do Projeto de Lei n. 488/2017, o art. 17-A da Lei 

Complementar n. 95 prevê que os projetos de lei que instituírem políticas públicas 

deverão ser avaliados previamente para assegurar a economicidade, a eficácia, a 

eficiência e a efetividade das ações do Estado, o que inclui um parecer jurídico 

conclusivo sobre a constitucionalidade, a juridicidade e a regularidade formal do ato 

normativo. O art. 17-B trata de governança das políticas, que deve definir os 

responsáveis, a atuação de diferentes órgãos para evitar sobreposição, as competências, 

a universalidade ou a seletividade das políticas, a periodicidade da avaliação, o controle 

das ações e a preservação da memória administrativa.  

Já o anexo do Decreto n. 9.191, de 2017, exige que os atos normativos 

elaborados pelos ministros de Estado apresentem os seguintes quesitos:222 diagnóstico, 

                                                                                                                                                                          

administrativo no sentido de que a atividade legislativa (e não só ela) deve oferecer aos cidadãos uma 
intervenção que conjugue exigências de justiça com a de eficiência. JORDÃO, Eduardo. Revista de 
Direito Administrativo, Rio de Janeiro, Edição Especial: Direito Público na Lei de Introdução às Normas 
de Direito Brasileiro – LINDB (Lei n. 13.655/2018), p. 69, nov. 2018. 
 
222 ANEXO  
QUESTÕES A SEREM ANALISADAS QUANDO DA ELABORAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS 
NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL 
Diagnóstico 
1. Alguma providência deve ser tomada? 1.1. Qual é o objetivo pretendido? 1.2. Quais foram as razões 
que determinaram a iniciativa? 1.3. Neste momento, como se apresenta a situação no plano fático e no 
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plano jurídico? 1.4. Que falhas ou distorções foram identificadas? 1.5. Que repercussões tem o problema 
que se apresenta no âmbito da economia, da ciência, da técnica e da jurisprudência? 1.6. Qual é o 
conjunto de destinatários alcançados pelo problema e qual é o número de casos a resolver? 1.7. O que 
poderá acontecer se nada for feito? (Exemplo: o problema se agravará? Permanecerá estável? Poderá ser 
superado pela própria dinâmica social, sem a intervenção do Estado? Com que consequências?) 
Alternativas 
2. Quais são as alternativas disponíveis? 2.1. Qual foi o resultado da análise do problema? Onde se situam 
as causas do problema? Sobre quais causas pode incidir a ação que se pretende executar? 2.2. Quais são 
os instrumentos da ação que parecem adequados para alcançar os objetivos pretendidos, no todo ou em 
parte? (Exemplo: medidas destinadas à aplicação e à execução de dispositivos já existentes; trabalhos 
junto à opinião pública; amplo entendimento; acordos; investimentos; programas de incentivo; auxílio 
para que os próprios destinatários alcançados pelo problema envidem esforços que contribuam para sua 
resolução; instauração de processo judicial com vistas à resolução do problema.) 2.3. Quais instrumentos 
de ação parecem adequados, considerando-se os seguintes aspectos: 2.3.1. desgastes e encargos para os 
cidadãos e a economia; 2.3.2. eficácia (precisão, grau de probabilidade de consecução do objetivo 
pretendido); 2.3.3. custos e despesas para o orçamento público; 2.3.4. efeitos sobre o ordenamento 
jurídico e sobre as metas já estabelecidas; 2.3.5. efeitos colaterais e outras consequências; 2.3.6. 
entendimento e aceitação por parte dos interessados e dos responsáveis pela execução; e 2.3.7. 
possibilidade de impugnação no Poder Judiciário. 
Competência legislativa 
3. A União deve tomar alguma providência? A União dispõe de competência constitucional ou legal para 
fazê-lo? 3.1. Trata-se de competência privativa? 3.2. Trata-se de caso de competência concorrente? 3.3. 
Na hipótese de competência concorrente, a proposta está formulada de modo que assegure a competência 
substancial do Estado-membro? 3.4. A proposta não apresenta formulação extremamente detalhada que 
acaba por exaurir a competência estadual? 3.5. A matéria é de fato de iniciativa do Poder Executivo 
federal? Ou estaria ela afeta à iniciativa exclusiva do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais 
Superiores, do Procurador-Geral da República ou do Defensor-Geral da União? 
Necessidade de lei 
4. Deve ser proposta edição de lei? 4.1. A matéria a ser regulada está submetida ao princípio da reserva 
legal? 4.2. Por que a matéria deve ser submetida ao Congresso Nacional? 4.3. Se não for o caso de se 
propor edição de lei, a matéria deve ser disciplinada por decreto? Por que não seria suficiente portaria? 
4.4. Existe fundamento legal suficiente para a edição de ato normativo secundário? Qual? 
Reserva legal 
5. Estão sendo utilizadas fórmulas legais excessivamente genéricas? 5.1. Configura-se violação ao 
princípio da legalidade? 5.2. Há conteúdo abdicatório ou demissionário na norma proposta? 5.3. 
Configura-se violação ao princípio da legalidade? 5.4. Está havendo indevida delegação legislativa? 
Norma temporária 
6. A norma deve ter prazo de vigência limitado? 6.1. Seria o caso de editar norma temporária? 
Medida provisória 
7. Deve ser proposta a edição de medida provisória? 7.1. O que acontecerá se nada for feito de imediato? 
7.2. A proposta pode ser submetida ao Congresso Nacional sob a forma de projeto de lei em regime de 
urgência (art. 64, § 1o, da Constituição)? 7.3. Trata-se de matéria que pode ser objeto de medida 
provisória, tendo em vista as vedações estabelecidas no § 1º do art. 62 e no art. 246 da Constituição? 7.4. 
Estão caracterizadas a relevância e a urgência necessárias? 7.5. Em se tratando da abertura de crédito 
extraordinário, está atendido o requisito da imprevisibilidade? 
Oportunidade do ato normativo 
8. O momento é oportuno? 8.1. Quais são as situações-problema e os outros contextos correlatos que 
devem ainda ser considerados e pesquisados? Por que, então, deve ser tomada alguma providência neste 
momento? 8.2. Por que não podem ser aguardadas outras alterações necessárias, que se possam prever, 
para que sejam contempladas em um mesmo ato normativo? 
Densidade do ato normativo 
9. A densidade que se pretende conferir ao ato normativo é a apropriada? 9.1. A proposta de ato 
normativo está isenta de disposições programáticas, simbólicas, discursivas ou expletivas? 9.2. É possível 
e conveniente que a densidade da norma (diferenciação e detalhamento) seja flexibilizada por fórmulas 
genéricas (tipificação e utilização de conceitos jurídicos indeterminados ou atribuição de competência 
discricionária)? 9.3. Os detalhes ou eventuais alterações podem ser confiados ao poder regulamentar da 
União ou de outros entes federativos? 9.4. A matéria já não teria sido regulada em outras disposições de 
hierarquia superior (regras redundantes que poderiam ser evitadas)? Por exemplo, em: 9.4.1. tratado 
aprovado pelo Congresso Nacional; 9.4.2. lei federal, em relação a regulamento; ou 9.4.3. regulamento 
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em relação a portaria. 9.5. Quais são as regras já existentes que serão afetadas pela disposição pretendida? 
São regras dispensáveis? 
Direitos fundamentais 
10. As regras propostas afetam direitos fundamentais? As regras propostas afetam garantias 
constitucionais? 10.1. Os direitos de liberdade podem ser afetados? 10.1.1. Direitos fundamentais 
especiais podem ser afetados? 10.1.2. Qual é o âmbito de proteção do direito fundamental afetado? 
10.1.3. O âmbito de proteção sofre restrição? 10.1.4. A proposta preserva o núcleo essencial dos direitos 
fundamentais afetados? 10.1.5. Cuida-se de direito individual submetido a simples reserva legal? 10.1.6. 
Cuida-se de direito individual submetido a reserva legal qualificada? 10.1.7. Qual seria o outro 
fundamento constitucional para a aprovação da lei? (Exemplo: regulação de colisão de direitos.) 10.1.8. A 
proposta não abusa de formulações genéricas? (Exemplo: conceitos jurídicos indeterminados.) 10.1.9. A 
fórmula proposta não se afigura extremamente casuística? 10.1.10. Observou-se o princípio da 
proporcionalidade ou do devido processo legal substantivo? 10.1.11. Pode o cidadão prever e aferir as 
limitações ou os encargos que lhe poderão advir? 10.1.12. As normas previstas preservam o direito aos 
princípios do contraditório e da ampla defesa no processo judicial e administrativo? 10.2. Os direitos de 
igualdade foram afetados? 10.2.1. Observaram-se os direitos de igualdade especiais? (Exemplo: proibição 
absoluta de diferenciação) 10.2.2. O princípio geral de igualdade foi observado? 10.2.3. Quais são os 
pares de comparação? 10.2.4. Os iguais foram tratados de forma igual e os desiguais de forma desigual? 
10.2.5. Existem razões que justifiquem as diferenças decorrentes ou da natureza das coisas ou de outros 
fundamentos de índole objetiva? 10.2.6. As diferenças existentes justificam o tratamento diferenciado? Os 
pontos em comum legitimam o tratamento igualitário? 10.3. A proposta pode afetar situações 
consolidadas? Há ameaça de ruptura ao princípio de segurança jurídica? 10.3.1. Observou-se o princípio 
que determina a preservação de direito adquirido? 10.3.2. A proposta pode afetar ato jurídico perfeito? 
10.3.3. A proposta contém possível afronta à coisa julgada? 10.3.4. Trata-se de situação jurídica 
suscetível de mudança? (Exemplos: institutos jurídicos, situações estatutárias, garantias institucionais.) 
10.3.5. Seria recomendável a adoção de cláusula de transição entre o regime vigente e o regime 
proposto?   
Norma penal 
11.1. Trata-se de norma de caráter penal? 11.1.1. O tipo penal está definido de forma clara e objetiva? 
11.1.2. A norma penal é necessária? Não seria mais adequado e eficaz a previsão da conduta apenas como 
ilícito administrativo? 11.1.3. A proposta respeita a irretroatividade? 11.1.4. A pena proposta é 
compatível com outras figuras penais existentes no ordenamento jurídico? 11.1.5. Tem-se agravamento 
ou melhoria da situação do destinatário da norma? 11.1.6. Trata-se de pena mais grave? 11.1.7. Trata-se 
de norma que gera a despenalização da conduta? 11.1.8. Eleva-se ou reduz-se o prazo de prescrição do 
crime?  
Norma tributária  
12. Pretende-se instituir ou aumentar tributo? Qual é o fundamento constitucional? 12.1. Está sendo 
respeitado a estrita legalidade tributária de que trata o art. 150, caput, inciso I, da Constituição? 12.2. Há 
definição clara de todos os elementos da obrigação tributária? Qual a hipótese de incidência, a base de 
cálculo, o sujeito passivo e as consequências no caso de não pagamento ou de pagamento em atraso? 
12.3. A lei afeta fatos geradores ocorridos antes de sua vigência (lei retroativa)? 12.4. A cobrança de 
tributos será realizada no mesmo exercício financeiro da publicação da lei? 12.5. O princípio da 
imunidade recíproca está sendo observado? 12.6. As demais imunidades tributárias foram observadas? 
12.7. Há disposição que assegure o princípio da anterioridade (cobrança somente a partir do exercício 
financeiro seguinte ao da publicação) e o princípio da anterioridade especial (cobrança apenas após 
noventa dias, contados da data da publicação)? 12.8. No caso de imposto instituído ou majorado por 
medida provisória, foi observado que o ato só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se 
aprovada a medida provisória até o último dia daquele exercício em que foi editada? 12.9. O tributo que 
se pretende instituir tem caráter confiscatório? 12.10. No caso de taxa, cuida-se de exação a ser cobrada 
em razão do exercício de poder de polícia ou da prestação de serviço público específico e divisível 
prestados ou postos à disposição do contribuinte? Há equivalência razoável entre o custo da atividade 
estatal e a prestação cobrada?  
Norma de regulação profissional 
13. Existe necessidade social da regulação profissional? 13.1. Quais danos concretos para a vida, a saúde 
ou a ordem social podem advir da ausência de regulação profissional? 13.2. A limitação para o “livre 
exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão” (art. 5º, inciso XIII, da Constituição de 1988), é 
realmente necessária? 13.3. As exigências de qualificação profissional ou de registro em conselho 
profissional decorrem de necessidade da sociedade ou são tentativa de fechar o mercado? 13.4. É 
necessária a inscrição em conselho profissional? 13.4.1. Precisa-se criar novo conselho profissional? Não 
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bastaria aproveitar a estrutura de conselho profissional já existente? 13.4.2. O conselho profissional 
exercerá efetiva fiscalização do trabalho prestado pelos inscritos ou se limitará ao controle formal do 
registro? 13.5. Há clareza na delimitação da área de atuação privativa da profissão regulamentada? Não se 
está incluindo atividades que podem ser exercidas por outras profissões regulamentadas ou por qualquer 
pessoa? 13.6. Com quais outras profissões, regulamentadas ou não, há possibilidade de conflito de área de 
atuação? Esse conflito poderá causar dano ao restante da sociedade?  
Compreensão do ato normativo 
14. O ato normativo corresponde às expectativas dos cidadãos e é inteligível para todos? 14.1. O ato 
normativo proposto será entendido e aceito pelos cidadãos? 14.2. Os destinatários da norma podem 
entender o vocabulário utilizado, a organização e a extensão das frases e das disposições, a sistemática, a 
lógica e a abstração?  
Exequibilidade 
15. O ato normativo é exequível? 15.1. Por que não se renuncia a novo sistema de controle por parte da 
administração pública federal? 15.2. As disposições podem ser aplicadas diretamente? 15.3. As 
disposições administrativas que estabelecem normas de conduta ou proíbem determinadas práticas podem 
ser aplicadas com os meios existentes? 15.4. É necessário incluir disposições sobre proteção jurídica? Por 
que as disposições gerais não são suficientes? 15.5. Por que não podem ser dispensadas: 15.5.1. as regras 
sobre competência e organização; 15.5.2. a criação de novos órgãos e comissões consultivas; 15.5.3. a 
intervenção da autoridade; 15.5.4. as exigências relativas à elaboração de relatórios; ou 15.5.5. outras 
exigências burocráticas? 15.6. Quais órgãos ou instituições devem assumir a responsabilidade pela 
execução das medidas? 15.7. Quais conflitos de interesse o executor da medida terá de administrar? 15.8. 
O executor das medidas dispõe da necessária discricionariedade? 15.9. Qual é a opinião das autoridades 
incumbidas de executar as medidas quanto à clareza dos objetivos pretendidos e à possibilidade de sua 
execução? 15.10. A regra pretendida foi submetida a testes sobre a possibilidade de sua execução com a 
participação das autoridades encarregadas de aplicá-la? Por que não? A que conclusão se chegou?  
Análise de custos envolvidos 
16. Existe relação equilibrada entre custos e benefícios? Procedeu-se a análise? 16.1. Qual o ônus a ser 
imposto aos destinatários da norma? 16.1.1. Que gastos diretos terão os destinatários? 16.1.2. Que gastos 
com procedimentos burocráticos serão acrescidos? (Exemplo: calcular, ou, ao menos, avaliar os gastos 
diretos e os gastos com procedimentos burocráticos, incluindo verificação do tempo despendido pelo 
destinatário com atendimento das exigências formais) 16.2. Os destinatários da norma, em particular as 
pessoas naturais, as microempresas e as empresas de pequeno porte, podem suportar esses custos 
adicionais? 16.3. As medidas pretendidas impõem despesas adicionais ao orçamento da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios? Quais são as possibilidades existentes para enfrentarem 
esses custos adicionais? 16.4. Quais são as despesas indiretas dos entes públicos com a medida? Quantos 
servidores públicos terão de ser alocados para atender as novas exigências e qual é o custo estimado com 
eles? Qual o acréscimo previsto para a despesa de custeio? 16.5. Os gastos previstos podem ser 
aumentados por força de controvérsias judiciais ou administrativas? Qual é o custo potencial com 
condenações judiciais e com a estrutura administrativa necessária para fazer face ao contencioso judicial e 
ao contencioso administrativo? 16.6. Há previsão orçamentária suficiente e específica para a despesa? É 
necessária a alteração prévia da legislação orçamentária? 16.7. Há compatibilidade entre a proposta e os 
limites individualizados para as despesas primárias de que trata o art. 107 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias?  
Simplificação administrativa 
17.  O ato normativo implicará redução ou ampliação das exigências procedimentais? 17.1. Em que 
medida os requisitos necessários à formulação de pedidos perante autoridades podem ser simplificados? 
17.2.  Qual a necessidade das exigências formuladas? Qual o dano concreto no caso da dispensa? 
17.3.  Quais os custos que os atingidos pelo ato normativo terão com as exigências formuladas? 
17.4.  Qual será o tempo despendido pelos particulares com as exigências formuladas? O que pode ser 
feito para reduzir o tempo despendido? 17.5.  As exigências formuladas são facilmente compreensíveis 
pelos atingidos? 17.6.  Foram observadas as garantias legais de: 17.6.1. não reconhecer firma e não 
autenticar documentos em cartório (art. 22 da Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999)? 17.6.2. não 
apresentar prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes 
(Lei n. 7.115, de 29 de agosto de 1983)? 17.6.3. não apresentar documentos já existentes no âmbito da 
administração pública federal ou apresentar nova prova sobre fato já comprovado perante o ente público 
(art. 37 da Lei n. 9.784, de 1999, e inciso XV do caput do art. 5o da Lei n. 13.460, de 26 de junho de 
2017)? 17.7. obter decisão final a respeito do requerimento no prazo de trinta dias (art. 49 da Lei n. 9.784, 
de 1999)? 17.8. O interessado poderá cumprir as exigências por meio eletrônico? 17.8.1. Os sistemas 
eletrônicos utilizados atendem os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e 
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alternativas, competência legislativa, necessidade de lei, reserva legal, direitos 

fundamentais, análise de custos e exequibilidade, avaliação de resultados, entre outros 

que são especificados no documento.  

Dois são os elementos a serem ressaltados neste trabalho: a) direitos 

fundamentais; b) análise de custos envolvidos.223 Em relação ao primeiro, o propósito é 

proteger garantias constitucionais, preservando o núcleo essencial de direitos 

fundamentais que possam ser eventualmente afetados. O devido processo legal 

substantivo deve ser preservado, e formulações genéricas (conceitos jurídicos 

indeterminados) e casuísticas devem ser evitadas, observando-se os princípios da 

igualdade e da segurança jurídica. 

O segundo elemento a ressaltar são os custos envolvidos. Isso significa que a 

edição de norma jurídica deve ser precedida de uma análise de custos e benefícios. 

Além disso, devem ser identificados os ônus impostos aos destinatários da lei, sejam 

com despesas diretas ou indiretas, com acréscimos de despesa de custeio, seja a 

observância do art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que 

estabelece limites individualizados para despesas primárias. 

                                                                                                                                                                          

interoperabilidade da ICP-Brasil? 17.8.2. Na hipótese de dificuldade no uso ou de os meios eletrônicos 
não atenderem os requisitos da ICP-Brasil, está garantida a possibilidade de realização das formalidades 
por meio físico? 
 Prazo de vigência e de adaptação 
18. Há necessidade de vacatio legis ou de prazo para adaptação da administração e dos particulares? 18.1. 
Qual o prazo necessário para: 18.1.1. os destinatários tomarem conhecimento da norma e analisarem os 
seus efeitos? 18.1.2. a edição dos atos normativos complementares essenciais para a aplicação da norma? 
18.1.3. a administração pública adaptar-se às medidas? 18.1.4. a adequação das estruturas econômicas de 
produção ou de fornecimento dos produtos ou serviços que serão atingidos? 18.1.5. a adaptação dos 
sistemas de informática utilizados pela administração pública ou por particulares? 18.2. Qual a redução de 
custos possível para a administração pública e para os particulares se os prazos de adaptação forem 
ampliados? 18.3. Qual é o período do mês, do ano ou da semana mais adequado para o início da aplicação 
das novas regras? 18.4. Para o cumprimento da nova obrigação, foi especificado tratamento diferenciado, 
simplificado e favorecido ou prazo especial para as microempresas e empresas de pequeno porte, 
observado o disposto nos § 3o ao § 6o do art. 1º da Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006? 
Avaliação de resultados 
19. Como serão avaliados os efeitos do ato normativo? 19.1. Qual a periodicidade da avaliação de 
resultados do ato normativo? 19.2. Como ocorrerá a reversão das medidas em caso de resultados 
negativos ou insuficientes? 
 
223 Basicamente, o enfoque dos custos reporta-se a uma estratégia de redução dos custos nas relações 
contratuais, considerando que os custos poderiam constituir obstáculos transacionais. Evidentemente, 
trata-se de uma premissa de um Estado de Direito, na medida em que a finalidade da sua redução é 
estabelecer estruturas de regulação que apresentem o menor custo possível. No entanto essa visão é 
abalada seja pela teoria da imprevisão ou onerosidade excessiva prevista no art. 478 do Código Civil, ou, 
reconhecimento do abuso do poder econômico, que desnudam as intenções egoísticas das partes 
contratantes223, focadas não em um objetivo econômico, mas de eficiência econômica. MACEDO 
JÚNIOR, Ronaldo Porto. Contratos relacionais e a defesa do consumidor. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 189 – 190. Não obstante, é necessário um novo sentido para a noção de custo, de 
modo a compatibilizá-la com a preservação de direitos fundamentais. 
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Ao se fazer um cotejo entre o Decreto n. 9.191/2017 e o revogado Decreto n. 

4.176/2002, parece que houve um retrocesso em relação à abrangência e à competência 

para proposição. Isto porque o texto revogado destinava-se não só à atuação dos 

ministros de Estado, mas a projetos de atos normativos de competência dos órgãos do 

Poder Executivo Federal.  

Na redação dos arts. 37 e 38, o mencionado Decreto224 dispunha que as 

propostas de projeto de ato normativo deveriam ser encaminhadas à Casa Civil por meio 

eletrônico, mediante exposição de motivos do órgão proponente. O anexo II do projeto 

exigia que a exposição de motivos informasse os seguintes quesitos: 1 - síntese do 

problema ou da situação que reclama providências; 2 - soluções e providências contidas 

no ato normativo ou na medida proposta; 3 - alternativas existentes às medidas 

propostas; 4 - custos; 5 - razões que justifiquem a urgência (a ser preenchido somente se 

o ato proposto for medida provisória ou projeto de lei que deva tramitar em regime de 

urgência); 6 - impacto sobre o meio ambiente (sempre que o ato ou medida proposta 

possa vir a tê-lo); 7 - alterações propostas; 8 - síntese do parecer do órgão jurídico.225  

                                                           
224

 DO ENCAMINHAMENTO E DO EXAME DOS PROJETOS DE ATO NORMATIVO 
        Encaminhamento de Projetos 
        Art. 37 - As propostas de projetos de ato normativo serão encaminhadas à Casa Civil por meio 
eletrônico, com observância do disposto no Anexo I, mediante exposição de motivos do titular do órgão 
proponente, à qual se anexarão: 
        I - as notas explicativas e justificativas da proposição, em consonância com o Anexo II; 
        II - o projeto do ato normativo; e 
        III - o parecer conclusivo sobre a constitucionalidade, a legalidade e a regularidade formal do ato 
normativo proposto, elaborado pela Consultoria Jurídica ou pelo órgão de assessoramento jurídico do 
proponente. 
        § 1º  A exposição de motivos e o parecer jurídico conclusivo serão assinados eletronicamente. 
        § 2º A proposta que tratar de assunto relacionado a dois ou mais órgãos será elaborada 
conjuntamente. 
        § 3º Na hipótese do § 2o e sem prejuízo do disposto no caput, os titulares dos órgãos envolvidos 
assinarão a exposição de motivos, à qual se anexarão os pareceres conclusivos das Consultorias Jurídicas 
e dos órgãos de assessoramento jurídico de todos os proponentes. 
        § 4º As Consultorias Jurídicas dos Ministérios manterão permanente interlocução com a Consultoria-
Geral da União na elaboração de projetos de atos normativos, inclusive enviando-lhe cópia dos projetos 
encaminhados à Casa Civil. 
        Exposições de Motivos 
        Art. 38 -  A exposição de motivos deverá: 
        I - justificar e fundamentar a edição do ato normativo, de tal forma que possibilite a sua utilização 
como defesa prévia em eventual argüição de inconstitucionalidade; 
        II - explicitar a razão de o ato proposto ser o melhor instrumento normativo para disciplinar a 
matéria; 
        III - apontar as normas que serão afetadas ou revogadas pela proposição; 
        IV - indicar a existência de prévia dotação orçamentária, quando a proposta demandar despesas; e 
        V - demonstrar, objetivamente, a relevância e a urgência no caso de projeto de medida provisória. 
 
225 MENEGUIN, Fernando B. Avaliação de impacto legislativo no Brasil. Disponível em: 
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/182499/Texto70FernandoMeneguin.pdf?sequence=4. 
Acesso em: 17 fev. 2019. 
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Em relação ao conteúdo, o Decreto n. 9.191/2017 apresenta maior nível de 

detalhamento do que o Decreto n. 4.176/2002. Além disso, em relação ao tipo de 

apreciação, houve uma redução da competência da Casa Civil da Presidência da 

República, que deve atuar em colaboração com a Subchefia de Análise e 

Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil e com a Subchefia para 

Assuntos Jurídicos da Casa Civil. 

O que se pretende com a avaliação de impacto é dar concretude aos preceitos 

constitucionais, com a verificação da eficiência, da efetividade e da eficácia legislativa, 

de modo que os objetivos possam ser alcançados e que os benefícios compensem os 

custos produzidos.  

Nessa senda, o livro Avaliação de Políticas Públicas: guia prático de análise ex 

post, editado pela Presidência da República, em 2018, levanta algumas questões sobre o 

processo de alocação de recursos em políticas públicas, quais sejam: a) a alocação de 

recursos respeita as prioridades da sociedade e do governo?; b) o programa é efetivo?; 

c) a política pública observa a economicidade (custos razoáveis)?; d) há alternativa de 

intervenção de menor custo para o governo?; e) há evidência de que a política pode ser 

aprimorada antes de haver uma maior alocação de recursos? 226 

O primeiro questionamento relaciona-se à relevância da política pública, ou seja, 

ao grau de necessidade, para o público-alvo, da intervenção, considerando a escassez 

dos recursos e a necessidade de sua implementação. 

As demais perguntas relacionam-se à apuração de desempenho. Conhecer os 

modelos e os resultados das políticas públicas, que são exteriorização de direitos, é 

imprescindível para alocar adequadamente os recursos, observando-se o princípio da 

legalidade e da economicidade.227  

Em um ambiente de escassez, o alcance do melhor desempenho deve observar a 

relação custo-benefício das políticas públicas, sendo que as questões são importantes 

para aferir a qualidade do gasto público e seus impactos.  

                                                           
226 BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Avaliação de Políticas Públicas: guia prático de análise 
ex post. Brasília: Presidência da República, 2018, v. 2, p. 42. Disponível em: 
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-fiscalizacao/arquivos/guiaexpost.pdf. Acesso em: 17 fev. 
2019. 
 
227 BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Avaliação de Políticas Públicas: guia prático de análise 
ex post. Brasília: Presidência da República, 2018, v. 2, p. 42 - 46. Disponível em: 
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-fiscalizacao/arquivos/guiaexpost.pdf. Acesso em: 17 fev. 
2019. 
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Quando se fala de políticas públicas implementadas pelos diferentes níveis de 

governo no Brasil, as somas ultrapassam bilhões de reais e afetam a vida de milhões de 

brasileiros, o que aumenta a importância da integridade na alocação de recursos para 

que se possa promover o acesso ao sistema de direitos.  

Urge lembrar que parcela significativa do orçamento brasileiro é constituído por 

despesas obrigatórias, que têm previsão constitucional ou legal; e assim, os resultados 

das avaliações estão albergados pela legislação vigente. O que se discute aqui é o 

aumento ou a redução dos gastos entre exercícios financeiros anuais ou quadrienais. 

Não obstante, mesmo na hipótese de despesas obrigatórias, o Poder Executivo 

pode implementar, por via administrativa, os resultados das avaliações sem alteração da 

legislação, como por exemplo, nos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social  -

INSS -, do Seguro Desemprego, do Programa Bolsa Família e até mesmo os Benefícios 

de Prestação Continuada  - BPC - previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, 

considerando os critérios de elegibilidade dos beneficiários dessas ações públicas, que 

visam à uma maior eficiência alocativa, operacional e de economicidade. Tais aspectos 

podem apontar a necessidade de alterações e adequações no orçamento, visando a um 

melhor emprego dos recursos nas políticas.228  

Seguramente, a avaliação de impacto oferece um terreno propício para uma 

discussão mais técnica sobre proposições legislativas e políticas públicas. O debate 

sobre elas implica um levantamento de seus potenciais custos e benefícios. Mas não só 

isso. Ela permitiria uma maior concretude dos direitos fundamentais. No entanto, há o 

risco de que a avaliação de impacto seja empregada para ocultar decisões políticas 

                                                           
228 Segundo documento do Banco Mundial (2017): “A melhora dos métodos de aquisições públicas de 
bens e serviços geraria economias em todos os níveis de governo Licitações públicas são um passo crítico 
na provisão de serviços públicos para a população, seja na saúde, educação, infraestrutura, etc. Uma 
análise das licitações públicas realizadas pelo Governo Federal durante os três anos de 2012-2014, 
cobrindo cerca de R$ 155 bilhões (ou 5% orçamento federal, em média) indica que o Governo Federal 
pode economizar entre R$ 24 bilhões e R$ 35 bilhões em três anos (ou um valor entre 0.15% e 0.20% do 
PIB anualmente; aproximadamente 1% do orçamento federal) via a introdução de estratégias 
customizadas para licitações públicas. O limite inferior (de R$ 24 bilhões) considera um cenário 
conservador baseado no desenvolvimento de estratégias melhores de compra para obter economias de 
escalar, maior competitividade, diversificação de ofertantes, minimizar o efeito da sazonalidade dos 
preços, entre outras estratégias que podem ser implementadas durante a fase de compras. O valor mais 
alto (de R$ 35 bilhões) corresponde a um cenário agressivo que exigiria também gerenciamento da 
demanda, para reduzir desperdício, para repor materiais e serviços, e para padronizar produtos de baixa 
complexidade. Todas as economias propostas não necessitam de modificações nas leis de licitação e 
contratos ou da elaboração de novas leis. Todas as propostas são baseadas unicamente em planejamento e 
estratégias de licitações, seguindo políticas já existentes”. Disponível em: 
http://documents.worldbank.org/curated/pt/884871511196609355/text/121480REVISEDPORTUGUESE-
Brazil-Public-Expenditure-Review-Overview-Portuguese-Final-revised.txt Um Ajuste Justo: Análise da 
eficiência e equidade do gasto público no Brasil. Volume I: Síntese. Acesso em: 17 fev. 2019. 
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supostamente técnicas ou, ainda, para desenvolver formas de poder que sejam 

incompatíveis com as garantias fundamentais.  

Em outra frente, a questão da limitação de recursos e os custos dos direitos têm 

sido enfrentados pelos tribunais, conforme já foi salientado. Do ponto de vista dos 

custos, da resiliência e da integridade do Direito, é preciso compreender os critérios de 

análise desses temas no tribunal, o que só poderia ser feito em uma futura pesquisa, 

complementar a este trabalho. No entanto, a tese da integridade de um ponto de vista 

dworkianiano requer seja dado o mesmo tratamento para as mesmas matérias, o que 

contribuiria para uma melhor previsibilidade, seja para o cidadão que busca o Judiciário 

para a tutela de direitos, seja para o planejamento de políticas públicas.   

Já a resilência jurídica precisa ser compreendida no paradigma da complexidade, 

aqui entendida como equilíbrio dinâmico de forças.229 De modo sintético, seria a 

possibilidade de o texto constitucional “vergar” (dada a sua plasticidade), sem 

“quebrar”. Isso porque o desenho institucional da Constituição de 1988 torna difícil a 

existência da predominância de um grupo político, o que fortalece a preservação do 

sistema de Direito. Ademais, por possuir um sistema político fortemente consensual, 

considerando, em âmbito federal, a dificuldade de o presidente da República governar 

sem maioria parlamentar, o que exige diálogo, acordo e consenso, pode-se dizer que a 

Constituição de 1988 tem como atributo não só a resistência diante da volatilidade do 

poder político, mas resiliência,230 pois, mesmo tendo sido submetida a mais de cem 

                                                           
229 Há uma diversidade de concepções de resiliência, nas diversas áreas do conhecimento, inclusive, no 
Direito, já que a abordagem também pode ser feita de uma perspectiva sistêmica. FLORES, Luis Gustavo 
Gomes.  Resiliência jurídica: para pensar a inovação do direito a partir de uma perspectiva sistêmica.  
(Tese de doutorado em Direito).  São Leopoldo: Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2014, p. 126 - 
127. 
 
230 VIEIRA, Oscar Vilhena. Do compromisso maximizador ao constitucionalismo resiliente.  In: 
VILHENA, Oscar Vilhena; DIMOULIS, Dimitri; LUNARDI, Soraya; RAMOS, Luciana de Oliveira; 
NASSAR, Paulo André; GLEZER, Rubens Eduardo. (orgs.) Resiliência constitucional: compromisso 
maximizador, consensualismo político e desenvolvimento gradual. São Paulo: Direito GV, 2013, p. 23. 
Em sentido contrário, Fábio Konder Comparato, em artigo publicado no jornal Folha de São Paulo em 14 
de maio de 1998, intitulado “Uma morte espiritual” dizia: “Não sejamos ridículos. A Constituição de 
1988 não está mais em vigor. É pura perda de tempo discutir se a conjunção "e" significa "ou", se o 
"caput" de um artigo dita o sentido do parágrafo ou se o inciso tem precedência sobre a alínea. A 
Constituição é hoje o que a Presidência quer que ela seja, sabendo-se que todas as vontades do Planalto 
são confirmadas pelo Judiciário. As Ordenações Filipinas, que vigoraram entre nós por muito tempo, 
cominavam dois tipos de pena capital: a morte natural e a espiritual. A primeira atingia o corpo; a 
segunda, a alma. O excomungado continuava a viver, mas só fisicamente: sua alma fora executada pela 
autoridade episcopal, com a ajuda do braço secular do Estado. Algo semelhante aconteceu com nossa 
Carta. Ela continua a existir materialmente, seus exemplares podem ser adquiridos nas livrarias (na seção 
das obras de ficção, naturalmente), suas disposições são invocadas pelos profissionais do Direito no 
característico estilo "boca de foro". Mas é um corpo sem alma. Hitler, afinal, não precisou revogar a 
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reformas constitucionais ao longo de pouco mais de trinta anos de vigência, ela 

apresentou a capacidade de “acomodar” diferentes estímulos e pressões, tendo 

preservado sua estrutura e funções básicas, impedindo o abandono do projeto 

constitucional.  

Desse modo, a resiliência jurídica pode ser entendida como a capacidade do 

desenho institucional e de a práxis política enfrentar problemas, sendo esses fatores 

condição de aprendizado e estabilidade do próprio sistema para a manutenção de um 

equilíbrio dinâmico e previsível em relação a estruturas e operações complexas.231 

Vale aqui a advertência de Gomes Canotilho:232 é que, independemente da pré-

compreensão econômica subjacente ao texto constitucional (keynesianismo, socialismo, 

liberalismo, social democracia) há uma imposição constitucional que é pressuposto dos 

direitos e do progresso econômico e social. É que o Direito está referido a um sistema 

de direitos, sejam individuais, sociais, coletivos, ou, econômicos, sociais e culturais. 

Mas não só isso. É preciso uma política que potencialize a cultura e o exercício de 

direitos e deveres. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                          

Constituição de Weimar para instaurar na civilizada Alemanha a barbárie nazista: simplesmente relegou 
às traças aquele "pedaço de papel".  
Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz14059809.htm. Acesso em: 16 jan. 2019. 
 
231 FLORES, Luis Gustavo Gomes.  Resiliência jurídica: para pensar a inovação do direito a partir de uma 
perspectiva sistêmica.  (Tese de doutorado em Direito).  São Leopoldo: Universidade do Vale do Rio do 
Sinos, 2014, p. 157- 159. 
 
232 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Tomemos em serio los derechos económicos, sociales y 
culturales. Revista del Centro de Estudios Constitucionale, n. 1. Sept./dic. 1988, p. 254. 
“Independientemente de la «precomprensión económica» subyacente a estas formulaciones semántico-
normativas («keynesismo», «socialismo», «reformismo socialdemocrata»), en ambos textos 
constitucionales tenemos una imposición constitucional -la política de pleno empleo - considerada (bien o 
mal) como presupuesto del derecho al trabajo [...]y del progreso económico y social en general. Hay que 
preguntarse, por tanto, si a partir del derecho al trabajo podemos llegar a un derecho del ciudadano a una 
política de pleno empleo. Es obvio que el «derecho al trabajo» no se comprende sin «empleo» y que una 
política de potenciación del derecho al trabajo apunta hacia una política económica de pleno empleo”. 
 Disponível em:  https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1048051.pdf 
Acesso em: 18 fev. 2019. 
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3 CAPÍTULO 2   -  A  LAW AND ECONOMICS, DE RICHARD POSNER 

 

Este capítulo elenca as obras principais de Richard Posner sobre a temática da 

Law and Economics. Além dos textos citados nos tópicos que seguem, há outros 

trabalhos do autor que tratam do assunto. A análise a seguir mostra as diversas fases de 

pensamento do autor estadunidense. Por outro lado, o exame do percurso posneriano 

não se circunscreve apenas a este capítulo, mas está presente, em razão de sua 

pertinência temática, em outras partes desta tese. 

As obras escolhidas para o exame do pensamento de Richard Posner são 

representantes de distintos períodos de pensamento do autor. A apresentação visa 

demarcar cada período, suas contribuições e as falhas, iniciando pela Economic Analysis 

of Law, de 1973, cuja edição consultada em inglês foi a terceira, de 1986, em suporte 

digital.233 Já a consulta física foi feita à tradução em língua espanhola El análisis 

económico del derecho,234 que está na sexta edição em inglês (2002) e na sexta edição 

espanhola, com publicação em 2007. O livro se organiza em três eixos principais: a) o 

direito de propriedade, que define a titularidade sobre recursos escassos; b) o direito 

obrigacional, que tem a tarefa de facilitar o intercâmbio sobre as titularidades; e c) o 

direito da responsabilidade civil em sentido abrangente, incluindo direitos patrimoniais 

e extrapatrimoniais. 

Baseado na identificação concreta de institutos jurídicos, o autor estuda o 

princípio da eficiência alocativa de recursos que possa incentivar a produção de riqueza 

e desestimular a distribuição. Um aspecto importante dessa fase de pensamento é o 

caráter “descritivo” e pouco “normativo” da teoria de Posner. 

Aliás, durante os anos 1960 e 1970, foram publicadas obras que tentaram 

estabelecer novas ressignificações no campo das teorias da Justiça. Diversas explicações 

tentaram entender esse “ressurgimento”, porém nenhuma delas conseguiu tratar a 

questão de modo satisfatório. No entanto, seria inadequado relacionar a retomada da 

teoria da Justiça com o declínio do positivismo. Outros aspectos a serem levados em 

                                                           
233 POSNER, Richard A. Economic Analysis of Law. New York : Aspen Casebook Series, 1986. Third 
Edition. 
 
234 A obra consultada foi a tradução espanhola em razão da ausência do livro na biblioteca da 
Universidade Estácio de Sá e no Centro Universitário de Guanambi. Além disso, o elevado custo do texto 
original impediu a aquisição, de modo que trechos originais foram lidos em pdf na internet, mas o estudo 
sistematizado propriamente dito foi realizado no texto traduzido. Assim, a consulta principal não foi à 
fonte primária, o que pode importar em dificuldades ao adequado entendimento do autor. 
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conta são as relações entre a construção teórica e a agitação política desse período, tais 

como o movimento pelos direitos civis e os protestos contra a Guerra do Vietnã.  

Esses eventos colocavam novos assuntos para a análise teórica, tais como a 

natureza da Justiça, os limites da obrigação política, a legitimidade do Estado e o papel 

do Direito, entre outros. Foi nesse contexto que foram produzidas obras como: a) A 

theory of justice (1971), de John Rawls; b) Anarchy, state and utopia (1975), de Robert 

Nozick; c) The limits of liberty: between anarchy and leviathan (1975), de James 

Buchanan, entre outras. 

Nesse período também são elaboradas as contribuições políticas de Quentin 

Skinner e da Escola Contextualista do pensamento político (a denominada “Escola de 

Cambridge”.235 As origens desses processos de reformulação devem ser buscadas na 

Filosofia Analítica. O desenvolvimento dessas duas perspectivas parece sintetizar, no 

processo de reconfiguração da Teoria da Justiça, entre liberdade, igualdade e linguagem, 

e da Teoria Política, como Ciência e Metodologia, a partir da década de 1970.  

Parece haver também um deslocamento geográfico da produção intelectual, com 

uma crescente hegemonia intelectual anglosaxônica, especialmente da produção 

estadounidense, no âmbito da Filosofia e das Ciências Sociais. A ascendência da 

Filosofia Analítica e da Economia neoclássica, ambas com certa tradição no mundo 

anglo-saxão, são exemplos desse processo de deslocamento, o que configurou 

importantes modificações na abordagem das mencionadas teorias do ponto de vista 

epistemológico, com a ascensão da filosofia analítica.236  

Ainda que uma análise acurada da Filosofia Analítica esteja fora das 

possibilidades deste texto, é possível considerar alguns dos temas, conceitos e críticas 

que influenciaram, de forma marcante, a Teoria da Justiça.  

Para esta tese importa destacar o tema das proposições éticas, mesmo porque a 

superação da crise que envolve Direito, Economia e Política envolve esforços 

                                                           
235  A Escola de Cambridge ganhou notoriedade após a publicação do artigo “Significado e compreensão 
na história das ideias”, em 1969, de Quentin Skinner.  O texto tinha como principal preocupação expor as 
dificuldades de duas suposições no estudo da história do pensamento político. A primeira supunha que a 
compreensão de certos textos, especialmente de autores clássicos, requeria uma atenção exclusiva ao 
próprio universo do texto, para tentar captar o autor em seus próprios termos. A segunda era a suposição 
de que a história poderia ser construída a partir de “ideias-unitárias” presentes nos textos ou, ainda, 
ligando os textos em uma cadeia de influências. SKINNER, Quentin.  1974. Some problems in the 
analysis of political thought and action. Political Theory, v. 2, n. 3, p. 299. 
  
236 AMADEO, Javier. Teoria política: um balanço provisório. Disponível em: 
http://www.repositorio.unifesp.br/bitstream/handle/11600/6453/S010444782011000200003.pdf?sequence
=1&isAllowed=y. Acesso em: 15 fev. 2019. 
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articulados entre elas. Uma das teses centrais da Filosofia Analítica, em sua crítica ao 

positivismo lógico, é a inadequação da formalização tradicional para o estudo dos 

enunciados éticos, o que levaria a uma perspectiva reducionista, pois o uso descritivo da 

linguagem não era o único uso nem o mais importante.  

De outro lado, a Filosofia Analítica não pretendia negar a função teórica e 

descritiva da linguagem nem reduzir-se a uma função exclusivamente pragmática. Seu 

objetivo era restabelecer o equilíbrio entre as diversas formas de comunicação 

linguística e, em particular, reconhecer aquelas descuidadas pelos filósofos. 

Essas considerações levaram à reconfiguração da Teoria da Justiça ao dar à 

Filosofia da Linguagem um papel importante em sua elaboração teórica, colocando uma 

série de conceitos que pretendiam redefinir os termos nos quais as pesquisas eram 

realizadas. Além disso, a crítica da Filosofia Analítica permitiu avançar na 

reconfiguração do método e do objeto da prática teórica.  

No entanto, a recessão do começo dos anos 1970, a crise do petróleo e o 

aumento dos déficits governamentais levam a pensar que as políticas de bem-estar, de 

caráter distributivo, sustentado por teorias da Justiça, eram insustentáveis. 

Paradoxalmente, se a necessidade de políticas ativas do Estado para combater as 

desigualdades na renda tem aumentado, as teorias liberais igualitárias parecem distantes 

da capacidade do Estado de remediá-las, e suas propostas, como conseqüência, têm 

enfrentado dificuldades237. 

A teoria eficientista de Posner também pode ser vista como uma releitura de 

teorias contratualistas.238 Ainda que esse autor não empregue o termo “teoria da 

Justiça”, mas “teoria moral”, sua formulação diz respeito à aplicação de teorias morais a 

questões jurídicas, considerando que o critério de julgamento da equidade de uma ação 

ou instituição é sua capacidade de maximizar a riqueza da sociedade.239 Nessa segunda 

fase, inaugurada com a “A economia da Justiça”, de 1980, ele defende que a eficiência é 

o parâmetro ético para a Justiça, diferindo, portanto, da primeira obra (1973), na qual o 

                                                           
237 AMADEO, Javier. Teoria política: um balanço provisório. Disponível em: 
http://www.repositorio.unifesp.br/bitstream/handle/11600/6453/S010444782011000200003.pdf?sequence
=1&isAllowed=y. Acesso em: 15 fev. 2019. Adaptado.  
 
238 SALAMA, Bruno Meyerhof. A história do declínio e queda do eficientismo na obra de Richard 
Posner. In: LIMA, Maria Lúcia L. M. Pádua. Direito e economia: 30 anos de Brasil, v.1, p. 294. 
 
239 À época, Posner defendia que a maximização de riqueza “permite a conciliação de três princípios 
básicos concorrentes: a utilidade, a liberdade e até a igualdade”. POSNER, Richard. A economia da 
justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 138.  
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que se discute é a alocação de recursos eficientes. Em 1990 essa alocação de recursos 

passa a ser defendida em conjunto com outros valores.240 Em 2010, defende-se o 

modelo keynesiano241 na perspectiva da macroeconomia. Como se trata de um autor em 

atividade intelectual plena, novas mudanças podem advir. 

O princípio da maximização da riqueza teria como referência a manutenção do 

statuts quo justificado na teoria do comportamento racional. 242 Para aplicação da lei e 

da política pública em geral, esse princípio e essa teoria seriam instrumentos úteis. Por 

outro lado, o autor substituiu, no segundo ciclo de seu pensamento, uma perspectiva 

científica de viés formalista de análise abstrata de modelos econômicos em favor de um 

exame mais acurado das instituições econômicas,243 abrindo, desse modo, o caminho 

para o pragmatismo (do grego prágma, ação),244 que teve curso nos anos 1990. 

A mudança empreendida no pensamento de Posner promoveu uma verdadeira 

revolução no pensamento jurídico estadunidense, sendo condizente com as alterações do 

período langelliano (responsável por tornar o curso de Direito pós-graduação nos 

Estados Unidos, e não mais bacharelado, a partir dos anos 1870, bem como o método 

socrático de análise de apelações, o denominado case method),245 que transformou o 

Direito estadunidense. 

Na segunda fase, a construção filosófica dos argumentos normativos requer 

cuidados na análise. É que ele sustenta que sua elaboração é um constructo 

intermediário entre o estudo do dever kantiano e o utilitarismo de Bentham. Para atuar 

entre autores aparentemente inconciliáveis, ele aproveita alguns aspectos de uma 

                                                           
240 POSNER, Richard A. Problems of jurisprudence. Harvard: Harvard University Press, 1994, p. 27-28. 
 
241

 POSNER, Richard. How I became a Keynesian. Disponível em: 
https://newrepublic.com/article/69601/how-i-became-keynesian. Acesso em: 14 nov. 2018. 
 
242 Seu objeto de estudo seria a necessidade de fixar o melhor modo de empregar os recursos escassos que 
existem à disposição. COPETTI NETO, Alfredo.  Entre o princípio da utilidade e o princípio da 
maximização da riqueza; ou, o que permanece da filosofia política utilitarista de Geremy Bentham no 
movimento Law and Economics difundido na University of Chicago? Disponível em: 
https://www.fdsm.edu.br/site/posgraduacao/volume271/04.pdf. Acesso em: 29 ago. 2017. Adaptado. 
 
243 JUNQUEIRA, Eliane Botelho. Através do espelho: ensaios de sociologia do direito. Rio de Janeiro: 
Letra Capital, 2001, p. 105. 
 
244 HESSEN, Johannes. Teoria do conhecimento. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 39. 
 
245 JUNQUEIRA, Eliane Botelho. Através do espelho: ensaios de sociologia do direito. Rio de Janeiro: 
Letra Capital, 2001, p. 58. 
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tradição e rejeita outras, compondo um texto a um tempo inovador, polêmico e que 

parece com alguns furos, conforme será oportunamente examinado. 

De todo modo, ele conseguir jungir o pensamento jurídico e o econômico que, 

embora tenham sido combinados em diversos momentos da história das ideias, 

constituíram tradições intelectuais diferentes, com suas respectivas autonomias. Talvez 

uma das importantes contribuições de Posner tenha sido forjar uma aproximação 

analítica entre elas a partir da Law and Economics proposta pelo autor. 

Em livro de 1990, Problems of Jurisprudence,246 Posner abandona a tese da 

maximização da riqueza, passando a defendê-la em conjunto com outros valores, que 

seriam as intuições de Justiça247 do povo estadunidense. Embora não tenha exposto, 

                                                           
246Consultou-se a quarta edição da obra Problems of jurisprudence, de Richard Posner, cuja produção 
original é de 1990. “[...] the American legal tradition is now so variegated, conflicted, and ambivalente 
that a strand of it can easily be found to support either in difficult cases”. POSNER, Richard A. Problems 
of jurisprudence. Harvard: Harvard University Press, 1994, p. 23. 
  
247 POSNER, Richard A.  The ethical and political basis of the efficiency norm in common law 
adjudication. Hofstra Law Review 487 (1980), p. 496 – 497. 
 
“Wealth maximization as an ethical norm has the property of giving weight both to preferences, though 
less heavily than utilitarianism does, and to consent, though less heavily than Kant himself would have 
done. […] it gives weight to the human impulse, apparently genetically based, to share wealth with people 
who are less effective in producing it. These characteristics of wealth maximization are not, as Professor 
Dworkin has suggested, accidental. The perfectly free market, in which there are no third-party effects, is 
paradigmatic of how utility is promoted noncoercively, through the voluntary transactions of autonomous, 
utility-seeking individuals. The system of wealth maximization consists of institutions that facilitate, or 
where that is infeasible approximate, the operations of a free market and thus maximize autonomous, 
utility-seeking behavior. Because utility seeking in a market requires inducing others to enter into 
transactions advantageous to them, wealth is automatically transferred to those who have productive 
assets, whether goods or time. By the same token, those who have no productive assets have no ethical 
claim on the assets of others. This is not necessarily a result that maximizes utility; it is of course 
uncongenial to those who believe that the individual is separable from his endowments of skill, energy, 
and character. It is consistent, however, with a desire, rooted in the principles of autonomy and consent, 
to minimize coercion”. Na chave de leitura de Richard Posner, a eficiência normativa seria a base da ética 
e da política na common law por estar baseada nos princípios da autonomia e do consentimento para 
minimizar a coerção. Note-se que o texto de apoio à discussão é de 1980 e é contraditório com a virada 
pragmática de Richard Posner. 
 
Em crítica a essa noção de “intuições de justiça”, Pedro Pacheco entende que ela estaria ligada a “la 
«naturalidad del mercado», la eficiencia [...] la única lógica posible, convertida en un valor técnico y, por 
ello, incuestionable, presupuesto de toda política legislativa. [...]el problema es que la legitimidade de la 
eficiencia económica recorre por la vía de los hechos, no tanto de la teoría, amplios espacios de la política 
jurídica de nuestros días. Es por la vía de los hechos por la que la aergumentación consecuencialista y el 
análisis coste-beneficio se han introducido en en el proceso de toma de decisiones de los tribunales de 
justicia, y es por la vía de los hechos por la que, por ejemplo, las reformas de la administración de justicia 
vienen traduciendo el primado de la eficiencia. PACHECO, Pedro Mercado. La construcción teórica del 
análisis económico del derecho.Estudios, n. 30, jan./abr. 2002, p. 42. Adiante, o autor faz uma importante 
objeção a Richard Posner: “[...] una vez descubierto que lo real es racional -la racionalidad económica del 
common law-, lo racional -la lógica dela eficiencia económica- debe ser real -reformulando el sistema 
jurídico en su conjunto para hacerlo coherente con dicha lógica. Sin embargo, nada hay de natural en el 
mercado, ni nada hay de natural en la identificación de la conducta económica como el parámetro de la 
racionalidad; son fruto de un proceso histórico, de decisiones y de opciones políticas e ideológicas 
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sistematicamente, quais seriam as razões para a mudança de entendimento,248 ele 

publicou um tributo a Ronald Dworkin, que publicara o artigo Is a Wealth a value? em 

1980 e que teria contribuído para a revisão do percurso teórico de Posner. Ao 

reconhecer o problema, ele passa a sustentar o pragmatismo jurídico. Uma das questões 

irrespondidas dessa mudança de rota é a ausência de esclarecimento do que seriam as 

referidas “intuições de justiça”. 

Ao perquirir o pragmatismo de Posner, Bruno Salama249 sustenta que não se 

trata de um pragmatismo filosófico, mas um praticalismo no sentido de que o americano 

abandonou a possibilidade de haver uma metafísica para o Direito, pois esse seria 

instrumental, mas mesmo o instrumentalismo não poderia ser uma via de mão única 

para o Direito. Assim, se o formalismo jurídico funcionar melhor, ele deve ser adotado. 

                                                                                                                                                                          

concretas y precisas. Creo que este determinismo economicista -que tanto recuerda al tan denostado 
economicismo marxista- no es de recibo en una sociedad que precisamente por padecer el primado de esa 
«ley natural» del cálculo económico y de la eficiencia, alumbra nuevos sujetos y nuevas demandas 
sociales que impugnan esa justicia del mercado y que vienen a plantear que el conflicto hoy no es el de 
eficiência versus justicia sino el de diferentes conceptos de justicia”. PACHECO, Pedro Mercado. La 
construcción teórica del análisis económico del derecho.Estudios, n. 30, jan./abr. 2002, p. 43. 
 
248 “[...] this book is devoted to exploring the basic issues debated by two groups and the issues that grow 
out of those issues. I shall argue against “artificial reason”, against Dworkin´s “right-answer” thesis, 
against formalism, against overarching conceptions of justice such as “corrective justice”, “natural law”, 
and “wealth maximization” - though not against modest versions of these normative systems - but also 
against “strong” legal positivism […]. I shall argue for an “activity” theory of law - the theory that under 
lies Holme´s prediction theory; for behaviorism and therefore against “rich” conceptions of mentalism, 
intentionality, and free will; for the critical as distinct from constructive use of logic; for the idea that the 
judge´s proper aim in difficult cases is a reasonable result rather than a demonstrably right one; and for a 
concept of the judge as a responsible agent rather than as conduit of decisions made elsewhere in the 
political system. More, I shall argue for objectivity as a cultural and political rather than epistemic 
attribute of legal decisions, for balancing rule-of-law virtues against equitable and discretionary case-
specific considerations, for making law more receptive to science - but due awareness of irremediably 
authoritarian character of law, which limits the scope for a scientific ethos in law - and for a 
consequentialist theory of interpretation.  I shall argue in short for a functional, policy-satured, 
nonlegalistic, naturalistc and skeptical, but decidly not cynical, conception of the legal process; in a word 
(although, I fear an inadequate word), for a pragmatic jurisprudence. This is no invention of mine. 
Holmes, Cardozo and the realists were pragmatists”. POSNER, Richard A. Problems of jurisprudence. 
Harvard: Harvard University Press, 1994, p. 26. Esse trecho constitui as diretrizes do pragmatismo de 
Richard Posner. Trata-se de uma “verdadeira declaração de princípios”, ainda que isso soe estranho à 
práxis do autor. Basicamente, ele argumenta em favor do funcionalismo e de uma jurisprudência 
pragmática em oposição à razão teórica, à tese da resposta correta de Ronald Dworkin, ao formalismo; à 
concepções de justiça corretiva, direito natural e maximização do bem-estar; mas também, contra versões 
modestas desses modelos, como o positivismo em sentido forte. 
 
249 SALAMA, Bruno Meyerhof. Direito, Justiça e Eficiência: A Perspectiva de Richard Posner. 
Disponível em:  https://works.bepress.com/bruno_meyerhof_salama/30/download/. Acesso em: 15 fev. 
2019. 
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Daí em diante, três passam a ser as diretrizes de seu pensamento: pragmatismo 

jurídico,250 liberalismo251 e economia.  

Já no texto A problemática da filosofia moral e jurídica, de 1999, e traduzido 

para o português em 2012, Posner diz que o pragmatismo interessa a ele como a 

disposição de basear decisões públicas em fatos e consequências, e não em 

conceitualismos e generalizações.252 Argumenta também em favor da pesquisa empírica 

em Direito, que, segundo ele, é desprezada pelos acadêmicos de Direito; e ainda em 

favor da necessidade de o Direito aceitar os subsídios da Economia e de outras Ciências 

Sociais e do abandono da retórica barroca, para que o trabalho dos juristas seja 

majoritariamente benéfico.253  

Em 2010, após a crise financeira internacional, Richard Posner publica um artigo 

no qual revisa novamente parte de suas posições. O texto, intitulado Como me tornei um 

keynesiano, parece ser uma renúncia das posições liberais defendidas ao longo da 

carreira do autor. Se Bruno Salama254 diz que Posner “jogou a toalha” a partir de 1990, 

                                                           
250 “I use “pragmatic” in its philosophical rather than its lay sense, to refer to the theories of the American 
pragmatist philosophers – notabily Peirce, James, Dewey, Mead, Kuhn and Rorty – and of the European 
philosophers notabily Wittgenstein and Habermas. […] There is enormous diversity within this group. 
[…] To say that one is a pragmatism is to say little. The brand of pragmatism that I like emphasizes the 
scientific virtues (open-minded, no-nonsense inquiry), elevates the process of inquiry, prefers ferment to 
stasis, dislikes distinctions that make no practical difference – in other words, dislikes “metaphysics” – is 
doubtful of finding “objective truth” in any area of inquiry, is uninterested in creating an adequate 
philosophical foundation for its  thought and action, likes experimentation, likes to kick sacred cows, and 
– within the bounds of prudence -  prefers shaping the future to maintaining continuity with the past. So I 
am speaking of an attitude rather than a dogma; an attitud whose “common denominator” is a “future-
oriented instrumentalism that tries to deploy thought as a weapon to enable more effective action”. 

POSNER, Richard A. Problems of jurisprudence. Harvard: Harvard University Press, 1994, p. 27-28. Ao 
se posicionar entre as diferentes teorias pragmáticas, Richard Posner enfatiza as virtudes científicas, a 
experimentação e um instrumentalismo orientado para o futuro que seja capaz de promover ações mais 
efetivas. 
 
251 Esta tese não está de acordo com a posição de Bruno Salama tratada no artigo “Direito, Justiça e 
Eficiência”, já citada neste trabalho, quando ele afirma que um dos pilares do pragmatismo jurídico de 
Posner é o liberalismo clássico. O liberalismo clássico é uma posição superada, mesmo nos Estados 
Unidos da América, desde o advento do New Deal, de Franklin Delano Roosevelt. Ainda que diferentes 
governos e juízes tenham assumido publicamente posições liberais, isso não indica um retorno ao 
liberalismo clássico, cujo conceito, aliás, é controverso. Do contrário, não se admitiria qualquer 
intervenção do Estado na esfera pública, a não ser para a atuação do Estado-Polícia. Outro ponto é que 
“praticalismo” parece conceitualmente pouco rigoroso. Daí a preferência por pragmatismo jurídico. 
 
252 POSNER, Richard. A problemática da filosofia moral e jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 
357 – 358. 
 
253 POSNER, Richard. A problemática da filosofia moral e jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 
326 – 333. 
 
254 SALAMA, Bruno Meyerhof. Direito, Justiça e Eficiência: A Perspectiva de Richard Posner. 
Disponível em:  https://works.bepress.com/bruno_meyerhof_salama/30/download/. Acesso em: 15 fev. 
2019. 
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com a revisão dos pressupostos eficientistas, Luana Heinen255 afirma que o americano 

esnoba qualquer tipo de contribuição intelectual que sugira alternativas ao sistema 

capitalista atual. Ambas as afirmações podem parecer precipitadas, visto que, mesmo 

com as dificuldades da concepção eficientista, que são admitidas pelo próprio Posner, 

ela parece dar conta, de modo razoável, de muitas situações práticas. Já a última parece 

ser revestida de caráter ideológico, pois, se é certo que a objeção de capitalista pode ser 

feita ao autor, também pode ser feita a um texto de teor socializante.  

Seguindo, o texto Como me tornei um keynesiano não é propriamente uma 

subscrição às ideias de John Maynard Keynes, mas reconhece o legado teórico do 

britânico para tentar compreender as dificuldades da economia de mercado hoje, o que 

mostra não dogmatismo e abertura intelectual de Posner. Os detalhes serão examinados 

em tópico próprio.  

O último texto a ser analisado é a entrevista de Richard Posner ao jornal New 

York Times, em 11 de setembro de 2017. Em instigante entrevista, o autor fala das 

dificuldades dos pobres no acesso ao sistema de Justiça e propõe-se a auxiliar 

escritórios de advocacia e núcleos de estágio em Direito, na tarefa de possibilitar o 

acesso à jurisdição a um contingente de pessoas que não têm acesso a esse direito 

fundamental. O texto foi publicado após a sua aposentadoria do cargo de juiz federal, 

ocorrida naquele ano. 

Pelas razões elencadas, antes de iniciar um exame detalhado das contribuições 

do autor nas obras selecionadas, é necessário ter em conta três ordens de coisas para que 

se possa pensar adequadamente em suas contribuições. Primeiro, ele pretende abarcar a 

Common Law dos Estados Unidos da América, ou seja, não tem pretensão global, ainda 

que possa ser pensado em diferentes contextos e situações; segundo, a sua compreensão 

do Direito passou por várias mudanças ao longo do tempo, considerando que da 

publicação da obra seminal Economic Analysis of Law até o presente passaram-se mais 

de quarenta e cinco anos; terceiro, não há apenas um fio condutor analítico na opus 

posneriana.  

                                                                                                                                                                          

 
255 HEINEN, Luana Renostro. Reflexões Pós-Assombro: efeitos da crise financeira sobre Richard Posner 
e os limites de sua posição keynesiana. Disponível em: 
https://portalrevistas.ucb.br/index.php/EALR/article/viewFile/4%20EALR%20360/4%20EALR%20360. 
Acesso em: 15 fev. 2019. 
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Além disso, há limitações teóricas e metodológicas pelo fato de os textos se 

inserirem em zona de fronteira incerta entre o Direito e a Economia; e no interior desse 

campo o caminho se estende, preferencialmente, sob a jurisdição do Direito, sem negar, 

por óbvio, a importância da Economia.  

 

 3. 1 A obra Economic Analysis of Law, de 1973 

O livro em exame é organizado em sete partes. São elas: 1. O Direito e a 

Economia: introdução; 2. O direito comum; 3. Regulação pública do mercado; 4. O 

direito e as organizações mercantis e os mercados financeiros; 5. O direito e a 

distribuição do rendimento e da riqueza; 6. O devido processo legal; 7. A Constituição e 

o sistema federal. 

A primeira parte do livro é estruturada em dois capítulos: a) a natureza do 

raciocínio econômico; b) o enfoque econômico do Direito.  Já a segunda parte versa 

sobre propriedade, direitos e remédios contratuais, o direito familiar e o direito sexual, o 

direito dos quase delitos, o direito penal, e, finalmente, o direito comum, a história do 

direito e a jurisprudência. 

 A terceira parte é dividida em cinco capítulos: 1. A teoria do monopólio; 2. As 

leis anti-monopólio; 3. A regulação da relação de emprego; 4. O serviço público e a 

regulação do meio de transporte coletivo; 5. A eleição entre a regulação e o Direito 

comum. A quarta parte, por sua vez, estuda as corporações, o financiamento e a 

falência, bem como os mercados financeiros. 

A quinta parte examina: a) as desigualdades de rendimento, a justiça distributiva 

e a pobreza; b) a tributação; c) a transmissão da riqueza com a morte. A sexta parte, que 

se ocupa do devido processo legal, possui cinco capítulos: 1. O mercado, o sistema 

adversarial e o processo legislativo como métodos de designação de recursos; 2. O 

processo de elaboração das regras legais; 3. Procedimento civil e penal; 4. A prova; 5.  

A aplicação da lei e o processo administrativo. 

A sétima e última parte cuida da natureza e das funções da Constituição; o 

devido processo econômico; a economia do federalismo; a discriminação racial; a 

proteção dos mercados livres nas ideias e na religião; buscas, confiscos e 

interrogatórios. 

Da exposição do Sumário vê-se que se trata de obra vasta e muito complexa, que 

coloca problemas de difícil resolução. Uma reflexão, mesmo que breve, sobre o ponto 

de partida do autor leva a perceber o esforço cognitivo de constituir um campo de saber 
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que é uma tarefa ainda não realizada, que é a de uma teoria da racionalidade jurídico-

econômica. Talvez, por isso mesmo, o texto não proponha caminhos cerrados, mas, 

antes, são enfoques parciais desse problema, que sugerem pistas de compreensão. 

  Em linhas gerais, a obra aponta para questões epistemológicas, teóricas e 

metodológicas, implicando um questionamento sobre o Direito e seus pressupostos. O 

problema epistemológico diz respeito a uma suposta ausência de objetividade científica 

da Jurisprudência, que poderia ser decantada com o auxílio do raciocínio econômico. 

Como modelo de compreensão, a teoria deve fornecer à técnica não um repositório 

abstrato, mas considerar as condições reais e concretas de realização do Direito. Por isso 

mesmo que se rejeita o enquadramento metodológico do formalismo jurídico, que 

institui um tecnicismo que negligenciaria a praxeologia do Direito.   

Na primeira fase de seu pensamento, exposta no livro em análise, Posner explora 

um trajeto que permita articular Direito e Economia por meio da noção de alocação 

eficiente de recursos256 em uma economia de mercado.  

À época da primeira edição, em 1973, ele pouco se dedicou aos fundamentos 

filosóficos da Law and Economics, partindo de um pressuposto naturalizado de que a 

base normativa da teoria econômica se associava ao utilitarismo. O autor ainda não 

desenvolvera o conceito normativo de maximização de riqueza.257 258  

Aqui é que entram os conceitos de recurso, trabalho, pobreza e escassez, que 

inovam a paisagem existente acerca do caráter natural e de essência do homem e da 

natureza, cedendo lugar à visão do homem como talento e capacidade, erigindo o homo 

economicus, em que a riqueza passa a ser vista como um bem em si mesma. O resultado 

é uma representação da vida econômica baseada não mais no empirismo ou no senso 

comum, mas em princípios econômicos, como se a Economia fosse uma espécie de 

                                                           
256

 Repare-se que uma das questões pioneiras da ciência econômica foi a tentativa de estabelecer um 
critério para definir a alocação eficiente de recursos. A eficiência alocativa, tal como utilizado por Coase 
em sua teoria dos custos de transação, diz respeito à produção certa ou adequada de determinada 
quantidade de produto ou serviço e relaciona-se com a lei básica de oferta e demanda, bem como com a 
oscilação de preços no mercado. 
 
257 MATHIS, Klaus. Efficiency instead of justice? Searching for the philosophical foundations of the 
Economic Analysis of Law. Law and Philosophy Library 84.  New York: Springer, 2009, p. 145. 
 
258 Uma possível crítica a essa posição se relaciona ao sentido de funcionalização do direito, ou seja, 
busca na antropologia do homem-máquina 258 o entendimento adequado do direito moderno. 
DOMINGUES, Ivan.  O grau zero do conhecimento: o problema da fundamentação das ciências 
humanas. São Paulo: Loyola, 1999, p. 231. 
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Física da sociedade,259 que estendeu o paradigma newtoniano à Economia.260 Parece 

que Richard Posner pretende, pelo menos em parte, estendê-la ao Direito. 

Ainda nos anos 1970, essa linha de argumentação alcança grande repercussão. 

Muitas faculdades de Direito dos Estados Unidos da América contratam economistas 

como professores, quer exclusivos, quer em parceria com o Departamento de Ciências 

Econômicas. Espraia-se a importância do conhecimento econômico para fora do meio 

universitário. Governos passam a ter como referência esses estudos, particularmente no 

que concerne a mecanismos de regulação. Na outra ponta, tribunais passam a aceitar 

argumentos de caráter econômico apresentados em juízo em relação aos efeitos das 

decisões tomadas,261 que poderiam tornar-se coerentes se observassem a eficiência 

econômica, o que foi ponto de partida para a construção de literaturas de Análise 

Econômica do Direito em diferentes perspectivas teóricas.262 

Adentrando o estudo do texto no que importa a este trabalho, Richard Posner 

considera a primeira e a terceira partes as principais do livro,263 sendo a primeira por 

firmar o terreno do debate, e a última, por avançar teoricamente no debate sobre 

monopólio. Contudo, não é o autor o primeiro a ostentar a necessidade de diálogo entre 

Direito e Economia. Na verdade, trata-se de um construto teórico do século XVIII264 

que repetiria algo existente há dois mil anos na tradição filosófica.265  Apesar disso, no 

estágio atual, ela poderia contribuir para a quantificação de atividades humanas.   
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 DOMINGUES, Ivan. O grau zero do conhecimento: o problema da fundamentação das ciências 
humanas. São Paulo: Loyola, 1999, p. 226. 
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 DOMINGUES, Ivan. O grau zero do conhecimento: o problema da fundamentação das ciências 
humanas. São Paulo: Loyola, 1999, p. 240. 
 
261 MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stéphane. Análise econômica do Direito. São Paulo: Atlas, 2015, p. 
12. 
 
262 WAGNER, Richard E. Economic Efficiency and the Law: distinguishing form from substance. In: 
MARCIANO, Alain; RAMELLO, Giovanni Battista (editors) Law and Economics in Europe and the U.S: 
the legacy of Juergen Backhaus. New York: Springer, 2016, p. 17. 
 
263 A tese examina apenas as partes primeira e terceira do livro. O critério de escolha é atribuído ao autor 
do livro que considera como principais esses dois trechos. 
 
264 LOPES, José Reinaldo Lima. Direito e economia: os caminhos do debate. In: LIMA, Maria Lúcia 
L.M. Padua. Direito e Economia: 30 anos de Brasil, v. 1.  São Paulo: Saraiva, FGV, 2012, p 233. 
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Retomando, a primeira parte do livro descortina El Derecho y la Economía: 

Introducción. 266 Nessa parte o autor conceitua a Economia como a ciência da escolha 

racional em um mundo em que os recursos são limitados em relação às necessidades 

humanas.267 Desse ponto de vista, a tarefa da Economia consistiria na exploração das 

implicações de supor que o homem procura, de modo racional, aumentar ao máximo 

seus fins e satisfações. Contudo, a maximização racional não se confundiria com o 

cálculo consciente, pressupondo-se não ser a Economia uma teoria da consciência.268  

Um dos conceitos de partida da obra é que “el hombre se esfuerza por aumentar 

racionalmente al máximo la utilidad em todas las áreas da vida, no sólo en sus assuntos 

económicos”,269 que é uma ideia de Jeremy Bentham e que recebeu pouca atenção dos 

economistas até os decênios de 1950 e 1960.270  

Nesse cenário é que Richard Posner desenvolve a noção de custo.271 Se, para o 

economista, o custo é o “custo de oportunidade”, ou seja, empregar um recurso é um 

modo de impedir seu uso por outrem, essa discussão poderia ajudar a eliminar a falácia 

                                                           
266 POSNER, Richard A. El análisis económico del derecho.  México: FCE, 2007, p. 24. 
 
267 POSNER, Richard A. El análisis económico del derecho.  México: FCE, 2007, p. 25. 
 
268 POSNER, Richard A. El análisis económico del derecho.  México: FCE, 2007, p. 25 - 26. 
 
269 POSNER, Richard A. El análisis económico del derecho.  México: FCE, 2007, p. 26. 
 
270 POSNER, Richard A. El análisis económico del derecho.  México: FCE, 2007, p. 26. 
 
271 Ao examinar o conceito de custo-benefício, Richard Posner entende que “há uma variedade de 
significados e usos. No nível mais alto de generalidade é virtualmente sinônimo de economia do bem-
estar (Amartya Sen), isto é, economia usada normativamente para fornecer orientação para a formação de 
políticas, público (o domínio mais comum do termo) ou privado. No outro extremo da escala de 
generalidade, o termo denota o uso de Kaldor-Hicks (maximização da riqueza e não maximização da 
utilidade) conceito de eficiência para avaliar projetos governamentais, como a construção de uma represa 
ou a aquisição de um sistema de armas; subvenções governamentais, como subsídios para pesquisa 
médica; regulamentações governamentais, incluindo apenas os regulamentos administrativos que tratam 
da saúde, do meio ambiente e de outras atividades altamente regulamentadas, mas também estatutos e 
doutrinas e decisões de direito comum. A última - a lei comum - tem sido o foco do meu próprio interesse 
na análise de custo-benefício. [...] Não afirmo, porém, que seja útil para todas as questões de política 
pública. Ao longo de um diferente eixo de definição, o termo análise de custo-benefício pode se referir a 
um método de avaliação pura, conduzido totalmente sem considerar o possível uso de seus resultados em 
uma decisão; ou a uma entrada em decisão, com o tomador de decisão livre para rejeitar os resultados da 
análise com base em outras considerações; ou ao método exclusivo de decisão. Quando usada no último 
sentido, como em minha defesa do uso da análise de custo-benefício para orientar a tomada de decisão em 
lei comum, a abordagem de Kaldor-Hicks (se essa for a forma de análise de custo-benefício usada) deve 
ser defendida por causa de suas inadequações normativas bem conhecidas. Mas quando o custo-benefício 
análise é meramente um insumo para a decisão, e ainda mais claramente quando se trata de um exercício 
puro de erudição, não há necessidade de insistir em sua adequação como princípio normativo, desde que a 
eficiência no sentido de Kaldor-Hicks seja aceita como um princípio normativo”. POSNER, Richard A. 
Cost-benefit analysis definition, justificaton and comment on conference papers. The Journal of Legal 
Studies, Vol. 29, No. S2 (June 2000), p. 1153-1155. 
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de que a Economia se ocupa de dinheiro. Para o autor, essa asserção seria equivocada na 

medida em que a Economia trata do uso dos recursos, sendo o dinheiro só um direito 

sobre os recursos.272 Isso porque o economista distinguiria entre as transações que 

afetam o uso dos recursos, independemente de o dinheiro mudar ou não de mãos e das 

transações puramente pecuniárias, como os pagamentos de transferência. Em uma 

apreciação mais detalhada, o estadunidense sustenta que a transferência diminui o 

acervo de recursos, reduzindo o poder de compra do receptor. Dito de outro modo, seria 

um custo privado, e não um custo social, tendo em vista que o primeiro reordenaria a 

riqueza da sociedade, e o último diminuiria essa riqueza.273  

Esses pressupostos explicam as bases teóricas e metodológicas da Law and 

Economics, de Richard Posner. Seu modelo expositivo toma como referência a função 

não redistributiva do Direito Privado, que, por sua vez, entronca na tradição econômica 

clássica da modernidade. 

A consideração anterior subentende a problemática fundamental dessa etapa do 

pensamento de Posner. Parte-se da ideia de que as pessoas racionais baseiam suas 

decisões em expectativas de futuro, e não no passado. Se elas permitirem que eventuais 

lamentações sobre o passado governem as decisões, haveria prejuízo na capacidade das 

pessoas em forjar em seus próprios caminhos,274  

Suscita-se, nesse ponto, que a racionalidade é limitada e não pode ser medida 

por um critério pragmático de sobrevivência. Ela não daria conta de problemas como o 

risco, o oportunismo e a assimetria informativa nos contratos. Haveria, portanto, uma 

confiança excessiva em uma teoria econômica coesa, que poderia fornecer uma chave 

universal, o que leva à necessidade de reflexão sobre uma Economia “canônica”, 

baseada em uma fé no equilíbrio geral das transações.275 Dessas críticas não escapam o 

institucionalismo e a teoria da escolha pública, a serem examinadas em tópico próprio. 

A introdução de finalidades jurídico-econômicas assinalara um reforço positivo 

ao estudo da Economia que fosse capaz de fornecer suporte teórico e analítico ao 

Direito, enfraquecendo a autonomia do campo jurídico. Nesse sentido, a teoria da 

eficiência alocativa na circulação e na afetação de produtos é uma solução institucional 
                                                           
272 POSNER, Richard A. El análisis económico del derecho.  México: FCE, 2007, p. 29 - 30. 
 
273 POSNER, Richard A. El análisis económico del derecho.  México: FCE, 2007, p. 29 - 30. 
 
274 POSNER, Richard A. El análisis económico del derecho.  México: FCE, 2007, p. 31. 
 
275 ARAÚJO, Fernando. Teoria económica do contrato. Coimbra: Almedina, 2007, p. 100 – 101; p. 103. 
Adaptado.  
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que constitui um quadro referencial, estabilizador e propiciador das transações com 

minimização de custos276, aberta à reconsideração de possibilidades em um mercado 

que identifica as partes e a vontade conjectural nas transações.  

 Aqui reside, porém, uma questão cuja análise mereceria aprofundamentos 

teóricos que não têm cabimento no contexto deste trabalho.  O que se quer é mapear a 

produção intelectual do autor e seus contributos nas diferentes etapas de seu 

pensamento. Contudo, o problema não deixará de ser equacionado em seu aspecto 

central, que reconduz à discussão sobre as tarefas da Economia em um Estado 

constitucional, que não pode ser simplificada a uma leitura estritamente liberal (no 

sentido de privilegiar as transações privadas).    

Essa constatação pode servir como recorte conceitual e na compreensão de 

vocábulos centrais na obra Análisis económico del derecho, seja no plano normativo, 

econômico e político. As noções de valor, utilidade e eficiência, que importam em um 

selo posneriano, não invalidam as sugestões originais do autor, que apresenta uma 

inteligente capacidade de resolução de problemas. Mais do que isso, ele colabora na 

construção de um modo de pensar a articulação dessas questões, o que não o exime das 

debilidades apontadas. 

Feitas essas ressalvas, há um entrelaçamento de valor, utilidade e eficiência no 

texto. O que ele pretende salientar é a dificuldade dos economistas em definir essas 

concepções.277 Nesse momento, a economia é definida como a teoria da escolha 

racional, e a economia do Direito poderia ocupar-se do comportamento estratégico 

racional, como uma técnica analítica importante da teoria econômica.278 Essa conferiria 

ao Direito questionáveis conceitos operatórios, que ensejariam uma nova dimensão 

                                                           
276 ARAÚJO, Fernando. Teoria económica do contrato. Coimbra: Almedina, 2007, p. 95.  
 

277 Aqui, ele escreve: “[l]as objeciones contra el utilitarismo y[...] contra la atadura del del concepto de 
eficiencia a la ética utilitaria han llevado muchos economistas a una definición de la eficiencia que 
confina el término a los resultados de las transacciones voluntarias. [...] Entonces se disse que la 
asignación de los recursos que se produce por la transacción es superior en el sentido de Pareto a la a 
asignación de recursos existente antes de la transacción. Una trasacción superior en el sentido de Pareto (o 
“mejoramiento”de Pareto) es aquella que mejora la situación de uma persona por lo menos, y que no 
empeora la situación de nadie”. [...] Pero es también una elección contraria a la posición liberal. [...]  Otra 
objeción contra la superioridade del criterio de Pareto es que tiene pocas aplicaciones em el mundo real 
porque la mayoría de las transacciones [...] tiene efectos sobre terceros. POSNER, Richard A. El análisis 
económico del derecho.  México: FCE, 2007, p. 38 - 39. Paradoxalmente, há uma desvalorização da 
teoria quando essa restringe a dizer o que não é “valor”, “utilidade” e “eficiência”. A definição pelo “não” 
torna o texto vago e dificulta a compreensão desses conceitos no marco teórico do autor.  

278 POSNER, Richard A. El análisis económico del derecho.  México: FCE, 2007, p. 52 – 53. 
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teórica na medida em que o aspecto jurígeno é diminuído pela legitimação de uma teoria 

econômica amparada na substantividade do caráter ontológico das transações que 

transmutam o cidadão em jogador (teoria dos jogos) ou em consumidor (teoria da 

escolha pública). 

Por isso é que uma teoria econômica do Direito não capta toda a complexidade 

dos fenômenos que pretende esclarecer.279 Porém, seu déficit de realismo no sentido da 

totalidade descritiva estabelece as próprias condições da teoria e do seu papel 

explicativo, que mostraria capacidade para compreender a realidade.280  

A terceira parte do livro Regulación pública de Mercado, inicia-se com uma 

abordagem sobre a teoria do monopólio. Nela o autor desenvolve um debate sobre 

regulação econômica associada a uma abordagem da teoria do monopólio (IX), das leis 

antimonopólicas (X), a regulação pública do emprego (XI), o serviço público e a 

regulação do meio de transporte coletivo (XII) e a escolha entre regulação e direito 

comum (XIII). 

A teoria econômica da regulação começa nos anos 1970, com a publicação do 

artigo The Theory of Economic Regulation, de George Stigler,281 que pretendia explicar 

o comportamento político com base na teoria econômica. Já em 1969, Richard Posner 

escrevera o artigo Natural Monopoly and Its Regulation: A Reply 282 em resposta ao 

Professor Comanor, a partir de um texto de George Stigler e Claire Friedland que 

estudaram os efeitos da tributação sobre regulação de energia elétrica. Nas palavras do 

estadunidense, o Professor Comanor seria crítico do artigo por não compreender a 

importância da pesquisa empírica realizada pelos autores, bem como a dificuldade de 

análise da questão apenas por meios jurídicos-formais. 

Na referida data, Posner rejeitava a ideia de que agências tomassem decisões 

com base no interesse público, ou, que a expressão “serviço público” fosse uma espécie 

                                                           
279 POSNER, Richard A. El análisis económico del derecho.  México: FCE, 2007, p. 46. Muitas vezes, a 
vulgata que se faz de Richard Posner dá a entender que a economia é a chave para a resolução dos 
problemas jurídicos. O próprio autor reconhece os obstáculos a uma teoria econômica do Direito. De 
outro lado, afirma que o papel da teoria não é descrever e muito menos prescrever a realidade, mas 
explicá-la. Nesse aspecto parece acertada a posição do autor. 
 
280 POSNER, Richard A. El análisis económico del derecho.  México: FCE, 2007, p. 47. 
 
281 STIGLER, George J. The Theory of Economic Regulation. Bell Journal of Economics, The RAND 
Corporation, 197, v. 2 (1), p. 3-21, Spring. 
 
282 POSNER, Richard A. Natural Monopoly and Its Regulation: A Reply. Disponível em: 
https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2883&context=journal_articles. Acesso 
em: 20 jun. 2019. 
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de varinha de condão283 que fizesse com que os reguladores atuassem em prol do bem 

público. Se as agências dispunham de condições para promover fins privados, não 

haveria controle social efetivo sobre a regulação. 

No livro de 1973, Richard Posner entende que a função primordial do direito, em 

uma perspectiva econômica, é modificar a estrutura de incentivos. Se é certo que ela 

afeta a vida das pessoas, então o direito não poderá ordenar o impossível, porque uma 

ordem impossível não implicará em mudança de comportamento.284 Deve haver uma 

distinção entre uma ordem impossível de cumprir e uma sanção jurídica porque o custo 

de evitar a primeira é maior do que o custo da sanção. Aspecto crucial ao direito é o 

adimplemento e havendo descumprimento de uma das partes, um judiciário 

independente deveria restituir à situação original. Não é demais lembrar que a teoria do 

feixe dos contratos, de Ronald Coase, já mencionada nesta tese, também foi um 

contributo para a formação da teoria da regulação econômica.   

Nota-se, pelo exemplo acima, que a regulação em Posner está associada à 

microeconomia e à economia industrial.285 Seguindo a investigação, na teoria da 

regulação econômica um importante conceito de partida é o de eficiência. Há três 

modos de compreender essa eficiência: a) no caráter produtivo; b) no viés distributivo; 

c) na forma alocativa. De forma geral, o primeiro modo traduz-se no custo mínimo e no 

rendimento máximo; o segundo, na capacidade de a concorrência eliminar ganhos 

temporários de agentes econômicos individuais e de rendas monopolísticas; no terceiro 

modo, observa-se que há eficiência econômica quanto maior a quantidade de transações, 

o que gera maior renda.  

Outro importante conceito para a regulação é a “falha de mercado”, que ocorre 

quando não há equilibrío de oferta e demanda de bens e serviços. Admitindo-se a 

                                                           
283 POSNER, Richard A. Natural Monopoly and Its Regulation: A Reply. Disponível em: 
https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2883&context=journal_articles. Acesso 
em: 20 jun. 2019. 
 
284 POSNER, Richard A. El análisis económico del derecho.  México: FCE, 2007, p. 420. 
 
285 POSNER, Richard A. El análisis económico del derecho.  México: FCE, 2007, p. 441: “El principal 
argumento em favor del monopolio como um procedimento para estimular la inovacción es que la 
remuneración de una innovación exitosa y la minimización del costo es a menudo mayor para el 
monopolista, ya que el éxito del vendedor competitivo puede ser duplicado pronto por sus rivales. Es la 
preocupación por la pronta duplicación lo que ha llevado al otorgamiento de la protección de las patentes, 
pero como sabemos, las patentes están limitadas en el tiempo y en el espacio. Dicho de otro modo, el 
monopolista es más capaz que la empresa competitiva para internalizar las externalidades, incluyendo las 
de información, que es em lo que consistem los inventos”. 
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existência das falhas de mercado,286 o desafio regulatório é desenhar modificações no 

mercado de modo que os produtores possam lucrar, e os consumidores tenham acesso a 

bens e serviços de qualidade. Isso sugere uma ultima ratio reguladora para as tensões 

existentes entre interesses privados e públicos, que expõe limitações à ideia de 

equilíbrio de longo prazo. 287 288 

Conforme o exposto, há óbices a uma alocação pareto-eficiente (quando há 

melhora de situação de, pelo menos, uma pessoa e não piora a situação de outrem)289 

que remete a uma inexistente “cristalização” de equilíbrio, como se essa fosse 

caracterizada por uma essência. Seu propósito seria erguer o dado “equilíbrio” como um 

a priori constitutivo das relações sociais, o que aduz a necessidade de submeter esse 

conceito a revisões críticas.  

Tomando na devida conta as críticas a Pareto, não se recusa a eficiência como 

princípio jurídico e preceito econômico. O que se indaga é a Economia como uma 

aporia científica e o risco de o Direito tornar-se um devaneio político-constitucional 

que, de certo modo, transparece no texto de Richard Posner.290 Mesmo assim, uma 

teoria econômica do Direito tem potencial para alterar noções preconcebidas no sentido 

                                                           
286 As denominadas falhas de mercado aduzem os seguintes questionamentos: por que o mercado falha? 
Mais especificamente: o mercado falha? Será que as falhas de mercado não estão relacionadas à própria 
dinâmica de funcionamento do mercado? As respostas a essas questões envolvem debates sobre mercado 
e competição.  Na visão do mercado como lócus da eficiência, representada pela teoria econômica 
neoclássica e suas extensões: a economia dos custos de transação e nova economia institucional (ainda 
que elas abordem aspectos distintos do mercado), que estão baseadas no critério da eficiência, seja 
alocativa, definida a partir de critérios técnicos de combinação e uso eficiente dos recursos, ou 
transacional, definida pelos custos de transação e pelas instituições. Por fim, a teoria econômica 
neoclássica é apresentada a partir da perspectiva marginalista (Léon Walras) ou como um fenômeno 
empírico (Alfred Marshall). Já a economia dos custos de transação (que está presente na abordagem da 
obra “El análisis económico del derecho”, de Richard Posner) apresenta uma teoria social dos mercados, 
seja porque define o mercado como uma instituição social que facilita a troca (Ronald Coase), seja porque 
entende o mercado uma instituição social distinta (Douglas North). MEIRELLES, Dimária Silva e. 
Teorias de mercado e regulação: por que os mercados e o governo falham? Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-39512010000400006. Acesso em: 21 jun. 
2019. Adaptado. 
 
287 ARAÚJO, Fernando. Teoria económica do contrato. Coimbra: Almedina, 2007, p. 99. Adaptado. 

 
288 Ainda que Ronaldo Riani apresente Posner como teórico de um modelo regulador benenvolente-
capturado, o que seria uma análise econômica pouco sofisticada, o estadunidense não ignora os modelos 
de Sam Peltzman, de Gary Becker e o de George Stigler. Todos eles são examinados no livro. Consulte-
se: FIANI, Ronaldo.  Teoria da regulação econômica: estado atual e perspectivas futuras. Disponível em: 
http://cac-php.unioeste.br/cursos/toledo/historiaeconomica/teoriaregulacao.pdf. Acesso em: 20 jun. 2019. 
 
289 POSNER, Richard A. El análisis económico del derecho.  México: FCE, 2007, p. 39. 
 
290 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. A historicidade como “topos” categorial da teoria da 
constituição e do constitucionalismo. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes. “Brancosos” e 
interconstitucionalidade. Itinerários dos discursos sobre a historicidade constitucional.  Coimbra: 
Almedina, 2008, p. 28. Adaptado. 
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de elaborar hipóteses testáveis sobre um amplo espectro de fenômenos sociais e para 

alargar o conhecimento sobre o mundo.291 

Por fim, a eficiência é um dos aspectos centrais na formulação de políticas pelo 

Estado ao alocar os recursos (que são escassos) de modo eficiente às atividades que 

assegurem retornos sociais elevados,292 sobretudo em relação às políticas regulatórias, 

distributivas, redistributivas e constitutivas.293 Para que a regulação de mercado 

funcione adequamente, seria indispensável um Judiciário que se preocupe com a 

alocação eficiente e com a administração de riscos, o que tem sido pouco compatível 

com a prática profissional do Direito no País e que encontra limite adequado no 

dirigismo constitucional.294   

                                                           
291 POSNER, Richard A. O movimento análise econômica do Direito. In: TEIXEIRA, Anderson 
Vichinkeski; OLIVEIRA, Elton Somensi. Correntes contemporâneas do pensamento jurídico. Barueri: 
Manole, 2010,  cap. 13, p. 293. 
 
292DIAS, Reinaldo; MATOS, Fernanda. Políticas públicas: princípios, propósitos e processos. São Paulo: 
Atlas, 2012, p. 17.  
 
293 DIAS, Reinaldo; MATOS, Fernanda. Políticas públicas: princípios, propósitos e processos. São Paulo: 
Atlas, 2012, p.18. Adaptado. Regulatórias: estabelecem o controle, regulamento e padrões de 
comportamento de determinadas atividades políticas tais como: setores econômicos, serviços, leis 
ambientais telecomunicações, códigos de trânsito, regras de tráfego aéreo e defesa do consumidor.  
Distributivas: estimulam setores e atividades já existentes, com isenções tarifárias, concessão de 
subsídios, incentivos e renúncias fiscais. Redistributivas: intervém na estrutura econômica e social por 
meio de mecanismos que diminuam as desigualdades, como programas de previdência e seguro-
desemprego.  Constitutivas: distribuição de competências, regras das relações intergovernamentais e de 
participação da sociedade em decisões públicas.  

 

294 Em outra linha de argumentação, Armando Pinheiro argumenta que sistemas judiciais, ao não 
funcionarem a contento, são óbices ao crescimento econômico e estimulam o emprego ineficiente de 
recursos, distanciando-se das melhores práticas de atuação. Nesse fluir, os altos riscos e custos de 
transação afetariam a alocação de recursos.  Alega, também, que contratos e os direitos de propriedade 
não são apropriadamente garantidos e que empresas teriam a eficiência afetada em razão do judiciário 
segmentar o mercado a ponto de reduzir de modo significativo a competição. Esse problema é atribuído 
ao arcabouço institucional e à prática dos juízes. Procedem as críticas do economista? Sim e não. Em 
relação primeira resposta, há diversas concepções sobre o sentido jurídico-econômico de eficiência. Em 
direito, muitas delas prestigiam exclusivamente o aspecto normativo, tornando o debate opaco ou 
claudicante, o que mereceria uma análise mais acuidada. A indagação do autor, ainda que capte diversos 
problemas, naturaliza uma questionável concepção de eficiência. Em relação à segunda, há reservas a 
serem feitas. 1. Não se pode atribuir o problema ao arcabouço institucional mesmo porque as regras não 
permitem aos juízes decidirem o que quiserem. 2. Talvez o autor tenha razão ao criticar a prática dos 
juízes, mas há uma indefinição jurídico-conceitual sobre o significado da expressão. Mais grave ainda é 
sustentar que as decisões dependem exclusivamente da vontade ou do ponto de vista dos juízes. 
PINHEIRO, Armando Castelar. Impacto sobre o crescimento: uma análise conceitual. In: PINHEIRO, 
Armando Castelar (org.). Judiciário e economia no Brasil. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas 
Sociais, 2009, p. 8. Disponível em: http://www.precog.com.br/bc-texto/obras/castelar-
9788579820199.pdf. Acesso em: 22 jun. 2019.   
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Pelo exposto, parece haver um equívoco na posição do crítico,295 que é 

sintomática entre autores brasileiros que não distinguem as diferentes fases do 

pensamento posneriano. Isto não faz o autor inatacável, pois a sua teoria apresenta 

limitações, não sendo possível atribuir-lhe um poder explicativo que muitas vezes lhe 

falta. No entanto, o embate precisa observar certos pressupostos para que as questões 

possam ser deslindadas.  

Um dos desafios com o qual se defronta com a leitura da obra é a dificuldade de 

sintetizar a riqueza das ideias expostas, tal a sua densidade e profundidade. Seria a 

Economia superior ao Direito? No direito brasileiro, a resposta é clara. Não obstante, a 

abordagem do autor propõe um recolocar de problemas e, igualmente, de proposições 

que exerceram e exercem influência significativa sobre gerações de juristas, em que 

pesem os equívocos do autor e sobre o autor.  

  

3. 2 O livro Economia da Justiça, de 1981 

 

Em 1979, Richard Posner publica o ensaio Utilitarianism, Economics and Legal 

Theory, que esboça, pela primeira vez, a ideia da maximização da riqueza como um 

princípio ético que deveria formar uma base de valor para análise econômica,296 em uma 

tentativa de se dissociar do utilitarismo.297 

Ainda que o conceito não seja particularmente consistente, ele oferece insights 

acerca da eficiência e, ao mesmo tempo, discute as limitações da análise econômica do 

Direito.298 Essa concepção será externada em várias publicações durante a década de 

1980, e uma delas é a obra Economia da Justiça, em inglês The Economics of Justice, 

que foi originariamente publicada pela Havard University Press, em 1981. 

 Traduzido para o português em 2010, por Evandro Ferreira e Silva e publicada 

pela Editora Martins Fontes, de São Paulo, o texto é distribuído em quatro partes e 

catorze capítulos, além de um texto introdutório que expõe o plano do livro intitulado 

                                                           
295

 LOPES, José Reinaldo Lima. Direito e economia: os caminhos do debate. In: LIMA, Maria Lúcia 
L.M. Padua. Direito e Economia: 30 anos de Brasil, v. 1.  São Paulo: Saraiva, FGV, 2012, p 256. 

 
296 MATHIS, Klaus. Efficiency instead of justice? Searching for the philosophical foundations of the 
Economic Analysis of Law. Law and Philosophy Library 84.  New York: Springer, 2009, p. 143. 
 
297MATHIS, Klaus. Efficiency instead of justice? Searching for the philosophical foundations of the 
Economic Analysis of Law. Law and Philosophy Library 84.  New York: Springer, 2009, p. 144. 
  
298 MATHIS, Klaus. Efficiency instead of justice? Searching for the philosophical foundations of the 
Economic Analysis of Law. Law and Philosophy Library 84.  New York: Springer, 2009, p. 143. 
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Uma introdução econômica do comportamento não mercadológico. Em sequência, a 

temática da primeira parte é Justiça e Eficiência, organizado em três capítulos, quais 

sejam: 1. Blackstone e Bentham; 2. Utilitarismo, economia e teoria social; 3. Os 

fundamentos éticos e políticos da maximização da riqueza. 

A segunda parte - As origens da justiça - é estruturada em quatro capítulos. São 

eles: 1. A versão homérica do Estado mínimo; 2.  Uma teoria da sociedade primitiva; 3. 

A teoria econômica do direito primitivo; 4. Retribuição e outros conceitos penais afins. 

Seguindo o passo, a terceira parte, nomeada Privacidade e os interesses a ela 

vinculados contém três capítulos, quais sejam: 1. Privacidade como sigilo; 2. Uma visão 

mais ampla da privacidade; 3. Violação da privacidade na jurisprudência da suprema 

corte. 

Por último, a quarta parte - A Suprema Corte e a discriminação -  aduz três 

capítulos: 1. O direito e a economia da discriminação; 2. O caso DeFunis e a 

discriminação reversa; 3. Bakke, Weber e além.  

O fio condutor da obra, em suas diferentes partes e capítulos, tem como 

argumento principal o problema do critério da eficiência como justiça, sendo que neste 

trabalho a análise recairá sobre a Parte I, nomeada Justiça e Eficiência, estruturada em 

três capítulos. 

O debate William Blackstone - Jeremy Bentham, no século XVIII, é o ponto de 

partida para a compreensão das categorias “direitos fundamentais”, “utilitarismo”, 

“justiça e eficiência”. No intróito, o autor destaca ressalvas em relação ao utilitarismo 

em perspectiva histórica, sugere a distinção entre Economia e utilitarismo e traça uma 

acusação à Bentham, cujo pensamento teria sido construído em “antipatia”299 a 

Blackstone.   

Deve-se ter serenidade em relação à suposta desavença. As discussões podem 

esclarecer o que pensavam os dois autores, mas diferentemente do que insinua Posner, é 

estranho proceder a uma tarefa de interpretação ad hominem que atribui clareza e 

concisão300 a Blackstone e o desejo de vender projetos de reforma,301 de Bentham. 

Talvez nesse ponto haja um lapso que oculte as preferências não ditas do autor. 

                                                           
299 POSNER, Richard A. A economia da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 16. 
 
300 POSNER, Richard A. A economia da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 18 - 19. 
 
301 POSNER, Richard A. A economia da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 43. 
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Seguramente, essa estratégia discursiva é feita à custa de déficit analítico. Um 

exemplo pode ser lido na página 45 da edição brasileira, de 2010, em que Richard 

Posner defende textualmente, sem cerimônia:302 

[..] Bentham via na ignorância ou desorientação das pessoas que estavam no 
poder o principal obstáculo à execução de reformas; se ao menos pudesse 
iluminar a mente delas, as reformas por ele sugeridas seriam prontamente 
implementadas. Além disso, pensava que as raízes da desorientação intelectual 
estavam na falta de precisão linguística. A linguagem figurada, acima de tudo, 
era o escudo que impedia as pessoas de reconhecer os equívocos das crenças 
habituais. Seu ódio a Blackstone pode ter derivado em parte da maestria com 

que este usava as metáforas e outras figuras de linguagem.  

Todavia, Posner tem certa razão em identificar trechos de falsa argumentação de 

Bentham como recurso ofensivo.303 Além disso, ele sustenta a provisoriedade da análise 

feita sobre o filósofo inglês. O mesmo não se dá com o modo engenhoso como ele 

conclui pelo caráter iracundo de Jeremy Bentham, o que pode ser sinal de fraqueza, e 

não de robustez teórica. Ademais, o exame das personalidades individuais de 

Blackstone e Bentham parece ser irrelevante para uma adequada interpretação de suas 

ideias principais. 

No tópico dedicado à fraqueza de Bentham como pensador, Richard Posner 

acerta no foco. Com efeito, são a ampla elasticidade do princípio da utilidade (que o 

torna pouco aplicável às políticas públicas), o desinteresse pelo estudo empírico e a 

defesa da maleabilidade do homem e das instituições sociais304 os principais aspectos 

críticos de sua teoria.  

Com uma base antropológica de pouca fleuma acadêmica, o autor sustenta a 

common law como um repertório datado de tempos imemoriais que seria reconstruído 

pelo juiz inglês moderno, devolvendo-o à sua forma saxã original. Esse pressuposto 

mitologizado atribuiria ao magistrado a função de reformador político.305    

Uma aproximação crítica cuidadosa permite observar que o autor desenvolve 

uma retórica tendente a demonstrar a eficiência da common law, o que poderia ser 

                                                           
302 POSNER, Richard A. A economia da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 45. 

 
303 São exemplos: “Sua mão foi criada para ornamentar e corromper tudo que toca. Ele faz os homens 
pensarem que viram, para impedi-los de ver”; “Ele é o repositório de todos os erros toscos, onde todos os 
erros toscos são reunidos e aperfeiçoados”; “Nele, todos os preconceitos encontram um arauto e todas as 
falcatruas profissionais, um cúmplice”, dentre outras. POSNER, Richard A. A economia da justiça. São 
Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 39. 
 
304 POSNER, Richard A. A economia da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p.51. 

. 
305 POSNER, Richard A. A economia da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 30 – 31. 
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atestado empiricamente por teóricos da Economia,306 mas a informação não é exposta 

aos leitores do livro, o que empobrece o argumento, tornando-o vulnerável no escrutínio 

público. 

Para além desses domínios, ainda que Richard Posner reconheça que a 

maximização da riqueza não é a única concepção de justo que influenciou o Direito, seu 

pressuposto é que o princípio da maximização da riqueza estimularia e recompensaria as 

virtudes tradicionais (calvinistas ou protestantes) e tais capacidades que se associam ao 

progresso econômico. As capacidades, tais como a inteligência, promoveriam a 

eficiência com o que é possível utilizar os recursos; as virtudes, tais como a honradez e 

o altruísmo, a reduzir os custos de transação de mercado.307 Esse argumento é similar ao 

de Max Weber, que entende haver uma conexão entre Reforma Protestante e 

desenvolvimento, que é uma proposição bastante discutível.308 

Isso significa uma identificação entre justiça e eficiência, que se caracterizaria 

como um conceito adequado e imputável aos juízes no âmbito da common law.309 Para 

tanto, Richard Posner apresenta o critério de eficiência paretiano (em uma relação em 

que uma das partes ganha, e a outra não perde),310 dentro de uma concepção 

institucional do Direito, em que a noção de justiça é substituída pela noção de 

eficiência, para que o Judiciário estadunidense o empregasse em suas decisões. Nesse 

âmbito, a teoria de Posner constituiu uma transformação no Direito daquele país e 

ganhou significativa adesão internacional, em que pesem as complexas controvérsias 

                                                           
306 POSNER, Richard A. A economia da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 138. 
 
307 POSNER, Richard A. Utilitarismo, economia y teoría del derecho. Ensayo. Estudios Públicos, 69 
(verano 1998), p. 233. “[...] el principio de maximización de la riqueza estimula y recompensa las 
virtudes tradicionales (“calvinistas” o “protestantes”) y las capacidades que se asocian al progreso 
económico. Las capacidades (tales como la inteligencia) promueven la eficiencia con que es posible 
utilizar los recursos; las virtudes (tales como la honradez y el altruismo bien entendido), al reducir los 
costos de transacción de mercado, hacen otro tanto”. 
 
308 É bom lembrar que no caso da América Espanhola e Portuguesa havia uma desenvolução institucional 
e cultural muito maior do que na colônia que veio a constituir os Estados Unidos da América, cujo atraso 
institucional e cultural em relação à Portugal e Espanha era muito significativo. Contudo, os Estados 
Unidos da América caminharam mais firmemente em direção ao capitalismo do que as antigas colônias 
ibéricas, por razões várias. Muitas podem ser as causas de delibitação das institucionalidades das antigas 
colônias. Isso, assim dito, pode parecer vago. Ocorre que o fenômeno é complexo. A fraqueza 
institucional abrange pelo menos três campos: as regras do jogo, o desempenho econômico e acesso aos 
bens jurídicos. ARJONA SÁNCHEZ, Miguel José. Notas de aula em ambiente virtual sobre “Direito, 
Economia e Desenvolvimento”. 5 páginas.  
 
309 POSNER, Richard A. A economia da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 10. 
 
310

 POSNER, Richard A. A economia da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 66. 
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que ensejou, levando o autor até mesmo a revisar essa visão, sobretudo por meio da 

crítica de Ronald Dworkin,311 que, no citado artigo intitulado A riqueza é um valor?, 

sustenta a impossibilidade de a riqueza ser o principal valor da sociedade, visto que a 

comunidade política é constituída de uma gama de valores não podem ser reduzidas a 

esse aspecto. 

O que o plano do livro tenta desenvolver é uma teoria moral que supere o 

utilitarismo clássico em razão da necessidade de considerar padrões éticos de conduta, 

para que ele se torne critério de julgamento de equidade de uma ação ou instituição; e 

ainda em razão de sua capacidade de maximizar a riqueza da sociedade, o que 

permitiria, na visão do autor, conciliar a utilidade, a liberdade e a igualdade.312 

O apelo a filosofias diferentes ou mesmo a equívocos conceituais leva o autor a 

caminhos que pouco contribuem para a transparência do argumento. Exemplo313  

A maioria dos kantianos tenta evitar o extremismo fabricando exceções aos 
deveres categóricos que eles mesmos impõem. Diriam então que a tortura é 
errada, mesmo que se possa mostrar (como acreditava Bentham) que praticá-la, 
no final das contas, maximizaria a felicidade. Admitiriam, porém, que, caso a 
salvação da humanidade dependesse da tortura de uma pessoa, não seria errado 
fazê-lo. Mas uma vez feita a concessão, não há limites lógicos a que se façam 
outras. 

Nessa síntese, Posner confunde problema, conceitos e teorias, desde a noção de 

problema moral, a “fabricação de exceções aos deveres categóricos”, passando pela 

tortura como maximização da felicidade, acabando no limite “lógico” à teoria moral 

kantiana. 

 Trata-se de rota equivocada, assentada em premissas duvidosas. O imperativo 

categórico pertence a um dos elementos mais conhecidos e mais falsificados314 do 
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 POSNER, Richard A. A economia da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 128. 
 
312

 POSNER, Richard A. A economia da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 138. 
 
313 POSNER, Richard A. A economia da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p.71. 
 
314 “[...] máximas como amarrar primeiro seu cadarço de sapato esquerdo ou assobiar no escuro quando se 
está só são, de acordo com o imperativo categórico, um dever moral. Outros consideram o imperativo 
categórico um teste para a conformidade ao dever, portanto para a legalidade, não para a moralidade da 
ação. Outros, por sua vez, acusam Kant de um soberano desdém por todas as consequências de uma ação 
conforme ao dever pela felicidade dos envolvidos, portanto, de indiferença pelo bem-estar dos homens, 
Finalmente, não se considera imperativo categórico convicente enquanto mandamento puro da razão, mas 
somente enquanto princípio empírico-pragmático”. HÖFFE, Otfried. Immanuel Kant. São Paulo: Martins 
Fontes, 2005, p. 197. Trata-se de fina ironia em relação às leituras que se fazem de Kant. 
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pensamento de Immanuel Kant. Mesmo no debate filosófico, ele tem sido desfigurado 

até a caricatura,315 o que parece ser o caso. 

Da crítica anterior acresçam-se apenas dois argumentos, por não ser Immanuel 

Kant objeto desta tese. 1. O imperativo categórico não propõe algo moralmente neutro.  

Ele é um dever-ser, exorta a agir de determinada maneira e é a única que vale, sem 

nenhuma limitação; 2. Os imperativos não são coerções internas ou externas, mas 

fundamentos da razão que obrigam ao agir e que valem para qualquer um. Não se 

relacionam ao agradável ou a sensações subjetivas.316 

Note-se que, nesse livro, o autor considera a análise econômica do Direito um 

sistema ético alternativo ao kantismo e ao utilitarismo, considerando as deficiências 

existentes neles, o “precisiosismo moral” do primeiro e a “aberração moral”317 do 

subsequente. Esse entendimento, bem como a expansão da Law and Economics 

posneriana, seria fortemente criticado a partir dos anos 1980, e os anos de “paradigma 

compartilhado” seriam abandonados.318 Daí em diante, ele que tem que enfrentar 

objeções de filósofos, jusnaturalistas, liberais, economistas de perfil neoclássico que 

alegam que o modelo proposto era simplista.319 320 

                                                           
315 HÖFFE, Otfried. Immanuel Kant. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 197. 
 
316 HÖFFE, Otfried. Immanuel Kant. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 198 - 200. 

. 
317 POSNER, Richard A. A economia da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 72. O autor acerta, 
parcialmente, na abordagem de utilitarismo e kantismo. “Em poucas palavras, seja como sistema ético 
pessoal, seja como paradigma para tomada de decisões no âmbito social, o utilitarismo tem sérias 
deficiências. Mas o kantismo, comumente apresentado como segunda opção, também tem seus próprios 
defeitos graves, sendo um deles a semelhança com o utilitarismo. Diante desse cenário, consideramos a 
análise econômica como um sistema ético alternativo”. No primeiro a análise é genérica e descura dos 
contributos do utilitarismo, seja em relação à justiça ou à eficiência. O segundo não esclarece a suposta 
aproximação com o utilitarismo e daí conclui, como na falácia de bola de neve, por um terceiro sistema, a 
análise econômica.  
 
318 MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stéphane. Análise econômica do Direito. São Paulo: Atlas, 2015, p. 
13. 
 
319 MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stéphane. Análise econômica do Direito. São Paulo: Atlas, 2015, p. 
12. 
 
320 “Isso levou autores como Horwitz, em 1980, e Fiss, em 1989, a vaticinarem o fim da Law and 
Economics de Posner, que podem ser refutadas considerando que o texto seminal do autor, de 1973, 
passou por sucessivas edições, sendo a sétima (que é última), de 2007. Além disso, a influência de Posner 
pode ser nota em autores como Cooter, Ullen, Oliver Williamson e Douglas North. O último foi vencedor 
do prêmio Nobel de Economia em 1993”. MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stéphane. Análise econômica 
do Direito. São Paulo: Atlas, 2015, p. 14. 
 
“Outra mostra de vitalidade da Law and Economics de origem posneriana ocorre no final dos anos 1990, 
quando “aparecem muitos textos destinados a consolidar o conhecimento da análise econômica do direito, 
sob forma de enciclopédias, dicionários e obras coletivas contendo artigos clássicos Essas publicações 
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Apesar disso, na seara do common law, a eficiência teria funcionado como fator 

de redistribuição de riqueza,321 o que aproximaria Richard Posner da abordagem 

rawlsiana,322 na medida em que se as instituições justas apropriadas estão em vigor, a 

justiça distributiva é satisfeita, mesmo que o resultado seja uma distribuição desigual de 

renda.323  

Mais tarde, Posner sugere que o sistema legal moderno seja dividido em duas 

seções: a) os tribunais, que regulam as trocas privadas de bens e serviços, deveriam 

estar comprometidos com a eficiência; b) o setor público, que abrange os direitos sociais 

e o Direito Tributário, poderia ocupar-se da justiça distributiva. Nessa linha de 

raciocínio, o Direito Privado teria que trabalhar com o critério da eficiência, e o Direito 

Púlico deveria priorizar a justiça.324
 

Em Richard Posner, a riqueza de uma sociedade é a soma de todos os bens 

tangíveis e intangíveis, que são avaliados em termos monetários de duas formas: a) de 

acordo com a disposição do comprador a pagar, considerando o preço máximo que um 

comprador em potencial deseja pagar por um bem; b) de acordo com o preço mínimo a 

ser ofertado para induzir o potencial vendedor a vender, considerando que alguém já 

                                                                                                                                                                          

mostram que a análise econômica do direito integra a doutrina jurídica nos países anglófonos”. Na 
primeira década do século XXI, “nota-se progressiva integração, na corrente principal, daquilo que 
pareceriam correntes dissidentes. A behavioral law and economics (direito e economia comportamental) 
assume a tarefa de propor explicações para certas anomalias ausentes da corrente principal e das regras 
que impedem os agentes de se tornarem vítimas dos limites de sua própria racionalidade. Em outras 
palavras, propõe alargar e enriquecer a [Law and Economics]. O papel essencial das instituições para 
delimitar o espaço de escolha dos agentes econômicos, sobre o qual Coase, North e Williamson 
insistiram, é aceito pela corrente principal”, qual seja, a Law and Economics de Richard Posner”.  
MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stéphane. Análise econômica do Direito. São Paulo: Atlas, 2015, p. 15. 
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 POSNER, Richard A. A economia da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 138. 
 
322 Richard Posner e John Rawls partilham raízes liberais comuns.  No entanto, Posner tem a sua própria 
abordagem de consenso.  Ele discorda do princípio da diferença sustentado por Rawls e rejeita o “véu da 
ignorância”. Para Posner, na posição original ninguém sabe se as pessoas têm capacidade de produzir. 
Logo, as escolhas feitas nessa posição refletirão alguma probabilidade de que o indivíduo que fez a 
escolha se torne um membro improdutivo da sociedade.  Por isso, Posner prefere a ignorância natural das 
pessoas reais à ignorância artificial em uma posição original. MATHIS, Klaus. Efficiency instead of 
justice? Searching for the philosophical foundations of the Economic Analysis of Law. Law and 
Philosophy Library 84.  New York: Springer, 2009, p. 174. 
 
323 MATHIS, Klaus. Efficiency instead of justice? Searching for the philosophical foundations of the 
Economic Analysis of Law. Law and Philosophy Library 84.  New York: Springer, 2009, p. 189. Essa 
hipótese é abalada pela distinção que Ronald Dworkin faz entre os dois autores. Consulte-se o capítulo 4 
– As objeções de Ronald Dworkin à Law and Economics, tópico 4 – Por que a eficiência?. Daqui se 
deduzirá que, na presente investigação, há pouca ou nenhuma similaridade entre John Rawls e Richard 
Posner. 
 
324 MATHIS, Klaus. Efficiency instead of justice? Searching for the philosophical foundations of the 
Economic Analysis of Law. Law and Philosophy Library 84.  New York: Springer, 2009, p. 198 – 199. 
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possua o bem.325 Em outras palavras, em um sistema de maximização da riqueza, o tipo 

de preferência tem suporte no dinheiro, ou seja, é um registro de mercado.326 Mas se 

uma transação voluntária não pode ser realizada porque os custos de transação são 

proibitivos, o mercado, que é resultado de transações voluntárias, não será eficiente. 

Então, o Estado distribuirá justiça com objetivo de promover eficiência.327 Assim, a 

maximização da riqueza será vantajosa se aumentar a riqueza social. 

Como já houve oportunidade de acentuar, a expectativa era estabelecer uma 

renovação do utilitarismo para empregá-lo como critério de justiça, não por meio da 

oposição entre prazer e dor, que remonta a Jeremy Bentham, mas com base na noção de 

eficiência, que perpassa a obra como um todo. Não obstante, em vários trechos o 

próprio autor aponta falhas das teorias e de suas premissas. Não se trata, pois, de uma 

reflexão fechada, mesmo porque o que se inteciona é conferir uma ordenação mais 

racional ao Direito. Repare-se na diferença entre valor e preço. O autor refere a valor 

como base da noção de “riqueza da sociedade”, que é a soma de todos os serviços e 

bens em seu interior, calculados pelo valor que possuem. O preço, por sua vez, é o valor 

da mercadoria para o consumidor marginal que a valoriza em razão de estar disposto a 

pagar um preço mais alto por ela.328 As associações e distinções conceituais são inócuas 

e não conseguem extrair uma conclusão segura sobre o conceito de valor. O autor 

poderia delimitar e caracterizar melhor “valor” por se tratar de um dos conceitos 

centrais de sua teoria. É como se houvesse um ethos de “valor” a orientar o texto; e os 

exemplos das páginas subsequentes (75, 76 e 78)329 discutem maximização de riqueza, e 

não “valor”.   

                                                           

 
325 MATHIS, Klaus. Efficiency instead of justice? Searching for the philosophical foundations of the 
Economic Analysis of Law. Law and Philosophy Library 84.  New York: Springer, 2009, p. 146. 
 
326 MATHIS, Klaus. Efficiency instead of justice? Searching for the philosophical foundations of the 
Economic Analysis of Law. Law and Philosophy Library 84.  New York: Springer, 2009, p. 146. 
 
327 A idéia é curiosamente simples e, ao mesmo tempo, paradoxal: fazendo uso da compulsão estatal, o 
modelo de transações voluntárias em mercados competitivos deve ser imposto, por analogia, em decisões 
judiciais. MATHIS, Klaus. Efficiency instead of justice? Searching for the philosophical foundations of 
the Economic Analysis of Law. Law and Philosophy Library 84.  New York: Springer, 2009, p. 146. 
328 POSNER, Richard A. A economia da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 72 – 73. 
 
329 De que são exemplos: a fábrica poluidora, o roubo do colar de diamantes e a venda de uma casa, 
respectivamente. POSNER, Richard A. A economia da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 75, 76 
e 78. 
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No importante tópico “Maximização da riqueza, ética e justiça”, parece haver 

um certo proselitismo quando o autor insiste na desejabilidade do princípio da 

maximização de riqueza:330 

A maior parte dos escrúpulos convencionais (cumprir promessas, dizer a verdade etc.) 
podem ser também tirados do princípio da maximização da riqueza. A observância 
dessas virtudes facilita as transações, promovendo o comércio e, consequentemente, a 
riqueza, através da redução dos custos de policiamento dos mercados por meio do 
protecionismo, do detalhismo nos contratos, dos processos judiciais e assim por diante. 
Mesmo o altruísmo (a benevolência) é um princípio de economia, já que pode funcionar 
como substituto de dispensiosos processos mercadológicos e jurídicos.  

Ao propor que o altruísmo se perfila a um princípio da Economia, ele parece 

aceitar a tese que todas as condutas humanas são aferíveis economicamente. Contudo, 

isso contradiz o Capítulo 1 do livro em análise, em que Posner pretende expor “uma 

introdução à economia do comportamento não mercadológico”.  

Em relação aos fundamentos éticos e políticos da maximização de riqueza, o 

autor critica o princípio do consentimento no sentido de que não é possível aderir à 

“obsoleta teoria do Estado fundada no interesse público.331 No entanto, isso não 

significa o abandono do consentimento, mas em um reposicionamento, pois na 

aprovação de uma lei pelo Congresso pode haver consentimento implícito ou 

hipotético,332 que é importante, nas palavras do autor. 

Afinal, o que o texto pretende é relacionar a teoria da eficiência da common law 

em cotejo com os grupos de interesse e na redistribuição. A determinação da eficiência 

e da redistribuição de riqueza dependerão dos temas e métodos de regulamentação,333 o 

que coloca problemas de alocação e distribuição nos termos formulados por Kaldor-

Hicks334 (a possibilidade de transformar o aumento da riqueza em um aperfeiçoamento 

ao oferecer, com os dividendos dos ganhadores, compensação aos prejudicados).335 

                                                           
330 POSNER, Richard A. A economia da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 81. 
 
331 POSNER, Richard A. A economia da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 123. 
 
332 POSNER, Richard A. A economia da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 116. 
 
333 POSNER, Richard A. A economia da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 127. 
 
334 A eficiência representa uma das ideias basilares da normatividade jurídica e da Teoria Econômica, a 
passou a ser trabalhada em Pareto e, posteriormente, em KaldorHicks. É possível a construção da noção 
de perdas individuais em detrimento de ganhos sociais maiores, o que é considerado o critério de 
compensação social, longe de conotações éticas, em razão da influência do economicismo individualista. 
Na seara âmbito da Teoria do Direito, inferir que o jurista demande as decisões do próprio ordenamento 
jurídico parece ser um reducionismo, tendo em vista que os valores jurídicos puros, fora de um 
pensamento valorativo econômico, é impossível. Razão pela qual o Direito é visto como um meio, um 
instrumento que possibilita a busca de algo em sua razão existencial. Em suma, a noção da eficiência na 
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Como visto, o texto possui omissões, contradições e equívocos que são 

parcialmente desculpáveis por se tratar de um livro não técnico, cujas pretensões são 

mais investigativas do que conclusivas.336 A caracterização proposta aponta 

fundamentos sobre os quais é possível pensar o Direito. Em outras palavras, interessa-

lhe elucidar o modo como se aplica o Direito com base em uma teoria moral específica. 

Ocorre que a conciliação proposta pelo autor entre utilidade, liberdade e igualdade é 

extremamente complexa, e o texto não tem condições de responder a todas as objeções 

que lhe são feitas, especialmente, no debate com Ronald Dworkin.337 

Outra dificuldade é que a objetivação da experiência (o autor menciona, por 

vezes, ser juiz, um prático do direito) transforma a theoria em techné, em que a ciência 

deve ser tratada por meio de métodos comprovados do domínio material. Assim, teorias 

econômicas, sociológicas ou psicológicas passam a ser o fio condutor das decisões, 

inclusive, judiciais, encobertas de um suposto manto de neutralidade. Daí a necessidade 

da teoria como anteparo a possíveis distorções políticas e ideológicas. 

                                                                                                                                                                          

abordagem de Kaldor-Hicks  na Law and Economics tem uma tripla função: a) Compreensão do valor de 
eficiência do sistema jurídico e das sentenças judiciais; b) Previsão dos impactos normativos ex-post nas 
relações socioeconômicas, principalmente que condizem aos ganhos e perdas de agentes socioeconômicos 
envolvidos em relações jurídicas; c) Visualização do direito como um feixe de possibilidades para o 
implementador de políticas alcançar determinada finalidade socioeconômica, principalmente na 
possibilidade de se pensar sobre a compensação social por perdas causadas pelo Direito. O critério 
desenvolvido por Nicholas Kaldor e John Hicks trata, com particularidades, da teoria da utilidade 
racional, sendo sopesado a ideia da recuperação das perdas sociais em função de decisões maximizadoras 
da riqueza. Representa uma das bases teóricas da eficiência paralelamente às outras visões sobre o 
eficientismo na Law and Economics, além da concepção paretiana de eficiência. Por último, Kaldor-
Hicks é uma vertente de análise normativa em que há uma ampla gama de situações nas quais as 
externalidades e os custos de transação impedem os mercados em atingir resultados Pareto-eficientes, 
destacando-se a relevância dos ganhadores compensarem os ―perdedores de direitos a uma alocação de 
bens, no sentido de ―compensar as perdas. Com isso, a utilidade prática do conceito de eficiência de 
Pareto é viabilizada pela complementação teórica de Kaldor-Hicks. Richard  Posner defende o modelo de 
Kaldor-Hicks para decisões judiciais. BOTELHO, Martinho Martins. A eficiência e o efeito Kaldor-
Hicks: a questão da compensação social. Disponível em: 
www.indexlaw.org/index.php/revistaddsus/article/download/1595/PDF. Acesso em: 22 jun. 2019. 
Adaptado. 
 
335 POSNER, Richard A. A economia da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 110. 
 
336 POSNER, Richard A. A economia da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. XXII. 
 
337 O assunto será analisado detidamente no capítulo 4 - As objeções de Ronald Dworkin à Law and 
Economics, tópico 7 - o debate entre Ronald Dworkin e Richard Posner.” [Na maioria das vezes,] Posner 
não acolhe as críticas de Dworkin, respondendo-o com exigências de objetividade que seu interlocutor 
não [aceita]. [...] passa a ser fundamental a resposta e perguntas acerca das condições de explicação [...] 
de sentido dos desacordos teóricos e sua conexão com a a inevitável (ou não) indeterminação do sentido 
das proposições jurídicas e das decisões judiciais, bem como [as possibilidades] diante dela. MACEDO 
JUNIOR, Ronaldo Porto. Posner e a análise econômica do Direito: da rigidez neoclássica ao pragmatismo 
frouxo. In: LIMA, Maria Lúcia L. M. Padua. Direito e economia: 30 anos de Brasil, t. 1. São Paulo: 
Saraiva, 2012,  p. 278 - 279.    
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3.3 O escrito A problemática da filosofia moral e jurídica, de 1999  

 

 Traduzido para o português em 2012, por Marcelo Brandão Cipolla, o livro é 

dividido em duas partes, cada uma com dois capítulos. A parte I - “O descaminho”, 

abrange no primeiro capítulo - “Teoria Moral”, os seguintes tópicos: Introdução: do 

realismo moral ao ceticismo moral pragmático; Compreensão da moral; O moralista 

acadêmico e o empreendendor moral; Nas frias garras do profissionalismo.  

 A parte II - “A saída” examina, no Capítulo 3 - “Profissionalismo” - Os dois 

profissionalismos; A tese da suplantação. Por fim, o último capítulo - “Pragmatismo” 

discorre sobre a abordagem pragmática do direito; distinção entre pragmatismo e pós-

modernismo; algumas consequências institucionais do pragmatismo jurídico. 

 No Capítulo I - ‘Teoria moral”, Richard Posner elege os alvos principais de sua 

crítica. São eles: Elizabeth Anderson, Ronald Dworkin, John Finnis, Alan Gewirth, 

Frances Kamm, Thomas Nagel, Martha Nuusbaum, John Rawls, Joseph Raz, Thomas 

Scanlon, Roger Scruton e Judith Jarvis.  O propósito é formular uma crítica ao que ele 

denomina como “moralismo acadêmico.338   

Por outro lado, há filósofos como Annette Baier, Bernard Williams, Friedrich 

Nietzsche, Gilbert Harman e Richard Rorty que não são moralistas, ou pelo menos, não 

o seriam fundamentalmente.339 Esses não se interessariam pela “pregação” moral, mas 

pelo seu estudo sistemático. 

Como um crítico de Ronald Dworkin, o autor alega que essa teoria moral  

pretende ser diretriz para o processo decisório dos juízes,340 o que subjaz ao realismo 

moral das respostas corretas, sendo um jusnaturalismo sem metafísica,341 ou seja, um 

direito natural sem natureza.  

                                                           
338 POSNER, Richard A. A problemática da teoria moral e jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2012, 
p.6. 
 
339 POSNER, Richard A. A problemática da teoria moral e jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2012, 
p.6. 
 
340 POSNER, Richard A. A problemática da teoria moral e jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2012, 
p.7. 
 
341 POSNER, Richard A. A problemática da teoria moral e jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2012, 
p.14. 
 



140 

 

Sobre o atual estado da arte da teoria moral nos Estados Unidos da América do 

Norte, Richard Posner comenta:342  

Nos Estados Unidos de hoje, o problema mais sério da teoria moral não é a ausência de 
uma realidade moral independente ou universal ou subjetiva. Não é nem mesmo o 
pluralismo moral internacional que adquire contornos dramáticos, mas o pluralismo 
moral dentro dos Estados Unidos.  O liberal [...] de Nova York ou de Cambridge não 
habita o mesmo universo moral de [...] um pregador evangélico, de um negociante de 
ascendência cubana em Miami, de um judeu ortodoxo, de um comandante da Força 
Aérea ou de um fazendeiro em Idaho. 

 Com efeito, a ideia da universalidade e da centralidade do homem, atributo da 

Filosofia Iluminista, mostra-se problemática em face da pluridimensionalidade humana, 

havendo uma refração em diversas direções que recoloca um problema fundamental da 

Filosofia: o que é o homem?  

 A argumentação posneriana, em lugar de discutir a pressuposição de 

universalidade, essências ou virtudes, toma outro caminho. Essa teoria da moralidade 

pode ser caracterizada como relativista porque sustenta que as categorias morais são 

dependentes do contexto. Não obstante, Posner afirma que o argumento não é moral e 

que ele não defende o relativismo epistemológico,343 o que é contraditório com as 

explicações do autor. 

Ao criticar a filosofia moral como guia para ação (que para o estadunidense é 

mistificação344 e fraude), talvez Posner possa estar de acordo com a máxima pascaliana 

de que “a consciência é o melhor livro de moral e o que menos se consulta”.345 Nessa 

perspectiva, a filosofia moral especulativa é uma mistificação filosófica, pois toma o 

conceito como devir das realidades particulares, o que seria um artifício idealista. Se o 

Estado é um organismo, ou uma comunidade dotada de vontade geral coletiva, suas 

potencialidades só poderiam ser conhecidas por meio de sua história.346 

                                                           
342 POSNER, Richard A. A problemática da teoria moral e jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2012, 
p.41 - 42. 
 
343 POSNER, Richard A. A problemática da teoria moral e jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2012, 
p.43. 
 
344 POSNER, Richard A. A problemática da teoria moral e jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2012, 
p.45. 
 
345 COMISSÃO DE ÉTICA DA UEMG. Ética em pensamentos. Disponível em: 
http://www.uemg.br/downloads/ETICA%20-%20FRASES%20E%20PENSAMENTOS%20-
%20setembro-2015.pdf. Acesso em: 26 jun. 2019. 
 
346 POPPER, Karl R. A sociedade aberta e seus inimigos. São Paulo: EDUSP, 1987,  t. 2, p. 44. 
 



141 

 

Ao tratar do conceito de integridade, Ronald Dworkin alude à historia como 

fonte original de confiança que estabelece um diferencial de credibilidade institucional, 

valorizando as forças constituintes da comunidade por meio de seu legado oral e escrito, 

o que proporcionaria uma ligação entre a coesão interna e externa, seja na prevalência 

como nação-povo ou na relação com as demais sociedades.347 

Acompanhe-se agora o argumento de outro ponto de vista. O aspecto distinto de 

sua tese da integridade seria a existência de um ideal que oriente “as práticas jurídico-

políticas de uma sociedade,348 compromissada em conferir às práticas legislativas e 

judiciárias “a melhor orientação e leituras possíveis.349 

 Para tanto, Dworkin emprega uma figura de linguagem, um juiz imaginário, que 

ele denomina Hércules, (e não um método de decisão), para exemplificar o que uma 

sociedade democrática espera dos magistrados.  Esse juiz deve examinar a construção 

do ponto de vista “probatório-fático350” e avaliar todos os argumentos aduzidos pelas 

partes no processo:351  

Mas isso não basta, Hércules irá também procurar reconstruir a história 
institucional para verificar como os outros juízes decidiram no passado casos 
semelhantes, ampliando o diálogo processual para justificar em sua decisão 
essa história, [...] [de modo que a] virtude da integridade seja vista de modo 
diferente da mera coerência (ou seja, mera repetição do passado). 

 Esse argumento parece mais acertado do que atribuir a Dworkin um pressuposto 

hegeliano, mesmo porque os juízes não são reféns da história e tampouco têm o dever 

                                                           
347 ROESLER, Ednilson José. Justiça como integridade. Interlocuções entre Dworkin e Hegel. 
(Dissertação de Mestrado em Filosofia).  Porto Alegre: Pontíficia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul, 2008, p. 83. Disponível em: 
 http://repositorio.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/3513/1/000405133-Texto%2BCompleto-0.pdf. Acesso 
em: 25 maio 2019. 
348 PEDRON, Flávio Quinaud. Que críticas da teoria do direito como integridade de Dworkin pode fazer 
contra a tese do livre convencimento motivado do magistrado? Disponível em:  
https://periodicos.ufsm.br/revistadireito/article/download/30920/pdf.  Acesso em: 29 jun. 2019. 

349 PEDRON, Flávio Quinaud. Que críticas da teoria do direito como integridade de Dworkin pode fazer 
contra a tese do livre convencimento motivado do magistrado? Disponível em:  
https://periodicos.ufsm.br/revistadireito/article/download/30920/pdf.  Acesso em: 29 jun. 2019. 

350 PEDRON, Flávio Quinaud. Que críticas da teoria do direito como integridade de Dworkin pode fazer 
contra a tese do livre convencimento motivado do magistrado? Disponível em:  
https://periodicos.ufsm.br/revistadireito/article/download/30920/pdf.  Acesso em: 29 jun. 2019. 

351 PEDRON, Flávio Quinaud. Que críticas da teoria do direito como integridade de Dworkin pode fazer 
contra a tese do livre convencimento motivado do magistrado? Disponível em:  
https://periodicos.ufsm.br/revistadireito/article/download/30920/pdf.  Acesso em: 29 jun. 2019. 
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de serem filósofos morais.352 Não obstante, a interrogação sobre a motivação do 

“moralista acadêmico” é pertinente. Muitos moralistas acadêmicos pretendem “alterar o 

comportamento das pessoas” e “procuram persuadi-las” do que é “a coisa certa a fazer”. 

Quando isso ocorre, perde a ciência e avança o proselitismo. Mas não são apenas 

filósofos que tentaram fazê-lo. Vários economistas tentaram moldar a Economia em um 

parâmetro de moralidade353 universal. Talvez isso explique a existência de dilemas 

morais antigos não resolvidos. Se estiverem certas as considerações de Posner, o 

“discurso científico tende à convergência; o discurso moral, à divergência”.354 Porém 

esse argumento posneriano é positivista e rejeita a complexidade, como se fosse 

possível separar ciência e moral em campos absolutamente autônomos. 

 Em outro trecho do livro, Richard Posner intui que Holmes tinha forte influência 

positivista,355 e “o que os juízes fizessem seria lícito, pelo simples fato de fazerem”, o 

que privaria a norma de reconhecimento da normatividade. Pela abordagem feita, o 

argumento parece ser de convencimento e mereceria um rigor analítico mais acurado. 

Seguramente, a teoria holmesiana não é positivista; pelo menos, não no sentido forte de 

adstrição dos juízes às leis. Desde logo não se pode ter por lícita a atividade dos juízes 

pelo fato de eles serem juízes, o que conduziria a uma falácia de autoridade. 

 Ao longo da obra, a apresentação de supostos equívocos de Ronald Dworkin 

reforça que o autor pretende lançar dificuldades às teses da integridade e da coerência, 

da história institucional e do romance em cadeia. Em alguma medida Posner obtém 

                                                           
352POSNER, Richard A. A problemática da teoria moral e jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 
145. “Embora Dworkin não seja um jusnaturalista no sentido tradicional, ou seja, não crê que as 
obrigações jurídicas possam ser derivadas de princípios religiosos ou outros princípios metafísicos, ele 
não se incomoda com que sua teoria da atividade judicial seja rotulada de jusnaturalista”. POSNER, 
Richard A. A problemática da teoria moral e jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 151. Para 
Dworkin, os supremos tribunais se dedicam a praticar filosofia moral aplicada. POSNER, Richard A. A 
problemática da teoria moral e jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 152. Por essa ótica, ambas 
as críticas têm certa razão, porém esbarram na dificuldade do autor identificar os pressupostos de 
Dworkin. 
. 
353 POSNER, Richard A. A problemática da teoria moral e jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 
73. 
 
354 POSNER, Richard A. A problemática da teoria moral e jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 
99. 
 
355 POSNER, Richard A. A problemática da teoria moral e jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 
146.  
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êxito, o que torna o primeiro um interlocutor privilegiado do segundo. Um exemplo 

pode ser visto na página 172 do livro,356 edição de 2010: 

 

A discrepância entre o direito e a justiça é conhecida há muito tempo, mas é 
obscurecida pelo fato de o direito frequentemente tomar emprestada certa 
terminologia moral: na língua inglesa, termos como fair (“justo”), unjust 
(“injusto”), inequitable (“iníquo”) e unconscionable (“inescrupuloso”; 
“exorbitante”) [,] esses empréstimos, que refletem em parte a origem 
eclesiástica dos tribunais de equidade na Inglaterra, induziram Dworkin ao erro 
de pensar que o direito é embebido de teoria moral. 

Partindo dessa ideia, Posner parece ter razão, pois em Dworkin a identificação 

do Direito abrange a justificação moral, ou seja, sua avaliação possui exigência moral. 

Por essa razão, Ronald Dworkin recusa o positivismo, que, em suas linhas mestras, 

propõe a separação entre moral e Direito.  

No campo das decisões judiciais, mesmo que haja uma resposa correta para toda 

questão moral constante de um litígio, a resposta soará arbitrária, pois “não há um 

processo de raciocínio que o juiz possa seguir e que se caracterize como justificativa 

objetiva para a resposta”.357 Trata-se de tema complexo e atual, seja no âmbito da 

doutrina, seja no âmbito judicial ou dos profissionais do Direito. No fundo, a ideia do 

debate é limitar os poderes dos juízes, a fim de evitar prejuízos (Posner) e 

decisionismos358 (Dworkin). 

Na segunda e última parte do livro, o autor inicia a revisão do conceito de justiça 

como eficiência, que fora elaborada no início dos anos 1980. Na obra em análise, ele 

reformula o papel da análise econômica do Direito ao afirmar que ela não tem, como 

regra, caráter doutrinal ou abstrato, mas pragmático, pretendendo ser aplicável pelos 

profissionais do direito.359 

                                                           
356 POSNER, Richard A. A problemática da teoria moral e jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 
172. 
 
357 POSNER, Richard A. A problemática da teoria moral e jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 
206. 
 
358 PEDRON, Flávio Quinaud; CARVALHO, Joabe Herbe Amorim de. A contribuição da teoria do 
direito como integridade de Ronald Dworkin para a teoria jurídica contemporânea. Disponível em: 
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 POSNER, Richard A. A problemática da teoria moral e jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 
378. “[...] as chaves para o aperfeiçoamento do direito são o profissionalismo e o pragmatismo”. 
POSNER, Richard A. A problemática da teoria moral e jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 
292. O que se afigura é um programa decisionista em que há perda do direito para o político. Se for assim, 
haverá uma captura predatória da dimensão jurígena. O texto de Posner constrói perguntas pertinentes, 
realiza prognoses, mas parece não dar conta de elaborar proposições adequadas para um paradigma de 
complexidade. “[Não obstante], quase todos os estudos jurídicos dignos de nota hoje em dia são produto 
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O problema central da adjudicação pragmática360 deriva dos conceitos de partida 

empregados pelos autores:  

Não aceito a definição de Dworkin: “o pragmatista pensa que os juízes 
sempre devem fazer o melhor possível em vista do futuro, dadas as 
circunstâncias, irrefreados pela necessidade de respeitar ou assegurar a 
coerência de princípios com o que outras autoridades fizeram ou vão fazer”. 

Richard Posner propõe uma reformulação do conceito de modo a possibilitar 

uma dimensão operativa da atividade judicial pragmática.361 “Os juízes pragmatistas 

sempre tentam fazer o melhor possível em vista do presente e do futuro, irrefreados 

pelos sentidos de terem o dever de assegurar a coerência de princípios com o que outras 

autoridades fizeram no passado”.  

O autor em referência vai tentar inserir um padrão ético-jurídico no pragmatismo 

expresso pelo verbo dever, defendendo um juiz pragmático a um positivista no sentido 

de que o primeiro se ocuparia de assegurar a coerência com o passado quando a decisão 

que esteja de acordo com os precedentes seja o melhor método para produção de 

melhores resultados no futuro,362 ao passo que o positivista asseguraria a coerência com 

as decisões passadas,363 sem se preocupar com o futuro. Em uma frase: o positivista 

atribuiria às fontes um peso maior, enquanto que o pragmatista atribuiria aos fatos um 

peso maior.364 

No entanto, associar o juiz pragmático a um estilo particular de julgar, e alegar 

que esse magistrado sempre tomará decisões ad hoc e sem fundamentos,365 ou apenas 

                                                                                                                                                                          

da academia; e os advogados e juízes, e mesmo um outro professor universitário, reclamam que boa parte 
desses estudos nada tem a ver com problemas que têm que enfrentar na prática. POSNER, Richard A. A 
problemática da teoria moral e jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 301. 
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na observância dos fatos,366 é equívoco na medida em que o que se busca é uma melhor 

prestação jurisdicional, melhor resultado, sem enredar por dúvidas filosóficas,367 o que 

requer melhor entendimento sobre o significado do ser pragmático, conforme o que foi 

exposto no Capítulo 1 desta tese. 

O pragmatismo,368 em certa medida, visa substituir o conceito de justiça pela 

análise das consequências práticas das decisões, com base em um parâmetro de 

eficiência, o que implicaria a saída do Direito da Filosofia moral em direção à 

Economia, reforçando sua condição de ciência primeira, sobretudo nos Estados Unidos 

da América. Esse ponto conduz a outra objeção. É que a crise financeira global de 2008 

lançou questões sobre o pensamento econômico que permanecem, até o momento, 

irrespondidas. 

Voltando a Posner, sua opinião é que os magistrados devem fundamentar o que 

fazem, mas os motivos nem sempre serão identificados nas fontes de Direito. A 

produção decisória não se filiaria a teorias morais. Isso porque os juízes, como as 

demais pessoas, conhecem as coisas pela experiência e estão sujeitos a fontes jurídicas e 

não jurídicas, formais e informais, subjetivas e objetivas, conscientes ou tácitas. Nesse 

contexto de ignorância e incerteza, os juízes deveriam desenvolver um raciocínio 

prático adequado (é aquele que a lógica não tem condições de responder) às 

necessidades sociais: 369 370 

 

                                                           
366

 Diz o autor: “Se um juiz federal concede uma medida cautelar que não tem fundamento algum no 
direito federal simplesmente porque pensou que essa medida terá bons resultados, o que vemos aí não é 
atividade judicial pragmática; é tirania judicial”. POSNER, Richard A. A problemática da teoria moral e 
jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 416. 
 
367

 POSNER, Richard A. A problemática da teoria moral e jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 
415. 
 
368 “[...] pragmático não é sinônimo de moral, nem [...] de utilitário. Os objetivos sociais pragmáticos, 
como os de diminuir a criminalidade ou de tornar o Estado menos intimidador e, portanto, menos 
poderoso, não têm de ser validados por nenhuma teoria moral”. Aparentemente, não haveria teoria moral 
(que em Posner pode ser compreendida como teoria da justiça) para a compreensão do sistema jurídico-
político. Mas negar a teoria moral é uma forma de subscrever a moralidade e, nesse caso, o estadunidense 
se aproxima da sociologia e da economia. POSNER, Richard A. A problemática da teoria moral e 
jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 176. 
 
369 ARRUDA, Thais Nunes de. Como os juízes decidem os casos difíceis? A guinada pragmática de 
Richard Posner e a crítica de Ronald Dworkin. (Dissertação de Mestrado em Direito). São Paulo: 
Universidade de São Paulo, 2011, p. 125. 
 
370 BRAGA, Tiago Penna. A autonomia do direito nas propostas pragmatistas de Richard Posner e 
Stanely Fish. (Dissertação de mestrado em Direito). Coimbra: Universidade de Coimbra, 2018, p. 46. 
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O que Posner quer dizer é que os limites internos e externos tradicionais não funcionam 
tão bem como limites imediatos para o julgador pragmatista. O que define mesmo um 
julgamento pragmatista é a preocupação com as consequências práticas da sua decisão. 
No entanto, essa preocupação com as consequências deve não apenas considerar as 
consequências do julgamento no caso específico, como deve se preocupar com as 
consequências sistêmicas e institucionais. Com isso, o pragmatista pode, muitas vezes, 
adotar uma solução legalista como sendo a mais adequada às melhores consequências 
institucionais, por exemplo, como na maioria dos casos de rotina, em que a 
previsibilidade da decisão deve ser considerada de forma preponderante. 

O texto encerra-se com a defesa da pesquisa empírica371 e na resolução de 

problemas372 do pragmatismo jurídico,373 defende a existência de diferentes teorias do 

Direito e rechaça a Filosofia Moral normativa,374 a abrangência sobre discussão de 

temas constitucionais375 e a distorção na cobertura do sistema jurídico dos Estados 

Unidos da América do Norte, que seria realizado por editores e estudantes, cujas 

publicações não teriam efeito algum,376 o que mostra que essas discussões não são 

estritamente locais.  

É possível que Posner pretenda, por meio do pragmatismo, recusar o caráter 

filosofante do Direito do ponto de vista prático, sobretudo, quando ligado ao ensino de 

                                                           

 
371 Escreve o autor: “O calcanhar de aquiles do direito constitucional não é a falta de uma boa teoria 
constitucional, mas a ausência de fundamentação empírica”. POSNER, Richard A. A problemática da 
teoria moral e jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 287. Ao trazer a discussão para o âmbito do 
direito brasileiro, Posner parece ter razão. Ao olhar para a teoria constitucional, Posner, em tom 
provocador, critica o modelo: “A teoria constitucional não tem o poder de impor a concordância a quem 
não esteja disposto a aceitar o programa político do teórico. Isso ocorre porque, como a teoria moral, ela é 
normativa, abstrata, não empírica e muitas vezes contraria intuições morais ou convicções políticas 
profundas; porque é interpretativa, e a precisão da interpretação de um documento antigo não é 
verificável nem demonstrável; e porque os normativistas, entre os quais professores universitários de 
direito, não gostam de ver-se encurralados por comprometer-se com uma teoria que pode ser derrubada 
por dados concretos – do mesmo modo que nenhum advogado gosta de assumir uma posição que possa 
obriga-lo a admitir que a causa de seu cliente não tem fundamento.” POSNER, Richard A. A 
problemática da teoria moral e jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 468. Estaria Posner 
desvalorizando o Direito? Ou estaria recolando problemas da teoria? A segunda hipótese parece mais 
plausível, ainda que a fala seja contundente e exposta, portanto, ao erro da generalização. 
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 POSNER, Richard A. A problemática da teoria moral e jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 
468. 
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 POSNER, Richard A. A problemática da teoria moral e jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 
492. 
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 POSNER, Richard A. A problemática da teoria moral e jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 
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 POSNER, Richard A. A problemática da teoria moral e jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 
476. 
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 POSNER, Richard A. A problemática da teoria moral e jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 
476. 
 



147 

 

Direito Constitucional nas faculdades de Direito. Considera que a lecionação do Direito 

probatório nos Estados Unidos da América é deficiente e que o estudante poderia 

aprender a “apresentar provas em juízo; protestar contra novas provas propostas e 

decidir sobre a procedência de tais protestos”, seja no processo decisório, seja no júri,377 

o que poderia coadjuvar o exercício profissional. 

Em Law, pragmatismo and democracy,378 o autor pretende fazer uma releitura 

da democracia a partir do pragmatismo, assim como encorajar um tipo de pesquisa 

acadêmica que tenha foco nas consequências práticas de um modelo teórico, evitando 

uma abordagem discursiva, normativa e abstrata, para, em seu lugar, examinar a 

realidade, a descrição e a concretude. Aqui é que a Economia poderia ser não só 

auxiliar, mas sua teoria e seus métodos empíricos seriam utilizados para a resolução de 

casos concretos, que podem ser meios para uma rearrumação conceitual do campo 

jurídico. Esclareça-se esse ponto. À primeira vista, essa argumentação foi pensada para 

o Direito dos Estados Unidos da América. Mas certamente o ensino “moralista” do 

Direito, especialmente do Direito Constitucional, a quase inexistente pesquisa empírica 

e a dificuldade técnica de jovens advogados exercerem seu mister guarda similaridade 

com as provocações do americano.379  

Visto desse ângulo, o pragmatismo poderia ser pensado para o Brasil, não como 

cópia alheia de um modelo estrangeiro, mas para aprimorar o sistema jurídico, a 

prestação jurisdicional, sem prejuízo aos direitos fundamentais.  

                                                           
377

 POSNER, Richard A. A problemática da teoria moral e jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 
468. 
 
378 POSNER, Richard A. Law, pragmatismo and democracy. London: Havard University Press, 2003, p. 
2- 3. No original: “The democratic theory for which the book argues is pragmatic. We should not be 
afraid of pragmatism or confuse it with cynicism or with disdain for legality or democracy. Its core is 
merely a disposition to base action on facts and consequences rather than on conceptualisms, generalities, 
pieties, and slogans. Among the pieties rejected is the idea of human perfectibility; the pragmatist’s 
conception of human nature is unillusioned. Among the conceptualisms rejected are moral, legal, and 
political theory when offered to guide legal and other official decisionmaking”. […] “One aim of this 
book is to remedy that neglect. Another is to encourage a different kind of scholarly research on issues of 
law and politics from the dominant mode today, which is discursive, normative, and abstract. Scholars in 
the fields touched on in this book tend to create theoretical models of adjudication and democracy and to 
judge specific institutions, decisions, policies, and proposals by their conformity to the model. It would be 
more constructive to focus on the practical consequences of such things, with theorization used only to 
illuminate the consequences - which is where economic theory and the empirical methods of economics 
come in”. 
 
379 O problema é que ela poderia denotar um abandono às pretensões de cientificidade e sistematicidade 
do direito, tornando a economia uma alternativa ao próprio direito. 
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Por isso, se a jurisdição considerar os impactos de suas decisões em um contexto 

de escassez, talvez o pragmatismo possa ser um auxílio. Contudo, a falta de expertise 

técnica do Judiciário para projetar efeitos extra-jurídicos de suas decisões para o futuro 

é óbice considerável a essa concepção. 

 

3. 4 O artigo “Como me tornei um keynesiano”,380 de 2010 

No percurso do tempo, a produção posneriana recebeu fluxos variados, inclusive 

de uma visão keynesiana,381 por causa da crise econômica de 2008, quando passa a 

considerar que nem sempre os mercados são perfeitos e nem sempre os governos 

conseguem regulá-los de modo a gerar uma “eficiente alocação de recursos”. 
                                                           
380 John Maynard Keynes nasceu na Inglaterra em 1883 e faleceu em 1946. Estudou em Cambridge e teve 
como professores os economistas Alfred Marshall e Arthur Cecil Pigou. Mais tarde se tornaria professor 
nessa Universidade. Na condição de membro da delegação britânica, participou da Conferência de 
Versalhes, em 1919, reunião em que as principais potências discutiam a reorganização da Europa no pós-
guerra e, em particular, como obrigariam a Alemanha a pagar indenizações aos vencedores da guerra. 
Keynes sugeriu que os Estados Unidos da América cancelassem os créditos adiantados a seus aliados, e 
que a Grã-Bretanha renunciasse à indenização de cerca de quatro bilhões de dólares em provisões e 
munições, que havia feito chegar às nações aliadas no continente europeu durante o conflito. Com o 
acordo, pelos cálculos de Keynes, a Alemanha teria que pagar quarenta bilhões de dólares, sendo vinte e 
cinco bilhões para cobrir pensões de viúvas e soldados feridos na guerra, e, quinze bilhões em dívidas 
comerciais, que abrangiam provisões, fornecimento de armas e munições no período do conflito. Era 
evidente que a Alemanha não podia fazer frente a essa dívida, exigida pelo chefe do governo francês, 
Georges Clemenceau e com apoio dos governantes da Inglaterra e dos Estados Unidos da América. Por 
essas razões, Keynes decidiu se retirar antes do término das discussões já que considerava que os acordos 
tornariam a Europa um campo minado e a Europa se dirigia para uma futura catástrofe política e 
financeira. A história mostrou que não lhe faltaria razão. Durante as três primeiras semanas de julho de  
1944, ele representou a Inglaterra na Conferência Monetária de Bretton Woods, que discutiu e formulou 
as linhas fundamentais que  estabeleceram o novo arranjo financeiro internacional pós guerra. Uma das 
medidas foi a criação do Fundo Monetário Internacional. Lá, Keynes propôs o abandono do padrão-ouro e 
a estabilização internacional da moeda. Em 1946, Keynes tornou-se presidente do FMI, mas o apego dos 
Estados Unidos ao padrão-ouro tornou impraticáveis as medidas por ele preconizadas. Sua notoriedade 
acadêmica na economia está relacionada, principalmente, com a obra Teoria Geral do Emprego, do Juro e 
da Moeda (The General Theory of Employment, Interest and Money), publicada em 1936. Para Keynes, 
era necessário reestudar a forma capitalista e seu modo de produção. A teoria keynesiana apresentou um 
novo enfoque para a análise econômica, estabelecendo importante papel do Estado na condução das 
atividades econômicas, principalmente no caso de recessão, que passou a ser conhecido como problema 
keynesiano. Quando os clássicos não conseguiam explicar o fenômeno da recessão e não apresentavam 
instrumentos válidos de política econômica, ou seja, a economia de mercado se mostrava inoperante, 
Keynes, pela teoria da demanda agregada, defendeu que o papel do governo seria fundamental para, por 
meio do aumento dos gastos públicos e consequente aumento da demanda agregada, incentivar a 
produção. Ao contrário do que alegavam os economistas clássicos, ele partiu do princípio de que é a 
demanda que gera a oferta, concluindo que o aumento da produção só seria possível com o aumento da 
demanda agregada. A expansão da renda derivada da ação governamental daria maior poder aquisitivo à 
população que demandaria mais produtos, o que geraria mais emprego e renda e novamente maior 
demanda e consequentemente mais produção e assim por diante. Esta obra seria se constitui como um dos 
principais textos de Economia do século XX e o seu autor, Keynes, elaborou um modelo teórico com 
condições de fazer frente ao modelo clássico. MARICHAL, Carlos. Nueva historia de las grandes crisis 
financieras: una perspectiva global, 1873-2008. Barcelona: Editorial Debate, 2010, capítulos 2 e 3. Com 
adaptações. 
 
381 POSNER, Richard. How I became a Keynesian. Disponível em: 
https://newrepublic.com/article/69601/how-i-became-keynesian. Acesso em: 14 nov. 2018. 
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Contudo, isso não significou uma subscrição a John Keynes, pois a declaração 

de desencanto de Posner não abdicou da existência de “virtude” dos mercados em uma 

dimensão de razão prática. Assim, ainda que ele seja leitor do britânico, particularmente 

de A teoria geral (refere-se ao livro Teoria geral do emprego, dos juros e da moeda, 

escrito em 1936 pelo economista John Maynard Keynes), alerta para a existência de 

acertos, obscuridades, frases soltas, confusões, erros, exageros, abundantes 

anacronismos que não menoscabam a importância do livro para os problemas atuais.382  

Keynes redigiu a obra durante os anos da Depressão nos Estados Unidos da 

América, que abalara as modernas economias capitalistas, e tem como ideia básica que 

a economia moderna de mercado não tende ao equilíbrio de modo espontâneo, o que 

requer ações do Estado ou de instituições públicas para o crescimento.383  

Nesse ambiente, para alcançar algum equilíbrio, é necessário desemprego e 

pobreza. Para evitar esse estado de coisas, o Estado deveria complementar os 

investimentos privados (por meio de déficits orçamentários), quando a economia entrar 

em recessão. Assim, ao sinal de que as iniciativas do setor privado são insuficientes, e 

para evitar um ciclo vicioso de menos investimento, menos trabalho e menos consumo, 

o governo deveria atuar com base em um quadro referencial explicativo e preditivo que 

pudesse auxiliar os responsáveis pela elaboração de políticas econômicas racionais. 

Diferenciando-se das ideias em voga, Keynes denominou o desemprego em 

massa como uma situação de equilíbrio econômico, afastando a “crença” na eficiência 

dos mercados. Keynes a considerava ilógica, contraditória e superficial e sugeriu que a 

economia clássica não era séria, mas uma coleção de relações obtidas por meio de 

analogia e retórica.384 Além disso, discordava da visão clássica ao sustentar que o 

sistema econômico de mercado era um organismo complexo, e não um comportamento 

bem-comportado e agregado com mecanismos virtuosos de ajuste.385 

                                                           
382 POSNER, Richard. Cómo me convertí en keynesiano. Segundas reflexiones en medio de una crisis. 
Disponível em: http://www.scielo.org.co/pdf/rei/v12n22/v12n22a15.pdf. Acesso em:  4 mar. 2019. 
 
383 LIMA, Flavia; MACHADO, Tainara. Qual é o legado de Keynes? Jornal Valor Econômico, 19 de 
fevereiro de 2016. Disponível em:  
http://www.ie.ufrj.br/intranet/ie/userintranet/ienamidia/arquivo/290220160852_20160219_Valor__FC.pd
f. Acesso em: 4 mar. 2019. 
 
384 CARDOSO, Fernanda Graziela; LIMA, Gilberto Tadeu. A concepção de Keynes do sistema 
econômico como um todo orgânico complexo.   
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ecos/v17n3/01.pdf. Acesso em: 4 mar. 2019. 
 
385

 CARDOSO, Fernanda Graziela; LIMA, Gilberto Tadeu. A concepção de Keynes do sistema 
econômico como um todo orgânico complexo.   
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Daí se segue o uso de políticas fiscais e monetárias para diminuir a recessão e 

controlar os booms econômicos, a ruptura com a Lei de Say,386 a reversão na relação 

entre poupança e investimento, entre outros elementos, que integraram a construção 

teórica de uma nova área de estudos econômicos, a Macroeconomia.  

Essas mudanças tiveram consequências para a política econômica. É o que faz 

com que a política monetária e fiscal keynesiana atue sobre três elementos na 

determinação do volume de emprego e da produção intervencionista: a) preferência pela 

liquidez (controle da moeda e do crédito); b) estímulo para investir (programa de obras 

públicas); c) propensão ao consumo (política tributária e de seguro social).   

 Ainda que os itens acima não possam ser examinados neste trabalho, para 

Posner, a afamada obra de Keynes387 seria apta a fornecer contribuições que, 

contextualizadas e compreendidas em seu alcance, e limitações podem auxiliar em 

melhor entendimento sobre o funcionamento da macroeconomia. 

Em 2009, Richard Posner discutia a legitimidade de medidas protecionistas em 

um ambiente de crise econômica. Na ocasião, reclamou por um “programa keynesiano 

antidepressão”, baseado no financiamento público de projetos de construção e 

infraestrutura, especialmente no setor de transportes, na acessibilidade, como modo de 

evitar o desemprego na economia estadunidense. Assim, o programa de intervenção 

governamental relaciona-se à falha de um modelo de organização capitalista. Esse 

entendimento é significativo, pois se trata de um autor que tem sido defensor do 

mercado e da capacidade deste se autorregular.388 

                                                                                                                                                                          

Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ecos/v17n3/01.pdf. Acesso em: 4 mar. 2019. 
 
386  Na “Lei de Say”, a ideia é que a oferta agregada cria a sua própria demanda para todos os níveis de 
preço e emprego. No entanto, ela não tratava o problema da relação entre demanda e oferta agregada. É 
certo que suas suposições continuavam a afetar a análise econômica. Por exemplo, a ideia de que o 
investimento público desloca o investimento produtivo privado, que é desviado para a especulação 
financeira, agravando o desemprego. No novo referencial analítico, a “Lei de Say”, só seria aplicável no 
caso especial em que as condições da economia fossem tais que a demanda agregada se ajusta à oferta 
agregada no pleno-emprego, o que em geral não ocorre, segundo Keynes. 
 
387 O sistema analítico keynesiano não é novo, mas os conceitos adquirem um novo uso. Para o inglês, o 
nível de emprego depende do comportamento de três variáveis. 1. a propensão a consumir; 2. o 
investimento em novos equipamentos fixam um teto para o nível de atividade econômica; 3. A moeda 
desempenha é um elo entre o presente e o futuro ao refletir as incertezas por parte de emprestadores e 
tomadores de empréstimo e transferi-las para a taxa de juros e o nível de investimento. 
 
388 CARDOSO, José Luís. A economia em tempo de crise: desafios a uma ciência com história. In: 
NEVES, Vítor; CALDAS, José Castro. A economia sem muros. Coimbra: Almedina, 2010, cap. 10, p. 
173. Adaptado. 
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No ano seguinte, ele chamou a atenção para a complexidade da Economia 

moderna, que tornou difícil a criação de modelos matemáticos que permitam que as 

crises econômicas sejam previstas e forneçam orientações sobre como preveni-las ou 

recuperá-las. O segundo aspecto a considerar é que os insights da teoria comportamental 

também falharam em oferecer vias de saída da depressão atual, além da forma de 

impedir uma depressão futura. Talvez por isso teóricos da economia comportamental 

têm defendido a liberação de crédito, assim como fez Keynes, que criticara o governo389 

nos anos 1930 por dificultar o crédito nos estágios iniciais da depressão econômica 

global, iniciada nos Estados Unidos da América. 

Em entrevista de 2012, publicada pela Revista Themis,390 da Pontíficia 

Universidade Católica do Peru, Richard Posner alega que a matematização da Economia 

não é conduzida pela Escola de Chicago, a quem se atribui a crise na vulgata intelectual, 

mas por Berkeley e pelo M.I.T, sendo a preocupação de Chicago com a autorregulação 

do mercado,391 que é vista com ceticismo. Adiante, afirma que a Economia matemática 

tem pouco conhecimento sobre o detalhe institucional e uma fé redobrada no mercado, o 

que seria um risco. 

Coloca ênfase na visão de incerteza de Frank Knight,392 um economista de 

Chicago que afirmava a dificuldade de expor a Economia em gráficos e modelos. 

Segundo Posner, uma vez introduzida a incerteza, significa que muito do 

comportamento do consumidor não será facilmente modelado em uma análise de custo-

benefício.393 É nesse sentido que ele se apresenta não como um keynesiano, mas como 

aquilo que os economistas profissionais designam de pós-keynesianismo,394 ainda que 

                                                           
389 POSNER, Richard A. The crisis of macroeconomics. In: POSNER, Richard A. The crisis of capitalist 
democracy.  [s.n] 2010, chapter 10, p. 321 – 322.  
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 La evolución de la economia a raíz de la crisis financiera. Entrevista a Richard Posner. Disponível em: 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/9027. Acesso em: 5 mar. 2019. 
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 La evolución de la economia a raíz de la crisis financiera. Entrevista a Richard Posner. Disponível em: 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/9027. Acesso em: 5 mar. 2019. 
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 La evolución de la economia a raíz de la crisis financiera. Entrevista a Richard Posner. Disponível em: 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/9027. Acesso em: 5 mar. 2019. 
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 La evolución de la economia a raíz de la crisis financiera. Entrevista a Richard Posner. Disponível em: 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/9027. Acesso em: 5 mar. 2019. 
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 La evolución de la economia a raíz de la crisis financiera. Entrevista a Richard Posner. Disponível em: 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/9027. Acesso em: 5 mar. 2019. 
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sua leitura preferencial seja a da “Teoria Geral”, do próprio Keynes, e não dos 

intérpretes e comentadores do economista inglês. 

Sustenta ainda que Coase e Keynes entendiam não haver equilíbrio em uma 

economia de mercado e que esses dois economistas podem estar mais próximos do que 

se supõe. Enfatiza que Coase defendia a maximização da utilidade e não do equílbrio;395 

e que ambos deviam preocupar-se com o raciocínio axiomático que se inicia com os 

humanos sendo considerados como portadores de cálculos racionais, pois seriam mais 

favoráveis a tomar as pessoas como elas são.396 

Em que pesem os modelos construídos pela ciência econômica terem adquirido 

níveis de sofisticação que não podem ser resumidos de modo simplista,397 Posner aceita 

os pressupostos básicos sobre o funcionamento das atividades econômicas que podem 

ser sintetizadas no enunciado “os agentes maximizam e os mercados equilibram”. Hoje 

essa visão se encontra sob forte questionamento. Especificamente, a defesa do equilíbrio 

espontâneo e automático dos mercados foi impeditiva a medidas intervencionistas do 

Estado na Economia, autorizada a função de regulação e competência institucional, o 

que reduziu as atividades estatais no campo macroeconômico. 

Para encerrar, a defesa de retorno a Keynes é para restaurar a confiança que 

possibilite o relançamento das atividades econômicas. As políticas intervencionistas, 

para Posner, serviriam para esse desiderato.398 Contudo, ainda que a época atual tenha 

algumas semelhanças com os anos 1930, o regresso a Keynes pode ser anacrônico. 

 

 

 

 

 

                                                           
395

 La evolución de la economia a raíz de la crisis financiera. Entrevista a Richard Posner. Disponível em: 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/9027. Acesso em: 5 mar. 2019. 
 
396La evolución de la economia a raíz de la crisis financiera. Entrevista a Richard Posner. Disponível em: 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/9027. Acesso em: 5 mar. 2019. 
  
397 CARDOSO, José Luís. A economia em tempo de crise: desafios a uma ciência com história. In: 
NEVES, Vítor; CALDAS, José Castro. A economia sem muros. Coimbra: Almedina, 2010, cap. 10, p. 
180.  
 
398 CARDOSO, José Luís. A economia em tempo de crise: desafios a uma ciência com história. In: 
NEVES, Vítor; CALDAS, José Castro. A economia sem muros. Coimbra: Almedina, 2010, cap. 10, p. 
173. Adaptado. 
 



153 

 

3. 5 A entrevista ao jornal New York Times, em 2017 

Em entrevista ao Jornal New York Times,399 em 2017, Richard Posner afirma 

que, após trinta e cinco anos como juiz, perdeu o interesse pelos casos. Ele relata que 

escreveu três mil e trezentas opiniões judiciais e que a análise econômica do Direito tem 

um pequeno papel na resolução dos litígios no Sétimo Circuito da Justiça Federal dos 

Estados Unidos da América, tribunal em que atuou. Alega ter sido um juiz pragmático, 

que observara as leis, os Códigos e a Constituição. Afirma, em sua verve polêmica, que 

um caso é só uma disputa e que a primeira coisa que o decisor deve questionar a si 

mesmo - esqueça o Direito - é: qual o modo sensato de resolver o litígio?400 

O próximo passo seria consultar um recente precedente da Suprema Corte ou 

outro obstáculo legal posto no caminho de uma resolução sensata. E a resposta é que 

raramente há óbice, pois quando há um caso julgado pela Suprema Corte ou algo 

similar, é fácil perceber.  

Sobre os críticos ao seu trabalho, ele os classifica em dois grupos. Alguns têm 

um ponto de vista diferente sobre o papel do juiz. Eles seriam fortemente formalistas em 

relação ao direito: juízes aplicam regras, e essas são oriundas de outro lugar, como a 

Constituição, que seria “sagrada”. E a legislação, ao menos que seja inconstitucional, 

também é “sagrada”. Na visão do autor, muitas das pessoas que afirmam isso são 

sinceras; é o conceito de direito delas. 

Outro grupo seria o dos reacionários, que querem manipular a Constituição 

dentro de suas preferências pessoais. Mas a razão imediata para a aposentadoria401 teria 

uma razão menos abstrata. Ele teria se preocupado com as dificuldades de litigantes que 

se representavam em casos civis, muitas vezes apresentando cartas manuscritas em seus 

apelos. Na visão de Posner, as queixas eram reais, mas o sistema legal não analisava o 

pleito por causa de detalhes técnicos. Essas pessoas seriam de baixa escolaridade402 e de 

                                                           
399 LIPTAK, Adam. An Exit Interview With Richard Posner, Judicial Provocateur. The New York Times. 
Disponível em: https://www.nytimes.com/2017/09/11/us/politics/judge-richard-posner-retirement.html 
3/3. Acesso em: 5 mar. 2019. 
 
400

 LIPTAK, Adam. An Exit Interview With Richard Posner, Judicial Provocateur. The New York Times. 
Disponível em: https://www.nytimes.com/2017/09/11/us/politics/judge-richard-posner-retirement.html 
3/3. Acesso em: 5 mar. 2019. 
 
401 A menção à aposentadoria do cargo de juiz é relevante. Foi a primeira entrevista de Richard Posner 
como juiz aposentado. Na ocasião, ele se mostra aberto a novas questões, que seguem inconclusas. 
 
402

 LIPTAK, Adam. An Exit Interview With Richard Posner, Judicial Provocateur. The New York Times. 
Disponível em: https://www.nytimes.com/2017/09/11/us/politics/judge-richard-posner-retirement.html 
3/3. Acesso em: 5 mar. 2019. 
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“baixo nível de inteligência”, o que mostraria o equívoco do tribunal ao tratar do 

assunto. 

No Sétimo Circuito, disse Posner, os advogados, em vez dos juízes, avaliaram os 

recursos dos litigantes, e o tribunal acolheu as recomendações dos advogados. Tendo 

oferecido ajuda aos advogados, considerando que seria boa educação para os 

profissionais e de auxílio para os litigantes sem advogado, ele obteve aprovação do 

diretor do programa da equipe, mas os juízes, colegas de Posner, recusaram-lhe a 

função.  O motivo do aumento da tensão teria sido o novo livro do autor, que critica, de 

modo implícito ou explícito, os juízes.403 

O juiz Posner disse que esperava trabalhar com grupos preocupados com os 

direitos dos prisioneiros, com uma clínica escolar e com escritórios de advocacia, para 

chamar a atenção e ajudar as pessoas pobres, que não têm condições de pagar 

advogados.404 

Em uma de suas opiniões finais, o juiz Posner, escrevendo para um painel de três 

juízes, defendeu o direito de um prisioneiro ter acesso à defesa técnica. Disse ainda que 

a opinião era uma rara vitória, porque os juízes considerariam pessoas de baixa 

instrução e poder aquisitivo “uma espécie de lixo que não vale o tempo de um juiz 

federal.” 405. 

A entrevista teve grande repercussão nos Estados Unidos da América e talvez 

sinalize uma nova etapa no pensamento do autor, marcada por preocupações como 

acesso à Justiça, direito à igualdade e ao devido processo legal substantivo, além de uma 

crítica à jurisprudência defensiva. 
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 LIPTAK, Adam. An Exit Interview With Richard Posner, Judicial Provocateur. The New York Times. 
Disponível em: https://www.nytimes.com/2017/09/11/us/politics/judge-richard-posner-retirement.html 
3/3. Acesso em: 5 mar. 2019. 
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 LIPTAK, Adam. An Exit Interview With Richard Posner, Judicial Provocateur. The New York Times. 
Disponível em: https://www.nytimes.com/2017/09/11/us/politics/judge-richard-posner-retirement.html 
3/3. Acesso em: 5 mar. 2019. 
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 LIPTAK, Adam. An Exit Interview With Richard Posner, Judicial Provocateur. The New York Times. 
Disponível em: https://www.nytimes.com/2017/09/11/us/politics/judge-richard-posner-retirement.html 
3/3. Acesso em: 5 mar. 2019. 
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3.6 Fechamento 

 Em caráter inconclusivo, considerando que não é possível um arremate, sugere-

se, em primeiro lugar, que a obra de Richard Posner assume diversos significados, 

conforme o momento considerado dentro de seu percurso teórico. 

 A análise de textos do autor e de autores brasileiros sobre o assunto mostra que a 

interpretação sobre Richard Posner tem sido, muitas vezes, equivocada; e, por vezes, 

fala-se de um Posner do qual o próprio Posner, ainda vivo, discorda, o que implica um 

divórcio entre a teoria e a realidade, obnubilidando o pensamento do estadunidense. 

Uma das consequências diretas disso é a tendência, entre autores, de tratar o 

Direito como alocação eficiente de recursos, argumento do livro de 1973 - Economic 

Analysis of Law, ou, associar a justiça, em sentido estrito, à eficiência, que está presente 

na publicação de A Economia da Justiça, de 1981, ambas superadas.  

 Por certo que há textos bem fundamentados, e outros, a exemplo de Arnaldo 

Godoy,406 que parecem atados a períodos específicos da produção intelectual de Posner. 

Muitas vezes a discussão tem sido nutrida por argumentos de política, que apresenta 

Posner ora como um utilitarista, ora como defensor do livre mercado. Ambas são 

equívocas. 

Importa dizer que ausência de debate sobre as pré-comprensões que embasam os 

debates lança dúvida sobre os textos-comentários de Richard Posner. Muitas vezes, eles 

parecem fora do lugar, interperlados sem a devida observância técnica. 

A Escola de Chicago, de matriz posneriana, chegou a compreender a eficiência 

como fundação ética. Seu texto Economics Analysis of Law, de 1973, é até hoje 

considerado o principal livro de Richard Posner, que lhe deu grande notoriedade e 

difundiu a teoria da análise econômica do direito nos Estados Unidos e fora dele.  

Ao equiparar os conceitos de justiça e eficiência na aplicação das normas 

jurídicas, Posner não escapou das críticas, como as de Ronald Dworkin, o que o fez 

mudar de rota anos mais tarde, ao filiar-se ao pragmatismo jurídico. 

Dessa forma, ele abandona a ideia de eficiência ou maximização de riquezas 

como fundação ética do Direito e passa a considerar outros valores a serem levados em 

conta para a obtenção da justiça. Nesse contexto, o pragmatismo jurídico de Posner vai 

                                                           
406 GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes.  Direito e Economia: introdução ao Law and Economics. 
Disponível em: http://www.egov.ufsc.br:8080/portal/sites/default/files/anexos/25480-25482-1-PB.pdf. 
Acesso em: 5 mar. 2019. O texto em questão foi citado na manifestação do ministro Ricardo 
Lewandowski sobre a “Análise Econômica do Direito”, o que será oportunamente analisado. 
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rejeitar o conservadorismo político, na forma como são associadas as ideologias liberais 

(como o direito de propriedade), e vai defender a ideia de que a norma jurídica não é um 

fim em si mesmo, devendo funcionar como um incentivo para atingir objetivos (mais 

eficientes) perseguidos pela noção de justiça. Sendo assim, diante do caso concreto, o 

juiz vai analisar as consequências e tomar a decisão que, considerados os valores que 

regem o ordenamento jurídico, alcance a maior eficiência, o que torna falacioso o 

argumento de que o pragmatismo autoriza os juízes a decidirem o que quiserem.407 

Se os formalistas408 pensam que os juízes são mais limitados, seja pela doutrina 

ou por teorias do que no pragmatismo, as restrições materiais, psicológicas e 

institucionais sobre os juízes pragmáticos são consideráveis. No caso dos Estados 

Unidos da América do Norte, os juízes estão sujeitos à perda da função (por 

impeachment no caso de juízes federais) por negligência; suas decisões podem ser 

anuladas por mudanças constitucionais e legislativas; o processo de recrutamento de 

juízes tende a excluir os mais "políticos"; e o sistema de compensação e as regras 

relativas a conflitos de interesses sujeitam os juízes a incentivos que não estão ligados 

ao resultado dos casos particulares, sensibilizando-os para as críticas.409 

A título de exemplo, a análise econômica do Direito mira nas consequências; o 

Direito, nos princípios. Percebe-se que a harmonização entre as duas concepções não é 

tarefa fácil; e justamente por isso deve ser objeto de incessante estudo das academias 

jurídicas e econômicas, visto que a tendência ao estudo multidisciplinar afigura-se uma 

realidade irrefreável. Sem a menor pretensão de esgotar o assunto ou de colocar um 

ponto final (e por que haveria um ponto final?) em tal controvérsia, a eficiência 

econômica deve ser perseguida, mas como instrumento a serviço de um direito cuja 

meta consiste em promover os direitos fundamentais. Em outras palavras, a primeira e 

principal preocupação, tanto do legislador quanto do intérprete da lei, deve ser a 

promoção dos direitos fundamentais, em especial a dignidade da pessoa humana, cujo 

                                                           
407 POSNER, Richard A.  Legal pragmatism. Metaphilosophy, v. 35, n. 1/ 2, jan. 2004, p. 154. 
 
408 No sentido de pensamento jurídico convencional que concebe a tomada de decisão judicial em um 
modelo matemático que pode ser ilustrado pela ênfasecom que os juízes americanos continuam a colocar 
na decisão de acordo com o precedente, um processo que trata os casos decididos como fundamentais, 
permitindo que a decisão de um novo caso seja derivada por um processo ou dedução de casos antigos. 
Note-se que o formalismo, ainda que seja um elemento significado no direito estadunidense, não possui a 
mesma abrangência do que no sistema da civil law. POSNER, Richard A. Legal pragmatism. 

Metaphilosophy, v. 35, n. 1/ 2, jan. 2004, p. 148 - 149. Adaptado. 

409 POSNER, Richard A. Legal pragmatism. Metaphilosophy, v. 35, n. 1/ 2, jan. 2004, p. 154. 
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contéudo jurídico410 é expresso no direito à vida, à liberdade, ao trabalho, à moradia, à 

alimentação e ao vestuário. Em hipótese alguma a busca pela eficiência pode ofuscar o 

respeito e a tutela pela dignidade do indivíduo. A eficiência serve ao homem, e não o 

contrário.  

Todavia, negar acriticamente a Law and Economics consubstanciaria postura 

pueril e inócua para o estudo do Direito; adotar a análise econômica de forma também 

acrítica significaria ignorar a Constituição e o ordenamento jurídico. A meta a alcançar 

funda-se no equilíbrio, e a análise econômica consubstancia um extraordinário 

instrumento acessório para o Direito. 

Em suma, a Law and Economics objetiva a compreensão do campo jurídico a 

partir de pressupostos e princípios próprios do Direito, que podem ser economicamente 

manejados no momento da criação da norma jurídica e também no momento de sua 

verificabilidade, na hipótese de aplicação ao caso concreto. Assim, tem-se uma 

racionalidade econômico-jurídica que interage com o meio de modo a influenciar o 

âmbito jurídico, principalmente no que se refere à interpretação, considerando-se novos 

padrões econômicos-valorativos quando da apreciação de demandas judiciais. 

Nessa senda, caberia ao Direito refletir a realidade social, de maneira a adaptar 

seus critérios ao ideal de justiça, em consonância com a eficiência. Aqui, a utilização de 

princípios econômicos no âmbito do Direito não seria um vilipêndio às máximas 

jurídicas, mas sim a possibilidade de redirecioná-las à realidade concreta do dia a dia.   

O que se critica nos juristas acadêmicos não é novidade. Richard Posner acena 

para a programática filosofia de Francis Bacon,411 em que agir é saber agir; saber é 

                                                           
410 “No quadro de teoria do direito, o princípio da dignidade da pessoa humana tornou-se recentemente 
um conceito jurídico, que deita as suas raízes na reflexão ético-filosófica. A primeira constatação a ser 
feita ao considerar a natureza jurídica da dignidade humana é a de que não se trata de um direito 
subjetivo, mas ela pode exigir que esses direitos sejam reconhecidos para o indivíduo[,] [...] que surge em 
função da necessidade do reconhecimento de outros direitos da pessoa que se situem para além dos 
direitos individuais. Essas novas categorias de direitos fundamentais, reconhecidos nos textos 
constitucionais, aparecem paralelamente [às] ideias jurídicas como a de humanidade e espécie humana. 
[...] do ponto de vista jurídico, pode ser pensada como poder e como encargo. [...] Por essa razão, 
ninguém pode submeter-se voluntariamente à violência ou desrespeitar-se”. BARRETTO, Vicente de 
Paulo.  Sobre a dignidade humana. In: BARRETTO, Vicente de Paulo.  O fetiche dos direitos humanos e 
outros temas. Porto Alegre: Livraria do Advogado, parte I, cap. 4, p. 75 - 76. 
 
411 “O projeto de uma nova ciência em Francis Bacon [1561 - 1626] geralmente é lido como intimamente 
ligado ao projeto de uma nova sociedade, baseada em uma nova forma de relação do homem com a 
natureza. Saber é poder é sem dúvida um dos lemas mais conhecidos da teoria baconiana. Esse lema, 
muitas vezes interpretado de forma incorreta, sintetiza não só uma concepção de conhecimento, que 
aponta como fim da ciência o controle sobre a natureza, como reconhece o valor social da ciência como 
um instrumento que pode proporcionar ao homem uma vida melhor”. SECCO, Márcio. Verdade e método 
em Francis Bacon. (Dissertação de Mestrado em Filosofia). Universidade Federal de Santa Catarina, 
2004, 131 p. O filósofo viveu em um momento de revolução intelectual – a Reforma Protestante – que 
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saber fazer, o que implica, na análise do fenômeno jurídico e econômico, desligar o 

saber da técnica da Metafísica, por meio de uma conjugação entre empirismo e 

racionalismo, ainda que o autor se apresente, em certo momento, como antiteórico. 

Some-se a isto um positivismo fático (realismo jurídico), com uma maior elasticidade, 

excluindo-se as categorizações fixas, considerando-se que a sentença judicial deveria 

ser produzida pelo “bom senso” do “homem médio”. Isso porque o Direito se referia a 

uma realidade transmitida, aceita e compartilhada por uma determinada comunidade 

política, e não apenas acadêmica, o que é objeto de fortes críticas por distintas 

concepções teóricas.  

Nesse passo, Posner considera que os juristas acadêmicos seriam logoteóricos e, 

na ausência de uma demarcação coerente em relação aos conceitos em debate, haveria 

ambiguidades interpretativas que tornariam o direito de baixa funcionalidade, o que, 

certamente. é um exagero na abordagem do recorte posneriano. 

Em relação às atividades intelectuais, a produção acadêmica de Richard Posner é 

rica, plural, contraditória. Ele é considerado a um só tempo pragmático, utilitarista, 

realista, keynesiano e defensor de uma teoria substantiva de justiça; e essas concepções 

aparecem nos textos do autor com maior ou menor intensidade, conforme o período em 

análise. Por esse motivo, fala-se de Posner I, II, III, e até mesmo, IV ou V. Essa 

dinâmica se deve à permanente revisão do pensamento pelo autor, que não é facilmente 

distinguível em seus textos. Acentue-se que Posner traça uma espécie de sociologia do 

saber jurídico, não como ciência no sentido de sua lógica interna, mas pelo 

questionamento de seus pressupostos, em relação aos quais o Direito é produzido e 

aplicado. 

O próximo capítulo objetiva fornecer uma exposição analítica que trabalhe no 

sentido de superação das críticas apontadas. Ressalte-se, por oportuno, que não há 

pretensão de esgotar as possibilidades de análises econômicas do Direito, mas apenas de 

debatê-las.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

transformou o pensamento, bem como de uma ciência operativa e de experimentação, que fora marco 
inaugural da ciência moderna. É nesse sentido que se afirma que era necessário saber (ciência), para 
poder agir (transformar o mundo).  
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4 CAPÍTULO 3 -  LAW AND ECONOMICS: ANÁLISE ECONÔMICA DO 
DIREITO OU ANÁLISES ECONÔMICAS DO DIREITO?  

 

Nesta seção, o exame será centrado na “análise econômica do Direito”. No 

mundo de hoje, a “legislação econômica” e os “planos econômicos" têm representado 

uma alternativa tecnocrática de política econômica que aponta para a impotência da 

teoria econômica diante da enorme crise vivenciada. 

Isso porque não há apenas um modelo econômico ou de análise econômica do 

Direito. São vários os modelos. Essa compreensão é imprescindível se se pretende 

contribuir para um debate sério acerca do assunto. De fato, qualquer teoria afirma um 

poder social, o poder de julgar um valor das práticas humanas, e nenhuma se impõe sem 

que, de algum lado, tenha disputado o poder social, político ou econômico. Mas tal não 

chega para a desqualificar.412 Questionar os fundamentos e o alcance de uma teoria 

importa no seu desvelamento. Por isso é que só se conhece quando se aceita o risco da 

indeterminação de que não há garantias prévias à experiência e à reflexão na qual se 

trabalha. 

No período posterior à Segunda Guerra Mundial, a análise econômica tornou-se, 

por muitos caminhos, uma construção diferente do que havia sido antes do conflito, 

particularmente, nos Estados Unidos da América, em que uma concepção pluralística da 

disciplina que se evidenciava no período anterior, na qual coexistiam marginalistas, 

economistas clássicos, institucionalistas e muitas outras leituras. Essa pluralidade se 

torna uma disciplina menos heterogênea até que análise econômica passe a ser descrita 

como “neoclássica”.413 Isso porque o modelo matemático (metodologia econométrica) 

veio a dominar na teoria econômica, com base em técnicas estatítiscas e avanços na 

computação, em um ambiente histórico (Guerra Fria e Segunda Guerra Mundial) de 

intensa competição, em que sofisticadas técnicas matemáticas foram empregadas para 

resolver problemas econômicos. 

Para além dessa perspectiva, houve importantes aportes na análise da teoria geral 

do equilíbrio, na teoria da escolha racional, na teoria dos jogos aplicada à Economia, no 

                                                           
412 STENGERS, Isabelle. As políticas da razão: dimensão social e autonomia da ciência. Lisboa: Edições 
70, 1993, p. 131. 
 
413 MEDEMA, Steven G; SAMUELS, Warren  J. The history of economic thought: a reader. Abingdon: 
Routledge, 2013, p. 691. 
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uso de técnicas estatísticas para analisar um fenômeno econômico, entre outras 

concepções.414 

Por isso mesmo o estudo da Análise Econômica do Direito, em sentido 

abrangente, não pode ser confundido com a Law and Economics. Para conhecer as 

razões do equívoco é preciso, em primeiro lugar, levar em conta a tradução do verbete 

para a língua portuguesa, tendo em vista a pouca familiaridade de juristas brasileiros 

com a linguagem técnico-jurídica dos Estados Unidos da América; e, em segundo lugar, 

pela polissemia linguística e conceitual que o termo envolve.415  

A identificação entre Law and Economics e Análise Econômica do Direito toma 

como referência a produção intelectual dos precursores da Law and Economics, a partir 

dos anos 1960 e 1970, nos Estados Unidos da América,416 que formularam uma teoria 

de base econômica para o Direito, com fulcro na eficiência (em uma ótica econômica), 

para evitar decisões judiciais aleatórias, baseadas em critérios morais e políticos, sem 

suporte em uma legislação correspondente.  

Assinale-se, mais uma vez, que se trata de uma leitura equivocada. Um dos 

corifeus da Law and Economics nos Estados da América, Richard Posner, que costuma 

                                                           
414

 MEDEMA, Steven G; SAMUELS, Warren J. The history of economic thought: a reader. Abingdon: 
Routledge, 2013, p. 691. 
 
415 Sobre o tema, leia-se Genaro Carrío: “Pienso que em parte no desdeñable las disputas entre los juristas 
están contaminadas por falta de claridad acerca de cómo deben tomarse ciertos enunciados que 
tipicamente aparecen en la teoría jurídica. Mientras no se ilumine este aspecto del problema quedará 
cerrada toda possibilidade de superar los múltiples desacuerdos que tales enunciados generan.  Si no 
tenemos em claro[...] por qué se discute, será estéril todo esfuerzo de argumentación racional y las 
disidencias persistirán, quizás agravadas. Obtener claridad acerca de esto no es, por cierto, condición 
suficiente para eliminar el desacuerdo, pero sí condición necessária”. CARRIÓ, Genaro. Lenguaje. 
Interpretacion y desacuerdos en el terreno del derecho. Disponível em:  
https://edisciplinas.usp.br/.../2%20CARRIÓ%252c%20%20R.%20. Acesso em: 16 jun. 2019. 
 
416 A dificuldade de compreensão das tendências e do modelo de organização judiciária estadunidense é 
exposta por Arnaldo Godoy, que sustenta haver vários modelos teóricos e judiciais nos Estados Unidos da 
América. No plano teórico, as principais tendências da filosofia jurídica são: a) do formalismo de John 
Austin e Jeremy Bentham; b) o antiformalismo de Oliver Holmes; c) a jurisprudência sociológica de 
Pound; d) o realismo de Frankfurter, Llewelllyn e Cardozo; e) a Law and Economics, de Richard Posner; 
f) o criticismo de Unger; g) o neopositivismo de Hart; h) o neokantismo de Rawls; i) o direito e literatura, 
de White. In: GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Direito nos Estados Unidos. Barueri: Manole, 2004, 
p. 246. 
 
Em linhas gerais, o modelo judiciário possui um modelo federal que mantém uma coexistência com 
cinquenta estaduais, um distrital (Colúmbia), além de Porto Rico, da Samoa Americana, das Ilhas 
Virgens, das Ilhas Marianas e da Ilha de Guam, que articulam uma organização piramidal, a primeira 
instância (trial courts), as cortes de apelação (reverse ou affirm) e, no ápice, o Supremo Tribunal Federal. 
In: GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Direito nos Estados Unidos. Barueri: Manole, 2004, p. 1. A 
exceção é a Lousiana, de civil law, de base francesa e que segue a tradição das cortes da equity, da 
common law inglesa. 
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ser identificado com um critério economicista, já abdicou desse critério há décadas. 

Explica-se. Se a primeira obra de vulto e ainda hoje considerada a mais importante, 

Economic Analysis of Law, de 1973, toma como referência a eficiência alocativa de 

recursos, a segunda Economia da Justiça, de 1981, emprega a eficiência como critério 

de justiça. Mas esse critério regente é abandonado em face do pragmatismo nos anos 

1990 em Problems of Jurisprudence e A problemática da filosofia moral e jurídica. 

Além disso, há uma aproximação com as contribuições de Keynes, nos anos 2000, e, 

por último, de uma concepção de justiça distributiva baseada em padrões éticos, nos 

anos 2010, o que indica a necessidade de uma leitura acurada do autor. 

Dito isso, o que este tópico pretende é apreciar a interdisciplinaridade entre 

Direito e Economia, com o exame das diferentes “escolas” que se ocuparam do assunto 

nos Estados Unidos da América, acolá de uma visão posneriana, bem como o estado da 

arte da discussão no Brasil.  

 

4. 1 Análise econômica do Direito: prospectivas e perspectivas 

É perceptível que, com a crise do Direito Natural moderno, o naturalismo tenta 

ocupar o terreno da Economia. Assim como o Direito Natural era entendido, outrora, 

como absoluto e imutável, a economia de mercado seria supostamente provida dessas 

características,417 o que faz ela aspire à mesma validade “universal”. Contudo, a 

“natureza”, o “dado” é contraposto à cultura, que é construída. Se o jusnaturalismo foi 

uma teologia, hoje a economia pretende sê-lo. Esse discurso precisa ser desvelado para 

evitar equívocos sobre o papel do Direito nas transações econômicas.418 

Pelo menos desde a Constituição Alemã de Weimar (1919) ou, no mínimo, pós- 

Segunda Guerra Mundial, sabe-se que a fórmula de Pareto não é hábil para resolver os 

problemas decorrentes de transações econômicas, tendo em vista a ascensão do Direito 
                                                           
417 IRTI, Natalino. Direito e economia. Revista de Direito Privado, v. 62 (abr./jun. 2015). São Paulo, 
2015. Disponível em: 
http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/17851/material/Direito%20e%20Eco
nomia%20-%20Natalino%20Irti.PDF. Acesso em: 14 nov. 2018. 
 
418 A velha tese de Croce (apud Natalino Irti), segundo a qual o ato econômico e ato jurídico coincidiriam 
totalmente – é assim no exemplo da compra de um maço de cigarros, troca econômica e compra e venda 
jurídica –, não mostra considerar que troca econômica e translação do bem de uma a outra parte 
pressupõem um critério determinativo de cada propriedade, isto é, aquelas normas jurídicas que preveem 
e disciplinam a compra e venda, de modo que a troca econômica é propriamente troca porque o direito a 
contempla e a torna possível. A “redução” não é tanto do direito à economia quanto da economia ao 
direito. Disponível em: 
http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/17851/material/Direito%20e%20Eco
nomia%20-%20Natalino%20Irti.PDF. Acesso em: 14 nov. 2018. 
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Econômico em âmbito global, o que significou uma tentativa do Direito de controlar 

não só o mercado,419 mas de determinar as diretrizes de promoção da Justiça pelo 

Estado, o que ficou conhecido como dirigismo contratual.420 

Isso é problemático na medida em que a economia de mercado seria um lócus 

artificial,421 e não natural; ela é oriunda de uma escolha do Direito que, sujeito a 

decisões políticas, confere forma à economia. Ocorre que essas decisões são mutáveis, o 

que faz com que diferentes regimes econômicos sejam históricos, visto que nenhum 

pode afirmar-se como absoluto ou definitivo. A artificialidade, a juridicidade e a 

historicidade422 do mercado afasta qualquer uma concepção naturalista de Economia e 

de Direito. 

Apesar disso, diversos autores têm associado a Economia à Matemática, como se 

Economia fosse uma ciência natural, ou o Direito à norma jurídica, como se o Direito 

fosse uma ciência estritamente positiva. Mais acertado seria afirmar que toda teoria 

econômica, assim como toda teoria do Direito pressupõe uma concepção filosófica de 

homem e uma concepção política sobre a Economia e o Direito. 

                                                           
419 Natalino Irti sustenta que: “A conformação da economia não é o terreno da paz, mas do mais rude e 
duro conflito: é onde estão, um contra o outro, visões de vida, projetos de sociedade, interpretações do 
passado, expectativas pelo futuro. E assim – convém ainda reafirmar – quando o Estado se retira da 
economia, “privatiza” bens e empresas, não há vácuo político, nem o objetivo império da natureza, mas 
uma plenitude da política, daquele querer humano que escolheu um determinado regime de propriedade e 
de negócios”. In: IRTI, Natalino. Direito e economia. Revista de Direito Privado, vol. 62 (abr. – jun. 
2015). São Paulo, 2015. Disponível em: 
http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/17851/material/Direito%20e%20Eco
nomia%20-%20Natalino%20Irti.PDF. Acesso em: 14 nov. 2018. 
 
420 O dirigismo contratual se opõe à concepção fundada no individualismo jurídico, que possibilitara o 
desenvolvimento e consolidação do capitalismo, o que produziu desigualdade econômica e concentração 
de riqueza nas mãos de uns poucos. Como as relações contratuais entre a massa dos economicamente 
hipossuficientes e a pequena parcela dos mais ricos não poderia mais se sustentar na ficção da igualdade 
formal entre os contratantes, considerando que àquela altura, a liberdade contratual para o pobre 
funcionava como um patíbulo, pois ele não tinha condição de estabelecer sua vontade por conta de ser 
obrigado a contratar sob o império da necessidade. Essa situação passou a demandar prestações positivas 
do Estado em relação aos grupos economicamente frágeis. Com isso, há a conversão de leis supletivas em 
obrigatórias, o controle de determinadas atividades econômicas, o estabelecimento da teoria da 
imprevisão, do abuso de direito, a substituição da autonomia da vontade pela autonomia privada, dentre 
outras características.   
 
421 IRTI, Natalino. Direito e economia. Revista de Direito Privado, v. 62 (abr./jun. 2015). São Paulo, 
2015. Disponível em: 
http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/17851/material/Direito%20e%20Eco
nomia%20-%20Natalino%20Irti.PDF. Acesso em: 14 nov. 2018. 
 
422 IRTI, Natalino. Direito e economia. Revista de Direito Privado, v. 62 (abr./jun. 2015). São Paulo, 
2015. Disponível em: 
http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/17851/material/Direito%20e%20Eco
nomia%20-%20Natalino%20Irti.PDF. Acesso em: 14 nov. 2018. 
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Outro aspecto importante é que a associação entre análise econômica, 

liberalismo econômico e individualismo burguês é apressada. Trata-se de uma visão 

caricata da Economia, que funde análise de fato com juízo de valor. De um modo geral, 

nos últimos anos, juristas e economistas têm promovido aproximações recíprocas,423 o 

que não quer dizer em submissão do Direito à Economia, pois não é possível submeter o 

Direito a um ângulo de visão específico da realidade, tendo em vista complexidade do 

sistema social. 

As relações entre Direito e Economia não são externas, mas parecem ser 

constitutivas e orgânicas. Em tempos de economia global, há uma articulação estrutural 

entre o sistema de crédito, o consumo privado, a acumulação produtiva das empresas, a 

gestão das finanças privadas e do Estado424 que expressam uma nova forma de 

reprodução da geoeconomia capitalista, com a expansão do poder por meio de um 

sistema de instituições internacionais de controle político-militar (OTAN), econômico e 

financeiro (OMC, FMI, BANCO MUNDIAL) e uma instância jurídica global capaz de 

incorporar países descolonizados, mas mantendo o poder de decisão com as grandes 

potências (Conselho de Segurança).425 

Apesar disso, há uma falta de identidade entre as diferentes análises econômicas 

e o Direito, que foram traçadas pelo racionalismo que se estabelece do século XVIII em 

diante. Frise-se que ela não constitui uma recusa para a cientificidade da Economia ou 

do Direito, mas, antes, estabelece diferenças entre elas. A recusa desse pressuposto 

naturalizado poderia ensejar uma compreensão conceitual, teórica e metodológica a 

amparar a atividade dos juristas e economistas, redimensionando a compreensão entre 

eles, ao apontar um novo patamar de racionalidade que rejeite o conceitualismo, 

entendido como instrumental clássico dessas disciplinas em favor de um sistema de 

direitos fundamentais que sejam operativos. 
                                                           
423 LIMA, Maria Lúcia L. M. Padua. Direito e economia: 30 anos de Brasil, v.1. São Paulo: Saraiva, 
2012, p. 541.  
 
424 TAVARES, M. da Conceição; BELLUZZO, L. G. A mundialização do capital e a expansão do poder 
americano. In: FIORI, J.L. (Org.) O poder americano. Petrópolis : Vozes, 2004, p. 135. Adaptado. 
Disponível em:  
https://www.academia.edu/6957907/BELLUZZO_Luiz_Gonzaga._A_Mundializa%C3%A7%C3%A3o_d
o_Capital_e_a_Expans%C3%A3o_do_Poder. Acesso em: 20 fev. 2019. 
 
425TAVARES, M. da Conceição; BELLUZZO, L. G. A mundialização do capital e a expansão do poder 
americano. In: FIORI, J.L. (Org.) O poder americano. Petrópolis : Vozes, 2004, p. 123 -124.Disponível 
em:  
https://www.academia.edu/6957907/BELLUZZO_Luiz_Gonzaga._A_Mundializa%C3%A7%C3%A3o_d
o_Capital_e_a_Expans%C3%A3o_do_Poder. Acesso em: 20 fev. 2019. Adaptado. 
 



164 

 

Não é demais lembrar que no sistema jurídico brasileiro a igualdade ocorre em 

três níveis, quais sejam: 1. pela submissão de todos à lei; 2. pelo objetivo constitucional 

da erradicação da pobreza e da marginalização e da redução de desigualdades sociais e 

regionais; 3.  pelo respeito à diferença.426 

Sob outro aspecto, a ciência econômica não pode ser reduzida ao espírito 

geométrico pascaliano,427 mas deve estar sintonizada com o espírito de finesse, que seria 

a capacidade de perceber que nem tudo pode ser medido ou mensurado, que é o 

imprevisível, o irracional da vida humana. 

Assim, a Ciência Econômica, como Ciência Social, não pode ser concebida com 

um modelo analítico em que estão ausentes as personagens, as instituições e a história. 

Ela deve recusar a acepção de teoria pura. Cumpre fazer alguns comentários sobre a 

Ciência do Direito. Uma primeira questão que se coloca é a rejeição do homo juridicus 

simplificado a perseguir o ideal de uma ciência pura. Um segundo aspecto é que os 

pontos de vista morais e políticos por meio dos quais se examinam problemas jurídicos 

são frequentemente apriorísticos, não havendo problematização sobre eles. É como se o 

Direito fosse apenas técnica, quando, de fato, é uma Ciência Social. 

Essas possibilidades têm sido pouco exploradas pela doutrina,428 que é permeada 

de uma visão de conjunto difícil de renovar ou até mesmo de tensionar a fisionomia 

tradicional do Direito, o que torna árduo uma reestruturação interna de sua 

racionalidade. Do exposto advém a negativa de formulações que tentem estabelecer 

senão uma unidade, pelo menos um diálogo entre Direito e Economia. 

Saliente-se que o que se coloca não é uma alteração semântica. A reformulação 

emerge de problemas concretos e tem como pressuposto a densificação do sistema 

normativo, de modo que a liberdade, a igualdade, a solidariedade e a justiça, entre 

outros aspectos, não sejam promessas vãs, ou seja, de baixa operacionalidade.   

                                                           
426 BOITEUX, Elza Antônia P. C. A constante axiologia dos direitos humanos. In: BENEVIDES, Maria 
Vitória Benevides et al. (org). Direitos humanos, democracia e república. São Paulo : Quartier Latin, 
2009, p. 392. 
 
427 AVELÃS NUNES, António José.  Noção e objeto da economia política. Coimbra: Almedina, 2013, p. 
204. 
 
428 Dificilmente se encontram textos jurídicos que tratam de análises econômicas do Direito. Ou se recusa 
à análise econômica o caráter jurídico, como fez, recentemente, o ministro Luix Fux, em manifestação na 
ADF 5766/DF, em um debate sobre a análise econômica do direito, ou se associa a análise econômica a 
uma das fases do pensamento de Richard Posner, que é a concepção eficientista dos direitos. 
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Hoje, cabe ao profissional do Direito mais que ter o domínio de conceitos, 

princípios e regras, avançar rumo a uma nova compreensão do Direito, em que há uma 

preocupação efetiva com a densificação de comandos normativos, o que não traz 

qualquer prejuízo à juridicidade, mas promove um alinhamento teleológico, que 

convoca não só os juristas, mas uma equipe multiprofissional para a realização da tarefa 

da concretude da lei, sejam economistas, sociológos, antropólogos, cientistas políticos, 

tecnocratas de diferentes áreas, entre outros. 

Essa espiral crítica, de caráter conceitual, teórica e metodológica conduz ao 

reconhecimento da complexidade e da necessidade de intercomunicação entre as 

ciências, evitando a pobreza de alternativas simplistas e promovendo a reflexão não 

sobre ideias abstratas, mas sobre conceitos, que são como flashes vinculados ao real e 

aos vários saberes que permitem que os homens se organizem e se preparem melhor 

para lidar com os desafios do mundo atual. 

Não obstante, é necessário lembrar que não se pode depositar toda a confiança 

em um saber que conduziria ao melhor dos mundos, mesmo porque ninguém sabe o que 

será a história.429 Se for certo que a ciência abre possibilidades e oferece meios de ação, 

não se defende aqui o culto da produtividade, do crescimento e da tecnocracia. O difícil 

é identificar suas causas e procurar soluções, mesmo porque a causa pode funcionar 

como uma espécie de guia, só que voltada para trás, não dando conta da complexidade 

dos problemas. 

Apesar da variedade das explicações, talvez os juristas devam compreender o 

funcionamento do sistema econômico por três motivos: a) tentar entender como 

funciona a análise econômica; b) fazer propostas para melhorar a análise econômica, em 

interface com o Direito, a Política e a Administração Pública; c) expor os critérios pelos 

quais se avalia a melhoria da análise, fatores que podem sugerir um retorno à Economia 

Política, o que será analisado neste capítulo, em tópico próprio (tópico 4). 

  

4.2 Dificuldades conceituais e de tradução da análise econômica do Direito e da 
Law and Economics 

Ao longo do século XX, assistiu-se a um debate entre os estudiosos da 

Economia, no qual, a par de outras coisas, se discutia se os gregos já teriam ou não 

ciência sobre as implicações da análise econômica com a abrangência e importância que 
                                                           
429 JAPIASSU, Hilton. As máscaras da ciência. Disponível em: 
http://revista.ibict.br/ciinf/article/view/93/93. Acesso em: 19 fev. 2019. 
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atualmente se lhe reconhece.  Com efeito, o termo economia tem origem grega - 

oikonomía -, que é composto de oîkos, que significa “casa, propriedade, lar” 

(envolvendo não apenas o espaço físico, mas também as pessoas que o habitam e a 

atividade que nele desenvolvem) e da raiz semântica nem, que indica “regular, 

organizar, administrar”. Por consequência, “economia”, é “administração da casa”, cuja 

condução deve obedecer a determinados princípios capazes de garantir sua perenidade e 

bem-estar.430 

Essa noção antiga de economia dominou as reflexões sobre o assunto até o 

século XVIII, quando ocorreu sua constituição em ciência, no advento da modernidade. 

Aqui ela começa a perder sua dimensão normativa, que integrava o homem na unidade 

do kosmos (universo) e passa a sustentar o ethos (morada do ser) mercantil, a lógica e 

eficiência de mercado, a conquista do tempo-estado-natureza de culturas primitivas, 

considerando a sociedade como regida por leis mecânicas,431 inexoráveis (influência do 

positivismo), desaguando no homem-objeto, no homem-massa, despersonalizado. 

Assim, se a ciência, até o século XVI ou XVIII, visava à emancipação do 

homem por meio do desenvolvimento de suas potencialidades, ela se transformou, em 

larga medida, em um meio de legitimação da dominação econômica/social e de 

degradação ambiental. Isso permitiria a paradoxal conjugação entre um alto grau de 

"desenvolvimento" científico-tecnológico-econômico, com um baixo grau de 

desenvolvimento ético e ecológico,432 que seria uma das raízes da crise do projeto 

moderno. 

Hoje é fácil constatar o quanto a "ciência econômica" está longe do seu 

significado etimológico, como "ordenação da moradia do homem", pois ela se afastou 

da dimensão política do fenômeno e, simultaneamente, de qualquer sensibilidade para 

com a natureza, tornando-se um instrumento que permite o cálculo racionalístico, 

                                                           
430 ARISTÓTELES. Econômicos. São Paulo: Martins Fontes, 2011, p. VII. 
 
431 ROSSI, Paolo. O nascimento da ciência moderna na Europa. Bauru: EDUSC, 2001, p. 64.  A partir do 
final do século XVI, com o declínio de uma sabedoria secreta das essências que funcionou, por muito 
tempo, como paradigma teórico dominante, este mundo das coisas ocultas é substituído por uma visão de 
mundo dos mecânicos e engenheiros e mecânicos, que, ao codificar os meios de ação e criar um espaço 
de inteligibilidade entre sujeitos de comunicação, passam a considerar o mistério um desvalor. 
 
432 Em sentido contrário, MASI, Domenico de. O futuro chegou: modelos de vida para uma sociedade 
desorientada. São Paulo: Leya, 2014. Adaptado. Jamais houve tanta liberdade e igualdade no mundo 
como existe hoje. A ironia é que se os povos podem escolher seus governantes, circular por suas 
fronteiras e manifestar suas discordâncias em público, não podem escolher o sistema econômico-social 
sob a qual vivem, com a predominância do capital privado. 
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servindo para legitimar a moderna sociedade industrial em bases exclusivamente 

utilitárias.433  

Ortega y Gasset434 dizia que a plena maturidade da técnica, ocorre quando o 

homem, em seu pensamento teórico do mundo, passa a entendê-lo como máquina. Se 

antes se acreditava que o mundo corpóreo era um ente não mecânico, cujo ser último se 

constituía por poderes espirituais mais ou menos voluntários e incoercíveis, agora ele 

passa a ser concebido como puro mecanismo, a máquina das máquinas. 

É nesse contexto que se insere também a crise atual da ciência econômica, que 

exige, para sua superação, a realização de uma ampla discussão de suas premissas 

filosóficas, do paradigma científico da modernidade, incluindo-se a economia política 

que, particularmente, tem reduzido a complexidade do comportamento humano ao seu 

aspecto "mercantil", pressupondo antropologicamente a existência do "homem 

econômico”, “livre” e “racional”, determinado pela busca egoísta de riquezas, a ficção 

de um “homem universal autômato”, robotizado, o homo faber, que é uma 

generalização inapropriada na medida em que reduz a história (marcada por 

mulitiplicidade de ideias) do pensamento econômico a uma única visão. 

A situação atual requer um novo paradigma a ser construído em novos termos. 

Contudo, os pesquisadores, comumente ainda se perguntam se um exemplo de pesquisa 

produz uma descoberta ou invenção, ou até que ponto um resultado (temporário) é 

objetivo. Isso para não falar da pretensão de mensurabilidade e de reificação monetária 

de quase todas as coisas.  

Em relação à Law and Economics e a Análise Econômica do Direito, há, antes 

de qualquer coisa, um problema de tradução. É que Law and Economics435 e Análise 

Econômica do Direito são comumente apresentadas como expressões sinônimas no 

vernáculo, o que estabelece dificuldades cognitivas para seu adequado entendimento. 

Sugere-se eliminar essa confusão por meio da adoção de um rigor conceitual que 

construa terminologias específicas para cada uma dessas expressões. No estado atual, as 

                                                           
433  LISBOA, Armando de Melo.  A crise civilizatória no Brasil, Plano Cruzado e a tutela dos 
Economistas.  Dissertação de Mestrado (Sociologia Política). Universidade Federal de Santa Catarina, 
1989, 190 p. 
 
434 ORTEGA Y GASSET.  Meditación de la técnica. 3. ed. Madrid: Revista de Occidente, 1957, p. 45. 
Adaptado. 
 
435 A conceitualização da Law and Economics tem sido objeto de discussão e divergência. As leituras de 
concepções rígidas do Movimento se traduzem pela tentativa de inserir elementos alheios às teorias. Essas 
interpretações cerceiam uma compreensão adequada dos seus pressupostos, objetos e alcances. 
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consequências do mix existente entre elas são variadas, com a debilitação das teorias e 

aumento da complexidade de aplicações práticas. 

Em segundo lugar, é frequente que a abordagem desses conceitos não seja feita 

com base em argumentos imparciais. Do mesmo modo que liberais (no sentido 

abrangente do termo, no Brasil) aplaudem o movimento, ele costuma ser rechaçado 

pelos demais. Há uma espécie de dogmática mistificadora e politicamente polêmica, que 

inventa uma platitude para defender a diminuição das funções do Estado, do mesmo 

modo que há um ataque a essas concepções sob o fundamento da existência de violação 

a princípios constitucionais e a cláusulas pétreas. Nenhuma delas escapa às críticas, pois 

são visões particulares que devem disputar, em arena própria, a política e a adesão das 

maiorias. 

Em uma visão de conjunto, nenhum desses elementos contribui para o 

esclarecimento do debate e, em vista da diversidade de posições sobre o assunto, torna-

se difícil formular conceitos peremptórios acerca da Análise Econômica do Direito e da 

Law and Economics. 

Retornando ao ponto de partida (a introdução da tese), a primeira foi apresentada 

com uma concepção lata, que abrange diferentes vieses de estudo, tais como: liberais, 

libertários, comunitaristas, keynesianos, neomarxistas, dentre outros.436 No que tange à 

Law and Economics, trata-se de um movimento que abrange diferentes posições 

teóricas e que se coloca dentro do espectro da Análise Econômica do Direito. Se essa 

alude, em suas origens, à Adam Smith, a Law and Economics está referida, 

inicialmente, à Escola Histórica da Economia, em suas bases inglesas e alemãs no final 

do século XIX. 

Ainda que não se possa propor uma solução para o problema, que é 

multifacetado, pois envolve Direito Constitucional, História Econômica e Filosofia 

Moderna, o que se pretende é o aclaramento conceitual com apoio em doutrinas de 

referência, o que poderia suscitar uma discussão com melhores razões e abriria caminho 

                                                           
436 Em apoio a essa visão, JUNQUEIRA, Eliane Botelho. Através do espelho: ensaios de sociologia do 
direito.  Rio de Janeiro: Letra Capital, 2001, p. 100 - 101. Em outra linha de pensamento, Carla Faralli 
sugere que Richard Posner propõe uma teoria jurídica que combina uma ética normativa liberal, uma 
filosofia pragmática e um método de análise econômica. O primeiro aspecto seria compatível com a igual 
liberdade para todos, com base nos ensimentos de Mill; o segundo, é a recusa a noções metafísicas e 
abstratas para enfrentar problemas jurídicos; o terceiro, identificar os efeitos e o uso no Direito da 
microeconomia.  FARALLI, Carla. A filosofia contemporânea do direito: temas e desafios. São Paulo: 
Martins Fontes, 2006, p. 35 - 36.  Acontece que a análise não dá conta da distinção entre Law and 
Economics e Análise Econômica do Direito. Além disso, não se refere ao aspecto keynesiano de Posner 
em relação à Macroeconomia.  
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para uma interpretação adequada das propostas teóricas de Richard Posner no Supremo 

Tribunal Federal. 

 Assim, um dos pressupostos necessários à resolução de um dos problemas da 

tese já está desenvolvido, ou seja, há boas razões para reconstruir o sentido da Law and 

Economics no Direito brasileiro, sendo, portanto, improcedentes as tentativas de 

emprestar rótulos exclusivamente ideológicos ao movimento, ainda que essa seja uma 

das chaves de leitura da matéria, a saber, o exame da Law and Economics, de Richard 

Posner, como ideologia. Mas ela também pode ser analisada como um sistema, uma 

teoria e uma metodologia, ainda que composta de diferentes fases. 

Por fim, é preciso afastar o preconceito na leitura do autor, deixar que os seus 

textos falem, para que seus escritos não sejam tomados apenas como um postulado 

ideológico particular ou como instrumento de captura ideológica. É necessário examiná-

lo cuidadosamente, sorver suas contribuições e degluti-las para a realidade brasileira 

dentro de um horizonte possível.  

Sobre as dificuldades de compreensão da Law and Economics no Brasil, elas 

seriam precisamente: a) está associada apenas a Richard Posner e, ainda assim, de modo 

indistinto, sem considerar as peculiaridades do seu pensamento; b) há problemas de 

tradução nos verbetes econômicos empregados pelo Direito, o que produz 

entendimentos equivocados de parte dos juristas sobre a Economia, assim como seu 

diálogo com o ordenamento jurídico;437 c) o sebastianismo, oriundo de uma visão de 

que a Law and Economics é um remédio para todos os problemas. 

Sobre esse campo híbrido, é oportuno citar José Vicente Mendonça e Thiago 

Araújo:438 

Existem diversos problemas de tradução no diálogo entre Direito e Economia. O jurista 
enxerga na Economia uma possibilidade de sofisticar o Direito por meio de um 
aprofundamento de sua cientificidade, fato que, presumivelmente, geraria um 
ordenamento jurídico de maior qualidade. O ponto é que os profisionais do Direito 
acabam por distorcer conceitos econômicos. O próprio Posner, em um momento inicial 
da AED - conforme a primeira e a segunda edição de seu livro clássico –, chega a falar 
que o comportamento da Common Law é “ineconômico”. Ora, nenhum economista fala 
“ineconômico”. Trata-se de situação recorrente. É interessante notar como tradução e 

                                                           
437 MENDONÇA, José Vicente dos Santos; ARAÚJO, Thiago Cardoso. O jardim das veredas que se 
bifurcam e a Análise Econômica do Direito no Brasil. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-
analise/artigos/o-jardim-das-veredas-que-se-bifurcam-e-a-analise-economica-do-direito-no-brasil-
01062018. Acesso em: 7 dez. 2018. 
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 MENDONÇA, José Vicente dos Santos; ARAÚJO, Thiago Cardoso. O jardim das veredas que se 
bifurcam e a Análise Econômica do Direito no Brasil. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-
analise/artigos/o-jardim-das-veredas-que-se-bifurcam-e-a-analise-economica-do-direito-no-brasil-
01062018. Acesso em: 7 dez. 2018. 
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percepção de termos técnicos se interpenetram, como fica claro na passagem de Deidre 
McCoskley, ao comentar o termo criado por Richard Posner: 
O argumento na passagem é lastreado em parte no uso equívoco do vocabulário 
econômico: “alocar”, “maximizar”, “valor” e “escassez” são termos técnicos em 
economia, com significados precisos, mas aqui eles são usados em sentidos mais 
amplos, para evocar um senso de poder científico, para afirmar precisão sem 
necessariamente empregá-la.  
[...] [o] uso de termos econômicos em desacordo com seu significado na Economia – 
traz como efeito uma “percepção” científica do Direito (situação que ilumina outro 
problema: o que seria, afinal, ciência?). 
O problema no diálogo entre as disciplinas não se limita à má compreensão da 
Economia pelo Direito. A falha de comunicação também ocorre no outro sentido. 
Existem situações no do Direito que escapam à compreensão convencional do 
economista. 
Veja-se a colisão de princípios jurídicos. Ainda que um princípio seja posto de lado em 
certo episódio, não é removido do ordenamento, podendo prevalecer em outro caso. 
Como criar previsibilidade a partir disso? Outra situação de difícil aceitação diz respeito 
à função social dos contratos, na qual, por exemplo, introduz-se uma cláusula rebus sic 
stantibus por via judicial – o economista lidaria mal com uma alteração que 
desrespeitasse a cláusula da autonomia da vontade das partes expressa ex ante. Tais 
problemas fazem com que vários economistas considerem o Direito uma caixa-preta. 
 

O que implica essa transformação no Direito? Trata-se de um problema muito 

complexo e que será apenas tangenciado nessa análise. Deve-se considerar que: a) a 

própria Ciência do Direito, sua definição, objeto e método são academicamente 

contestados entre os próprios juristas; b) o que deve ser estudado em Direito: as 

disciplinas propedêuticas? As leis? As decisões judiciais? Os costumes e práticas 

contratuais? As consequências econômicas das normas jurídicas e das decisões dos 

tribunais?439  

A tese não adentra essas controvérsias, mas aponta a existência de fatores que 

conduzem ao problema conceitual da Law and Economics no Brasil, o que não significa 

que a recepção de termos econômicos pelo Direito seja destituída de funcionalidade.  

Nesse novo contexto intelectual, o diálogo genuíno entre diferentes áreas do 

conhecimento não pode importar em mutação dos significados originais dos conceitos, 

de modo que eles se tornem irreconhecíveis para o economista ou para o jurista. 

Esta busca de objetivos concretos e comuns só pode ser mediada com o 

necessário rigor de expressões como ciência, maximizar, alocar, valor, riqueza, 

eficiência, efetividade, eficácia, probabilidade, política pública, norma, princípio, 

regra, proporcionalidade, justiça, entre várias outras. Do contrário o que se terá é 

apenas mais um tipo de sincretismo intelectual, algo já existente na interpretação do 

                                                           
439 PARGENDLER, Mariana; SALAMA, Bruno Meyerhof. Para além do “empreendorismo intelectual”: 
fatores de demanda na cientificização da produção jurídica. In: PORTO, Antônio Maristrello; SAMPAIO, 
Patrícia. Direito e economia em dois mundos: doutrina jurídica e pesquisa empírica.  Rio de Janeiro : 
FGV, 2014, p. 107 - 108. 
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Direito no País e, que, em lugar de fortalecer o sistema de direitos fundamentais, 

enfraquece o ordenamento jurídico.   

Apesar do volume de publicações já existentes sobre a Law and Economics, 

trata-se de um paradigma teórico que precisa lidar com a maleabilidade das fronteiras 

internas entre o Direito e a Economia para construir proposições que coexistam e que 

possam ser melhor entendidos por ambos. 

Everton Gonçalves e Joana Stelzer440 escrevem que a Law and Economics é um 

critério de justiça para resolver problemas em um determinado contexto em uma 

argumentação lógico-racional. Não se trata de um direito de possuidores ou não 

possuidores ou de caráter estritamente ideológico. Aqui está mais um motivo para 

apontar a pluralidade de concepções teóricas e metodológicas que subjaz uma análise 

econômica do Direito. 

Pode-se mesmo dizer que a Law and Economics, de Richard Posner, pode ser 

estudada como teoria, metodologia e ideologia, de modo que propor um exame que se 

ocupe apenas do último aspecto é reduzir a sua complexidade. 

Desse modo, se o Direito deve evitar o déficit de realidade, é necessário repensar 

a realidade econômica, não só do ponto de vista da eficácia das normas e das decisões 

judiciais, mas demonstrar as relações existentes entre elas.  

Talvez essas reflexões possam contribuir para essa teorização. Esse exercício 

pode ser justificado por duas razões. Primeiro, para ser satisfatória, uma teoria deveria 

abranger os mercados existentes, e não apenas uma leitura jurídica do mercado que 

aposte no devaneio da virtude ou no seu caráter predatório. Segundo, a relação Estado, 

governo, sociedade e os diferentes grupos de interesse têm uma dinâmica complexa, que 

requer análise específica. Por outro lado, tenta-se construir uma tipologia “Direito e 

Economia” que pretende fazer uma leitura normativo-descritiva da realidade, que não 

pretende ter qualquer espécie poder preditivo, mas sim analítico e propositivo, o que 

implica restringir o alcance dessas considerações. 

No campo jurídico há distintos autores e teorias que fazem sérias ressalvas à 

Law and Economics em suas reflexões. Quando se fala em Law and Economics no 

Direito, são frequentemente referidos os nomes de Ronald Coase e Richard Posner, que, 

                                                           
440 GONÇALVES, Everton das Neves; STELZER, Joana. Eficiência e Direito: pecado ou virtude; uma 
incursão pela análise econômica do direito. Disponível em: 
http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/view/412. Acesso em: 25 jan. 2019. 
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ao longo do século XX, atribuíram especial importância ao fenômeno jurídico-

econômico em seus estudos, o que não seria uma mera causalidade. 

Como representantes da Law and Economics, esses autores sustentavam em 
comum: 

a) a necessidade de uma metodologia econômica para análise dos problemas 

jurídicos. Nesse sentido, há uma captura da Economia pelo Direito, e esse perde sua 

autonomia teórico-metodológica diante do triunfo do homus economicus. 

b) as noções de utilidade e eficiência como pontos de partida para o exame de 

problemas jurídicos, de modo que a discussão acerca da Justiça é relegada a uma 

dimensão inferior; 

c) nas faculdades de direito, a atenção conferida à Filosofia deve ser substituída 

pela Economia; 

d) nas decisões jurídicas, o juiz de direito deve levar em conta, sobretudo, o 

impacto econômico das decisões para a manutenção do sistema capitalista; 

e) o direito é identificado como um elemento de mercado, que se torna, na visão 

dos autores, a principal instituição da sociedade moderna. 

A despeito da importância que ambos têm para o Direito, tais abordagens 

implicam uma perda considerável não para o Direito em si (o que poderia trazer a 

acusação de corporativismo, considerando que esta é uma tese de doutorado em 

Direito), mas para o Direito como inter-relação, que rege a vida das pessoas, haja vista a 

captura de todos os movimentos pela lógica de mercado capitalista. Assim haveria não 

apenas um mercado jurídico, mas um mercado das relações, dos afetos, dos 

sentimentos, entre outros. Como se vê, trata-se de uma visão redutora sobre o gênero 

humano, que identifica a abordagem do Direito apenas pelo viés monetário. Em outras 

palavras, o Direito se torna um cálculo utilitarista, o que se afasta de uma perspectiva de 

análise de instituições jurídicas no capitalismo (institucionalismo), mas procura captar 

uma análise econômica das instituições jurídicas.  

O efeito disso é que a defesa abstrata de uma ordem jurídica que não assegura 

nem transparência nem liberdade ou igualdade para os cidadãos, mas o Estado e os 

poderes privados receberiam um nihil obstat para a pilhagem,441 considerando que a 

                                                           
441 Em polêmica passagem, Uo Mattei e Laura Nader argumentam que “a ideia de Estado de Direito vive 
hoje em confortável limbo, expandida de modo que atenda às necessidades de qualquer face do espectro 
político, mais como símbolo ou ícone do que como estrutura institucional da vida real”. E, “na falta de 
legitimação do Estado de Direito, a pilhagem se transforma em poder incondicional”. MATTEI, Ugo; 
NADER, Laura. Quando o Estado de Direito é ilegal. São Paulo : Martins Fontes, 2013, p. 21 e 328. 
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história brasileira (e não só) é pródiga em exemplos de dificuldades de implementação 

efetiva de direitos fundamentais em face de uma realidade complexa e de um 

responsável muitas vezes indefinido. 

Tal constatação refuta a possibilidade de o direito ser tratado por economistas ou 

por outros profissionais como um componente secundário da realidade social, seja do 

Estado ou dos mercados.442  

Além do permanente risco do ativismo judicial, a Law and Economics 

potencializa a discussão sobre a cópia de modelos jurídicos e econômicos alheios, sem 

um acuidado exame dos impactos que eles podem ter para um meio distinto e muito 

mais complexo do que supõe a vã filosofia de juristas e burocratas443. 

É certo que os juristas brasileiros precisam desenvolver mecanismos 

metodológicos não apenas de base econômica para avaliar a “eficiência” do Direito ou 

de políticas públicas, mas deverão ser considerados também em sua esfera jurídica e 

política. Com efeito, as alternativas para a diminuição da pobreza e para uma melhor 

qualidade de vida das pessoas passam por novas regulamentações e práticas que devem 

repelir o charme retórico, um suposto “eficientismo” (na ótica estritamente econômica) 

e o romantismo administrativo em qualquer dos poderes. 

Parece claro que a “análise econômica do direito” não pode abdicar de fatores 

como justiça, democracia, desenvolvimento, porque eles são interligados e 

complementares. Por isso, é necessário repensar a análise econômica do Direito 

proposta pela “Escola de Chicago”, de Richard Posner, na medida em que ela discute ou 

não, de modo adequado, as funções desempenhadas pelo Direito em um cenário que não 

é só local, mas mundial. 

Entretanto, isso não quer dizer que o debate econômico levantado pela Law and 

Economics não seja relevante e útil para coadjuvar um arcabouço teórico-prático para a 

seara jurídica. Ao contrário, ela evidencia os problemas de uma metodologia econômica 

aplicáveis ao Direito; e, ao cabo, oferece um instrumental teórico-metodológico aos 

juristas que podem auxiliar no entendimento de um complexo arcabouço jurídico. 

                                                           
442 COUTINHO, Diogo R. Direito e institucionalismo econômico: apontamentos sobre uma fértil agenda 
de pesquisa. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
31572017000300565, adaptado. Acesso em: 15 jul. 2018. 
 
443 BARRAL, Welber. Direito e desenvolvimento: um modelo de análise. In: BARRAL, Welber. Direito e 
desenvolvimento: análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento. São Paulo :  
Singular, 2005, p. 60.  
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Nas palavras de Diogo Coutinho,444 

nos últimos anos a discussão em torno da qualidade das estruturas e arranjos 
institucionais adquiriu centralidade nos estudos dedicados a compreender e 
comparar trajetórias de desenvolvimento de diferentes países, sejam elas 
bem, ou malsucedidas. As formas como se originam e se transformam as 
instituições e os modos como elas moldam e regulam as relações políticas, 
sociais e econômicas têm sido, dessa forma, crescentemente estudados nas 
ciências sociais. A convergência verificada em torno da importância do 
estudo das instituições no desenvolvimento econômico chega a evidenciar, 
para alguns, a emergência de um novo paradigma. 
 

 A mudança do paradigma em questão alude a uma concepção de alargamento 

das agendas de investigação institucional quando se almejam ganhos explicativos e 

recíprocos ao Direito, em diálogo com outras disciplinas, com o reconhecimento de seus 

pontos fortes e debilidades. 

A tentativa de apontar outras “análises econômicas do Direito” não pode anuir 

com uma visão naturalizada da “análise econômica do direito” de uma sociedade de 

mercado que tenha como referência apenas a produção de bens para o consumo a troco 

de moeda.  

Repensar a “análise econômica do direito” significa questionar seus pressupostos 

para não incorrer no risco de subscrever uma noção absolutista de mercado capital 

global, visto que se trata de um processo que alcança as pessoas, as ideias e as coisas, 

assim como culturas, sociedades e estados, em um contexto de padronização global de 

políticas econômicas financeiras, comerciais, e uniformização do Direito, seja em 

Estados nacionais ou de conglomerados econômicos privados internacionais. 

 

4.3 As principais críticas internas 

O racionalismo empirista Law and Economics opõe-se ao racionalismo 

instrumental da Critical Legal Studies. Se o primeiro se baseia na experiência, o 

segundo tem fulcro na lógica. Não obstante, esses dois movimentos têm elementos em 

comum e diferenças significativas. O primeiro estaria vinculado a um conservadorismo 

de direita; o segundo, a um radicalismo de esquerda que se fracionou em temas diversos 

e com perspectivas distintas.445 

                                                           
444 COUTINHO, Diogo R. Direito e institucionalismo econômico: apontamentos sobre uma fértil agenda 
de pesquisa. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
31572017000300565. Adaptado. Acesso em: 15 jul. 2018. 
 
445 GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Direito nos Estados Unidos. Barueri : Manole, 2004, p. 241. 
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Entre as características comuns estão: a) a rejeição da visão que entende ser o 

direito autônomo em relação às realidades sociais e autônomo em relação às demais 

ciências sociais; b) o emprego de concepções e metodologia de outras matérias na 

análise jurídica; c) a recusa ao tradicionalismo e ao convencionalismo; d) a rejeição ao 

raciocínio abstrato. 

Ainda na mesma seara, os dois movimentos tomam para si as rédeas do realismo 

no tocante à crítica da jurisprudência tradicional e à desconstrução do pensamento legal 

clássico mediante o entendimento das normas como fatos. Nesse sentido, elas podem 

ser vistas como continuadoras da tradição realista americana em sua crítica ao 

formalismo e na construção do conhecimento jurídico. Com efeito, assumem a ideia 

realista de direito como ciência baseada na metodologia e em contribuições das ciências 

sociais. 

Em relação às diferenças, o Critical Legal Studies polariza-se na perspectiva 

política e insurge-se contra todas as visões e soluções do Law and Economics, em razão 

de seu papel desmistificador, em que o direito é visto como uma instituição social, e não 

como um conjunto normativo. Para tanto, apresenta uma alternativa por meio da 

utilização de argumentos derivados da filosofia política e social com influência de 

autores marxistas, e de autores variados, como Habermas e Nietzsche.  

As diferenças entre os movimentos podem ser assim sintetizados: 446  

1. Sobre a concepção de direito e da conduta humana  

O Law and Economics, de recorte posneriano, partiria do pressuposto de que os 

indivíduos são racionais e que seu comportamento é no sentido de maximizar os 

interesses em todos os âmbitos da vida, motivo pelo qual, no prisma econômico, o 

Direito é visto como um agrupamento de estímulos que recompensa condutas eficientes 

e penaliza as não eficientes, ao passo que para o Critical Legal Studies, o 

comportamento econômico racional possui um vínculo com uma determinada visão 

ideológica que evidencia as vantagens e desvantagens como fruto de uma escolha 

racional privada.  

 

2. A função da teoria e do ensino em Direito 

                                                           
446 ALVAREZ, Alejandro Bugallo. Análise econômica do direito: contribuições e desmistificações. 
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O movimento Critical Legal Studies defende que o pensamento jurídico 

tradicional exerce um papel ideológico que auxilia na criação e na legitimação de 

desigualdades sociais e econômicas, sendo que a teoria jurídica e as decisões jurídicas 

não possuem base objetiva que as explique, o que faz da sua pretensa neutralidade um 

mito. 

 Já o Law and Economics reconhece as dificuldades existentes em relação ao 

problema da autonomia do Direito, ainda que o movimento realista rejeite a autonomia 

com base nas seguintes proposições:447 

 a) a sociedade está em permanente processo de mudança;  

b) o direito é mutável, e a criação judicial é um indicador dessa mutabilidade;  

c) o direito é um meio para alcançar uma finalidade, de modo que cada área do 

direito deve ser analisada em função de seus objetivos e efeitos reais; 

d) a motivação de uma decisão é uma racionalização posterior de decisões já 

adotadas;  

e) desconfiança em relação aos conceitos e regras jurídicas tradicionais quando 

elas são tomadas como descrições do que os tribunais fazem, haja vista que os realistas 

concebem as normas jurídicas somente como predições do que os tribunais efetivamente 

realizam.  

No que tange a objetivos e métodos de estudo, o Law and Economics subscreve 

a ideia de que as análises e justificações jurídicas podem ser 

estabelecidas/complementadas pela análise econômica, o que daria maior precisão e 

objetividade às decisões, o que é distinto das posições do Critical Legal Studies.  

Em outras palavras, o Law and Economics entende que o aspecto econômico da 

eficiência ou a maximização da riqueza são standards éticos que podem ser utilizados 

pelos magistrados para estabelecer os critérios de justiça de uma decisão judicial. 

Essa ideia de aplicar conceitos econômicos, de pressupostos neoclássicos, ao 

Direito teve suas proposições iniciais nos anos 1950, ainda que o movimento Direito e 

Economia seja anterior a esse tempo. Após o surpreendente êxito da abordagem do Law 

and Economics, nos anos 1960 e 1970, há um refluxo nos anos 1980, quando a “escola” 

se torna objeto de forte questionamento. 
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Desde essa época, os praticantes da “análise econômica do Direito” não são mais 

uma voz única (mais acertado seria afirmar que nunca o foram) haja vista a existência 

de uma ampla variedade de pontos de vista sobre o tema que oferecem leituras sobre 

uma diversidade de fenômenos jurídicos como os contratos, propriedade, 

responsabilidade civil (danos), direito constitucional, penal, entre outras. 

Hodiernamente, o potencial de compensação financeira (Kaldor-Hicks) da escola 

Law and Economics é alvo de críticas, considerando que seu pressuposto neoclássico 

deve ser contrastado com trabalhos empíricos, que devem exercer um papel central, 

tendo em vista sua capacidade de falsear teorias, e que poderão ser empregados nos 

debates entre as várias escolas do direito e da economia, o que exige um esforço de 

aprendizagem permanente, seja de economistas ou de advogados.448 

Ao tratar do assunto, escreve Alfredo Copetti Neto: 449 

Há de se destacar, dentro de um próprio período de tempo, a ideia pautada em 
uma Chicago Trend, isso para ficar no “caule” primário do movimento da 
AED, que tem sua vertente inicial em Chicago, e que ganhou forma e 
estrutura com as obras de Richard Posner. Mesmo desse modo, 
permanecendo somente em Posner e seus precursores, ou seja, nas estruturas 
do mainstream economics neoclássico desenvolvidas por meio do 
individualismo racionalista metodológico, pode-se afirmar um universo vasto 
e plural da Law and Economics Scholarship. E é o individualismo 
metodológico que promove uma precisa teoria econômica para pautar o 
pensamento inicial de Posner: o Marginalismo Neoclássico Subjetivista. O 
neoclacissismo econômico subjaz a ideia de Posner para aplicar o princípio 
da eficiência ao Direito e tudo o que dele vem como fundamento, 
preponderantemente a estrutura da escolha racional. 
 

As resistências internas ao movimento Law and Economics congrega várias 

tendências e enfrenta scholars vinculados ao neoinstitucionalismo (NEI), a exemplo de 

Oliver Williamson, Elinor Ostrom e Douglas North; e a liberal-reformista, com Guido 

Calabresi, Robert Cooter e Thomas Coleman.  

Como se vê, expor o Law and Economics é enfrentar um árduo desafio, pois 

aqui o jurista tem de ser historiador, sociólogo, economista, antropólogo, politólogo, 

linguista, ou tem de ser um especialista em cada uma dessas categorias a trabalhar em 

projetos interdisciplinares que tem o Law and Economics como coluna vertebral. 

Apesar de alguns avanços significativos, que podem contribuir para uma melhor 
                                                           
448 MACKAAY, Ejan. History of Law and Economics. Disponível em: 
https://reference.findlaw.com/lawandeconomics/0200-history-of-law-and-economics.pdf. Acesso em: 16 
jul. 2018. 
 
449 COPETTI NETO, Alfredo. Direito e Economia no divã: apontamentos sobre a “Crítica à crítica de 
Lenio Streck”. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/direito-e-economia-no-
diva-18082017. Acesso em: 16 jul. 2018. 
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compreensão do Direito, o Law and Economics mal começou a fazer-se no Brasil, mas 

está em crise nos EUA e na Europa, hoje objeto de moda e, por vezes, de discursos de 

compreensão e de justificação produzidos por juristas e economistas, que correm o risco 

de recair no relativismo e no subjetivismo, em detrimento do rigor na análise. Em uma 

palavra, uma leitura ideologizada e predatória do Direito pode estar a regressar no 

contexto de uma época pós-moderna, perfeitamente inserida numa lógica de mercado, 

em que a metodologia jurídica é, em certos casos, substituída por uma metodologia 

econômica ou pelo caráter político do direito. 

O movimento não é homogêneo e, além disso, no âmbito do “Law and 

Economics” há discussões sobre a teoria positiva e a teoria normativa; e sobre a análise 

positiva e implicações normativas, sendo extensos os debates sobre esses problemas, em 

que as acusações recíprocas eram de hipertrofia normativa. 

Se é verdadeiro que o Law and Economics, em sentido lato, não se confunde 

com um benefício meramente financeiro, ainda que Posner tenha estabelecido que a 

medida de riqueza é o valor econômico, é preciso lembrar que a concepção de 

incentivos e externalidades, considerando que o verbete incentivo possui espaço próprio 

na seara econômica, eles devem ser lidos e compreendidos de modo sistêmico, pois, se 

as instituições são importantes e se as regras do jogo devem ser preservadas, como 

sustenta um Douglas North,450 é mister compreender que elas atuam como balizas e não 

como externalidades, seja positiva ou negativa.  

Nesse diapasão, vale observar que se todo o incentivo é oriundo de uma 

consequência, nem toda a consequência gera um incentivo, pois se decisões jurídicas 

geram consequências das mais variadas, inclusive consequências econômicas, esse não 

é um aspecto de menor relevância.  

Quanto ao incentivo, é engano supor sua importância apenas no comportamento 

de agentes públicos, pois a instabilidade gerada no mercado de capitais não é 

proveniente de incentivo?451 Assim é que há um mercado de conciliação, de mediação e 

arbitragem, do mercado de gestão processual e, pasmem, um mercado de colaboração 

                                                           
450NORTH, Douglass C. Institutions. Disponível em: 
 https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1695541/mod_resource/content/1/North%20%281991%29.pdf 
Acesso em: 14 nov. 2018. 
 
451 COPETTI NETO, Alfredo. Direito e Economia no divã: apontamentos sobre a “Crítica à crítica de 
Lenio Streck”. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/direito-e-economia-no-
diva-18082017. Acesso em: 16 jul. 2018. 
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premiada, que tem-se tornado verdadeiras indústrias em detrimento da preservação de 

direitos.  

É significativo que o mercado da conciliação, da mediação e da arbitragem, da 

gestão processual e mesmo da colaboração premiada seja um bom negócio, visto que a 

previsão legal pode conduzir a parte ou o agente a negociar, a fazer uma reserva 

econômica, sobretudo no último caso, quando o agente, ao assinar o acordo de 

colaboração para transação da pena ou devolução de valores, livrando-se de penas, 

poderá desfrutar dos bens acumulados ilicitamente, o que é caro à eficiência de Pareto, 

tão valorizada pela primeira geração da Escola de Chicago. 

Como bem diz Amartya Sen, 452  

Um estado pode estar no ótimo de Pareto, havendo algumas pessoas na miséria 

extrema e outras nadando em luxo, desde que os miseráveis não possam melhorar suas 

condições sem reduzir o luxo dos ricos. A otimalidade de Pareto, como o “espírito de 

César”, pode “vir quente do inferno”.453 

A objeção se baseia no fato do ótimo de Pareto tomar como referência somente o 

cálculo de utilidade, sendo uma teoria com sérias limitações para explicar uma 

realização social ou um quadro de equilíbrio competitivo.454 

Por isso, há necessidade de fortalecer as instituições, o que deve ser feito a partir 

de critérios públicos, democráticos, e com limitação de poder (seja privado-econômico, 

seja público-institucionalizado), para que se construa a confiança dos indivíduos nas 

instituições. Não há, portanto, uma linearidade em afirmar que estudiosos do Direito e 

da Economia saúdam o fortalecimento das instituições. 

Sem uma adequada teoria e práxis da decisão jurídica, o Direito se transforma 

em irracionalidade. De outro lado, a Economia não pode ser pura álgebra, porque isso 

seria a própria negação da ciência econômica. Uma teoria da decisão não pode ser 

construída por uma teoria da escolha racional, pois esta é que advém do decidir, e não o 

contrário. 

Finalmente, o Direito tem de se sentar no “divã”  que se designa a partir dos 

estudos de Karl Polanyi, pois é a cultura, que forma a economia, e não o oposto, e o uso 
                                                           
452 SEN, Amartya. Sobre ética e economia. São Paulo : Companhia das Letras, 1999, p. 48. 
 
453 SEN, Amartya. Sobre ética e economia. São Paulo: Companhia das Letras, 1999, p. 48. Neste trecho 
Amartya Sen se refere ao potencial de devastação da otimalidade de Pareto, como o espírito de Julio 
César, que, no discurso de Marco Antônio, haveria de sair das profundezas do inferno e tumultuar a 
República. 
 
454  SEN, Amartya. Sobre ética e economia. São Paulo : Companhia das Letras, 1999, p. 51.  
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do Law and Economics - distante de uma leitura ontológica, pode ser complementar ao 

Critical Legal Studies ou ao neoinstucionalismo, a uma ótica liberal reformista e mesmo 

a uma proposta hermenêutica.  

Conforme foi visto, diferentemente do que uma leitura apressada pode sugerir, a 

“Análise Econômica do Direito” diz respeito a diferentes períodos, movimentos e 

críticas, o que torna a atividade de sua compreensão árdua; mas não se pode deixar de 

reconhecer a importância desse paradigma. 

 

4.3.1 A análise econômica crítica do direito nos Estados Unidos da América 

A interdisciplinaridade entre Direito e Economia, embora conhecida e de 

inegável importância, historicamente parece não ter recebido a devida e completa 

atenção dos juristas brasileiros. 

Nos Estados Unidos da América, não se trata de um evento episódico do século 

XX, por meio de autores como Henry Simon, Aaron Director, Henry Manne, George 

Stigler, Arman Alchian, Gordon Tullock e outros, visto que o link entre law and 

economics tornou-se um objeto de investigação acadêmica séria desde a primeira 

metade do século, quando a interface entre a regulação dos negócios e o direito 

econômico produziram os primeiros estudiosos do law and economics. 

Inicialmente, a pesquisa desses autores se concentrou em áreas relacionadas ao 

Direito de Empresa, ao Direito Tributário e ao da concorrência. Ao fazer essa opção 

metodológica, a primeira geração dos scholars do law and economics, paralelamente à 

sustentação dada por outros economistas, tentou explicar o funcionamento explícito dos 

mercados econômicos e o impacto do constrangimento pela via da alternativa legal, tais 

como impostos e regulação no mercado. 

Em muitos aspectos os debates metodológicos contribuíram para a diversificação 

metodológica da Análise Econômica do Direito.  Nos anos 1960 e 1970, um importante 

número de adesões do campo econômico ao Direito expôs a estrutura econômica, 

basicamente, a cada aspecto do sistema legal, desde seu advento e transformações em 

relação a normas jurídicas de direito material, processual e constitucional, em que pese 

a resistência existente da economia ao comportamento não econômico, que permitiu 

importantes ganchos entre análise legal e econômica, garantindo êxito para ambas.  
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Como o domínio do Law and Economics continua em expansão, a perspectiva 

metodológica não se esgotou. Isso pode ser exemplificado pelas diferenças de 

significado metodológico, normativo e das bases filosóficas para o Direito. 

Contudo, alguns estudiosos entendem que a preservação da Law and Economics 

como fixação do Estado com a prioridade da economia está no advento da teoria da 

escolha pública. 

De fato, a escolha pública é cética e, por vezes, disruptiva, pois a incorporação 

dessa teoria na Economia tem contribuído para o conflito de diretivas normativas para o 

Law and Economics, trazendo ao debate a um fundamento mais sólido a essa 

concepção.455 

A razão da escolha das teorias de Ducan Kennedy e Roberto Mangabeira Unger 

é que eles foram os precursores das críticas a um recorte posneriano da teoria Law and 

Economics.  

No que concerne ao debate atual, que será analisado a partir do tópico 3.4, 

inclui-se a Escola Positiva de Chicago, a Escola Normativa de Yale, a Escola Funcional 

do Law and Economics, a teoria da escolha pública e a diretiva constitucional da 

Virginia School of Economics. Para isso é necessário, inicialmente, descrever e explicar 

a Law and Economics nos Estados Unidos da América para além da leitura da Escola de 

Chicago, que tem como principal representante Richard Posner. Outro aspecto diz 

respeito à existência de uma classificação nítida, sistematizada, que distinga as escolas e 

que defina os termos empregados com precisão, para evitar ambiguidade. Já a ordem de 

tratamento do tema está baseada na leitura do texto de Francesco Parisi,456 nomeado 

Positive, normative and functional schools in Law and Economics, disponível na 

internet e referenciado nesta tese. 

Em relação às críticas externas, ainda que diferentes escolas sejam mencionadas, 

particularmente a Critical Legal Studies, por ser considerada a principal adversária da 

Law and Economics, por uma questão de organização metodológica e para permitir o 

adensamento da análise, a tese enfrentará de modo mais específico apenas as objeções 

externas de Ronald Dworkin.  

                                                           
455 PARISI, Francesco. Positive, normative and functional schools in Law and Economics. Disponível 
em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=586641. Acesso em: 8 set. 2018. 
 
456 PARISI, Francesco. Positive, normative and functional schools in Law and Economics. Disponível 
em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=586641. Acesso em: 8 set. 2018. 
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Explorar as potencialidades de diálogo entre Richard Posner e a tradição da 

análise econômica crítica do Direito é buscar alternativas onde menos se espera, o que 

obriga a lidar com diferentes fatores em um mesmo contexto, reconhecendo que a 

complexidade do objeto é maior do que as ambições explicativas, o que não impede o 

levantamento de caminhos que permitem elaborar uma argumentação sólida, coerente e 

consistente, ainda que provisória. 

De outro lado, levando-se em consideração os pressupostos doutrinários e fáticos 

analisados até aqui, a análise econômica crítica do Direito pode sugerir que a pesquisa 

que geralmentemente se faz sob o nome de Law and Economics não perceberia a 

contradição sobre o debate dos custos de transação ou do pragmatismo em contexto 

histórico de avanço da presença do Estado e de suas agências, como na crise global de 

2008,457 o que, paradoxalmente, tem despertado pouca atenção. Esse estado de coisas 

demanda programas de pesquisa em análises econômicas para além da conhecida 

proposta de Chicago, capitaneada por Richard Posner.  

Nas lições de José Antonio Siqueira Pontes,458 um programa de análise 

econômica do Direito, aqui denominado de análise econômica crítica do Direito, seria 

constituído por três linhas, em conformidade com uma pesquisa brasileira ou local 

acerca do tema. São elas: 1) as críticas dialético-realistas, em uma base hegeliano-

marxista; b) a crítica histórico-concreta, que aborde o Direito não só de um ponto de 

vista formal, mas também de sua historicidade concreta, em uma filosofia da práxis; c) o 

novo constitucionalismo latino americano, que se propõe a superar categorias 

supostamente universais (europeias) insuficientes para promover uma cultura de 

direitos, em lugar de institucionalizar falácias jurídicas, como por exemplo, a 

mitologizada soberania popular. A luta contra uma concepção exclusivamente 

monetarista da Economia não é tipicamente jurídica, política ou social, mas aglutina 

                                                           
457 “A grave crise internacional de 2008 abalou fortemente os alicerces teóricos do modelo econômico 
liberal-regulatório. Após a crise do subprime, simbolizada pela insolvência do tradicional banco de 
investimento estadunidense Lehman Brothers, acadêmicos, tecnocratas, empresários, e, em especial o 
cidadão comum, presenciaram - alguns estarrecidos, outros com uma leve sensação de déjà vu - uma 
rearquitetura institucional da relação entre Estado e mercado”. CLARK, Giovani; CORRÊA, Leonardo 
Alves; NASCIMENTO, Samuel Pontes do. Ideologia constitucional e pluralismo produtivo. Revista da 
Faculdade de Direito da UFMG, Número Especial em Memória do Prof. Washington Peluso, p. 270, 
2013. 
 
458 PONTES, José Antonio Siqueira. Direito e economia: rumo a uma concepção dialético-realista para 
além do “Law and Economics”. In: BELLO, Enzo. (org). Direito e marxismo: transformações na América 
Latina contemporânea, v. 3. Caixias do Sul: EDUCS, 2014, p. 173. (p.165-182). Disponível em: 
https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/Direito_e_marxismo_Vol3.pdf. Acesso em: 26 out. 2018. 
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essas dimensões em um complexo indissociável, o que convida os pesquisadores459 de 

diversas áreas a ampliar o olhar, a sair da zona de conforto para buscar proposições 

realizáveis, que possam, eventualmente, ser densificadas em normas jurídicas. 

Certo é que várias questões metodológicas têm acompanhado a transformação da 

Law and Economics. Economistas e juristas tem debatido o papel apropriado da análise 

do desenho institucional do modo de produção do Direito e os limites dos métodos de 

avaliação de preferências sociais, agregando o bem-estar na análise de políticas 

públicas.460  

 

4.3.2 Ducan Kennedy 

Duncan Kennedy é docente da Universidade de Harvard e faz um contraponto ao 

Law and Economics a partir da perspectiva do Critical Legal Studies, um movimento 

político-acadêmico que teve como principais autores: Robert Gordon, Ducan Kennedy, 

Mangabeira Unger, Mark Tushnet, Morton Horwitz,461 entre outros. Identificados pela 

contundente crítica ao liberalismo e ao positivismo, o movimento sugeria o caráter de 

indeterminação do Direito sob a organização econômica do capitalismo. Para um autor 

como Arnaldo Godoy,462 o núcleo conceitual do movimento dizia respeito à 

aproximação entre direito e política. 

Os temas principais463 do Critical Legal Studies são: 1. Há uma ênfase nas 

lacunas, nos conflitos e nas ambiguidades que se encontram no ordenamento jurídico 

positivo, sendo inevitável a liberdade de interpretação extensiva. Essa liberdade facilita 

que o Direito sirva para justificar decisões políticas que mantêm o status quo atual; 2. 

As regras positivas do Direito Privado têm um efeito distributivo significativo no bem-

                                                           
459

 PONTES, José Antonio Siqueira. Direito e economia: rumo a uma concepção dialético-realista para 
além do “Law and Economics”. In: BELLO, Enzo. (org). Direito e marxismo: transformações na América 
Latina contemporânea, v. 3. Caixias do Sul: EDUCS, 2014, p. 182. (p.165 - 182). Disponível em: 
https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/Direito_e_marxismo_Vol3.pdf. Acesso em: 26 out. 2018. 
 
460 PARISI, Francesco. Positive, normative and functional schools in Law and Economics. Disponível 
em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=586641. Acesso em: 8 set. 2018. 
 
461 FARALLI, Carla. A filosofia contemporânea do direito: temas e desafios. São Paulo: Martins Fontes, 
2006, p. 32. 
 
462 GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Mangabeira Unger e o pensamento jurídico contemporâneo. 
Disponível em: https://www.conjur.com.br/2014-abr-06/embargos-culturais-mangabeira-unger-
pensamento-juridico-contemporaneo. Acesso em: 6 set. 2018. 
 
463 CARI, José María Pacori. La postura de Ducan Kennedy. Disponível em: http://www.la-
razon.com/la_gaceta_juridica/postura-Duncan-Kennedy_0_2445955486.html. Acesso em: 16 set. 2018. 
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estar dos grupos em conflito da sociedade, sendo que os campos do ordenamento 

jurídico, que, geralmente, são entendidas dentro da cultura jurídica como a expressão de 

princípios gerais incontroversos, na realidade implicam decisões políticas; 3. O discurso 

jurídico não é transparente; na realidade, é um discurso de eleição e de intenção política 

apresentado como um discurso de necessidade interpretativa; 4. Ocupa-se da luta sobre 

a viabilidade dos direitos sociais, cujo discurso tem sido desigual no momento de 

enfrentar a pergunta do que é ou não efetivo. 

Além disso, seria um modelo de influência em que os “países de prestígio”, que 

são os centros de produção, geram e produzem uma teoria, uma forma de escrever e de 

debater em que os participantes são mais ou menos conscientes da presença do outro, 

mas, em grande medida, ignoram a existência de teóricos do Direito de países 

periféricos.464 

Feita a apresentação do movimento em suas linhas mestras, passa-se à descrição 

sumária das atividades da rede, constituída por um grupo de pessoas que estão em 

estreito contato entre si e que se organizam para construir um Direito que se ajuste à 

teoria jurídica local dos povos, devendo dirigir-se à justiça social. 

O apogeu da organização foi entre o fim dos anos 1970 e 1980, quando foram 

construídas críticas ao mainstream da Análise Econômica do Direito, com base em três 

argumentos principais:465 a) é incoerente que os tribunais tenham como base a riqueza 

para a criação de normas sem ter em conta as consequências na distribuição ou na 

identidade social para os direitos. Nesse sentido, a eficiência de Kaldor-Hicks nas 

decisões judiciais implica uma manipulação ideológica do sistema de direito (liberais 

versus conservadores na perspectiva estadounidense), deixando questões distributivas 

para o Legislativo; b) Se, de um lado, a Law and Economics pode contribuir para o 

desenvolvimento do Direito Privado eficiente em um mercado livre, relega o problema 

da distribuição a uma solução de equilíbrio que é dependente do mercado; c) para a Law 

and Economics, as noções de contrato e propriedade que definem o livre mercado não 

podem ser alteradas em nome da redistribuição da renda, poder ou riqueza, o que é 

incompatível com as desigualdades sociais. 

                                                           
464 CARI, José María Pacori. La postura de Ducan Kennedy. Disponível em: http://www.la-
razon.com/la_gaceta_juridica/postura-Duncan-Kennedy_0_2445955486.html. Acesso em: 16 set. 2018. 
 
465 KENNEDY, Ducan. law-and-economics from the perspective of critical legal studies. Disponível em: 
http://duncankennedy.net/documents/Law%20and%20Economics%20from%20the%20Perspective%20of
%20cls.pdf . Acesso em:16 set. 2018. 
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Outra crítica ao Law and Economics é que a análise econômica do Direito teria 

participação nas políticas de ajustes estruturais liberais promovidas por instituições 

financeiras internacionais para impor estruturas econômicas específicas em países do 

Terceiro Mundo.466  

De todo modo, as distinções entre o Law and Economics e o Critical Legal 

Studies têm como base a visão acerca do Direito e das razões do comportamento 

humano. Se para o Law and Economics se parte da premissa de que as pessoas são 

racionais e tentam obter o máximo de bem-estar com o mínimo de sacrifício, e o Direito 

pode ser entendido como um feixe de incentivos que premiam condutas ditas 

“eficientes”, do ponto de vista de uma economia de mercado, e que onera ações 

“ineficientes”, o Critical Legal Studies defende que a denominação do que seja 

“conduta racional” depende da ideologia subscrita, o que justifica a existência do 

binômio vantagens/desvantagens como algo “naturalizado” e oriundo de uma escolha 

supostamente racional e privada. 

Nesse domínio, a neutralidade do Direito para o Critical Legal Studies seria um 

mito, pois o Direito só poderia ser compreendido como Política, enquanto que no Law 

and Economics a ideia de maximação da riqueza é concebida como um critério ético 

para aferir se uma decisão jurídica é ou não justa, o que contribuiria, objetivamente, no 

processo de tomada de decisões. 

Alejandro Bugallo Alvarez467 apresenta um rol de atributos comuns ao 

movimento Law and Economics e ao Critical Legal Studies, com destaque para: 1) 

recusa da autonomia científica do Direito em relação à realidade social, o que permite a 

ascensão e domínio de elementos exógenos ao Direito, como a Sociologia e a 

Economia; 2) emprego das ideias e métodos de outras áreas do conhecimento na 

apreensão do Direito, notadamente da Política e da Economia; 3) rejeição à abstração, 

visto que as normas devem ser entendidas como fatos; 4) a metodologia e os aportes 

teóricos das ciências sociais são indispensáveis à uma compreensão adequada do 

Direito. 

Em ambos há um aspecto que é insuperável, já que há uma forte dependência de 

elementos exógenos à esfera jurídica que podem capturar seu viés científico, tornando-o 

                                                           
466 KENNEDY, Duncan. La controversia política es parte del razonamiento jurídico. Disponível em: 
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uma mera técnica de controle ou de crítica, apesar de esse aspecto não ser abertamente 

admitido pelos seus defensores.   

No mais, a interdisplinaridade entre Direito e Economia é visível nesta Escola, 

sem se limitar somente a essas disciplinas. A Critical Legal Studies utiliza conceitos 

jurídicos, econômicos, sociológicos, filosóficos, partindo da desconstrução niilista da 

ciência, atentando para as relações de poder e de política do estruturalismo francês,  

assim como da dialética do marxismo europeu ocidental, para a construção de um 

movimento intelectual que tinha como objetivo a radicalização da crítica à 

indeterminação, o enfoque das discussões sobre as consequências distributivas e a 

identidade da interpretação jurídica, bem como o desenvolvimento de uma teoria sobre 

o modo como a política influi sobre o Direito sem reduzir o direito à política. 

Para além dessas reflexões, em artigo escrito em 2003, intitulado Two 

Globalizations of Law & Legal Thought: 1850-1968, Ducan Kennedy considera não só 

as relações entre Direito e Política, mas sustenta a necessidade de historicizar as 

globalizações do Direito e do pensamento jurídico ocorridas no curso do século XIX, 

não propriamente como lógica do capital, como algumas teorias críticas pretendem 

mostrar, mas como um período de racionalização universal que, paradoxalmente, 

culminou na “morte da razão”,  o que aduz uma maior aceitação com a indecidibilidade 

do Direito, que o discurso jurídico oitocentista e novecentista pretende rechaçar.468 

Em síntese, o texto propõe que os mecanismos da globalização foram imposição 

direta do Ocidente no mundo colonizado, forçando uma abertura de regimes não 

ocidentais que permaneceram independentes e o prestígio da ciência jurídica alemã na 

Europa e no hemisfério ocidental. Isso permitiu que o pensamento legal clássico fosse 

globalizado entre 1850 e 1914, tendo como característica central a razão da lei, 

entendida essa como um sistema de esferas de autonomia para atores privados e 

públicos com os limites definidos pelo raciocínio jurídico. 

Nas palavras do autor, entre 1900 e 1968 houve uma globalização do social, o 

que trouxe a necessidade de pensar a lei como um mecanismo regulador da vida social 

que abrangia os movimentos de reforma de diversas vertentes políticas, seja no 

Ocidente desenvolvido ou nos Estados recém-independentes após 1945. 
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Ambos os sistemas teriam alcançado um balanceamento pragmático entre 1945 e 

2000. Concomitantemente, havia uma tendência aparentemente contrária para conceber 

a lei como a garantia dos direitos humanos, da propriedade e da ordem, por meio da 

extensão gradual do estado de direito, entendido como supremacia judicial.469  

Nesse tempo, os mecanismos de globalização foram: as vitórias dos Estados 

Unidos da América do Norte na Segunda Guerra Mundial e na Guerra Fria; a “abertura” 

dos Estados nacionais à nova consciência legal por meio da participação no mercado 

mundial sobre as condições estabelecidas pelas corporações multinacionais e 

instituições reguladoras internacionais, coadjuvadas pelo prestígio da cultura americana. 

Desse modo, não houve a globalização de uma Filosofia do Direito no sentido 

usual: em cada período houve positivismo e naturalismo, várias teorias do Direito, 

variedades de pragmatismo. Não obstante, o que se globalizou não foi um corpo de 

regras legais: cada modalidade forneceu materiais dos quais juristas e legisladores 

poderiam produzir uma infinita variedade de leis positivas específicas para governar 

situações particulares. Esse modo de pensar forneceu um vocabulário conceitual, 

esquemas organizacionais, modos de raciocínio e argumentos característicos, seja na 

discussão social existente no Direito de Família, no Processo Civil, no Direito Penal, 

nos contratos, no Direito Administrativo, Internacional e Constitucional,470 o que aponta 

para um caráter de indeterminação do Direito. 

Na leitura de Ducan Kennedy, um sistema mais racional teria foco no 

aprendizado e na compreensão do sistema jurídico em lugar de privilegiar a absorção e a 

memorização das regras. Assim, os estudantes devem ser ensinados a pensar respostas, 

o que daria aos juristas melhor trânsito para lidar com questões práticas e resolver 
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conflitos de modo satisfatório, mesmo que vários desses assuntos não tivessem sido 

estudados no curso jurídico.  

Contudo, essa indeterminação, antiformalista e vinculada, em parte, ao realismo 

sociológico, lança o Direito na instabilidade permanente, pois, se a legitimação pública 

de uma sentença é ideológica e não jurídico-racional, estão abertas as portas para o 

arbítrio e a violência, a pretexto de crítica ao sistema, o que faz de Ducan Kennedy um 

decisionista, negando a possibilidade de qualquer controle público da justificação da 

decisão judicial.471  

Hoje a visão decisionista parece avançar no Brasil, visto que, cada vez mais, os 

tribunais afastam-se das leis e decidem por critérios próprios, muitas vezes amparados 

em outras decisões judiciais que lhes estabelecem força normativa; e a jurisprudência 

parece longe de possuir um padrão racional decisor. De todo modo, estudar Ducan 

Kennedy e os “Critical Legal Studies” sob uma lente estritamente jurídica parece ser 

uma tentativa condenada ao fracasso, pois na concepção do autor há uma primazia da 

política em relação ao Direito. 

 

4.3.3 Roberto Mangabeira Unger e o The critical legal studies 

Roberto Mangabeira Unger nasceu no Rio de Janeiro, estudou no Brasil e nos 

Estados Unidos da América e leciona na Harvard Law School. É um teórico dos 

problemas da civilização, da Política e do Direito. É um dos mais importantes 

intelectuais do movimento Critical Legal Studies, que fora ligado às universidades de 

Havard e Yale e marcou a cultura jurídica estadunidense, com apogeu nos anos 1970 e 

de 1980. 

O marco inicial do movimento foi a obra Knowlegde and Politics, de sua autoria. 

Ele alega, diferentemente do que supõem os liberais, que o Direito não seria racional, 

coerente e justo, mas arbitrário, incoerente e injusto. As liberdades abstratas atenderiam 

aos reclamos políticos e econômicos do liberalismo. Exemplo típico seria a liberdade 

contratual. Assim, o Direito liberal se organiza em categorias abstratas, a exemplo da 

liberdade de contrato ou da igualdade política, o que incute uma concepção que o 

Direito é inteligível e justificável. No entanto, na opinião do autor, a doutrina jurídica 
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moderna atua dentro em um contexto social não mais naturalizado, ou seja, a sociedade 

é compreendida como algo a ser feito (contratualismo), e não mais um dado. 

Outro exemplo é o stare decisis, segundo o qual os juízes atuam no plano 

jurídico e não político, o que seria máscara do caráter político das decisões judiciais.472 

Em complemento, o autor em questão propõe alternativas ao marxismo e ao liberalismo, 

evitando a retórica de uma terceira via. Inobstante, como outros membros do 

movimento, está mais preocupado com a Política do que o Direito.  

O que mais ressalta é o diálogo com uma pluralidade de temas, sugerindo 

reflexões sobre teoria política, economia e direito e que sustenta um projeto conceitual 

que transcende o modelo sociológico que informa a tradição ocidental, centrado nos 

clássicos de Marx, Durkheim e Weber.473 Mesmo quando refutadas, as concepções 

desses autores têm contribuído na desenvolução de novas interpretações e correntes de 

pensamento, filiadas, de modo explícito ou não, a elas. Com efeito, essas insuficiências 

têm servido como incentivo à pesquisa sociológica, como, por exemplo, nas revisitas 

feitas aos mencionados autores. Além disso, esses arcabouços teóricos permitem colocar 

questões novas que acabam por extravasar os instrumentos que a ciência elaborou para 

respondê-las. Em suma, teóricos do porte de Marx, Durkheim e Weber estão entre 

aqueles que iniciaram a construção de explicações de amplo alcance para explicar o 

mundo social.474 

Seguindo o passo, ainda que o movimento “CLS” tenha perdido a coesão e 

convergência temática dos “tempos heróicos”, ele teve muitos adeptos e deparou-se com 

consideráveis resistências. Se, em uma leitura apressada, o movimento pode ser 

apresentado como uma expressão da Sociologia do Direito, é certo que, em Mangabeira 

Unger, há uma diversidade de fontes que orientam seu pensamento, tais como o 
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marxismo frankfurtiano, a historiografia crítica-social de Edward Thompson e o 

desconstrucionismo de Jacques Derrida.  

Refira-se, de passagem aos três métodos de análise que esse movimento utiliza 

para criticar o liberalismo. São eles: 1. Trashing - “desbastar”, que corresponde ao 

processo que leva ao entendimento, isto é, ao desmascaramento da mensagem 

politicamente orientada no discurso jurídico; 2. Desconstrução - descontrói o paradigma 

liberal e faz emergir a estrutura profunda do liberalismo, suas contradições internas, 

opondo individualismo e altruísmo, com base nos modelos hobbesiano (destruição do 

homem pelo homem) e liberal (propensão à vida natural em sociedade); 3. Histórico ou 

genealógico - pretende demonstrar que as ideias jurídicas são contigenciais e se 

justificam no contexto social em que foram produzidas.475 

O “CLS” defende ainda a patchwork thesis, a ideia de que o direito norte-

americano se subsumia a uma colcha de retalhos, pelo que não haveria comunicação 

entre seus vários conceitos e suas inúmeras normas, costumeiras ou legisladas. Com 

vistas no amplo campo de contribuições, é possível afirmar que as contribuições de 

Mangabeira Unger transcendem o Critical Legal Studies, sendo um dos pensadores de 

proa das ciências sociais na atualidade.476 

Metodologicamente, Mangabeira Unger opta por uma abordagem institucional. 

Na visão do autor, a interpretação clássica do Direito, ao imputar à regra um propósito 

e, em seguida, decidir de que modo deverá ser a norma melhor interpretada para 

alcançar aquele fim - a saber, a interpretação teleológica -, não dá conta do conjunto 

institucional, que tem a tarefa de determinar quem define objetivos. Assim, a questão 

não é perseguir fins, como pretende certa hermenêutica, mas compreender quem define 

e por quais motivos. 

Outra dificuldade é que o declínio da peculiaridade do raciocínio jurídico está 

relacionado à necessidade de administradores e juízes observarem ideais substantivos de 

grupos diferentes, recorrendo seja a uma tradição jurídica ou a uma moralidade 

convencional. Essas mudanças de método e substância do Direito concorrem para um 

cerceamento da identidade das instituições legais e das profissões jurídicas. Se os 
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tribunais passam atuar como instituições administrativas - e mais - como instituições 

políticas, a distinção entre juristas, técnicos e burocratas tendem a diminuir, ou mesmo a 

desaparecer.477 

Esse enfrentamento estaria sendo evitado pelos filósofos modernos do Direito, o 

que promoveria um esvaziamento das categorias do iluminismo jurídico, que se torna 

uma espécie de sofística, no mau sentido da expressão, repleta de jogos de linguagem. 

 A desnaturalização do Direito liberal e dos direitos sociais, do liberalismo 

politico e do Estado Social, transforma o Direito (sejam os direitos individuais, contrato, 

propriedade) ou, direitos sociais com base na expansão de cláusulas gerais na 

administração, na legislação e na jurisdição, assim de normas ilimitadas. Os tribunais, 

por exemplo, podem ter a atribuição de fiscalizar contratos excessivamente onerosos 

para uma das partes contratantes, reconhecer o enriquecimento ilícito, regular a 

competitividade dos mercados por meio do controle da concentração econômica, ou 

determinar se um órgão estatal atuou em conformidade com o interesse público. 

Ainda que essas previsões normativas estivessem na lei desde o advento do 

Estado de Direito, elas ganham contornos firmes na sociedade pós-liberal. Outra 

mudança importante se dá no campo do raciocínio jurídico, que passa de legal-

formalista para teleológico-prudencial, com uma alteração do eixo da justiça formal 

para a justiça processual e substantiva. 478 479  
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Mangabeira apresenta uma doutrina que subverte a estrutura do Direito liberal. 

Concretamente, essa proposta traz a ideia de controle político sobre todas as formas de 

investimento, o que poderia, por exemplo, ser feito por juízes e promotores públicos.  

Não obstante, o autor resiste à utilização do conjunto conceitual do Critical 

Legal Studies no escopo de transformação da vida do Direito. Do ponto de vista prático, 

seu pensamento crítico não pretende identificar uma harmonia entre compulsões morais 

e limitações institucionais, mas imputa ao Judiciário a função de supervisionar policiais 

e promotores na escolha de quem da sub-classe deve ser preso, o que remete a uma 

tradição que remonta, não sem problemas, ao socialismo utópico. Mangabeira Unger diz 

ainda que a crítica ao objetivismo jurídico resulta construtiva na medida em que se 

alavanca a redefinição de formas institucionais de democracia e de mercado.  

Esse redesenho institucional acena com um novo conjunto de formas 

institucionais que correspondem a circunstância histórica determinada e particular. O 

plano desviacionista avança em relação ao marxismo e ao liberalismo, mas não assume 

uma suposta “natureza” de uma terceira via. Direito e sociedade se reaproximam.  

Para Mangabeira, houve um momento, na moderna história ocidental, 

especialmente na Europa pré-revolucionária prenhe de políticas aristocráticas e 

corporativistas, que doutrinas muito influentes sustentavam que o Direito deveria ser a 

expressão de uma ordem subjacente à divisão social e à hierarquia que imperavam. O 

sistema de direitos fora concebido para exibir, em sua superfície, a estrutura bruta da 

sociedade, a exemplo daqueles edifícios da época do renascimento, cujas fachadas 

traduziam o desenho interno. O pensamento normativo de enfrentamento a essa ordem 

aristocrática apropriou-se de conteúdos metafísicos, prescrevendo relações abstratas e 

esterilizadas entre homens e comandos legais.  

Nesse caminhar, a mais importante mudança na história do moderno pensamento 

jurídico pode ter sido a tomada de uma concepção de direito que descrevesse negócios 

básicos e possíveis entre as pessoas, na qualidade de proprietários, de cidadãos, sem 

levar em conta o lugar que os indivíduos ocupavam na sociedade, o que não implica a 

subscrição a ideias neokantianas ou neocontratualistas. 

Na condição de crítico do iluminismo jurídico, Mangabeira Unger se 

compromete com uma relação entre direito e sociedade, potencialmente igual em 

importância e alcance para uma percepção de direitos indiferentes a posições sociais, 
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avançando para um programa institucional com o objetivo de prescrever caminhos e 

alternativas para uma revolução política e cultural. Começa sugerindo a reconstrução de 

arranjos institucionais básicos da sociedade por um desenvolvimento interno a partir do 

criticismo de práticas e de ideais institucionais existentes, especialmente em relação à 

democracia que se tem no presente. Em seguida, resume esse programa de reforma em 

três contextos, que passam pela organização do governo, da economia e do sistema de 

direitos. 

 Na visão do autor, concepções modernas de democracia oscilam do cinismo 

para o idealismo. No polo do idealismo encontra-se uma confidente noção de soberania 

popular. Essa é qualificada em interesse próprio [de quem a defende] por necessidades 

de rotatividade política e com condições para sobreviver intacta à transição de uma 

democracia representativa e direta. No polo único encontram-se variáveis de um ideal 

democrático, que exige ser satisfeito por uma competição que tenha apenas a elite entre 

os contendores. Isto é, tanto quanto os competidores ocasionalmente precisem de apoio 

das massas. Todas as versões contemporâneas do ideal democrático, entretanto, têm 

uma concepção básica mínima: o governo não pode ser refém permanente de uma 

facção. Núcleos de poder e de privilégio, controlados por grupos privados, isolam-se 

dos riscos que decorrem da luta partidária.  

O sistema de direitos qualificados pelo constitucionalismo contemporâneo 

encoraja o adiamento, a resistência e a perpetuidade do impasse. O receio de reformas 

provoca uma onda de apreensões que ameaça com falta de investimentos e com fuga de 

capitais. De acordo com Mangabeira Unger, para que a democracia seja fortalecida é 

necessária a observância de princípios institucionais, com a reorganização do Estado, da 

economia (do mercado) e do conjunto normativo que define as regras do jogo.  

No novo desenho institucional todos os setores do governo têm obrigação de 

prestar de contas e de apresentar resultados à soberania popular. Ademais, os problemas 

devem ser resolvidos com rapidez e com transparência, desconsiderando, inclusive, o 

sistema clássico de freios e contrapesos. 

Para Mangabeira,480 a fórmula do checks and balances tem como efeito a 

limitação de todo o poder estatal, mediante autorização sutil para que impasses 

institucionais sigam indefinidamente no tempo. Essa democracia radical que 
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Mangabeira apresenta em seu livro exige que aos partidos devem garantir a 

possibilidade para que se desenvolva efetivamente um programa de governo, com base 

em uma moldura institucional que garanta direitos sem que se tenha a restrição 

sistemática às liberdades públicas substanciais.  

Esse autor sustenta que a livre competição parece mais uma aventura romântica, 

que se presta para possibilitar um conjunto de negócios escusos entre governo e grandes 

empresas. Trata do conceito do direito de propriedade em desacordo com a tradição 

românica clássica, pois apresenta-o como uma coleção de faculdades heterogêneas, que 

podem ser divididas e outorgadas a diferentes titulares. Consequentemente, sob um 

sistema de mercado revisto, algumas dessas atribuições que hoje configuram a 

propriedade devem ser outorgadas a agências que definam democraticamente os termos 

da tomada de capitais, enquanto que outras atribuições poderiam ser exercidas pelos 

próprios tomadores do dinheiro. 

Não se pode desconsiderar que Mangabeira481pretende ampliar a atuação do 

Judiciário criticando a doutrina norte-americana da equal protection.482 Isso provocou 

certo mal-estar entre pensadores daquele país, como por exemplo, os pragmatistas. 

                                                           
481   MANGABEIRA UNGER, Roberto. The critical legal studies movement: another time, a greater task. 
Disponível em: http://www.robertounger.com/en/wp-content/uploads/2017/01/the-critical-legal-studies-
movement-another-time-a-greater-task.pdf . Acesso em: 7 jul. 2018. 
 
482 A cláusula da equal protection ingressou na Constituição norte-americana em 1868, com a edição da 
14ª Emenda, a mesma que estendeu aos estados a aplicação do devido processo legal. Originalmente, o 
objetivo dessa previsão era garantir os direitos dos negros (recém libertos da escravidão) frente a 
discriminações efetuadas pelos governos e assembléias estaduais. Com o passar do tempo, Essa visão foi 
sendo abandonada, com uma gradual ampliação do alcance da garantia de tratamento isonômico. Na 
Corte Warren (1954 - 1969), o Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos da América estabeleceu o 
entendimento de que há direitos constitucionais mais importantes que outros, o que justificaria um 
tratamento diferenciado. Com esse entendimento, a equal protection passa a apresentar forma dúplice. Se 
a alguns direitos deveriam ser aplicados o teste de racionalidade mínima (observância formal do devido 
processo legal), em outros casos, haveria deferência ao Legislativo, o que era um contraponto à era 
Lochner (1897 - 1937), ao permitir intervenções do Tribunal relativamente a direitos econômicos e 
trabalhistas.  Uma das dificuldades de aplicação da nova equal protection é a demarcação de critérios de 
definição para o teste da racionalidade mínima ou o escrutínio estrito. Trata-se de uma questão ainda não 
definitivamente resolvida pela Suprema Corte dos Estados Unidos.  Registre-se, por oportuno, que a 
decisão mais importante do período foi Brown v. Board of Education, que tratava da discriminação contra 
os negros e que foi baseada em um ativismo judicial até então desconhecido na história daquele país. À 
época era vigente a doutrina dos “separados mas iguais” fixada pelo caso Plessy v. Ferguson, em que o 
Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade de uma lei do Estado de Louisiana, de 1890, 
que requeria iguais mas acomodações separadas para brancos e negros. Um dos casos limite da aplicação 
teoria foi Plyler v. Doe, no qual a Corte julgou inconstitucional uma lei do Texas que proibia aos filhos de 
imigrantes ilegais o acess a escolas públicas. O fundamento da decisão foi que o grupo dos imigrantes 
ilegais não configurava uma “suspect class” e que o direito à educação, mesmo que não fosse um direito 
fundamental também não era um simples benefício governamental. Assim, o entendimento foi possibilitar 
o acesso ao sistema de ensino com base no princípio da equal protection. Atualmente, a equal protection 
continua em desenvolvimento. Ela tem percorrido um longo caminho. Outrora, era o último argumento 
constitucional; hoje, é fonte profícua de litigância constitucional. COSTA, Alexandre Araújo Costa. O 
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Nesse programa teórico, a Faculdade de Direito é escolhida como o nicho mais 

adequado para seu desenvolvimento. Ao notar que muitos alunos vão estudar Direito 

com ideário salvífico, Mangabeira assemelha-se a um pregador. Esse modo de pensar, 

mesmo laicizado, é religioso, pois em lugar da tríade religiosa (culpa, salvação, 

rendenção), há uma reformulação, também trina, qual seja: passado (culpa), ciência 

(salvação) e progresso (redenção),483 que acena para o tempo da manipulação universal, 

em um cenário em que não é a natureza das coisas que interpela o homem, mas a 

capacidade desse em produzir e transformar as coisas.484 Agora, não bastaria conhecer. 

É preciso dominar. Mais do que isso: é preciso revolucionar. 

Para além dos cursos universitários, a maioria dos juristas são distantes e mesmo 

indiferentes com teóricos que, a exemplo do grupo do Law and Economics, têm-se 

voluntariado para ressignificar a tradição do objetivismo e do formalismo.485 Em 

resposta aos críticos que rejeitam alternativas para percepções objetivistas e formalistas, 

Mangabeira tenta promover um adensamento do pensamento jurídico e social na 

academia estadunidense, suscitando uma discussão sobre o papel do Direito nas 

sociedades modernas.  

 

4.3.4 O debate atual 

Admitindo-se que a complexidade dos tempos atuais é resultado de um feixe de 

fenômenos multifacetados (sociais, econômicos, financeiros, tecnológicos e científicos) 

que não podem ser tidos por niilistas, mas ao reverso, dotados de força impactante no 

seio da sociedade e em seus sistemas de regulação, é preciso revisitar o Direito e a 

teoria da decisão judicial a partir de uma perspectiva consentânea com o intrincado 

quadro que os cerca. 

O Estado mitigou-se em favor do livre fluxo de divisas e capitais, das transações 

financeiras ininterruptas ao redor do globo, que mudam com rapidez frenética. Tais 

                                                                                                                                                                          

controle de razoabilidade no direito comparado. Brasília: Thesaurus, 2008, p. 104 - 120.   
 
483 GALIMBERTI, Umberto. Rastros do sagrado: o cristianismo e a dessacralização do sagrado. São 
Paulo: Paulus, 2003, p. 174. 
 
484

 GALIMBERTI, Umberto. Rastros do sagrado: o cristianismo e a dessacralização do sagrado. São 
Paulo: Paulus, 2003, p. 175. 
 
485 MANGABEIRA UNGER, Roberto. The critical legal studies movement: another time, a greater task. 
Disponível em: http://www.robertounger.com/en/wp-content/uploads/2017/01/the-critical-legal-studies-
movement-another-time-a-greater-task.pdf . Acesso em: 7 jul. 2018. 
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características limitam e restringem o papel estatal a mero coadjuvante do mercado, 

voltado à garantia da livre iniciativa e do livre comércio. Isto é, uma instituição cujo 

objetivo é assegurar a atividade dos “mercadores modernos”. Esse mesmo Estado, quase 

exaurido, encontra legitimidade e fundamento axiológico na força normativa de sua 

carta constitucional, voltada à proteção e garantia dos direitos fundamentais. O 

paradoxo entre esse modelo e a elevação normativa dos princípios e dos direitos 

fundamentais como alicerce do Estado Democrático dá o tom do debate em torno das 

novas feições do Direito e do Poder Judiciário. 

Não é difícil constatar que o Estado está em transformação. Os paradigmas antes 

indissociáveis do conceito clássico de Estado são substituídos, um após o outro, em 

direção a novos modelos e fenômenos de organização política e social. As relações e 

disputas, internas e externas, são feitas a partir de regras novas e distintas. Prevalece, na 

maioria dos países, a hegemonia do capitalismo, que reescreve soberanias, novas 

sociedades e relações humanas. O controle do Estado sobre tempo e espaço é atropelado 

pela livre circulação dos fluxos de capitais, produtos, tecnologia, informações e 

serviços.  

A globalização é um conceito explicativo que exprime condição econômica e 

cultural. Formata modelos epistêmicos, saberes, plasmados com um conjunto 

normativo, ditando um Direito diferente, especialmente, para países periféricos como o 

Brasil. Não se pode ignorar que o Direito brasileiro vem sendo reconstruído como 

resultado da inserção do País no cenário global; e se os economistas buscam uma ética 

weberiana de convicção, os juristas perseguem uma ética da responsabilidade, com o 

desassossego dos meios. 

Nesse meio hostil transitam legisladores, administradores e magistrados, o 

potencialmente mais atingido é o cidadão. O processo da globalização mostra um 

fenômeno multifacetado, com dimensões econômicas, sociais, políticas, culturais, 

religiosas e jurídicas interligadas de modo complexo.  

Por essa razão, as explicações monocausais ou dualistas, assim como 

interpretações monolíticas desse fenômeno, parecem pouco adequadas. Acresce que a 

globalização das últimas três décadas, em vez de se encaixar no padrão moderno 

ocidental de globalização - globalização como homogeneização e uniformização pelas 

teorias da modernização, como pelas teorias do desenvolvimento dependente, parece 

combinar a universalização e a eliminação das fronteiras nacionais, por um lado, e o 

particularismo, a diversidade local, a identidade étnica e o regresso ao comunitarismo, 
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por outro. Além disso, a globalização interage de modo muito diversificado (pobres e 

ricos, comandantes e comandados). As polarizações sociais são agora internacionais. O 

desemprego e a carestia seguem ao lado desse reajustamento global, que produz novos 

ricos e amplia a pobreza. 

Na obra “O minotauro global”,486 Yanis Varoufakis487 presta um serviço à causa 

do desmascaramento da ortodoxia econômica, cujas principais teses ele denomina de 

“teorias tóxicas”. Como em uma espécie de dicionário para leigos, ele vai explicando e 

exterminando, uma a uma, as principais estruturas da versão atualizada das ideias pró-

mercado: a extravagante proposição dos mercados eficientes, a não menos razoável 

hipótese das expectativas racionais, a Gaia teoria dos ciclos reais de negócios, a 

matreira tese do supply side economics, todas vão sendo analisadas, ficando expostas 

em seu âmago. Além de “tóxicas”, tais teorias são apresentadas no livro, juntamente 

com Wall Street, o sistema Walmart e a política de enriquecer mais os já muito ricos 

para, supostamente, beneficiar os mais pobres como um dos quatro “serviçais da besta”. 

E com isso se aproxima dele, o Minotauro, a figura central da trama. 

Nesse caminhar, o argumento principal de Varoufakis é que o capitalismo não 

pode funcionar de forma minimamente estável se não dispuser de um Mecanismo Geral 

de Reciclagem de Excedentes (Global Surplus Recycling Mechanism) – mgre. Partindo 

da constatação bastante razoável de que, em qualquer sistema econômico, há sempre 

unidades propensas a gerar excedentes, enquanto outras têm maior tendência a reportar 

                                                           
486 Explica o autor: O Minotauro de Creta é o ser metade homem metade animal, produto da relação entre 
a mulher de Minos, rei de Creta, e um touro. A singular relação foi uma vingança dos deuses contra 
Minos que, encantado com a beleza desse animal, que havia recebido como um sinal da aprovação divina 
de seu reinado, resolveu ficar com ele ao invés de imolá-lo aos deuses, como havia sido prometido. 
Quando o Minotauro cresceu e tornou-se uma besta incontrolável, foi construído um labirinto para abrigá-
lo, sendo que para alimentá-lo eram necessárias vidas de seres humanos jovens. Minos obrigou Egeu, rei 
de Atenas, acusado de matar o filho de Minos, a pagar anualmente esse tributo. E com isso foi 
estabelecida a Pax Cretana, para além das terras e dos mares, através de uma tributação estrangeira 
regular que mantinha o Minotauro bem alimentado. Varoufakis recorda que, para além do mito, 
historiadores sugerem que o Minotauro de Creta significava a hegemonia política e econômica da região 
do Mar Egeu. Cidades-estados mais fracas, como Atenas, tinham que pagar impostos a Creta 
regularmente como um sinal de subjugação. A essas alturas, já deve estar claro ao leitor, o porquê da 
associação direta que faz nosso autor entre o arranjo pós-Plano Global e essa figura mítica. Construído o 
Minotauro moderno, os Estados Unidos “começaram a importar como nunca e seu governo a esbanjar, 
sem temer o déficit crescente”. Para Varoufakis, os déficits gêmeos da economia americana operaram por 
décadas absorvendo o excedente de bens e o excedente de capital de outros países. Embora esse arranjo 
fosse a materialização de um enorme desequilíbrio, ele acabou por produzir uma espécie de equilíbrio 
global, um desequilíbrio equilibrado, capaz de criar uma aparência de estabilidade e crescimento 
constantes. VAROUFAKIS, Yani. O minotauro global: a verdadeira origem da crise financeira e o futuro 
da economia global.  São Paulo: Editora Autonomia Literária, 2016, p. 24. 
 
487 VAROUFAKIS, Yani. O minotauro global: a verdadeira origem da crise financeira e o futuro da 
economia global.  São Paulo : Autonomia Literária, 2016, p. 20. 
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déficits, ele sustenta que, para dar conta desses desequilíbrios comerciais crônicos, o 

sistema precisa dispor de algum mecanismo capaz de reciclar (leia-se, aplicar de forma 

lucrativa) os excedentes de áreas urbanas para as rurais, das mais desenvolvidas para as 

menos desenvolvidas em uma economia supostamente eficiente, que seria uma espécie 

de “admirável mundo novo”, metáfora de obra de mesmo nome empregada para uma 

sociedade falsamente harmônica. 

Vencedores do Prêmio Nobel de Economia em 1997, Robert Merton e Myron 

Scholes propugnaram o desenvolvimento de “uma fórmula pioneira para a avaliação de 

ações”.  Essa “metodologia” foi o alicerce para a avaliação econômica em diversas áreas 

e possibilitou uma “administração de riscos mais eficiente na sociedade”. Meses depois, 

a “fórmula” original ensejou um desastre multibilionário de um fundo de hedge que, ao 

cabo, foi patrocinada pelos contribuintes dos Estados Unidos da América.488 

Yanis Varoufakis alerta os soterológicos de plantão que construir uma teoria 

com fulcro em uma suposição incoerente é um devaneio, mas tratar o destino das 

sociedades humanas em um jogo é inadmissível. Como o Comitê Nobel pôde ser 

convencido que seria possível calcular a probabilidade dos acontecimentos (tais como 

inadimplência em cadeia) que seus próprios modelos consideravam incalculáveis?489 

Além de criticar as ideias liberais e de reinvindicar mecanismos keynesianos 

(que é uma das expressões do constitucionalismo econômico), a questão central é que o 

advento de ideias neoliberais têm afetado a lei como o constitucionalismo neoliberal ou 

o Law and Economics, de Richard Posner, que, segundo Varoufakis, dá cobertura 

ideológica à nova estratégia econômica (a reciclagem dos déficits, em vez do 

excedente). 

Para Varoufakis, são as tensões deficitárias (“the doble déficit ou o twin deficit”) 

que a economia dos Estados Unidos da América sofreria a partir dos anos 1960 (época 

do advento do Law and Economics que trouxe uma nova estratégia de hegemonia, com 

umas ideias que seriam antieconômicas). Compreender essa assertiva requer uma breve 

digressão. 

O arranjo financeiro do sistema internacional ocorreu em uma condição que os 

Estados Unidos da América impuseram à maioria, na Conferência de Bretton Woods, 
                                                           
488

 VAROUFAKIS, Yani. O minotauro global: a verdadeira origem da crise financeira e o futuro da 
economia global.  São Paulo : Autonomia Literária, 2016, p. 43. 
 
489

 VAROUFAKIS, Yani. O minotauro global: a verdadeira origem da crise financeira e o futuro da 
economia global.  São Paulo : Autonomia Literária, 2016, p. 43. 
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em 1944, ao definir quais seriam as regras de funcionamento das finanças internacionais 

a partir de então.490 O dólar se tornou a moeda referencial; o Fundo Monetário 

Internacional, recém-criado, passa a liberar recursos mediante condicionalidades 

restritivas; a necessidade de que os bancos centrais nacionais estabelecessem uma taxa 

de câmbio fixa na moeda para facilitar os cálculos de câmbio e as trocas internacionais; 

dificultou a atuação de fluxo financeiro de ganho rápido, de caráter especulativo. A 

meta fixada e o crescimento econômico eram a obsessão dos formuladores dessa 

política econômica.  

No contexto pós-Segunda Guerra Mundial, a reconstrução da Europa ocidental e 

do Japão estava em pauta, sobretudo para evitar o avanço do socialismo soviético.  Os 

planos Marshall e Colombo foram pensados nessa perspectiva.  Como resultado dessas 

articulações houve um notável crescimento após 1945 e a reativação da economia 

internacional nos anos 1950 e 1960. Nessa década, como resultado dos investimentos na 

militarização, contra o socialismo e na ajuda externa, o auxílio a países do chamado 

“terceiro mundo” ligados ao combate de programas socialistas, os Estados Unidos 

passam a pagar mais do que receber do exterior, registrando sucessivos saldos negativos 

no balançamento de pagamentos nos anos 1960.491 

Esses saldos negativos foram cobertos com as vantagens que as regras do 
padrão dólar-ouro conferiam aos Estados Unidos: pagamentos mediante 
reservas de ouro ou endividamento de curto prazo, em papeis denominados 
em dólar. Isto é: os Estados Unidos podiam mais pagar do que receber do 
exterior, porque dispunham de muitas reservas em ouro e porque podiam 
imprimir a moeda de aceitação internacional. [...] Como resultado, os países 
estrangeiros começaram a acumular rapidamente dólares e títulos em dólar, 
de modo que “a conversão de dólares por ouro (era) uma constante fonte de 
preocupação para as autoridades norte-americanas”. 
 

Por volta de 1972, o produto nacional da Europa e do Japão já eram maiores do 

que o dos Estados Unidos da América do Norte, o que diminuiu o domínio no mercado 

internacional realizado por esse país. O fim do Bretton Woods assistiu à transformação 

da economia estadunidense de credora mundial a devedora. Passa-se a defender, então, 

que a regulação atrapalha, e isso explica a ausência de interesse das autoridades 

                                                           
490SCHINCARIOL, Vitor Eduardo. Crescimento, flutuações e endividamento externo na economia dos 
Estados Unidos: 1980 - 2000, p. 145. (Tese em História Econômica). Universidade de São Paulo: 2009. 
Disponível em:  www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/.../2009_VITOREDUARDOSCHINCARIOL.pdf. 
Acesso em: 27 out. 2018. 
 
491 SCHINCARIOL, Vitor Eduardo. Crescimento, flutuações e endividamento externo na economia dos 
Estados Unidos: 1980 - 2000, p. 161. (Tese em História Econômica). Universidade de São Paulo: 2009. 
Disponível em:  www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/.../2009_VITOREDUARDOSCHINCARIOL.pdf. 
Acesso em: 27 out. 2018. 
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americanas a criar um novo padrão internacional, porque teria de levar ao fim do dólar 

como moeda dominante, bem como ao ajuste das contas externas dos Estados Unidos. 

Nessa formulação crítica, esse seria o pano de fundo do nascimento da Law and 

Economics, de recorte posneriano, em que ganha fôlego o discurso da ausência de 

regulação do Estado sobre atividades econômicas e da eficiência. Note-se que, dessa 

outra perspectiva, a remodelação das relações entre Estado e mercado devem passar por 

um processo de desestatização que limita o papel estatal à normatização e à regulação, 

considerando o caráter de eficiência das regras econômicas.  

Com outras transformações no sistema mundial que lhe são concomitantes, tais 

como o aumento dramático das desigualdades entre países ricos e pobres, e, no interior 

de cada país, semelhante situação de desigualdades entre ricos e pobres, a 

sobrepopulação, a catástrofe ambiental, os conflitos étnicos, a migração internacional 

massiva, a emergência de novos Estados e a falência ou a implosão de outros, a 

proliferação de guerras civis, o crime globalmente organizado, a democracia formal 

como uma condição política para a assistência internacional, entre outras, há uma 

erosão492 do Estado-nação, que perde poder e função para várias entidades 

supranacionais. O Estado-nação perde também o monopólio de poder efetivo dentro de 

suas fronteiras, como testemunham a ascensão da segurança privada e dos serviços 

postais privados, até então praticamente controlados em toda parte por um ministério de 

Estado. Contudo, esses fatos não tornaram o Estado nem redundante nem ineficaz.  

Na verdade, em alguns aspectos, sua capacidade de acompanhar e de controlar 

os assuntos de seus cidadãos foi reforçada pela tecnologia, pois praticamente todas as 

transações financeiras e administrativas desses (tirando pequenos pagamentos em 

dinheiro) provavelmente eram agora registradas por algum computador, e todas as suas 

comunicações (com exceção da maioria das conversas face a face, ao ar livre) podiam 

ser agora interceptadas e gravadas. 

 No fim do século XX o Estado-nação encontrava-se na defensiva contra uma 

economia mundial que não podia controlar; contra instituições que construíra para 

remediar suas próprias fraquezas internacionais, como a União Europeia; contra sua 

aparente incapacidade fiscal de manter serviços para seus cidadãos, tão confiantemente 

empreendidos algumas décadas atrás; contra sua incapacidade real de manter o que, por 

seus próprios critérios, era sua maior função: a manutenção da lei e da ordem pública. O 

                                                           
492 HOBSBAWN, Eric. Era dos extremos: o breve século XX. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 
253 – 254. 
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fato mesmo de, na era de sua ascensão, o Estado ter assumido e centralizado tantas 

funções e estabelecido para si mesmo tão ambiciosos padrões de ordem e controle 

públicos tornava duplamente difícil sua incapacidade de mantê-los. E, no entanto, o 

Estado - ou alguma outra forma de autoridade pública que representasse o interesse 

público - era mais indispensável do que nunca se se queria enfrentar as iniquidades 

sociais e ambientais do mercado ou mesmo se se quisesse que o sistema econômico 

operasse de maneira satisfatória. 

Diante de quadros sociais, políticos e econômicos dotados de notável 

complexidade, o Estado reinventa-se em busca de respostas. As leis do parlamento não 

mais atendem aos novos padrões da revolução tecnológica, o que exige a criação de 

normas aptas a tratar, eficientemente, as especificidades e planejamentos setoriais, 

viabilizando a atuação do Estado em favor das expectativas do mercado e na realização 

de seus próprios valores. O Direito, como consequência, é afetado diretamente pela 

globalização e pelos fenômenos que induzem as mudanças, moldam e afetam as faces 

do Estado e da sociedade contemporâneos. Essas mudanças fazem emergir novas 

perspectivas e grandes perplexidades na compreensão e na edificação de uma teoria do 

Direito a garantir integralmente os direitos fundamentais.  

Em tempos de globalização, o Estado contemporâneo tem voltado suas ações em 

favor de escopos aparentemente contraditórios: de um lado, a preocupação com o livre 

funcionamento do mercado, e de outro, a crescente atenção aos direitos e garantias 

fundamentais e a temas de interesse coletivo, tal como a proteção ao meio ambiente. 

Emerge uma clara dicotomia entre eficiência econômica e os alicerces constitucionais 

do Estado.  

Se existe uma clara prevalência dos capitais e do fluxo de riquezas pelo globo, a 

despeito ou graças ao empenho dos Estados, também é certo que, independentemente de 

qualquer brandura ou benevolência, interessa ao capitalismo que as normas sejam 

produzidas com rapidez e a partir de premissas técnicas, o que demanda habilidade para 

regular situações mutáveis e conjunturais. A regulação dessas conjunturas impõe um 

regime normativo dotado de flexibilidade e sujeito à contínua revisão decorrente de uma 

nova capacidade normativa. A intensificação da desigualdade e dos deslocamentos 

sociais, além da insegurança humana, acarretam a necessidade de redefinir os limites 

constitucionais de controle democrático da política econômica e da regulamentação.493 

                                                           
493 GILL, Stephen. ConstitutionaIizing inequality and the Clash of Globalizations. Disponível em: 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1521-9488.00254. Acesso em: 27 jul. 2018. 
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Nesse cenário em que o Direito transita entre a Constituição, a política 

econômica e a regulação, surgem tensões em áreas especialmente sensíveis, tais como 

direito, economia e desenvolvimento.  

Além disso, as pressões internas e externas em torno do tema, seja com lobbies e 

grupos de pressão de setores interessados, no primeiro caso, ou do Fundo Monetário 

Internacional (FMI), do Banco Mundial e de outras instituições internacionais, 

convergem no sentido de que as reformas nos sistemas trabalhista e previdenciário dos 

países seriam condição indispensável ao crescimento sustentável. 

Nesse sentido, a melhoria do ambiente de negócios deve seguir as reformas que 

são recomendadas para remover procedimentos desnecessários e custos que aumentam o 

peso da burocracia e para harmonizar mecanismos que facilitem a saída de empresas 

ineficientes, em nome de uma eficiência de mercado. Outrossim, a reforma do sistema 

de justiça é parte integrante dessas medidas, visto que seu funcionamento é chave para 

diversos setores, especialmente para o mercado de trabalho, para investimentos, 

sobretudo o capital estrangeiro, e para o campo da inovação. Desse modo uma reforma 

trabalhista não pode entregar qualquer resultado se for acompanhada por uma mudança 

no sistema de justiça; investimentos estrangeiros serão escassos em um ambiente de 

incerteza jurisprudencial e desconfiança jurídica; e a inovação não tem condições de 

avançar se os direitos de propriedade não forem adequadamente preservados. Nessa 

linha de argumentação, a influência de instituições globais impele os Estados nacionais 

à adoção de reformas que lhe são alheias. 

Como exemplo, o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 

3104/DF,494 de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, pelo STF é expressão de 

divergências entre áreas sensíveis, ao considerar que não havia obstáculo ao poder 

constituinte de reforma alterar os critérios que tratam do direito à aposentadoria por 

meio de nova elaboração constitucional que pode ser aplicada aos que ainda não 

atenderam aos requisitos fixados pela norma constitucional, com base em uma suposta 

dificuldade de identificar os contornos do direito adquirido.  

De outro lado, com fundamento diametralmente oposto, o texto constitucional 

prescreve a resposta do Estado às pressões do mercado e da economia. A Constituição, 

como documento jurídico e político indispensável ao Estado constitucional de direito, 

                                                           
494 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
n° 3104/DF. Rel. Ministra Cármen Lúcia.  Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=493832 Acesso em: 17 jun. 2019. 
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está imersa nessa tensão institucional, econômica e social, comprometida com a 

efetividade e a garantia dos direitos fundamentais a ser observada pelas decisões 

judiciais.  

Essa visão sobre o papel do Direito Constitucional propiciou uma reinvenção de 

forças que trouxeram à tona o Poder Judiciário como protagonista político; um poder do 

Estado reagindo em favor e em respeito à supremacia da Constituição. Se, no início do 

século XX, o Poder Executivo era o vértice mais intenso da repartição de poderes, 

focado na garantia e na implementação dos direitos fundamentais, o Poder Judiciário, no 

atual momento histórico, apresenta-se com um poder político intenso, voltado à 

proteção da matriz constitucional e dos direitos fundamentais, parcialmente 

abandonados pelo esmorecimento do Executivo em face dos impactos da globalização 

da economia e das finanças, que não pode ser confundida com inércia judicial ou com 

modelos exegéticos de Direito Privado. Sob essa ótica, o texto constitucional passa a 

ocupar o núcleo do ordenamento jurídico, tornando-se fundamento do Estado, em um 

fenômeno de crescente constitucionalização do Direito.  

Por conseguinte, os direitos fundamentais integram a base da nova legitimidade 

de uma teoria dos direitos fundamentais; esta, por sua vez, a uma teoria da Constituição, 

e ambas - a teoria dos direitos fundamentais e a teoria da Constituição - a uma 

indeclinável concepção de Constituição, da cidadania, da sociedade e do Estado, 

consubstanciadas em uma matriz constitucional que condiciona a legislação, a 

jurisprudência, a doutrina e o comportamento dos atores políticos, sem a qual seu 

sentido político, jurídico e social mais profundo, ficariam ininteligíveis.495 

Isso implicou o desenvolvimento de um novo modelo de direito, “pragmático” 

“flexível”, “brando”, ‘dúctil”, “responsivo”, “em rede”, aprofundado nas últimas 

décadas do século XX e ao longo deste século.496 

Por isso, a nota característica da racionalidade jurídica moderna, a formalidade, 

seja pelo seu aspecto positivo, “estatal” ou “coativo”, passa a ganhar novos contornos 

que são alinhados sobre os escombros da racionalidade jurídica tradicional.497 

                                                           
495 Aponta-se um estado de crise das ciências sociais e de excesso de especialização do conhecimento 
científico moderno desde a segunda metade do século XX. Nesse âmbito, as noções de Constituição, 
Estado e direitos fundamentais não deixaram de apresentar tais problemas, o que importa em uma certa 
idealização com pouco lastro na realidade. 
 
496 Não há estudos indicativos de que a Law and Economics ingresse com maior facilidade em países de 
common law do que de civil law. O que existe é uma aproximação histórica, política e cultural entre os 
países da common law que propiciariam melhores condições para a desenvolução da Law and Economics. 
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Assim é que a proposta de integração disciplinar entre Direito e Economia, 

fortemente influenciada pela escola Law & Economics surgida na segunda metade do 

século XX, nos Estados Unidos da América, é marcada por enormes desafios, pois suas 

metodologias diferem de modo agudo, o que torna difícil o diálogo entre economistas e 

juristas.  

O projeto da Law & Economics não tem a pretensão de possuir respostas 

definitivas para os problemas atuais, superestimando suas potenciais contribuições e 

subestimando seus limites. Isso não significa que a agenda de pesquisas em Direito e 

Economia não possa acarretar o enriquecimento da gramática jurídica, oferecendo novas 

ferramentas conceituais e abrindo novos caminhos para a pesquisa em Direito. Tendo 

em mente os limites do projeto interdisciplinar, serão mencionados diferentes 

movimentos interdisciplinares que não se confundem com a Law & Economics, como a 

escola crítica e os estudos em direito e desenvolvimento para garantir maior clareza 

analítica sobre o assunto.  

Idealismo contra Realismo? Direito e Economia abordam as questões que lhe 

são afeitas de diferentes perspectivas epistemológicas. Isso não significa dualidade ou 

oposição, mas distintos métodos, linguagens e finalidades.  

O que poderia explicar o advento do campo interdisciplinar “direito e economia” 

nos Estados Unidos da América, em meados do século XX, e sua recusa nos países 

romano-germânicos na mesma época histórica? Ainda que não se vislumbre uma 

resposta cabal a essa indagação, a compreensão das perspectivas epistemológicas em 

relação ao Direito [idealismo (no sentido de deve-ser) versus realismo (no sentido de 

ser)] pode ser uma chave interpretativa para o fenômeno.  

Diferentemente da tradição jurídica anglo-saxônica, a superação teórica do 

formalismo kelseniano é recente no estudo do Direito por estas plagas. Tanto é assim 

que, apenas no período pós-1988, houve um alargamento de concepções acerca da teoria 

do Direito para além do positivismo jurídico de Hans Kelsen, no qual a ciência do 

Direito, que não se confunde com a noção de Direito, é um conteúdo ideal normativo 

(dever ser) que possui validade por si só, independentemente de postulados éticos e de 

relações com a sociologia, política e economia.498  

                                                                                                                                                                          
497 FONSECA, Gabriel Ferreira da. A interpretação jurídica no Estado regulador: da legislação racional 
à administração eficiente. São Paulo : Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2016, p. 55 -  57 
(Dissertação de Mestrado em Direito). 
 
498 KELSEN, Kans. Teoria pura do direito. São Paulo : Martins Fontes, 2000, p. 50.  
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 Se a separação entre Direito e Economia era sustentada pelo jurista austríaco, 

que foi professor de Ciência Política nos Estados Unidos da América, ela era 

inadmissível para Oliver Wendell Holmes Jr., jurista de Harvard, que defendia, ainda no 

final do século XIX, que o contributo da economia era indispensável para considerar a 

finalidade da legislação, os meios de obtê-los e seu custo econômico.499 

Desde Olivier Holmes Jr., a visão consequencialista entrou na pauta do Direito 

estadunidense. No plano do realismo, Holmes escrevera que “não há direito”, somente o 

que é realizado e decidido na prática jurídica. Essa postura pragmatista foi o marco 

inicial para a análise das consequências econômicas das decisões judiciais. Não só isso, 

pois promove uma ruptura a respeito da obrigatoriedade do precedente judicial. 

Essa escola, fundada nos anos 1920, nas universidades de Yale e Columbia, está 

relacionada à perspectiva sociológica de Roscoe Pound e à interpretação holmesiana do 

Direito. Ressalve-se que a expressão realismo jurídico não é unívoca. Há uma série de 

realistas naquele país que defendem pontos de vista distintos e até mesmo antagônicos. 

Mas, em comum, os realistas como Jerome Frank e Karl Llewellyn entendiam que a 

razão das leis e as regras de Direito eram indeterminadas, razão pela qual a decisão 

judicial deveria ir além da lei, coadjuvada pela economia, antropologia, estatística, 

psicologia e linguística, entre outras ciências, com o escopo de tornar o Direito mais 

próximo da realidade das empresas, dos contratos e da discussão institucional.500 

Seguramente, esse foi o ponto de partida do “realismo jurídico”, que propôs uma 

ontologia do Direito com base na noção de abertura para outras disciplinas que, 

supostamente, nada ou pouco teriam a dizer ao Direito, tais como, economia, estatística, 

sociologia ou psicologia. 

Nos Estados Unidos da América a análise econômica tornou-se um dos 

principais métodos de pesquisa jurídica descritiva e normativa nas faculdades de 

Direito. No início do século XX, o Direito não era reconhecido como uma disciplina 

autônoma, mas um campo a ser estudado a partir das várias perspectivas das ciências 

sociais, o que aponta um contraste acentuado com a Europa continental.  

As escolas de Direito dos Estados Unidos frequentemente contratavam 

economistas para ensinar e pesquisar na área de análise econômica do Direito; e nas 

                                                           
499 HOLMES, Oliver Wendell. The path of law. Havard Law Review.  Disponível em: 
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/sociology/staff/sfuller/social_theory_law_201516/oliver_wendell_hol
mes_oliver_holmes_the_path_of_law.pdf. Acesso em: 30 ago. 2017. 
 
500 WILLIAMSON, Oliver. Hierarquia das mudanças das instituições econômicas. Disponível em: 
http://www.scielo.br/img/revistas/ecos/v23n1/a02fig01.jpg. Acesso em: 14 nov. 2018. 
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últimas décadas do século XX, os anos 1980 e 1990,501 o número de docentes com 

experiência interdisciplinar, por exemplo, com mestrado ou doutorado em economia, 

aumentou de modo significativo. 

                                                           
501 A LAW AND ECONOMICS E A ORIGEM DOS PROGRAMAS DOS JUÍZES FEDERAIS: IDEIAS 
TÊM CONSEQUÊNCIAS 
 
Antes de lançar o Instituto de Economia para Juízes Federais em 1976, Henry Manne (1928 – 2015) 
ofereceu cursos em Economia para Professores de Direito e Direito para Professores de Economia por 
vários anos. Os programas iniciais foram oferecidos na Universidade de Rochester, onde eles estavam 
referidos como "Pareto nos Rochedos". Os programas dos professores mudaram para a Universidade de 
Miami em 1974, quando Manne e Roger LeRoy Miller criaram o Law & Economics Center ("LEC"). Os 
professores dos programas da LEC ficaram conhecidos como "Pareto Palms”, e eram muito populares 
naqueles anos. Eventualmente, mais de mil professores completariam esses programas de duas semanas. 
 
A empolgação e o entusiasmo gerados pelos programas LEC para os professores desencadeou inúmeras 
sugestões de que o LEC deveria oferecer programas semelhantes para outros públicos. Em particular, 
Manne recorda que sugestões foram feitas para que jornalistas e clérigos pudessem se beneficiar da 
exposição aos insights da economia. Manne acreditava que quase todo mundo se beneficiaria de uma 
maior exposição à economia. De fato, em 1975, o LEC ofereceu um “Programa de Economia para 
Assessores do Congresso, bem como um “Programa de Economia para editores de revistas de Direito”. 
 
Manne ficou intrigado com a ideia de ensinar economia a juízes federais que estavam começando a 
experimentar uma onda crescente de litígios associados à promulgação de estatutos regulatórios federais 
no início dos anos 1970. Além disso, o ensino de economia a juízes tinha um nexo óbvio com o Law and 
Economics Center.  
 
Antes de iniciar o programa de juízes federais, Henry Manne não conhecia um único juiz federal. O 
programa inaugural para juízes federais foi oferecido em novembro de 1976, no Ocean Reef Club, em 
Key Largo. Todos os juízes federais do “Article III” foram convidados para aplicar o Programa, e a 
oportunidade se tornou mais atraente pelo fato do LEC cobrir todas as despesas associadas à participação 
no programa. 
 
Um otimista Manne anunciou uma política para admissão no programa. Este processo de admissão foi 
importante por dois motivos. Primeiro, Manne foi sensível à possibilidade de ataques aos juízes que ele 
estava recrutando.  Em segundo lugar, ele queria evitar quaisquer acusações de favoritismo nos 
julgamentos nas Cortes de Apelação. Manne esperava atrair vinte e cinco juízes, mas apenas dezenove 
compareceram. 
 
O Programa inaugural para juízes federais durou duas semanas e meia. A duração do programa refletia a 
crença de Manne de que a economia não poderia ser aprendida em um curto período de dois ou três dias 
de seminário. De fato, ele estava preocupado que tal exposição mínima da "Ciência Desanimadora" da 
economia faria mais mal do que bem. Manne estava confiante de que os juízes teriam maior apreciação 
por seus programas se eles sentissem que realmente aprenderam alguma coisa. Ele queria imergir os 
juízes em economia por um período substancial, e muito do programa foi projetado para fazê-los pensar 
sobre economia. 
 
Por exemplo, durante os dias da semana, quando todas as refeições eram refeições em grupo, instrutores 
foram instruídos a se espalhar para diferentes mesas para que eles pudessem guiar conversas em direção a 
conceitos econômicos. Manne também reconheceu que ensinar juízes federais levaria mais que tempo, o 
que exigiria grandes instrutores. 
 
Manne entendia que era necessário um time talentoso de instrutores para que o juiz pudesse se tornar mais 
valioso e salutar. Para isso foram convidados Milton Friedman, Paul Samuelson, Armen Alchian e Harold 
Demsetz da UCLA, Paul McAvoy do M.I.T., Martin Feldstein, de Harvard, e, Henry Manne.  
 
No início do Instituto Econômico dos Juízes Federais, todos, professores e alunos, estavam entrando em 
águas incertas. Os juízes eram, por assim dizer, céticos. Manne credita ao juiz Gerald Tjoflat, de 
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Jacksonville, Flórida, a sugestão de uma grande melhoria no ambiente de aprendizagem. No jantar de 
abertura, o juiz Tjoflat quebrou a tensão inicial, sugerindo que os títulos formais de juiz, professor e 
doutor fossem dispensados em favor dos primeiros nomes. Essa tradição amigável e informal continua até 
hoje. 
 
Outra tradição que se desenvolveu espontaneamente no primeiro Instituto foi a prática de realizar uma ou 
duas discussões de mesa redonda à noite durante cada Programa. A ideia era juntar todo mundo para lidar 
com questões remanescentes sobre uma série de temas, como os limites do modelo econômico do 
comportamento humano, por que eles participando do Programa, as opiniões dos instrutores sobre vários 
assuntos, e assim por diante.  
 
Essas sessões eram tipicamente muito abertas e serviram para dissipar uma grande parte das preocupações 
dos juízes sobre o valor da economia e a finalidade do programa. O primeiro grupo de juízes ficou muito 
satisfeito com a experiência. Manne relata que o juiz Floyd Gibson, do Missouri perguntou "O que eu 
quero saber é por que alguém não me falou sobre isso antes? " 
 
Após os heróicos anos 1970, na década seguinte houve uma queda na subscrição de juízes que 
participaram dos Programas do Instituto. A falta de aplicações deveu-se em parte ao fato de que o LEC 
tinha já absorvera muitos potenciais candidatos. Em 1990, aproximadamente quarenta por cento dos 
juízes federais em exercício completaram pelo menos o Instituto de Economia de duas semanas. 
 
A "quota de mercado" do LEC diminuiu desde então para aproximadamente trinta por cento como 
resultado de alterações no numerador e no denominador do cálculo da porcentagem. O número anual de 
juízes que concluíram os Programas do Instituto de Economia declinaram, enquanto muitos dos primeiros 
graduados deixaram o  Departamento. Além disso, o número total de juízes federais autorizados - 
tribunais distritais e de circuito – aumentou de 491 em 1976 a 739 em 1984 a 824 em 1990. Não está 
claro por que a expansão do pool de candidatos disponíveis não resultou em aumento de pedidos para os 
Institutos de Economia. 
 
Uma explicação é que os juízes recém-nomeados têm maior probabilidade dos que os juízes mais antigos 
de ter um cônjuge, situação que torna mais difícil para o juiz estar longe de casa por duas semanas. Outra 
explicação possível é que no início dos anos 1990, o presidente Cliton não estava interessado que os 
juízes federais participassem do Instituto por causa de um viés ideológico contrário a Law & Economics. 
Outra explicação ainda possível é que os juízes federais foram inundados com casos criminais e, assim, 
eles não viam a relevância de economia para seus tribunais.  
 
O objetivo de Manne era ter 25 juízes em cada Instituto de Economia da União Federal. Em geral, esse 
objetivo foi atingido até o final dos anos 80. O número de juízes foram 1988: 19; 1989: 23; 1990: 15; 
1991: 19; 1992: 20; 1993: 14; 1994: N / A. O governo Bush foi muito lento em preencher as autorizações 
juízes em 1990 e 1991. Alguns dos juízes mais jovens podem ter tido cursos de Law & Economics na 
Faculdade de Direito e, portanto, não sentiam a necessidade de participar dos programas. Há 
provavelmente um pouco de verdade em todas estas explicações, embora a influência generalizada da 
economia sobre a educação jurídica possa ter o maior impacto. 
 
Legados dos Programas Manne. Os Programas Manne para juízes federais foram um reflexo de Henry 
Manne-empreendedor, inovador, intelectual e educador. Todas essas características combinadas tiveram 
um poder incrivelmente poderoso e influente impacto no Judiciário federal. Tendo sido um empreendedor 
e um inovador, construiu programas de sucesso em várias universidades. Como Diretor do LEC (Law and 
Economics Center) e Decano do GMUSL (George Mason University School of Law), Manne estava 
sempre alerta para oportunidades de expandir e melhorar seus programas. Muitas de suas ações 
envolveram substancial risco financeiro e de reputação. 
 
Como um intelectual e educador, foi inovador, fez análises perspicazes e buscou a verdade. Defensor do 
poder das idéias, ele estava satisfeito com a ideia de fornecer apenas Economia Positiva para os juízes. 
Além disso, na verdadeira moda das artes liberais, Manne entendia que a experiência intelectual 
proporcionaria aos juízes condições de melhorar o funcionamento do sistema legal. Centenas de juízes 
estadounidenses compartilham dessa avaliação. 
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 Enquanto alguns acadêmicos do Direito publicavam em revistas de Economia 

ou especializadas em direito e economia, periódicos onde a modelagem formal ou 

análise econométrica é normalmente necessária, muitos faziam a análise da lei de modo 

intituitivo, não formal, de forma não matemática; e eram aceitos em revistas de Direito 

sem que fosse necessário ser economista, desde que se seguisse a abordagem da law and 

economics.  

Em contraste, os estudos da Law and Economics de matriz europeia eram mais 

formais (tanto teórica quanto empiricamente) e foram mais impulsionados por 

economistas - embora os estudos de Law and Economics continuem a crescer nas 

faculdades de Direito. Hoje, várias universidades (principalmente na Holanda,502 

                                                                                                                                                                          

Ao abrir os olhos de centenas de juízes federais para os contra-intuitivos insights de economia, Manne 
encorajou o pensamento crítico e o ceticismo. Muitos juízes, que antes eram suscetíveis a argumentos que 
implicitamente negavam a existência de oportunidade custos, ou que tendiam a ignorar as conseqüências 
de futuras de suas decisões, passaram a considera-las em seus trabalhos. Por estas razões, as ideias de 
Manne podem influenciar gerações futuras de juristas. BUTLER, Henry N. The Manne Programs in 
Economics for Federal Judges. Disponível em: 
https://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1375&context=caselrev. Acesso em: 
21 out. 2018. Adaptado. 
 
Ideias têm consequências: o impacto da Law and Economics no sistema judiciário dos Estados da 
América 
 
A economia afetou substancialmente o judiciário federal nos Estados Unidos da América. A linguagem da 
economia tem sido adotada em artigos acadêmicos e em decisões judiciais. Juízes treinados em economia 
mudam suas decisões e impactam seus pares. Há uma ubiquidade da linguagem econômica entre os 
juízes. 
 
A Economia provavelmente mudou como juízes têm percebido as conseqüências de suas decisões. Em 
casos econômicos, o treinamento em economia mudou em 10% (dez por cento) a direção de seus votos. 
Se você ensinar as leis de mercado aos juízes, eles irão desregulamentar o governo. Se você ensina os 
trabalhos de dissuasão aos juízes, eles ficam mais rígidos com réus criminais. Nos tribunais distritais, 
quando os juízes tinham sentenciamento, aqueles treinados em economia imediatamente processaram 
sentenças 20% mais longas do que as não-econômicas. De todo modo, é certo é que o treinamento em 
economia foi responsável por parte substancial do turno conservador no judiciário federal desde 1976. 
Treinamento em economia com foco na eficiência excluiu outras teorias constitucionais da interpretação. 
Nos Estados Unidos da América, a formação de juízes s em economia impactam significativamente os 
resultados judiciais. Eles setenciam penas mais duras aos réus criminais, alargam os efeitos da sentença 
nos casos de crimes de imigração, são ativistas nas questões de gênero e racismo. A formação em 
economia torna mais salientes certos critérios, como dissuasão, ao decidir punir. Identidade, o egoísmo e 
a curvatura dos custos estão relacionados com o desvio dos deveres. Economia (quando usada 
normativamente) pode gerar novos deveres para os juízes, como sugerido pelos testemunhos de juízes que 
participam de cursos de economia, estabelecendo uma nova gramática da lei. ASH, Elliot; CHEN, Daniel 
L.; NAIDU, Suresh. Ideas have consequences: the impact of Law and Economics on American Justice. 
Disponível em: http://elliottash.com/wp-content/uploads/2018/08/ash-chen-naidu-2018-07-15.pdf. Acesso 
em: 20 out. 2018. Adaptado. 
 
502 Law and Economics. LL.M./M.Sc. Disponível em: https://www.mastersportal.com/studies/583/law-
and-economics.html. Acesso em: 11 jun. 2019. 
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Alemanha503 e Itália504) estabeleceram centros de pesquisa para a Law and Economics; 

há também um número considerável de institutos de pesquisa com foco na área, como o 

Instituto Max Planck505 e o Centro Europeu de Direito e Economia.506 Várias cátedras 

em Direito e Economia foram estabelecidas, incluindo, por exemplo, as Universidades 

de Armsterdã,507 Bonn508 e Lausanne.509 As principais instituições e ensino e pesquisa 

da Europa estão consorciadas no Eramus Programme in Law and Economics, na 

Universidade de Hamburgo, que coordena dezenove instituições universitárias da União 

Europeia e Israel, entre as quais: as universidades de Roma, de Berlim, de Manchester, 

de Paris, de Viena, de Estocolmo, de Copenhagen510 e outras mais. Programas 

internacionais de graduação e pós-graduação que permitem aos alunos especializar-se 

na intersecção dos dois campos, além de um crescente número de programas nacionais. 

Desde os anos 1980, com o advento da Associação Europeia de Direito e 

Economia (European Association of Law & Economics), fundada em 1984,511 diversas 

associações internacionais foram estabelecidas, incluindo a América Latina,512 Ásia,513 

                                                           
503 University of Hamburg, Institute of Law & Economics. Disponível em: 
https://www.masterstudies.com/universities/Germany/UH-ILE/. Acesso em: 11 jun. 2019. 
 
504 Italian Society of Law and Economics. Disponível em: http://www.side-
isle.it/ocs2/index.php/SIDE/SIDE2019. Acesso em: 11 jun. 2019. 
 
505 MAX PLANCK INSTITUTE. For research on collective goods. Disponível em: 
https://www.coll.mpg.de/. Acesso em: 11 jun. 2019. 
506 Center for European Law & Economics. Disponível em: https://celec.info/. Acesso em: 21 jun. 2019. 
 
507 Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE). Disponível em: 
https://student.uva.nl/pple?1561098183740. Acesso em: 11 jun. 2019. 
 
508 UNIVERSITÄT BONN. Disponível em: https://www.jura.uni-bonn.de/bachelor-law-economics/. 
Acesso em: 21 jun. 2019. 
 
509 UNIVERSITÉ DE LAUSSANE.  Faculty of Business and Economics (HEC Lausanne). Disponível 
em: https://www.unil.ch/hec/en/home/menuinst/etudes/masters/droit-et-economie.html. Acesso em: 11 
jun. 2019. 
 
510 BATTESINI, Eugênio; BALBINOTTO NETO, Giácomo; TIMM, Luciano Benetti. O movimento 
Direito e Economia no Brasil. In: COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & economia. Porto Alegre: 
Bookman, 2010, p. 20. 
 
511 ABOUT EALE. Disponível em: https://eale.org/. Acesso em: 11 jun. 2019. 
 
512 LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN ECONOMIC ASSOCIATION. Disponível em: 
http://www.lacea.org/portal/. Acesso em: 11 jun. 2019. 
 
513 ASIAN LAW & ECONOMICS ASSOCIATION. Disponível em: http://aslea.org/. Disponível em: 11 
jun. 2019. 
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Israel514 e países não europeus. Essas associações realizam conferências facilitando a 

cooperação entre especialistas em Direito e Economia em âmbito global. Livros 

didáticos e revistas especializadas tornaram-se disponíveis.  

No entanto, é certo dizer que a influência da Law and Economics no discurso 

legal dominante ainda é muito maior nos EUA do que na Europa, apesar de o 

movimento pioneiro ter surgido na Alemanha, em 1888, com Victor Mataja, sendo 

duramente repelida pelos juristas alemães, levando em conta a presença da Escola 

Histórica do Direito, de Friedrich Von Savigny, que tinha o Direito Romano como fonte 

para a construção de uma ciência jurídica moderna. De todo modo, tribunais fora dos 

Estados Unidos da América dificilmente decidem questões jurídicas com base em um 

viés consequencialista econômico.515  

 Como uma síntese, o realismo apresentava uma visão distante do normativismo 

positivista de Hans Kelsen,516 bastante influente nos países de tradição jurídica 

continental. No Brasil, essa abertura se fez por meio do movimento do Direito 

alternativo, nos 1980, que guardava pouca ou nenhuma proximidade com o Critical 

Legal Studies. Além disso, a tradição jurídica brasileira, fortemente influenciada pelo 

Direito europeu continental, compreendia o Direito como um sistema lógico e 

codificado, dotado de linguagem própria.  

Pelas razões elencadas, a existência de um projeto jurídico interdisciplinar é 

recente no País, sendo que um autor como Mangabeira Unger é pouco conhecido dos 

autores brasileiros.517 Por outro lado, as agendas de pesquisa interdisciplinar já estão 

estruturadas em países anglo-saxões, como os Estados Unidos da América e a 

Inglaterra.   

                                                           
514 LAW AND ECONOMICS -Yigal Arnon & Co. Workshop. Disponível em: https://en-
law.tau.ac.il/Law_Economics_Workshop. Acesso em: 11 jun. 2019. 
 
515 GELTER, Martin; GRECHENING, Kristoffel. History of Law and Economics. Disponível em: 
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/102669/1/782483380.pdf. Acesso em: 26 set. 2018. 
516 “[...] a ciência jurídica não tem de legitimar o Direito, não tem por forma alguma – quer através de 
uma Moral absoluta, quer através de uma Moral relativa – a ordem normativa que lhe compete – tão-
somente – conhecer e descrever”. KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo : Martins Fontes: 
2000, p. 78.  
 
517 Em texto de 2001, Eliane Junqueira escreveu: “[a] existência [...] de apenas um livro de Roberto 
Mangabeira Unger publicado no Brasil (1979) é um indicador bastante expressivo da pequena 
receptividade do movimento norte-americano entre nós”. Dos anos 2000 em diante, Mangabeira Unger se 
tornaria mais conhecido no país, tendo ocupado o cargo de ministro-chefe da Secretaria de Assuntos 
Estratégicos nos períodos de 2007 - 2009 e em 2015. 
   



211 

 

O realismo jurídico aduziu a multidisciplinaridade no estudo do Direito, mas não 

teria sido capaz de firmar a interdisciplinaridade. Seu principal legado foi uma visão 

antiformalista do Direito. Não é por outro motivo que Richard Posner diz que a análise 

econômica do Direito lembra o realismo jurídico ao afirmar que as regras e instituições 

jurídicas têm explicações sociais, funcionais, e não apenas uma lógica interna ou de 

juristas.518 

Nas palavras de Posner, a preocupação com a funcionalidade do Direito faz com 

que o movimento Direito e Economia se aproxime mais de Oliver Holmes do que do 

realismo jurídico, ainda que Holmes não tenha sido capaz de identificar quais as 

necessidades que o Direito teria de servir. 519 De fato, a relevância da escola não está no 

liame entre o Direito e as Ciências Sociais, mas na abertura que propiciou que a análise 

da ciência jurídica fosse realizada com outras ciências, notadamente a economia.520   

Por influência do realismo jurídico é que os economistas passam a ser ouvidos 

pelos juristas, o que se torna uma alavanca para o diálogo entre Direito e Economia, que 

ganha novos contornos nos anos 1960. Nesse ano, Coase publicou o artigo The Problem 

of Social Cost, reconhecido como o mais importante artigo sobre análise econômica do 

direito ainda hoje. Uma das razões do êxito do empreendimento é o desvelamento do 

óbvio, o estudo dos custos de transação. Ainda que a proposta seja hipotética, há custos 

de transação produzidos pelo Direito. O que deveria ser feito para evitar elevados custos 

de transação entre agentes econômicos? Para o autor, o Estado deveria facilitar as 

transações com o propósito de maximizar a riqueza. Essa proposição é denominada 

“teorema de Coase”. Em que pese ser relativamente simples, essa concepção alterou 

uma mudança acerca do papel dos custos de transação, considerando que o aumento ou 

redução da incerteza reforça a ideia de institucionalidade.521 

                                                           
518 Não obstante, é necessário avançar para além de um antiformalismo. Trata-se de um lugar-comum da 
crítica ao direito moderno. É necessário pensar novos modelos de compreensão do fenômeno jurídico. 
 
519 POSNER, Richard. Fronteiras da teoria do direito. São Paulo : Martins Fontes, 2011, p. 276. 
 
520 ZANATTA, Rafael Augusto Ferreira. Desmistificando a Law and Economics: a receptividade da 
disciplina Direito e Economia no Brasil. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/profile/Rafael_Zanatta/publication/266344891_Desmistificando_a_Law_Ec
onomics_a_receptividade_da_disciplina_Direito_e_Economia_no_Brasil/links/554bb8820cf29f836c98e3
19/Desmistificando-a-Law-Economics-a-receptividade-da-disciplina-Direito-e-Economia-no-Brasil.pdf. 
Acesso em: 14 nov. 2018. 
 
521 FURLANETTO, Egidio Luiz. Instituições e desenvolvimento econômico: a importância do capital  
social. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rsocp/v16s0/a05v16s0.pdf. Acesso em: 5 out. 2018. 
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Como forma de otimização dos custos de transação e da metodologia 

microeconômica aplicada ao Direito, a Law and Economics ganhou força e condensou-

se na obra Economic Analysis of Law de Richard Posner, livro lançado em 1973 para ser 

utilizado no curso de Law & Economics e que se tornou a referência teórica principal 

sobre a análise econômica do Direito. 

Nesse ambiente acadêmico de perfil liberal, em defesa do livre mercado e da não 

intervenção estatal em questões econômicas, Coase rompeu com a economia 

neoclássica, baseada na concepção de que os agentes econômicos transacionam bens 

materiais, e criou o conceito de “custos de transação”, buscando identificar quais fatores 

determinavam os tipos de transação e contratos que as partes celebravam, bem como o 

papel das leis e das instituições na formação e desenvolvimento dos mercados. A tese de 

Coase é de que a eficiência alocativa será atingida independentemente da atribuição de 

direitos. 

A partir da polêmica obra, Posner - que defendia que o elemento unificador 

central da common law estadunidense era que suas regras eram definidas para alcançar 

maior eficiência econômica - o movimento Law & Economics de Chicago tornou-se 

conhecido em outros centros universitários nos Estados Unidos e fomentou a pesquisa 

interdisciplinar em Direito e Economia, gerando diferentes abordagens e metodologias 

de pesquisa. Como informa Raquel Sztajn,522 comum aos estudos da Law and 

Economics é a percepção de que a análise econômica ou algum tipo de avaliação pode 

contribuir na elaboração de normas jurídicas, de modo que elas se tornem mais 

eficientes do ponto de vista econômico. Entretanto, como as duas áreas possuem teorias 

e metodologias distintas, há dificuldades para a compreensão recíproca. É que ambas 

têm a pretensão de explicar o fenômeno econômico e de propor medidas para a correção 

de distorções das normas jurídicas, com base em análises econômicas. Talvez, a Escola 

de Chicago, que é a mais conhecida, também, é a que tem sido mais criticada.523  

                                                           
522 SZTAJN, Rachel.  Law and Economics. In: ZYLBERSZTAJN, Decio; SZTAJN, Rachel. Direito & 
economia:análise econômica do direito e das organizações.  Rio de Janeiro : Elsevier, 2005, p. 75 -76. 
 
523 Deve-se esclarecer que isso não importa em uma importação acrítica de teorias de outros países para o 
Brasil. Com efeito, a experiência de outros países, com realidades diversas, deve ser levada em 
consideração.  Não obstante, essas teorias têm sido empregadas para justificar a defesa de argumentos, 
ainda que em circunstâncias distintas, especialmente, em relação aos Estados Unidos da América, que 
construíram um sistema jurídico em consonância com suas necessidades e aspirações. Portanto, o rigor na 
análise e reflexão de modelos importados são indispensáveis tendo em vista sua contextualização. 
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Além da escola de Chicago, há outras escolas, tais como: a Functional School, a 

Escola de Yale, a da Escolha Pública (Public Choice) e a Escola da Virgínia, entre 

outras.  

Por tudo isso, é um equívoco pensar que a Law & Economics se limita à escola 

de Chicago, desenvolvida por Richard Posner e os seguidores de Ronald Coase, mesmo 

porque, antes da publicação da principal obra de Posner, pesquisas em Direito e em 

Economia eram desenvolvidas na Universidade de Yale. 

De particular importância para esta tese é notar a confusão em torno das 

diferentes escolas do Law & Economics. Há um elemento epistemológico que necessita 

ser desmistificado para a melhor compreensão desse movimento: a distinção tradicional 

entre (i) “direito e economia positivo” e (ii) “direito e economia normativo”, para a qual 

se sinaliza dificuldade analítica, pois hoje há uma interface direito, economia e escolha 

pública, conhecida como Functional School, que é cética em relação a essa divisão. 

Há outra vertente que lida com o Direito como uma fonte de regulação de 

atividades e de concretização de políticas públicas. Trata-se da Escola de Yale. Na 

concepção dessa escola, o campo direito e economia - guiado pela eficiência, equidade e 

justiça - tem como escopo demarcar a justificativa econômica da ação pública, examinar 

realisticamente as instituições e definir funções para os tribunais dentro dos modernos 

sistemas de desenho de políticas públicas.  

Continuando, a base metodológica da Escola da Virgínia é constituída pela 

Teoria da Escolha Pública e pela Economia Política Constitucional, que serão estudadas 

em tópicos à parte. Determinando a especificidade dessa escola, sua proposta é estudar a 

influência das instituições de mercado e aquelas que estão fora do mercado em um 

Estado de Direito e comparar alternativas para centralizar ou descentralizar a produção 

de normas jurídicas que deem suporte a regras eficientes,524 interessando-lhe as 

dificuldades de acomodação em um ambiente de escassez.  

 A distinção entre Law & Economics e as escolas Critical Legal Studies e Law & 

Development. A Law & Economics (traduzida de modo equívoco como “direito e 

economia”, no Brasil), apesar de ser o movimento acadêmico de maior repercussão na 

segunda metade do século XX, não foi o único movimento acadêmico surgido nos 

                                                           
524 WHITE, Mark D. Theorical Foundations of Law and Economics. Disponível em: 
https://books.google.com.br/books?id=5EmqTRqoMXAC&pg=PA79&lpg=PA79&dq=theoretical+found
ations+of+law+and+economics&source=bl&ots=Kndc82cQAl&sig=ACfU3U3fAWTXNMhs9yT4Iu-
R1zrdqtnCzg&hl=pt-PT&sa=X&ved=2ahUKEwjWpo-
bzvTiAhUOK7kGHXrQDwo4ChDoATANegQICRAB#v=onepage&q=theoretical%20foundations%20of
%20law%20and%20economics&f=false. Acesso em: 19 jun. 2019. 
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Estados Unidos da América a abordar, de forma interdisciplinar, Direito e Economia. 

Duas vertentes, com perspectivas distintas, também se destacam nesta tarefa: o Critical 

Legal Studies (“Estudos Jurídicos Críticos”) e o Law & Development (“Direito e 

Desenvolvimento”)525  

Afiliado ao Critical Legal Studies, Roberto Mangabeira Unger adota a política 

como eixo principal do estudo do Direito e da Economia,526 opondo-se ao formalismo e 

objetivismo da Law & Economics. Com relação à perspectiva normativa, a 

reivindicação dos autores da Critical Legal Studies é de que a defesa da eficiência 

Kaldor-Hicks como critério de decidibilidade é uma escolha política que objetiva 

maximizar a riqueza dos mais ricos e evitar a distribuição de renda e de poder social em 

prol dos mais desfavorecidos economicamente, como uma concepção de justiça 

distributiva.  

Diante da exposição da literatura jurídica concernente aos distintos movimentos 

interdisciplinares de Direito e Economia, esclareça-se que a Law & Economics não se 

confunde com Direito econômico. A este último falta a interdisciplinaridade, que ainda 

é novidade no Brasil.  

                                                           
525 “O tema do desenvolvimento sempre esteve presente na agenda política brasileira. [...] Os problemas 
relacionados ao desenvolvimento têm sido objeto de amplos debates que giram em torno, especialmente, 
da necessidade de aumentar a riqueza nacional e promover sua distribuição entre as classes mais ricas e 
pobres. A partir desse marco geral diversas questões têm sido discutidas, dentre as quais o perfil de nossa 
política econômica, a melhor maneira de regular a atividade empresarial, a necessidade de proteger e 
efetivar os direitos civis, políticos e sociais; além das características de nosso sistema tributário, de nosso 
sistema previdenciário e o papel do Estado e de outros órgãos (p. ex., as agências reguladoras) na 
disciplina de vários setores da economia e da sociedade”. RODRIGUEZ, José Rodrigo. Desenvolvimento 
sem retórica. In: RODRIGUEZ, José Rodrigo (org). O novo direito e desenvolvimento: presente, passado 
e futuro. Textos selecionados de David M. Trubek.  São Paulo: Saraiva, 2009, p. XII – XIII. 
 
526 Além dos campos opostos da “Law & Economics” (Yale/Chicago) e da “Critical Legal Studies” 
(Wisconsin/ Harvard), houve uma terceira vertente de estudos interdisciplinares entre direito e economia 
que ganhou força na década de setenta nos Estados Unidos da América. Trata-se do campo “Law & 
Development”, movimento nascido nas principais universidades estadunidenses responsável por unir 
teorias jurídicas, econômicas e desenvolvimentistas, voltados à ações reformistas institucionais nos países 
em desenvolvimento, pautado em uma visão macroeconômica, o que o diferencia da Law and Economics. 
A criação da Law and Development está relacionada ao advento de agências internacionais de 
desenvolvimento, produto da “aliança para o progresso”, ideia defendida pelo presidente John Kennedy, 
mas que malogrou por conta de pífias experiências de reformas jurídicas em países não desenvolvidos.  
Apesar disso, no final dos anos 1980, o campo de estudos foi vivificado pelo Banco Mundial com base 
em uma abordagem que afirma ser o Estado de Direito o elemento necessário para as instituições, como 
indispensável para o desenvolvimento econômico, em uma economia de mercado neoliberal. A 
revitalização do movimento legitimou ações reformistas do Judiciário em vários países em 
desenvolvimento, concentrando-se no modo como as agências se apropriam das ideias jurídico-
econômicas.  O projeto de reforma institucional seria de caráter eminentemente econômico, ocupando-se 
da estabilidade das “regras do jogo”, ao garantir calculabidade e previsibilidade para os agentes 
econômicos, obnubilando o discurso dos direitos fundamentais e da democracia representativa. 
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 Everton Neves Gonçalves e Joana Stelzer527 reconhecem essa diferença e 

defendem uma abordagem em que a eficiência pode ser um instrumental analítico para o 

direito, desde se respeite a alteridade e vislumbre o desenvolvimento. Assim, eles 

advogam pelo princípio da eficiência econômico-social, diferentemente daquela 

abordagem defendida por Richard Posner em sua primeira fase, que objetivava somente 

maximizar a riqueza.  

Ainda cabe uma nota explicativa antes de iniciar a abordagem das escolas. É 

que, em recente entrevista publicada pela Revista Themis,528 da Pontifícia Universidade 

Católica do Peru, Richard Posner considera que o caráter distintivo da Escola de 

Chicago, baseada na atuação entre os anos 1960 e 1980, e que se caracterizava pelo 

conservadorismo, por sua teoria dos preços e por seu interesse em estudos empíricos, 

mudou de feição. Se nos anos 1950 a Escola de Chicago se rebelou contra o 

keynesianismo,529 e, nos anos 1980, alcançou projeção global com suas ideias,530 velhos 

professores como Coase e Stigler já faleceram ou estão inativos.  

De outro turno, se na microeconomia as instituições universitárias estão muito 

parecidas531 hoje em dia, na macroeconomia é possível distinguir entre posições liberais 

em Berkeley e Harvard e posições conservadoras em Chicago,532 mas há um maior 

ecletismo. 

 

 

 

 

                                                           
527 GONÇALVES, Everton das Neves; STELZER, Joana. Princípio da Eficiência Econômico-Social no 
Direito Brasileiro: a tomada de decisão normativo-judicial. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/seq/n68/12.pdf. Acesso em: 14 nov. 2018. 
 
528La evolución de la economia a la raíz de la crisis financiera. Entrevista a Richard Posner. Disponível 
em: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/viewFile/9027/9438. Acesso em: 5 mar. 2019. 
 
529

 La evolución de la economia a la raíz de la crisis financiera. Entrevista a Richard Posner. Disponível 
em: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/viewFile/9027/9438. Acesso em: 5 mar. 2019. 
 
530La evolución de la economia a la raíz de la crisis financiera. Entrevista a Richard Posner. Disponível 
em: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/viewFile/9027/9438. Acesso em: 5 mar. 2019. 
  
531La evolución de la economia a la raíz de la crisis financiera. Entrevista a Richard Posner. Disponível 
em: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/viewFile/9027/9438. Acesso em: 5 mar. 2019. 
  
532

 La evolución de la economia a la raíz de la crisis financiera. Entrevista a Richard Posner. Disponível 
em: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/viewFile/9027/9438. Acesso em: 5 mar. 2019. 
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4.3.4.1 A Escola Positiva de Chicago 

A Escola Positiva de Chicago 533 surge como teoria positiva do Direito, tendo 

por objeto os comportamentos integrantes, ou não, dos mercados explícitos e 

informados pela lógica econômica, motivo de sua relevância para a regulação. Iniciou-

se a desmistificação da teoria, especialmente na forma da Escola de Chicago, por meio 

da contraposição entre eficiência e justiça, ficando para reflexões posteriores a análise 

mais específica dos referenciais de uma sociedade justa, segundo a formulação dos 

autores mais representativos da filosofia moral atual. 

Certamente, a escola positiva é a mais conhecida e, ao mesmo tempo, a que sofre 

mais objeções de juristas.  As bases para a expansão e a consolidação do método e da 

Escola de Chicago foram lançadas por Richard Posner no livro Economic Analysis of 

Law, em que ele condensa as seguintes afirmativas: a) a eficiência como fator 

predominante para a formação das regras; b) a eficiência como um elemento do 

processo legal irá remover a ambiguidade da justiça; c) o papel da racionalidade na 

tomada de decisões; d) o mercado como um mecanismo para a realocação de recursos 

tem um rendimento superior aos mecanismos centralizados; e) o esforço do operador 

jurídico deve concentrar-se em predizer comportamentos, entender o que o direito "é", e 

não o que “deveria ser”. 

Assim, uma análise econômica positiva defende que, de um conjunto de 

premissas A, B, e C, segue-se D. Um exemplo: “Se a fabricação doméstica não é 

competitiva, cotas sobre importações estrangeiras resultarâo em preços mais altos”.534 

Em contraste, a economia normativa abarca escolhas políticas entre alternativas.535 

                                                           
533 Segundo Herbert Hovenkamp, a Escola Positiva teria como precursora o texto “The Positive Theory of 
Capital and Its Critics” (pts. 1-3), 9 Q.J. ECON. 113, 235 (1895),de Bihm-Bawerk, e, em seu sentido 
atual, estaria relacionada com o texto  “The Future of Law and Economics: A Comment on Ellickson”, 65 
CHI.-KENT L. REV. 57, 61 (1989), de Richard Posner e com a Methodology of Positive Economics, in 
ESSAYS IN POSITIVE ECONOMICS 3 (1953), de  Milton Friedman. HOVENKAMP, Herbert. 
Positivism in Law & Economics.Disponível em: 
 https://pdfs.semanticscholar.org/84ad/651460c5dba2f69c28125d8b23e90e00e152.pdf. Acesso em: 19 
jun. 2019. 
 
534 HOVENKAMP, Herbert. Positivism in Law & Economics. Disponível em: 
https://pdfs.semanticscholar.org/84ad/651460c5dba2f69c28125d8b23e90e00e152.pdf. Acesso em: 19 jun. 
2019. Essa retórica da eficiência é controversa na medida em que é necessário distinguir conceitualmente 
o que é eficiência. Além disso, o seu conteúdo não é exclusivamente descritivo, como fazem supor seus 
defensores, mas é também normativo. 
 
535 HOVENKAMP, Herbert. Positivism in Law & Economics. Disponível em: 
https://pdfs.semanticscholar.org/84ad/651460c5dba2f69c28125d8b23e90e00e152.pdf. Acesso em: 19 jun. 
2019. 
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Desse modo, a Escola Positiva sustenta que a Economia possuiria um poder preditivo, 

não sendo determinada pela plausibilidade ou verossimilhança, mas provê um sistema 

de generalizações que podem ser usadas para previsões corretas sobre as consequências 

em qualquer mudança de circunstâncias, o que permitirá julgamentos precisos, objetivos 

e em conformidade com as predições.536 

Chegado este ponto, a Escola Positiva não pode ser compreendida como uma 

investigação valorativa sobre a estrutura do ato ilícito, mas estabelece um sentido 

teórico, metodológico, científico e ideológico para o Direito. Por essa razão a crítica de 

Jack Balkin537 é parcialmente procedente, pois não é possível associar Richard Posner a 

uma ideologia americana conservadora,538 mesmo porque se deve diferenciar 

conservadorismo e pragmatismo, que são ideias distintas.  

Em comum, a Escola Positiva de Chicago compartilha com a de New Haven a 

metodologia individualista, mas diferencia-se da segunda por não aceitar a intervenção 

do Estado para resolver situações que identifica como falhas de mercado. Com base nas 

distinções existentes entre elas, pode-se afirmar que a Law & Economics é um campo de 

estudos, com diferentes conceitos, características, teorias e metodologias. Nesse sentido 

não é possível falar da Law and Economics genericamente, pois, ainda que ela se refira 

apenas à vertente positiva e a normativa, basta recordar que elas são esferas diferentes e 

independentes entre si. 

Embora as escolas tenham-se iniciado por obra de abnegados acadêmicos, as 

diferenças metodológicas e mesmo teóricas logo se fizeram notar, o que não significa 

que elas sejam antagônicas. Nos anos 1970, a Escola de Chicago, de Richard Posner, 

estabeleceu a premissa de que a common law é resultado de um esforço consciente para 

induzir resultados eficientes. Conhecida como a hipótese da eficiência da common law, 

foi analisada por Coase, sistematizada por Erlich e Posner, Rubin e Priest. As regras da 

common law tentam assegurar recursos de maneira eficiente, seja ao modo de Pareto ou 

de Kaldor-Hicks. Além disso, a Escola Positiva sustenta que as regras da Common Law 

                                                           
536 HOVENKAMP, Herbert. Positivism in Law & Economics. Disponível em: 
https://pdfs.semanticscholar.org/84ad/651460c5dba2f69c28125d8b23e90e00e152.pdf. Acesso em: 19 jun. 
2019. 
 
537 BALKIN, Jack M. Too good to be true: the positive economic of theory of law. Disponível em: 
https://pdfs.semanticscholar.org/6613/8355829a59fc2ce0115020600e6bd510cdde.pdf. Acesso em: 19 jun. 
2019. 
 
538 BALKIN, Jack M. Too good to be true: the positive economic of theory of law. Disponível em: 
https://pdfs.semanticscholar.org/6613/8355829a59fc2ce0115020600e6bd510cdde.pdf. Acesso em: 19 jun. 
2019. 
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gozam de vantagem comparativa sobre a legislação na hora de cumprir essa tarefa, 

devido à seleção evolutiva das normas da common law por meio das decisões 

judiciais.539Várias contribuições importantes proporcionam as bases para essa 

afirmação. Contudo, os acadêmicos que fomentaram teorias de apoio às hipóteses estão, 

sem embargo, em desacordo quanto à sua base conceitual. A hipótese primária 

promovida pela Escola Positiva é a noção de que a eficiência é o fator predominante que 

dá forma às regras, procedimentos e instituições da common law.540  

Nesse sentido, Richard Posner argui que a eficiência é um critério defensável no 

contexto da tomada de decisões judiciais porque as considerações sobre a “justiça” - em 

um conteúdo sobre o qual não há consenso acadêmico nem político - introduzem uma 

ambiguidade inaceitável ao processo judicial. Por essa razão, ao argumentar a favor do 

uso positivo da Economia, Posner não nega a existência de valiosas aplicações 

normativas da Law and Economics. De fato, a Law and Economics tem muitas coisas 

objetivas a dizer que afetam a análise normativa acerca de uma determinada política de 

caráter interventivo.541  

Apesar do alcance analítico da Law and Economics, os acadêmicos de Chicago 

têm reconhecido, desde o início, que a aptidão dos economistas na avaliação de assuntos 

jurídicos é limitada, ao passo que a perspectiva econômica podia ser indispensável para 

a análise positiva da eficiência das normas jurídicas alternativas, bem como para estudar 

os efeitos de normas alternativas na distribuição de riqueza. Por outro lado, os 

                                                           
539 Outra versão é o argumento de William Landes que, ao examinar a pesquisa empírica no âmbito da 
Law and Economics, sustenta que a reputação acadêmica do movimento tem dependido mais da 
publicação de artigos teóricos que oferecem insights a doutrinas jurídicas e não em estudos empíricos 
cuidadosos. O texto sugere que há pouco trabalho empírico em direito e economia, em comparação com 
outras áreas mais tradicionais da economia. LANDES, William M. The empirical side of Law and 
Economics.  Disponível em: 
https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=
1&article=10725&context=journal_articles. Acesso em: 19 jun. 2019. 
 
540 PARISI, Francesco. Escuelas positivas, normativas y funcionales en el Análisis Económico del 
Derecho. Disponível em: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/viewFile/12108/12674. 
Acesso em: 14 nov. 2018. 
 
541 PARISI, Francesco. Escuelas positivas, normativas y funcionales en el Análisis Económico del 
Derecho. Disponível em: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/viewFile/12108/12674. 
Acesso em: 14 nov. 2018. 
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economistas de Chicago geralmente reconhecem os limites de seu papel de prover 

quadros normativos para as relações sociais e para a reforma do Direito.542   

Dito isso, na vertente positiva da Law & Economics, o Direito é visto pelo 

referencial analítico econômico, particularmente em relação aos conceitos 

microeconômicos que seriam úteis para o Direito, no sentido que podem explicar a 

estrutura das normas jurídicas. 

Assim, os institutos jurídicos poderiam ser explicados como resultados da 

maximização relativamente coordenadas de preferências individuais. A aplicação da 

análise microeconômica (estudo de como recursos escassos são alocados entre fins que 

são alternativos entre si) ao Direito assume as premissas de que: a) os indivíduos são 

maximizadores racionais de suas satisfações em comportamentos dentro e fora do 

mercado; b) os indivíduos respondem aos incentivos de preços no comportamento 

dentro e fora do mercado; c) as regras jurídicas podem ser avaliadas com base na 

eficiência.543  

Há, pois, a ideia de desconexão entre a teoria positiva e a teoria normativa, que 

emerge de duas fontes: a lacuna entre fato e valor e a lacuna entre as perspectivas 

externas e internas da lei.544 A distinção entre fato e valor, apesar das críticas ao 

positivismo lógico e dos esforços de filosofia pragmática, é defendida em muitos 

quadrantes; e essa distinção faz parte do conjunto dos debates na teoria jurídica.545  

Assim entendido, os teóricos da common law parecem cometer duas falácias: a 

primeira é fusão do “é” com o “deveria”; a segunda é a fusão do “real” com o 

“necessário”. Se a primeira falácia tenta desligar o lado positivo do normativo, a 

segunda se dirige à distinção modal entre o interno e o externo. Exemplo externo seria a 

crítica acadêmica ao trabalho judicante, enquanto que o interno, nessa hipótese, estaria 

                                                           
542 PARISI, Francesco. Escuelas positivas, normativas y funcionales en el Análisis Económico del 
Derecho. Disponível em: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/viewFile/12108/12674. 
Acesso em: 14 nov. 2018. 
 
543 MERCURO, Nicholas; MEDEMA, Steven G. Chicago. Law and Economics .In: MERCURO, 
Nicholas ;MEDEMA, Steven G. Economics and the Law. Princeton University Press 2006, chapter 2, p. 
102 - 105. 
 
544 VERMEULE, Adrian. Connecting Positive and Normative Legal Theory.  Disponível em: 
http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:13031648. Acesso em: 19 jun. 2019. 
 
545 VERMEULE, Adrian. Connecting Positive and Normative Legal Theory.  Disponível em: 
http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:13031648. Acesso em: 19 jun. 2019. 
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relacionado à atividade dos juízes. Sob esse ponto de vista, a teoria positiva careceria de 

modelo teórico, e a normativa, de realidade.546 

Como constata Bruno Salama, a Law & Economics positiva emprega modelos 

mentais e ferramentas analíticas típicas da Economia, empregando os conceitos de 

escassez, maximização racional, equilíbrio, incentivos e eficiência547 para explicar a 

dinâmica das relações jurídicas. Além dessa visão explicativa, há a versão preditiva da 

vertente positiva, que se baseia no argumento de que a Economia pode ser aproveitada 

para prever as consequências de diversas normas jurídicas, isto é, os prováveis efeitos 

sobre a conduta dos atores sociais em cada caso, trazendo-as para o centro do debate.548 

 Ao buscar modelar o comportamento humano de modo que seja possível ao 

profissional do Direito entender as prováveis consequências das diferentes posturas 

legais, o poder explicativo da teoria econômica passa a ser prestigiado. Não é sem 

propósito que a Econometria - o emprego da Estatística e da previsão estatística na 

Economia, com a finalidade de examinar as relações entre variáveis econômicas - esteja 

se tornando o principal instrumento de análise em quase todas as áreas da pesquisa 

econômica, apesar de suas limitações. Isso porque a lógica econômica pode ser útil para 

a análise do comportamento de agentes - mais em algumas áreas do Direito do que em 

outras. De todo modo, a agenda econômica ingressou definitivamente no Direito, ainda 

que isso não seja novidade, pois era assinalado pelo próprio Visconde de Cairu.549 

Uma das consequências do desenvolvimento desse tipo de análise 

interdisciplinar é a criação de novas áreas de pesquisa, como a “Behavioral Law and 

Economics” (“direito e economia comportamental”), que tem como objeto de estudo as 

implicações do comportamento humano com relação ao Direito, isto é, como o Direito 

afeta o comportamento humano. Outra vertente de base epistemológica completamente 

distinta da positiva é a dimensão normativa da “Law & Economics”, pautada numa 

visão deontológica e eficientista do Direito. Indubitavelmente, essa é a corrente mais 

                                                           
546 VERMEULE, Adrian. Connecting Positive and Normative Legal Theory.  Disponível em: 
http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:13031648. Acesso em: 19 jun. 2019. 
 
547 SALAMA, Bruno Meyerhof. O que é “Direito e Economia”? Disponível em: 
https://revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/viewFile/2793/2033. Acesso em: 15 nov. 2018. 
 
548 SALAMA, Bruno Meyerhof. O que é “Direito e Economia”? Disponível em: 
https://revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/viewFile/2793/2033. Acesso em: 15 nov. 2018. 
549 Precursor do direito comercial brasileiro, na obra “Princípios de direito mercantil e leis da marinha, v. 
2, p. 875, escreveu: “A liberdade do Commercio não he uma faculdade concedida aos Negociantes para 
fazerem o que quiserem; isso seria antes sua real servidão. O que incommoda ao Commerciante, não 
grava por isso o Commercio”. 
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polêmica do movimento “Direito e Economia”, pois investiga até que ponto a 

maximização da riqueza se relaciona com a justiça.  

 

4.3.4.2 A Escola Normativa de Yale 

Richard Posner foi um dos precursores da Law & Economics normativa e um 

dos importantes pensadores dessa corrente. No início da década de oitenta, com a 

publicação da obra Economics of Justice,550 Posner defendeu que a maximização da 

riqueza deveria ser a fundação ética do Direito, isto é, regras e instituições jurídicas 

deveriam ser avaliadas com base na eficiência Kaldor-Hicks. Nesse modelo de 

mensuração, bastaria que os benefícios gerados pela decisão judicial fossem suficientes 

para compensar a perda dos prejudicados. 

 De acordo com esse modelo teórico, para que uma decisão fosse boa ou justa 

bastaria que os benefícios gerados a uma das partes fossem suficientes para que se 

pudesse, potencialmente, recompensar a parte que tivesse obtido perdas com a decisão. 

Dessa forma, na visão de Posner, poderia ser superada a dificuldade imposta pelo 

conceito de eficiência paretiana, na qual nenhuma parte pode sair prejudicada, e ao 

menos uma deve ser beneficiada (o que seria de difícil ocorrerência, na visão do teórico 

de Chicago). 

Na perspectiva posneriana, a atividade do juiz seria um exercício de análise de 

custo-benefício em termos de redução dos custos dos contratos, de valoração dos riscos 

e de maximização da riqueza. Assim, a Escola Normativa aposta em uma maior 

necessidade de intervenção legal para corrigir as falhas de mercado. Ademais, as 

preocupações sobre a distribuição são centrais para a Law and Economics de Yale. 

A Escola Normativa de Yale é frequentemente apresentada como impregnada de 

valores e mais propensa à intervenção de políticas que a Escola de Chicago, o que fez 

de Yale um polo de atração para muitos profissionais liberais que usam a metodologia 

da Escola Positiva, mas são impulsionados à formulação de proposições normativas 

acerca de como deve ser o Direito. Considerando a necessidade primordial de alcançar a 

justiça e a imparcialidade na distribuição por meio do sistema jurídico, a maioria dos 

acadêmicos da Escola de Yale entendem que a eficiência551 ou maximização de riqueza, 

                                                           
550 Edição brasileira: “Economia da Justiça”. Editora Martins Fontes. Ano original da publicação em 
inglês: 1981. Ano da primeira edição brasileira: 2010.  
 
551 Para Jules Coleman, ainda que haja boas razões para buscar a eficiência ou fazer justiça, elas serão 
invariavelmente inconsistentes com a promoção da eficiência. Isso porque a eficiência de Kaldor-Hicks 
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como definida pela Escola Positiva, jamais poderá ser a finalidade de um sistema 

jurídico.552 

Na medida em que a Economia normativa é voltada para o desenvolvimento 

econômico, para projetos de investimento e análise de cenários, seu objetivo é 

prescrever o que “deveria ser” em Economia, o que proporciona um pano de fundo 

ético, mas, independentemente da intensidade com que é assumida, coloca a 

possibilidade de a preferência sobrepor-se aos interesses de justiça. 

Pensado para ser um critério objetivo de escolha entre alocações alternativas do 

sistema econômico, ele tem diversas limitações, sendo que a principal delas é que só são 

comparáveis em Pareto situações nas quais haja incremento na satisfação de um 

indivíduo, sem perda para os demais. Uma tentativa de contornar esse problema foi o 

denominado “principío da compensação”, desenvolvido pelos economistas Nicholas 

Kaldor e John Hicks, abrangendo uma concepção em que todas as alterações no bem-

estar individual podem ser expressas em um valor monetário que o indivíduo estaria 

disposto a pagar ou receber para compensá-lo pela mudança. Eles alegam que a 

exigência paretiana é irreal, pois sempre haverá perdedores. Para tanto, basta a violação, 

por exemplo, aos termos de um contrato de Direito Privado. Assim, se os benefícios 

produzidos forem suficientes para compensar a perda dos prejudicados, beneficiando ao 

menos uma pessoa, o padrão Kaldor-Hicks poderá ser observado. 

Importante estudioso da análise econômica do Direito, Guido Calabresi se 

destaca por ser um dos principais criadores da Escola de New Haven da AED, na 

Universidade de Yale, que difere em alguns pontos quanto aos estudos de Ronald Coase 

e da Escola de Chicago. Em lugar de dedicar um livro para expor as bases 

metodológicas de atuação, Calabresi optou por estudar o papel da Economia na 

clarificação do Direito. Entre suas obras, a que se destaca é The Cost of Accidents: a 

legal and economic analysis, que estuda os custos com indenizações por acidentes. Ao 

estudar o valor das indenizações pagas em processos de danos nos Estados Unidos da 

                                                                                                                                                                          

pode ou não ser garantida por uma instituição projetada para maximizar a riqueza, o que depende de uma 
concepção de moralidade, de justiça, de competência institucional e das funções do Estado, o que seria 
mais complexo do que é apresentado pela perspectiva de Richard Posner. COLEMAN, Jules L.  The 
Normative Basis of the Economic Analysis of Law. Disponível em: 
https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1
&article=5212&context=fss_papers. Acesso em: 19 jun. 2019. 
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 PARISI, Francesco. Escuelas positivas, normativas y funcionales en el Análisis Económico del 
Derecho. Disponível em: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/viewFile/12108/12674. 
Acesso em: 14 nov. 2018. 
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América, Calabresi parte de premissas tomadas com base nos estudos de Coase, 

confinando a Economia ao ambiente jurídico - entendendo, portanto, as normas 

jurídicas como mais uma forma de incentivo das condutas dos agentes econômicos. Ele 

conclui que o valor das indenizações deve ser tal que induza a prevenção, sendo 

preferível aos agentes gastarem com proteção e informação em vez de negociar 

indenizações por dano, não podendo dispor deles, como no caso de danos ambientais ou 

à saúde. 

Desse modo, a proposta de Calabresi apresenta considerável distanciamento do 

programa da Escola de Chicago, o que mostra a dispersão da Law and Economics já nas 

suas origens, mesmo que ambas empreguem linguagem e metodologia econômica, o 

que cria dificuldades para aproximação com o Direito. É certo que a Escola de Yale não 

conseguiu uma disseminação equivalente à Escola de Chicago, mas alcançou um maior 

grau de aceitação entre os juristas ou entre aqueles que aderiram a abordagens legais 

mais tradicionais. 

Com a perspectiva de Yale, a Escola Positiva é alvo de críticas, o que aponta 

uma desconfiança na Ciência Econômica, ecoando uma própria autocrítica dos 

economistas, o que não pode ser compreendido como deserção teórica, mas como 

demonstração de rigor e seriedade. Um dos efeitos dessa visão é destacar que uma 

concepção “absolutista” de eficiência impede um adequado entendimento, pois não é 

possível separar os problemas econômicos do problema humano em sua integridade. 

De acordo com essa escola normativa, o desperdício de recursos, 

particularmente os recursos públicos, é intolerável, sendo imperativo que os padrões 

tenham de atender a critérios de eficiência. Não obstante, o sistema legal deve cuidar de 

aspectos relacionados à distribuição de riqueza e de justiça, de modo que o equilíbrio 

estaria em buscar a eficiência e a redistribuição de riqueza com base nas preferências 

sociais.  

Nesse caminhar, Guido Calabresi argumenta que um aumento na riqueza não 

pode constituir progresso social, a menos que também busque outros objetivos sociais, 

como utilidade e igualdade. Negando o trade-off (troca) entre eficiência e justiça, 

Calabresi defende que a eficiência e distribuição são ingredientes da justiça, e que o fim 

é de ordem diferente em cada um deles, o que justifica a análise econômica do Direito 

como exame válido de determinados ingredientes da justiça, em vez de um exame direto 
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da justiça em si.553 Talvez tenha sido a resistência intelectual de Calabresi que permitiu 

que o advento do campo Direito e Economia não tenha malogrado em seu nascedouro. 

De fato, na realidade estadunidense dos últimos anos, juízes e legisladores têm aceitado 

o papel da análise econômica em suas respectivas competências institucionais, sendo 

notável sua influência acadêmica.554  

Em última análise, as premissas e consequências da escola de Yale diferem 

marcadamente da escola de Chicago. Por essa mesma razão, a intervenção do Estado 

não deve ser tão limitada quanto de uma perspectiva positiva.  Em outras palavras, a 

Escola de New Haven assim como a de Chicago, trabalha com a metodologia 

individualista, mas distingue-se dela em suas premissas e consequências na medida em 

que aceita a intervenção do Estado para resolver as denominadas como “falhas de 

mercado”.555   

Fatores econômicos, preferências distributivas e considerações de justiça podem 

justificar a criação ou implementação de produtos legais ou políticas públicas, de modo 

que a margem de atuação da escola de Yale tende a ser maior do que a perspectiva da 

escola de Chicago. 

Para a escola normativa, a maximização do bem-estar social deve ser buscada 

mesmo quando a razão implícita não é econômica. Isso não significa ausência de lógica 

econômica; afinal, diz respeito a preferências cujo valor subjetivo é superior ao "mero" 

bem-estar econômico. Como se vê, a abordagem da Escola Normativa ou de Yale pode 

ser vista como um antípoda à Escola Positiva ou de Chicago; mas, de fato, elas são 

complementares. 

Com base nas distinções traçadas, é possível afirmar que a Law & Economics é 

um campo com conceitos, características, teorias e métodos distintos. Assim, a Law and 

Economics pode ser entendida como um “movimento”, com distinções não só entre a 
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dimensão positiva e a normativa, mas também a escola funcional, a teoria da escolha 

pública e Virginia School of Economics. 

 

4.3.4.3 A Escola Funcional do Law and Economics 

A Escola Funcional556 da Law and Economics, que foi desenvolvida de modo 

subsequente às primeiras, possibilitou um arcabouço para uma teoria da escolha pública 

                                                           
556 A Escola Funcional considera que o uso da economia nas políticas públicas, na forma de Análise de 
Impacto Regulamentar [Regulatory Impact Analysis] (em inglês, RIA) ex ante, o que implica em uma 
viragem sobre o significado do poder discricionário do legislativo, não sendo diferente em relação à 
atividade administrativa, para atender aos princípios da proporcionalidade e da adequação, o que 
alicerçaria um controle jurídico em relação à prognose na atuação dos poderes do Estado.  A  RIA tem 
sido defendida por organizações internacionais como a OCDE e o Banco Mundial. Nos Estados Unidos 
da América do Norte e na União Europeia, centenas de Análise de Impacto Regulamentar são produzidos 
todos os anos para justificar a intervenção pública na forma de regulamentação. No entanto, a adoção e 
implementação dessa ferramenta tem sido, na melhor das hipóteses, desigual. Ao mesmo tempo, a 
economia usada na RIA tem sido desafiada por estudos acadêmicos, tais como, economia 
comportamental, neuroeconomia e o estudo de normas sociais, e também foi incapaz de prever e sanar a 
crise financeira que atingiu a economia global em 2007. Em suma, a RIA pode fornecer contribuição ao 
Direito, especialmente, à Economia Positiva, à Normativa e Funcional, com aplicações temáticas para a 
eficiência energética, antitruste, mercados financeiros, telecomunicações, dentre outras. 
 
No Brasil, a Avaliação de Impacto Regulatório está prevista no Decreto 9.203, de 22 de novembro de 
2017, que dispõe sobre a política de governança da administração federal direta, autárquica e fundacional.  
BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. DECRETO 9.203, de 22 de novembro de 2017. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9203.htm. Acesso em: 19 jun. 
2019. 
  
DECRETO N. 9.203, de 22 de novembro de 2017. 

Dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput , inciso VI, 
alínea “a”, da Constituição, 
 
DECRETA : 
 
Art. 1º - Este Decreto dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional. 
 
Art. 2º  - Para os efeitos do disposto neste Decreto, considera-se: 
 
I - governança pública - conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática 
para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de 
serviços de interesse da sociedade; 
 
II - valor público - produtos e resultados gerados, preservados ou entregues pelas atividades de uma 
organização que representem respostas efetivas e úteis às necessidades ou às demandas de interesse 
público e modifiquem aspectos do conjunto da sociedade ou de alguns grupos específicos reconhecidos 
como destinatários legítimos de bens e serviços públicos; 
 
III - alta administração - ministros de Estado, ocupantes de cargos de natureza especial, ocupantes de 
cargo de nível 6 do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS e presidentes e diretores de 
autarquias, inclusive as especiais, e de fundações públicas ou autoridades de hierarquia equivalente; e 
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e para uma perspectiva constitucional da Escola de Economia da Virgínia, de modo a 

oferecer um terceiro olhar que não é completamente positivo ou negativo,557 trazendo 

várias questões metodológicas que têm acompanhado os debates entre essas escolas 

para identificar o papel adequado da análise econômica na  produção institucional do 

Direito, bem como os limites dos métodos de avaliação das preferências sociais, 

agregando a noção de bem-estar na análise de políticas públicas.558 Essas discussões 

têm contribuído para fomentar o interesse intelectual na análise econômica do Direito. 

Segundo Norberto Bobbio,559 o problema da função em Direito está relacionado 

à expansão da sociologia do Direito nas faculdades de Direito, sendo o motivo da 

contenda não o contraste entre estruturalismo (ponto de vista jurídico) e funcionalismo 
                                                                                                                                                                          

IV - gestão de riscos - processo de natureza permanente, estabelecido, direcionado e monitorado pela alta 
administração, que contempla as atividades de identificar, avaliar e gerenciar potenciais eventos que 
possam afetar a organização, destinado a fornecer segurança razoável quanto à realização de seus 
objetivos. (grifos acrescidos). 
 
 
Art. 6º - Caberá à alta administração dos órgãos e das entidades, observados as normas e os 
procedimentos específicos aplicáveis, implementar e manter mecanismos, instâncias e práticas de 
governança em consonância com os princípios e as diretrizes estabelecidos neste Decreto. 
 
Parágrafo único - Os mecanismos, as instâncias e as práticas de governança de que trata o caput incluirão, 
no mínimo: 
 
I - formas de acompanhamento de resultados; 
 
II - soluções para melhoria do desempenho das organizações; e 
 
III - instrumentos de promoção do processo decisório fundamentado em evidências. (grifos acrescidos). 
 
Art. 21 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
557 KLICK, Jonathan; PARISI, Francesco. Functional Law and Economics: the search for value-neutral 
principles of  lawmaking.   Disponível em: 
https://scholarship.kentlaw.iit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3898&context=cklawreview. Acesso em: 
17 jul. 2018. Adaptado. 
 
558 A análise de políticas públicas pode possibilitar uma melhor compreensão de algumas das tensões e 
tendências que atravessam os debates públicos na sociedade brasileira. De um lado, o debate público 
sobre o papel do estado, sua dimensão e medida da intervenção, mostra tensões entre os defensores de 
políticas públicas lastreadas em um papel ativo do estado na regulação e resolução de problemas que o 
mercado não poderia resolver, com investimento público, de modo a responder a crescentes necessidades 
e expectativas dos cidadãos. Por outro lado, defensores de políticas restritivas e de um estado mínimo, 
não interventor, privilegiam a ação dos mercados e a iniciativa individual, pressionando a diminuição do 
déficit, da dívida e do investimento público. Além disso, o debate sobre as questões de soberania e o 
efetivo poder dos governos nacionais deve partir do reconhecimento das dinâmicas da globalização e da 
transnacionalização, da influência de fatores externos e da intervenção de organismos internacionais e 
transnacionais, como a OCDE, o FMI e de outros órgãos multilaterais, o que suscita novas indagações 
sobre o funcionamento da democracia nos estados nacionais. 
 
559 BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Barueri : Manole, 
2007, p. 82 - 83. 
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(ponto de vista sociológico), mas entre monismo e pluralismo, que, outrora, mantinha 

liame com o problema das fontes do Direito, e, hoje, com o formalismo. 

No atual horizonte, a perspectiva funcionalista do Direito é devedora das 

ciências sociais, principalmente da Sociologia e da Antropologia. Há uma socialização 

do Direito na medida em que a “função social” do Direito se ocupa do papel de 

identificar como ela é exercida e quem as exerce.560 Observe-se que a análise funcional 

de um instituto não se confunde com o funcionalismo, que é uma teoria crítica da 

sociedade - que se propõe a examinar não como uma sociedade funciona, mas também 

como não funciona ou não deveria funcionar, pela eventual consideração de sua função 

negativa, como por exemplo, a crítica à função social da propriedade individual ou ao 

pátrio poder, não se podendo confundir a função negativa com a ausência dela, mesmo 

porque os conceitos são mantidos.561 

O funcionalismo é uma concepção de sociedade para a qual poderia valer uma 

máxima construída por analogia à máxima de Hegel: o que funciona é real, e o que é 

real é funcional.562 Já uma análise funcional do Direito é desconhecida para teorias do 

Direito voltadas à análise estrutural do ordenamento jurídico, haja vista que se projetam 

no campo da Sociologia do Direito, por dois motivos, quais sejam: a) são questões 

relacionadas à concepção de Direito como subsistema da sociedade; b) os problemas de 

função do Direito, se quiserem evitar generalizações frágeis, requerem técnicas de 

pesquisa empírica próprias das ciências sociais.563 

Por essas razões, a abordagem funcional é cética com as hipóteses gerais de 

eficiência exposta pela escola positiva. A esse respeito, os funcionalistas compartilham 

a abordagem crítica da escola normativa. E mais: a escola funcional é cética em 

comparação com uma hipótese geral de eficiência quando aplicada a fontes legislativas 

e a regulamentos administrativos. 

                                                           
560 BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Barueri : Manole, 
2007, p. 88. 
 
561

 BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Barueri : Manole, 
2007, p. 92. 
 
562

 BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Barueri : Manole, 
2007, p. 93. 
 
563

 BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Barueri: Manole, 2007, 
p.101-102. 
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A abordagem funcional também é crítica em relação às políticas corretivas ad 

hoc, que são muitas vezes defendidas pela escola normativa. Modelos econômicos são 

descrições simplificadas da realidade. Assim, os funcionalistas entendem que, muitas 

vezes, é arriscado utilizar essas ferramentas para elaborar políticas corretivas ou 

intervencionistas. Mesmo onde o modelo é simples, a aplicação é muitas vezes 

dificultada por problemas de quantificação e avaliação concreta. Desse ponto de vista, 

os funcionalistas estão em sincronia com a escola positiva e com sua visão crítica da 

abordagem normativa. Tanto de acordo com a escola positiva quanto de acordo com os 

funcionalistas, a análise econômica normativa corre o risco de negligenciar as muitas 

consequências indesejáveis de uma intervenção legal. 

Uma importante premissa da abordagem funcional na análise econômica do 

Direito é a sua confiança no individualismo metodológico. De acordo com esse 

paradigma de análise, apenas os indivíduos escolhem e agem (como argumenta, por 

exemplo, James Buchanan e as várias contribuições da escola de política econômica da 

Virgínia). A abordagem funcional reconhece explicitamente que qualquer realidade 

social deve ser considerada como o resultado de escolhas e de ações de entidades 

humanas individuais perseguindo seus fins com uma inteligência - formada de forma 

independente da realidade que os rodeia, postulando que apenas o julgamento dos 

indivíduos pode fornecer um teste relevante para avaliar os méritos das regras legais 

alternativas.564 

A dimensão funcional é informada por uma explícita recognição que qualquer 

teoria social tenta agregar, ainda que seja entendida como o resultado de ações e 

chances de seres humanos, individualmente, que buscam seus objetivos independemente 

do entendimento da realidade que os cerca. Nesse caminho, a dimensão funcionalista 

pode estender o domínio da tradicional investigação em Direito e Economia para incluir 

o estudo da influência do mercado e das instituições não mercantis nos sistemas legais, 

estudando as vantagens comparativas das alternativas de recursos, para centralizar ou 

descentralizar o processo de produzir um direito que dê suporte a regras eficientes. 

 

4.3.4.4 A teoria da escolha pública 

Na década de 1950, tem início nos Estados Unidos uma nova corrente na qual as 
ferramentas da Economia são utilizadas para examinar vários aspectos das instituições 

                                                           
564

 PARISI, Francesco. Scuole e metodologie nell´analisi econômica del diritto. Disponível em: 
http://www.jus.unitn.it/cardozo/review/2005/parisi1.pdf. Acesso em: 2 jun. 2018. 
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jurídicas, sendo denominada Análise Econômica do Direito ou, simplesmente, Direito e 
Economia (Law and Economics, no original), ou pode ser entendida ainda como uma 
extensão do marginalismo para explicar decisões coletivas e públicas. Em analogia com 
a teoria da firma ou do consumidor, poderia ser denominada “teoria marginalista de 
governo”, organizada em um tripé: troca, individualismo metodológico e homem 
econômico.565 

Entre dos objetos de estudo da Análise Econômica do Direito se insere a Teoria 

da Escolha Pública,566 ao lado de outros fenômenos sociais centrados em torno do 

problema dos indivíduos em grupos, encarando a escolha entre o que é melhor para eles 

mesmos ou o melhor para o grupo, como, por exemplo, o dilema dos prisioneiros567 e a 

                                                           
565 SILVEIRA, Antonio Maria. A sedição da escolha pública: variações sobre o tema de revoluções 
científicas. Disponível em: 
 http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/938/000064005.pdf?sequence=1. Acesso 
em: 30 out. 2018. Em palavras simples, a análise marginal compara os custos e benefícios relacionados à 
quantificação. Assim, a decisão entre preparar aulas e estudar a linha de investigação da tese, com a 
diminuição de uma hora diária de aulas em favor da tese de doutoramento é, no jargão da Economia, uma 
decisão marginal. Ou seja, ela diz respeito à escolha de um caminho (uma tomada de decisão) em 
detrimento dos demais. 
 
566 A teoria da escolha pública trata da análise econômica da determinação de bens públicos no contexto 
de uma democracia com voto de maioria, especialmente, do mecanismo político, o comportamento do 
voto, pelo qual as preferências individuais por bens públicas são racionalmente transmitidas aos 
administradores (e executores) públicos e, como tal, consiste de uma extensão da análise econômica do 
processo político de decisão. Entretanto, não se trata de uma escola econômica, mas emprega conceitos e 
métodos da economia para compreender como funciona a política e o governo. Situada no campo da 
Ciência Política, seu pressuposto principal é que os eleitores, burocratas, políticos e diferentes grupos de 
interesse são motivados pelo auto-interesse e não pela vaguidade iluminista de “interesse público”. Neste 
sentido, os indivíduos tomariam suas decisões particulares motivados por um padrão econômico-privado, 
e como consumidores maximizariam a utilidade e o lucro.  Além disso, essa teoria busca levar para a área 
pública o modelo neoclássico de decisão em que o guia da “mão invisível”, satisfaz o bem com comum. 
Em síntese, as decisões de mercado e a de escolha pública são efetuadas pelas mesmas pessoas, com os 
mesmos objetivos. O poder de voto, assim como o poder de compra nos mercados privados dá a cada 
indivíduo alguma influência sobre o resultado final na esfera da escolha pública. Se o mercado tem suas 
falhas e inadequações, a escolha pública feita por meio do mecanismo político também reflete, de modo 
imperfeito, as preferências dos indivíduos. Por fim, uma das dificuldades desse modelo é que não há 
“interesse público” em sentido unívoco. Em mundo de valores pluralistas, diferentes pessoas defendem 
valores distintos e têm interesses diferentes. A competição entre interesses é inevitável. Isso torna vital 
estudar como tais competições de demandas e interesses são resolvidas pelo processo político. BUTLER, 
Eamonn. Public choice – a primer. London: iea (Institute of Economic Affairs), 2012, p. 15. Com 
adaptações e modificações.  
                   
567 “O Dilema do Prisioneiro é um exemplo de jogo largamente difundido nos manuais de microeconomia 
e teoria dos jogos, como exemplo de jogo estático de informação completa. Nele, dois suspeitos são 
presos pela polícia; esta não possui evidência suficiente para os condenar, a menos que um deles confesse 
o crime. Os suspeitos são então mantidos em celas separadas e a polícia lhes explica as conseqüências das 
ações que eles podem tomar que, juntas, representam os perfis de estratégias do jogo. O ato de explicar as 
consequências são as regras do jogo. Caso nenhum dos suspeitos confesse, ambos serão sentenciados a 
um crime de pouca gravidade e pegarão um ano de cadeia. Se ambos confessam, serão sentenciados a 
dois anos de cadeia. Porém, se somente um deles confessar, este será imediatamente liberado e o outro 
será sentenciado e três anos de cadeia, sendo dois pelo crime e mais um por obstruir a justiça. Os 
prisioneiros decidem o que fazer separadamente, sem saber da decisão do outro; daí o caráter estático do 
jogo. Também é um jogo de informação completa, porque ambos conhecem a punição (ou pagamento) 
que cada um receberá com base no perfil de estratégias que for selecionado.” ROCHA,  André Barreira da 
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teoria da escolha social, sendo a Escolha Pública dirigida para o estudo da política 

baseado em princípios econômicos.  

Esse interesse pelo mercado político568, no início dos anos 1960, é que dá nome 

à escola (public choice). Inicialmente, foi composta por economistas, insastisfeitos com 

as recomendações políticas de seus colegas que falharam em conseguir explicar a 

realidade política. Cientistas políticos também aderiram ao seu programa. No entanto, a 

public choice não teve o mesmo êxito com juristas, que só se associaram à escola nos 

1980,569 quando houve a conjugação entre public choice e law and economics.Vários 

autores se dedicaram à Teoria da Escolha Pública, tais como James Buchanan570 e 

                                                                                                                                                                          

Silva.  O Dilema do Prisioneiro e a Ineficiência do Método das Opçőes Reais. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/rac/v12n2/a10v12n2.pdf. Acesso em: 21 jun. 2019. 
 
568 Se a Law and Economics, de Richard Posner, propõe a estudar o funcionamento do mercado, além do 
direito em vigor, a Teoria da Escolha Pública sustenta a necessidade de examinar o mercado político. 
MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stéphane. Análise econômica do Direito. São Paulo: Atlas, 2015, p. 15. 
 
569 MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stéphane. Análise econômica do Direito. São Paulo: Atlas, 2015, p. 
15. 
 
570

  James MacGill Buchanan Jr (1919 – 2013) foi economista e Prêmio Nobel de Economia em 1986, 
cujo legado é controverso. Recentemente, o livro “Democracy in Chains”, de Nancy MacLean, atribui à 
Buchanan "a peça que faltava do quebra-cabeça" para entender a ascensão da "direita radical". 
Respondendo à afirmação de MacLean de que as idéias de Buchanan ajudaram a justificar um "retorno à 
oligarquia", Georg Vanberg escreve que Buchanan tinha um profundo compromisso com a democracia e 
com princípios, incluindo autonomia individual e igualdade. 
 
Se alguém concorda com essa afirmação depende de como se define a democracia. Buchanan estava 
profundamente comprometido com idéias que muitas pessoas consideram profundamente 
antidemocráticas. A democracia - como ensinada nas aulas de educação cívica do ensino médio - permite 
e encoraja os cidadãos a se unirem e usarem a esfera pública e o sistema eleitoral para aprovarem nova 
legislação. Buchanan argumentou consistentemente que isso deveria ser quase impossível. 
 
Como Vanberg explica, o ideal de interação social de Buchanan requer consentimento mútuo e ausência 
de coerção. É claro que este é um princípio moral importante, mas no contexto de como um governo 
funciona, ele coloca severas limitações sobre o que um governo pode fazer. Qualquer lei é coerciva no 
sentido de que não obedecer a ela leva a penalidades criminais, portanto, nesse sentido, qualquer nova lei 
aumenta a extensão da coerção na sociedade. Muitos considerariam uma lei, e a coerção que ela introduz, 
como legítima se a lei resultar de um processo democrático. Mas para Buchanan, há muito pouco espaço 
para tal coerção. 
 
Buchanan condenou o envolvimento crescente do governo na vida social e econômica durante o século 
XX, e argumentou que o sistema de governo estadunidense tornava muito mais fácil aumentar as leis, os 
regulamentos e os impostos do que diminuí-los. Assim, ele argumentou que se deveria ter uma “revolução 
constitucional” para tornar a aprovação de novas leis o mais difícil possível, exigindo o consentimento 
unânime: “onde o conjunto relevante de escolhas são aquelas relacionadas a mudanças na lei, nas regras 
que limitam a atividade privada e pública, não há lugar para o governo da maioria ou, de fato, para 
qualquer regra que não seja unânime”. 
 
A necessidade de consentimento unânime impediria a maioria de atropelar uma única pessoa impotente, 
mas também permitiria que um bilionário se recusasse a pagar impostos que poderiam ajudar milhares de 
vizinhos famintos. Buchanan defendia a igualdade no sentido de que cada pessoa deve ter poder de veto 



231 

 

Gordon Tullock,571 que estudaram como as decisões públicas são influenciadas por 

interesses individuais, seja dos grupos de interesse, seja do próprio público ou dos 

políticos, o que abrange o comportamento dos indivíduos relacionados a todo o 

                                                                                                                                                                          

sobre a ação do governo, defendia uma constituição que torne quase impossível criar leis para remediar 
qualquer tipo de desigualdade ou desequilíbrio de poder que surja fora do processo político. 
 
Esta não foi apenas uma questão teórica para Buchanan. Como MacLean explica, em um artigo do 
Richmond Times-Dispatch em 1959, Buchanan e seu colega da Universidade da Virginia, Warren Nutter, 
afirmam: “Acreditamos que cada indivíduo deve ser livre para se associar com pessoas de sua própria 
escolha”, desaprovando, assim, a segregação involuntária (ou coerciva) e a integração involuntária. 
 
É possível reconhecer dívidas intelectuais com Buchanan e não compartilhar de todas as suas idéias. As 
pessoas usaram ideias de escolha pública para defender os direitos de voto das minorias e mecanismos 
para encorajar a denúncia de agressão sexual, por exemplo. Mesmo assim, deve-se tentar entender melhor 
as ideias de Buchanan, em todo o seu contexto intelectual, histórico e político.  
 
O governo ideal de Buchanan estabeleceria as condições que melhor permitiriam a interação entre 
pessoas que consentissem mutuamente e nada mais. Por exemplo, se um empregador não quisesse 
contratar alguém por causa de sua etnia ou gênero, Buchanan se oporia a ações do governo para remediar 
essa situação, porque forçaria o empregador a fazer o que ele não quer fazer. Algumas pessoas ainda 
empregam esse tipo de argumento hoje.  
 
Finalmente, a desobediência civil pacífica, que inclui boicote às aulas e vigílias de oração no meio do 
trânsito, é uma parte da democracia e deve estar disponível para todos os atores políticos, minoritários ou 
majoritários. Os países que suprimem a desobediência civil pacífica são corretamente chamados de 
antidemocráticos. No entanto, em “Academia in Anarchy” (1970), Buchanan e Nicos E. Devletoglou 
escreveram: “Táticas de desobediência civil têm sido difundidas internacionalmente, e estas são 
empregadas quase diariamente em batalhas dentro das universidades. Vulneráveis e aparentemente sem 
fôlego, as autoridades universitárias parecem impotentes para agir, presumivelmente porque não 
conseguem lidar com a anarquia e o terror de uma maneira “adequada” ao seu papel educativo 
tradicional.” 
 
Ele reagiu muito fortemente às manifestações estudantis na década de 1960. Segundo ele, se os alunos 
não aprenderam nenhuma das virtudes simples em qualquer família, igreja ou escola, por que se deveria 
esperar que se comportassem de maneira diferente na grande sociedade além dos bosques? Aqui 
Buchanan abraçou a “ordem” e insistiu que algo deveria ser feito sobre estudantes que não teriam feito 
nada ilegal, mas desconsideraram “regras ordinárias de conduta”, perturbando os outros, que são parte da 
pacífica desobediência civil. Ao chamar seres humanos de parasitas, animais e homens-crianças, 
Buchanan mostra uma desumanização e desrespeito em relação aos outros que é plausivelmente 
inconsistente com os valores democráticos, o que implica um grau mínimo de respeito por aqueles de 
quem se discorda. Por esse motivo é que as crenças e valores de Buchanan conflitariam com as normas 
democráticas básicas. 
 
CHWE, Michael. The beliefs of economist James Buchanan conflict with basic democratic norms. Here’s 
why. Disponível em: 
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/07/25/the-beliefs-of-economist-james-
buchanan-conflict-with-basic-democratic-norms herewhy/?noredirect=on&utm_term=.963835042a0d.  
Acesso em: 21 out. 2018. Adaptado. 
 
571 “In 1965, Buchanan and Tullock founded the Public Choice Society to exchange ideas among scholars 
working in this new field. A measure of the growth of Public Choice is that the society’s annual meetings 
now attract hundreds of participants, and that similar societies have been established in Europe and the 
Far East. From its faltering early concepts, Public Choice has now become a field of very lively debate”. 
BUTLER, Eamonn. Public choice – a primer. London: iea (Institute of Economic Affairs), 2012, p. 39. 
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processo político, seja na qualidade de agentes públicos, seja como eleitores ou pessoas 

que possuem interesse nas políticas a serem adotadas. 

A noção de homem econômico substitui a de homem político e passa a ser a 

hipótese teórica para a condução do governo pelos governantes. A teoria da escolha 

pública tem como foco o ataque aos pressupostos keynesianos, que são 

responsabilizados pela prática de déficits fiscais de governos eleitos entre as décadas de 

1930 e 1960. É defendida por James Buchanan572 a ideia de que essa prática 

governamental deve ser inibida por meio de regras constitucionais, considerando uma 

retomada dos ideais dos founding fathers e da autonomia individual e do caráter 

deliberativo das decisões públicas, ressignificado em um novo contrato social, 

assemelhado ao de John Rawls.573  

São tidos como estudos inciais do assunto a obra Calculus of consent, de 1962, 

de James Buchanan e Gordon Tullock, considerado um clássico sobre o tema. Esses 

estudos, juntamente com as obras de Ducan Black, no Reino Unido, e de Anthony 

Downs,574 nos EUA (entre o final da década de 1940 e início de 1950), são tidos como 

estudos iniciais do assunto, que culminam na Virginia School of Economics. 

Na obra “Government failure - a primer in public choice”, Gordon Tullock, 

Arthur Seldon e Gordon Brady traçam um panorama sobre essa teoria. No artigo The 

theory of public choice, Gordon Tullock afirma que a escolha pública é uma análise 

científica do comportamento governamental e, em particular, do comportamento dos 

indivíduos em relação ao governo. Estritamente falando, não há implicação para a 

política pública, exceto em alguns casos em que uma determinada política pública se 

                                                           
572 BUCHANAN, James. The Constitution of Economic Policy. Disponível em: 
https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1986/buchanan/lecture/. Acesso em: 30 out. 2018. 
 
573 [...] who utilizes the veil of ignorance along with the fairness criterion to derive principles of justice 
that emerge from a conceptual contractual agreement at a stage prior to the selection of a political 
constitution”.  In: BUCHANAN, James. The Constitution of Economic Policy. Disponível em: 
https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1986/buchanan/lecture/. Acesso em: 30 out. 2018. 
 
574 “Downs’s most famous idea [..] is that of the rational ignorance of voters. He pointed out that it takes 
time and effort for voters to find out what policies each candidate supports. But the chance of any one 
person’s vote actually deciding an election is microscopic. It is simply not worth voters’ time and effort to 
become well informed. As a result, many people vote on the basis of party labels, or do not vote at all. 
Sadly, this means that since most voters are apathetic, well-informed interest groups can exert a 
disproportionate influence on the parties”. BUTLER, Eamonn. Public choice - a primer. London: iea 
(Institute of Economic Affairs), 2012, p. 33. 
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demonstre impossível ou incompatível com os objetivos do Estado a serem alcançados 

pela referida política.575  

Segundo Arthur Seldon,576 os analistas da escolha pública desenvolveram muitas 

ideias sobre as motivações econômicas dos políticos e sobre as consequências 

econômicas de seu poderio político em dirigir ou influenciar a vida das pessoas por 

meio das leis, normas e regulamentos, impostos e taxas.  

Gordon Tullock diz que “pessoas são pessoas”, sujeitas às mesmas motivações 

tanto na (assim chamada) vida pública quanto na vida privada, o que engloba 

referências desde a economia constitucional e regras de votação, passando por grupos 

de interesse e procura de renda.577 Essa visão econômica da motivação humana 

contrasta com a visão da Ciência Política e da Sociologia, que, comumente, abordam a 

vida pública pelo prisma do altruísmo, e a vida privada, pela noção de interesse.  

A teoria da escolha pública mostra a falácia dessa distinção, que tem levado a 

consideráveis erros no estudo e na condução da vida pública pelo governo, o que produz 

efeitos danosos no exercício das liberdades individuais, tendo em vista que pessoas 

partem da premissa - equivocada - e da qual já desconfiava um Jean Jacques 

Rousseau.578 

                                                           
575 TULLOCK, Gordon; SELDON, Arthur; BRADY, Gordon L. Government failure: a primer in public 
choice. Washington: Cate Institute, 2005, p. 3. 
 
576 TULLOCK, Gordon; SELDON, Arthur; BRADY, Gordon L. Government failure: a primer in public 
choice. Washington: Cate Institute, 2005, p. 129. 
 
577 CHAVES, Vinicius Figueiredo. Eficiência e justiça. Revista Juris Poiesis ano 18, n° 18, jan-dez.2015,  
p. 108. 
 
578 O poder civil é exercido de duas formas; uma legítima, pela autoridade; a outra, abusiva, pelas 
riquezas. Onde quer que as riquezas dominem, o poder e a autoridade estão geralmente separados, porque 
como os meios de adquirir riqueza e de alcançar autoridade geralmente não são os mesmos, raramente são 
empregados pelas mesmas pessoas. Assim, a potência aparente está nas mãos dos ocupantes de cargos 
importantes [juízes], e a potência real nas mãos dos ricos. Em um governo desse tipo, tudo se faz de 
conformidade com as paixões dos homens, e nada tende à finalidade da instituição. Acontece assim que o 
objeto da cobiça se divide; alguns aspiram à autoridade para ceder a sua utilização aos ricos, e deste modo 
enriquecer-se; outros (e são o maior número) se orientam diretamente para as riquezas, com as quais estão 
seguros de poder contar um dia, conquistando [a fim de comprar] assim seja a autoridade seja aqueles que 
dela são depositários. ROUSSEAU, Jean Jacques. Tratado sobre a Economia Política. Disponível em: 
https://marcosfabionuva.files.wordpress.com/2011/08/tratado-sobre-economia-politica.pdf, p. 221. 
Acesso em: 14 jun. 2018. O encobrimento do “povo” é uma obviedade acaciana, pois, ainda no século 
XVIII, Rousseau já dizia que a representação política é um engodo que enseja a alienação da soberania 
popular. Outro aspecto é o da autoridade, que diz respeito à tradição, à raiz do comando, sua origem e 
legitimidade. Ambas põem em questão o fundamento místico do poder, que não revela seu nome, 
perpassando a falsa impressão de que a democracia representativa é o governo do povo, como por 
exemplo, no mitologizado discurso de Abraham Lincoln, em Gettysburg, em 1863: o poder é do povo, 
pelo povo e para o povo. Aqui potus é um ícone esvaziado ou um organismo orgânico e dificilmente 
titular de direitos fundamentais. 
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Porém, antes de avançar na análise, urge indicar que o elogio universal dos 

regimes políticos estabelecidos a partir do século XVIII são chavões que ocultam o 

verdadeiro titular do poder político, o capital. Aspecto sintomático desse estado de 

coisas é que a palavra “povo”, irônica e etimologicamente, vincula-se a potus, que 

significa desavisado, ignorante, ou seja, aquele que não sabe.579  

O parágrafo antecedente expõe as dificuldades teóricas de ligar democracia, 

mercados livres e eficiência, que a teoria da escolha pública pretende estabelecer. De 

qualquer modo, ao examinar a teoria da escolha pública nas tomadas de decisões do 

governo, os economistas têm mostrado contrastes nas decisões pelas pessoas na compra 

e venda como indivíduos, como famílias, como grupos voluntários ou espontâneos, com 

empresas, ou outras unidades nas trocas de mercado, no cotidiano. A diferença entre os 

dois sistemas de tomada de decisões é fundamental e de longo alcance. Pessoas exercem 

seu poder de decisão no processo político, como eleitores; no mercado, como 

consumidores. O contraste entre as preferências coletivas ou opiniões dos eleitores no 

processo político e no mercado é o objeto de estudo da escolha pública, considerando 

que o processo não político não dá conta de responder às seguintes indagações: em 

quais bens e serviços as preferências do eleitor devem superar as do consumidor?  

Para Seldon,580 as instituições públicas politizadas não estão preocupadas, em 

um primeiro plano, com as escolhas do público real como indivíduos ou famílias. O 

motivo principal é que decisões coletivas são tomadas por representantes das pessoas, 

não pelas próprias pessoas. O resultado indireto da produção de bens e serviços decidida 

politicamente é bem diferente daquele que seria diretamente decidido pelo próprio povo. 

Na mesma obra, Gordon Tullock destaca os elementos fundamentais da escolha pública 

- o sistema de votação fraudulento, que frustra, ao invés de refletir fielmente as 

preferências dos eleitores; a procura por rent seeking; os benefícios do logrolling; a 

burocracia interessada em si; a tributação excessiva; e a falha em limitar a legislação aos 

                                                           
579 O conceito de povo refere a potus, que  é falado (falhado) quando fala e o seu self (eu) não lhe 
pertence porque é uma metáfora que habita a língua do civil, em que ci pode ser traduzida do italiano por 
aí, ou seja, lugar (espaço) habitado pelo ente (zoé) em sua condição de bios, que é orgânico-relacional e 
villa (casa) como índice patrimonial do oikos (esfera privada humana), que difere do potus (tonto, errante, 
vadio, despossuído), sem cidade (cives), sem edificações arquitetônicas (morador de rua, favelado, 
excluído social, despojado de lugar (topos) na cidade (villa). LEAL, Rosemiro Pereira. Processo Civil e 
Sociedade Civil. Disponível em:  
http://www.fmd.pucminas.br/Virtuajus/2_2005/Docentes/PDF/processo%20civil%20e%20sociedade%20
civil.pdf. Acesso em: 15 maio 2018. 
 
580 TULLOCK, Gordon; SELDON, Arthur; BRADY, Gordon L. Government failure: a primer in public 
choice. Washington: Cate Institute, 2005, p. 135. 
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seus limites econômicos “federais”- seriam vistos ocorrendo em grande parte da 

economia britânica, na qual o governo, persistentemente, prestaria serviços que são 

claramente pessoais e familiares, apesar de, enganosamente, descrevê-los como públicos 

ou sociais.  

Destacam-se nesse conceito as ideias de análise do comportamento 

governamental, a análise do comportamento dos indivíduos em relação ao governo e a 

diferença da escolha pública na compreensão do processo democrático.  

Já James Buchanan talvez seja um anti-Dworkin no sentido de definir escolha 

pública como a “política sem romance”, afastando a imagem de que os agentes políticos 

buscam sempre o bem da coletividade. E conclui que a escolha pública não emana de 

uma nova visão, uma nova descoberta, de um milagre da ciência social. A escolha 

pública, numa visão básica sobre os trabalhos da política, incorpora uma compreensão 

sobre a natureza humana um pouco diferente, sobretudo, daquela que James Madison e 

seus colegas na época da Fundação Americana.581 

Como foi dito, a teoria da escolha pública tem seu foco voltado para o 

comportamento das pessoas envolvidas no processo de tomada de decisões políticas, 

traçando um paralelo entre as escolhas individuais e coletivas. 

Destacam-se o instrumental de ferramentas econômicas para julgar políticos, a 

capacidade ou o fracasso da ação coletiva de representantes escolhidos pelas pessoas 

como eleitores para servi-los como usuários ou consumidores de bens e de serviços que 

eles podem preferir menos. Assim se examina como, quão bem ou quão mal o governo 

de talvez 100 (cem) ou 500 (quinhentos) “representantes” que parecem ter sido 

escolhidos pela coletividade para realizar “escolha pública” pode satisfazer as várias 

diferentes escolhas das pessoas como milhões de indivíduos. Indaga-se então: A eleição 

de quinhentas pessoas em assembleia política pela escolha pública das pessoas como 

eleitores é capaz de satisfazer as escolhas individuais de milhões?  

Como afirma Gordon Tullock,582 do ponto de vista de cada candidato, o 

importante é o que as pessoas querem em função da sua percepção do valor de seu voto 

sobre o resultado e do custo de tornar-se informado, não o que eles desejariam se 
                                                           
581 É possível conjecturar que a escolha pública faz mais do que incorporar uma redescoberta da economia 
política clássica de Adam Smith e suas implicações na análise econômica da política moderna. Esta 
chamada “análise” se dá por meio do estudo de elementos que compõem e/ou interferem na tomada de 
decisões pelos agentes políticos. 
 
582 TULLOCK, Gordon; SELDON, Arthur; BRADY, Gordon L. Government failure: a primer in public 
choice. Washington: Cate Institute, 2005, p. 7. 
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fossem mais bem informados. Ele compara esse comportamento político ao que ocorre 

no mercado, afirmando que os projetistas de automóveis também pensam assim, mas 

sabem que os consumidores serão - senão completamente - muito mais informados do 

que os eleitores, pois terão um retorno positivo pela informação adquirida quando da 

compra de um carro, pois melhorará sua escolha. O consumidor não quer ficar parado 

numa estrada fria e deserta esperando por socorro; nem arcar com altos custos de 

manutenção e reparo. Entretanto, essa limitação de informações em assuntos gerais 

contrasta com o elevado conhecimento que a maioria das pessoas tem sobre políticas 

específicas. Por exemplo, os agricultores conhecem bastante sobre os subsídios para a 

agricultura; as pessoas que atuam em determinado segmento industrial estão bem 

informados sobre restrição de importação de bens que competem com aqueles que 

produzem.  

Essas pessoas bem informadas a respeito de um assunto específico formam os 

chamados grupos de interesse. Gordon Tullock faz um alerta sobre a questão 

democrática, informando que o objeto de seu estudo é o quanto pesam os defeitos do 

governo num processo democrático; e já arremata que novas experiências com formas 

não democráticas de governo indicam que elas produzem resultados menos desejáveis 

do que os obtidos numa democracia. Segundo ele, a alternativa não seria deixar tudo por 

conta do mercado, pois dessa forma os custos de transação de alguns fatores políticos 

(ex: segurança pública) seriam elevadíssimos se as escolhas fossem individuais (cada 

cidadão). O papel moderno do governo é participar dessas transações obtendo melhor 

poder de negociação, baixando os custos. O governo atuaria em substituição ao 

mercado, obtendo beneficio econômico em aspectos onde o custo de transação é alto. 

Isso justifica o processo de tomada de decisões pelo governo a serviço dos interesses 

públicos. Tullock conclui com a afirmação de que quem estuda essa teoria não pensará 

que o governo está, sistematicamente, engajado em maximizar o interesse público, mas 

entenderá que os políticos estão dispostos a maximizar seus próprios interesses 

particulares.583  

                                                           
583 Tullock, ao iniciar seu trabalho, destaca que até o final do século XVIII, a discussão social era 
basicamente sobre a moral e que os indivíduos, se preocupavam com atitudes moralmente correta. Em 
contraste, durante o século XIX e início do XX, os economistas alegam que os indivíduos estão 
preocupados, primeiramente, com seus próprios interesses e trabalham as consequências dessa suposição. 
Em contraste, os cientistas políticos da mesma época tinham como premissa que os agentes políticos 
estavam preocupados, precipuamente, com o interesse público. Desse modo, se na vida privada os 
indivíduos farão escolhas que atendam seus interesses, ao votar escolherão representantes e leis que 
beneficiem a todos.  Contudo, ao ingressar na vida pública, as pessoas passam a seguir o comportamento 
que atende os grupos de interesse que os apoiou ou as políticas que podem levar à reeleição. Um dos 
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A finalidade da teoria da escolha pública como suporte da visão tradicional é 

colocar desafios para uma teoria neoclássica da law and economics. Em lugar de uma 

sofisticada técnica matemática de análise econômica, juízes e analistas de políticas 

públicas, em muitas situações, ainda têm a expertise e métodos para avaliar a eficiência 

das alternativas legais. Tribunais e analistas de políticas públicas devem buscar uma 

análise funcional, tais como as que indicam os incentivos da estrutura social ou legal e, 

diretamente, atender aos custos e benefícios das regras individuais. 

Na escolha pública, tanto no mercado privado quanto no setor governamental, há 

instituições que tendem a direcionar indivíduos, maximizando seus próprios interesses. 

Em nenhum dos casos será a estrutura institucional projetada de modo a obter a 

perfeição, mas ela aponta para vários possíveis melhoramentos, sobretudo na estrutura 

de governo. 

No caso brasileiro, esta tese sugere uma intepretação que enseje articulação entre 

a teoria da escolha pública, de James Buchanan, e o Híbrido Institucional Brasileiro, de 

Wanderley Guilherme dos Santos,584 que, ao tratar do Híbrido Institucional Brasileiro, 

toma o modelo poliárquico, de Robert Dahl, como premissa na medida em que sustenta 

a existência de dois eixos para a compreensão da política nas sociedades, quais sejam: 

a) o primeiro eixo está relacionado ao nível de competição política; b) o segundo, à 

capacidade de participação popular na competição. 

 No entendimento do autor,585 

Poliarquia define-se, sucintamente, por elevado grau de institucionalização da 
competição pelo poder (existência de regras claras, públicas e obedecidas), 

                                                                                                                                                                          

méritos da teoria da escolha pública é ter promovida uma mudança da visão bifurcada do comportamento 
humano ao introduzir o quadro analítico da economia na ciência política. As pessoas visam sempre seus 
próprios interesses; os políticos vivem de ganhar eleições, e buscarão políticas com as quais as pessoas os 
recompensem com seus votos. Decorre desta ideia, um fator de destaque na Teoria da Escolha Pública, 
que é o problema da informação. Normalmente, as escolhas que as pessoas fazem no mercado têm reflexo 
direto e considerável para quem as faz, ao passo que, no processo eleitoral, o reflexo da escolha feita pelo 
eleitor é pouco direto e distante dele. Assim, para fazer a “escolha” no mercado, o indivíduo precisa 
buscar mais informações para embasá-la, do que enquanto eleitor. Cientes desta realidade, os políticos 
tentam elaborar políticas e planos políticos que acabam por “capturar” eleitores mal informados. Os 
eleitores sabem que seu voto individual vai ter quase ou nenhum efeito sobre o tipo de política que vai 
conseguir, uma vez que, os políticos, e por consequência, as políticas adotadas, serão escolhidos com 
votos de várias outras pessoas. 
 
584 SANTOS, Wanderley Guilherme dos. Fronteiras do Estado Mínimo: indicações sobre o híbrido 
institucional brasileiro. Disponível em: http://funag.gov.br/loja/download/cadernos-do-ipri-num-14.pdf. 
Acesso em: 14 out. 2018. 
 
585 SANTOS, Wanderley Guilherme dos. Fronteiras do Estado Mínimo: indicações sobre o híbrido 
institucional brasileiro. Disponível em: http://funag.gov.br/loja/download/cadernos-do-ipri-num-14.pdf. 
Acesso em: 14 out. 2018. 
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associado à extensa participação política, isto é, só limitada por requisito de 
idade. A coexistência de ambas as dimensões supõe, minimamente, a garantia 
dos direitos clássicos de associação, liberdade de expressão, formação de 
partidos, igualdade perante a lei e, afinal, controle de agenda pública. 
Historicamente, as condições necessárias para emergência e consolidação das 
poliarquias parecem ter sido as seguintes: continuado processo de 
acumulação material, induzindo ou associado a elevado grau de urbanização, 
e sobre os quais passa a assentar-se uma sociedade complexa, 
interdependente, de onde se originam grupos de interesse, os quais, por si 
mesmos, ou através de sistemas partidários efetivos, limitam-se mutuamente 
e controlam o governo. 
 

 Na leitura do referido autor, o caso brasileiro parte de uma oligarquia fechada, 

que passa a uma fase de participação extraoligárquica, o que possibilita a configuração 

de uma oligarquia que propicia a institucionalização do processo político competitivo 

como uma poliarquia. Nessa, a peculiaridade diz respeito à política social, que é 

empregada como um mecanismo para enfrentar os conflitos distributivos entre 

diferentes grupos, visto que o Estado pós-liberal estabelece um padrão corporativo de 

interferência nos âmbitos privado e público para compensar a pouca institucionalidade 

da competição política. 

Dessa forma, o híbrido seria uma espécie institucional que abrangeria diferentes 

segmentos sociais. Se, por um lado, há uma poliarquia definida pelo elevado grau de 

institucionalização da competição pelo poder com participação política universalizada, 

por outro, há um hobbesianismo social,586 que existe concomitantemente à poliarquia.  

Contudo, a despeito da institucionalização, seja em partidos políticos, 

organizações de classe, associações comunitárias ou profissionais, sindicatos ou 

instituições públicas que têm o escopo de resolver conflitos, grande contingente 

populacional de excluídos ou outsiders não é alcançado por mecanismos poliárquicos 

                                                           
586 SANTOS, Wanderley Guilherme dos. Fronteiras do Estado Mínimo: indicações sobre o híbrido 
institucional brasileiro. Disponível em: http://funag.gov.br/loja/download/cadernos-do-ipri-num-14.pdf. 
Acesso em: 14 out. 2018.   
 
Em dissertação de mestrado em Ciência Política defendida na Universidade de São Paulo, Rodolpho 
Talaysis Bernabel argumenta que a teoria da escolha pública possui pressupostos hobbesianos e não de 
Baruch Spinoza, como defende James Buchanan. O texto parece se equivocar porque a teoria da escolha 
pública possui uma axiologia mais abrangente que a de Thomas Hobbes, centrada na anarquia e no 
Leviatã, para o qual a única solução é o Estado absoluto. Se a política se dá por meio de indivíduos 
racionais que interagem para maximizar utilidade, a preocupação parece ser o exame do comportamento 
individual e que coloca limites à atuação do Estado. Portanto, se o autor estiver certo em negar a Baruch 
Spinoza a condição de precursor da teoria da escolha pública, é certo que ela também não pode ser 
atribuída a Hobbes. BERNABEL, Rodolpho Talaysis. Teoria da escolha pública: uma introdução crítica. 
(Dissertação de Mestrado em Ciência Política). São Paulo: Universidade de São Paulo, 2009, p. 82. 
Disponível em: 
www.teses.usp.br/teses/.../8/.../publico/RODOLPHO_TALAISYS_BERNABEL.pdf. Acesso em: 19 jun. 
2019. 
 



239 

 

ou corporativistas; e quando isso ocorre, é por meio de práticas de clientelismo, o que 

implica uma baixa institucionalidade poliárquica e um alargamento do campo dos 

interesses corporativos, tais como lobbies e grupos de pressão que tentam capturar 

agências públicas e o “interesse público” em benefício próprio, o que faz como elas 

funcionem, muitas vezes, como elementos predatórios do Estado. Além disso, a 

expectativa da população quanto à efetividade da atuação é próxima de zero,587 o que 

pode ser um elemento crucial para a compreensão dos motivos pelos quais há repetidos 

malogros de políticas e planos governamentais. 

Ainda que o texto tenha sido publicado em novembro de 1994, o trânsito entre a 

poliarquia e o hobbesianismo social pode ser considerado uma chave de explicação para 

problemas de institucionalidade no Brasil, pois questões poliárquicas convivem com a 

negação diuturna da cidadania e do civismo, como se elas fossem complementares.588 

                                                           
587 SANTOS, Wanderley Guilherme dos. Fronteiras do Estado Mínimo: indicações sobre o híbrido 
institucional brasileiro. Disponível em: http://funag.gov.br/loja/download/cadernos-do-ipri-num-14.pdf. 
Acesso em: 14 out. 2018. 
 
588 Em uma perspectiva marxista, Enzo Bello, Gilberto Bercovici e Martônio Mont´Alverne Barreto Lima 
sustentam que: “É possível concluir que a chamada reforma do Estado da década de 1990 não reformou, 
de fato, o Estado brasileiro. Afinal, as “agências independentes”, que, na realidade, não são independentes 
(Sunstein, 1999: 285-286, 293-294), foram simplesmente acrescidas à estrutura administrativa brasileira, 
não modificaram a Administração Pública, ainda configurada pelo Decreto-Lei N. 200, de 25 de fevereiro 
de 1967, apenas deram uma aura de modernidade ao tradicional patrimonialismo que caracteriza o Estado 
brasileiro. O ponto central das reformas do Estado dos anos 1990 foi o objetivo de, finalmente, conseguir 
a “despolitização do direito”, retirando, assim, as decisões jurídicas (e políticas e econômicas) das mãos 
dos políticos, devolvendo-as aos “cidadãos”. Pode-se perceber, portanto, que a "reforma regulatória" 
consiste em uma nova forma de “captura” do fundo público, ou seja, a "nova regulação" nada mais é do 
que um novo patrimonialismo (Massonetto, 2003), com o agravante de se promover a retirada de extensos 
setores da economia do debate público e democrático no Parlamento e do poder decisório dos 
representantes eleitos do povo. Ao mesmo tempo em que se buscou reformular a estrutura administrativa 
do Estado, a política industrial autônoma ou soberana teve que ser abandonada para que os países latino-
americanos fossem admitidos na nova ordem mundial da globalização neoliberal. A América Latina 
reverteu, então, sua estratégia de desenvolvimento, regredindo da industrialização por substituição de 
importações para a exportação de produtos primários, aproveitando-se de uma elevação dos preços 
internacionais daqueles produtos agrícolas ou minerais. Com preços internacionais favoráveis, os países 
latino-americanos aceleraram seu processo de crescimento baseado na primarização ou reprimarização 
das exportações. Os regimes ditos pós-neoliberais na América Latina a partir dos anos 2000, no entanto, 
continuaram dirigindo sua política econômica para a extração de recursos naturais e consagraram a 
exportação de produtos primários (commodities) como estratégia de desenvolvimento nacional, 
instaurando uma política que hoje vem sendo denominada de “Novo Extrativismo” (“New Extractivism”) 
(Veltmeyer e Petras, 2014; Petras e Veltmeyer, 2015). O “novo extrativismo” é uma política que combina 
ativismo estatal e uma estratégia de crescimento fundada na exploração de recursos naturais com o 
objetivo de ampliar a inclusão social. Para tanto, estes governos entendem que os recursos naturais seriam 
uma verdadeira benção, gerando rendas facilmente tributáveis que poderiam ser utilizadas para financiar 
as políticas sociais. A extração de recursos foi entendida como uma mera questão da capacidade do 
Estado regular as operações de mineração ou exploração petrolífera ou o agronegócio para conseguir 
acordos melhores com as agências financiadoras internacionais e tentar aplicar às empresas regras de 
controle em relação aos seus impactos sociais e ambientais. O pressuposto do “novo extrativismo” é um 
Estado mais intervencionista e um regime regulatório mais forte. A demanda da China e do Leste Asiático 
por produtos agrícolas e florestais, combustíveis fósseis e outras fontes de energia e por minerais 
industriais estratégicos acarretou a ampliação do investimento estrangeiro nos setores agrícola e minerário 
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Exemplo: se os calçados de um filho são roubados, e a solução não parece plausível 

institucionalmente, logo se busca “resolver por conta própria”, em detrimento do 

sistema policial e de justiça. Esse baixo institucionalismo pode ser visto na proliferação 

da justiça privada e de subculturas de crime, que se constituem no lado reverso dos 

mecanismos poliarquiárcos. Assim, uma posição no Congresso ou nas casas legislativas 

estaduais ou municipais pode ser uma condição estratégica, não só para ter acesso à 

burocracia, não para fiscalizar o poder, mas para fazer uso privado dele.589 

Apesar dos modelos espontaneístas como o proposto por James Buchanan, a 

ordem não pode ser explicada como agregado de interações bilaterais ou multilaterais. 

Dito de outro modo, a ordem social não é uma mercadoria, mas uma condição de 

possibilidade de todo contrato, e, como tal, é um bem coletivo, não excludente (um 

problema no sistema de coleta de resíduo sólido urbano ou no sistema de iluminação 

pública não abrange somente os moradores de um dos lados de qualquer rua). Assim, 

quando a agência responsável pela preservação da ordem social é omissa, há uma 

paralisia produtiva, um consumismo590 predatório, uma espécie de Baal591 capitalista, 

                                                                                                                                                                          

e consagrou, com as políticas do “novo extrativismo”, a reprimarização das economias latino-americanas, 
impedindo a recuperação das políticas industriais abandonadas nos anos 1990. O “novo extrativismo” não 
passa, assim, de uma nova forma de subordinação da estratégia de desenvolvimento dos países latino-
americanos aos fluxos do comércio internacional. O reflexo destas transformações na estrutura do Estado 
brasileiro e nas suas formas de atuação econômica se dá na esfera do constitucionalismo com a tentativa 
de vários autores em fazer prevalecer, nas palavras de Cláudio Pereira de Souza Neto e José Vicente 
Santos de Mendonça, uma interpretação constitucional “fundamentalista” do princípio da livre iniciativa 
(artigos 1º, IV e 170, caput). Esta interpretação “fundamentalista” insere no debate constitucional uma 
doutrina política particular como se fosse impossível qualquer outro conteúdo, ou seja, os seus 
propugnadores “tornam constitucionalmente necessário o que é politicamente contingente” (Souza Neto 
& Mendonça, 2007: 721-722,740). Esta perspectiva persiste, inclusive, em criticar o modelo 
constitucional de 1988 por ser detalhista ou buscar vincular o sistema político em excesso, o que geraria 
"ingovernabilidade". Para estes autores "fundamentalistas" de mercado (Barroso, 2001: 200-201; Barroso, 
2002: 393-395, 421-422, 431; Barroso, 2003e: 150-152), a previsão constitucional da livre iniciativa 
significou a opção da Constituição de 1988 por um “modelo privatista”, condicionado pelos fins públicos 
previstos no próprio texto constitucional. Como princípio fundamental, a livre iniciativa deve, assim, 
fundar a compreensão do intérprete, não podendo ser minimizado ou interpretado de forma antagônica ao 
seu conteúdo, pois sua efetivação não pode ser frustrada, salvo em exceção expressa, não presumida, da 
própria constituição. Portanto, a livre iniciativa não seria um instrumento da realização dos objetivos 
constitucionais, mas um princípio inviolável em sua essência e conteúdo. Disponível em: www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/37470. Acesso em: 28 out. 2018. 
 
589 SILVA, Ari de Abreu. A predação do social. Rio de Janeiro: Universidade Federal Fluminense, 1997, 
p. 39. Disponível em: http://www.eduff.uff.br/ebooks/A-predacao-do-social.pdf. Acesso em: 14 out. 
2018. 
 
590 No texto “El palácio de cristal”, Peter Sloterdijk sustenta que o dogma do consumo é uma nova 
escatologia, com a cristalização das condições de vida.  Entre os escritores do século XIX, um dos que se 
preocuparam como perigoso avanço dos jogos de apropriação promovidos por europeus ocidentais foi 
Fedor Dostoievsky. No relato Memorias do subsolo, publicado em 1864, há uma expressão que resume 
com força metafórica ainda não igualada “o fazer do mundo”, a caracterização do Ocidente como um 
palácio de cristal, uma enorme construção suntuosa, em ferro fundido e vidro, exposta no Hyde Park, em 
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que passa a caracterizar as relações sociais, e o bem coletivo se torna mercadoria.592 A 

capacidade do Estado de governar-se ou de ser melhor governado constitui a fronteira 

entre o movimento e a paralisia.593 

Uma das preocupações regulatórias mais presentes nos Estados denominados 

poliárquicos está a defesa de uma legislação que mantenha um razoável grau de 

competição. Assim é que rigorosas leis antitrustes e anticartéis refletem este paradoxo: 

se deixadas à própria dinâmica, é bastante provável que a competição possa levar ao 

rompimento do equilíbrio, transformando-se em predatória com a elevação da 

oligopolização. Transposto esse argumento para a realidade da política social brasileira, 

cujo advento e estruturação possuem caráter oligopolizado, o problema torna-se crucial. 

Se a fragmentação de políticas aponta um mecanismo decisório aberto, participativo e 

competitivo, o resultado deveria ser: políticas eficientes e econômicas. No entanto, isso 

seria apenas fachada, haja vista que há pouco alento do ponto de vista político, social e 

econômico.594  

Para a superação desse problema e do contratualismo de James Buchanan, o 

contrato constitucional deve ocorrer nos seguintes termos: os contratantes do presente 

contrato devem colaborar - não serem caronas (free-riders) - na incorporação efetiva, no 

novo contrato, dos outros que se localizam dentro do mesmo território, embora estejam 

de fora do contrato anterior, de modo a evitar qualquer mal futuro. O mal futuro é a 

possibilidade ameaçadora dos outsiders apropriarem-se, hobbesianamente, dos bens dos 

                                                                                                                                                                          

Londres, Inglaterra, para albergar a Exposição Universal de 1851, que proclamava o “homem novo” que 
traria a efetiva resolução de questões sociais por meios técnicos. Esse homem novo viveria junto aos seus 
semelhantes em um palácio comunitário de vidro e de cristal, protótipo das moradias comunitários do 
leste e do oeste. Dito palácio foi concebido de modo luxuoso, climatizado e que assentava a coexistência 
pacífica de todos com todos.  Disponível em: www.cccb.org/rcs_gene/petersloterdijk.pdf. Acesso em: 23 
out. 2018. 
 
591 Baal é apresentado na Bíblia como um deus falso, adorado pelos cananeus, que eram vizinhos dos 
israelitas. 
 
592 SANTOS, Wanderley Guilherme dos. Fronteiras do Estado Mínimo: indicações sobre o híbrido 
institucional brasileiro. Disponível em: http://funag.gov.br/loja/download/cadernos-do-ipri-num-14.pdf. 
Acesso em: 14 out. 2018. 
 
593 GAETANI, Francisco.  A reforma do Estado no contexto latino-americano: comentários sobre alguns 
impasses e possíveis desdobramentos.  Revista do Serviço Público, ano 49, n. 2, abr.-jun. 1998. 
Disponível em: http://antigo.enap.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2726. 
Acesso em: 14 out. 2018. 
 
594 SILVA, Ari de Abreu. A predação do social. Rio de Janeiro: Universidade Federal Fluminense, 1997, 
p. 224. Disponível em: http://www.eduff.uff.br/ebooks/A-predacao-do-social.pdf. Acesso em: 14 out. 
2018. 
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contratantes. Mesmo que os critérios que satisfaçam à lógica maximizadora sejam 

violados, seria preferível “dar os anéis para não perder os dedos”. 

Portanto, existe a hipótese de ganhar, pelo menos em um tempo futuro, quando 

se paga um custo maior e desigual no presente, na produção da política social. Por outro 

lado, a única garantia, pelo menos teoricamente, de que esse contrato seja cumprido é a 

de ele ser coordenado por um agente - um Estado poliárquico - cuja ação, não importa a 

sua magnitude, decorra de mecanismos decisórios não oligopolizados ou 

monopolizados. 

Só isso permitiria uma ruptura com o dilema, ao mesmo tempo que reduziria a 

predação. A necessidade de um coordenador que possa afiançar aquele contrato decorre 

da percepção de que a resultante de ações deixadas exclusivamente ao mercado, em um 

ambiente oligopolizado, produza mais oligopolização e, por consequência, mais 

outsiders, ameaças, caos, mais predação e menos eficiência alocativa, que não pode ser 

satisfeita com as argumentações vinculadas à ideia do minimal state,595 que é pobre para 

dar conta da complexidade que caracteriza a vida contemporânea. 

 

4.3.4.5 A diretiva constitucional da Virginia School of Economics 

Nos anos recentes, uma nova geração de autores desenvolveu uma interface 

entre Direito, Economia e teoria da ecolha pública em detrimento de uma análise 

exclusivamente econômica do Direito. O resultado do investimento é, em muitos 

aspectos, funcional, e seu desiderato é superar as distinções entre a Escola Normativa e 

a Positiva para fazer emprego de ambas.596  

No contexto das contendas históricas entre o liberalismo - como filosofia, teoria, 

e ideologia - e seus adversários históricos, especialmente o socialismo, o keynesianismo 

e a social-democracia, três escolas se destacaram: a de Viena, Chicago e da Virgínia.  A 

última pode ser considerada um desdobramento da teoria da escolha pública e se fixa 

nos anos 1980, quando o movimento passa a ter aceitabilidade internacional.597 Sua 

                                                           
595 SILVA, Ari de Abreu. A predação do social. Rio de Janeiro: Universidade Federal Fluminense, 1997, 
p. 40 - 41. Disponível em: http://www.eduff.uff.br/ebooks/A-predacao-do-social.pdf. Acesso em: 14 out. 
2018. 
 
596

 KLICK, Jonathan; PARISI, Francesco. Wealth, utility and human dimension. Disponível em: 
https://www.law.upenn.edu/fac/jklick/1NYUJLL590.pdf. Acesso em: 17 jul. 2018. Adaptado. 
 
597 SILVEIRA, Antonio Maria. A sedição da escolha pública: variações sobre o tema de revoluções 
científicas. Disponível em: 
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tarefa básica tem sido estudar como indivíduos, em sua vida privada interagem com as 

instituições políticas e como indivíduos poderiam desenhar instituições que atendessem 

melhor suas finalidades como cidadãos.598 

Seus pressupostos filosóficos apontam precedência do indivíduo e do mercado 

em relação à sociedade. Tal abordagem tem como principais defensores Gordon Tullock 

(1962), Anthony Downs (1957) e Mancur Olson (1965), que influenciaram, com seus 

argumentos liberais, James Buchanan (1983), membro da então Escola de Virgínia ou 

Thomas Jefferson Center for Studies in Political Economy, responsável pela elaboração 

da perspectiva denominada Public Choice, que tem início nos Estados Unidos da 

América nos 1960. Incorpora a segunda fase da Public Choice, apresentando um quadro 

liberal em duas vertentes: a) quanto às críticas aos efeitos perversos da intervenção do 

Estado na economia e na sociedade como um todo, com efeitos à própria democracia; b) 

quanto à formulação de um método de compreensão e análise da sociedade, com 

enorme influência nas próprias Ciências Sociais (sobretudo em relação à Ciência 

Política), o que possibilita o desenvolvimento da Teoria do Individualismo 

Metodológico, que concebe a sociedade, os seus movimentos e as transformações a 

partir e por meio dos indivíduos. Em outros termos, não são as grandes estruturas 

econômicas e políticas que gerariam comportamentos individuais, pois esses possuem 

enorme autonomia perante elas.  

James Buchanan e Gordon Tullock publicaram, em 1962, The Calculus of 

Consent, 599 que é um texto central dessa escola.  Na linha inicial do préfacio do livro 

lê-se que se trata de um livro sobre a organização política de uma sociedade de homens 

                                                                                                                                                                          

 http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/938/000064005.pdf?sequence=1. Acesso 
em: 30 out. 2018. 
 
598MUELLER, Dennis C. The “Virginia School” and Public Choice. Disponível em:   
sb.cofc.edu/centers/publicchoice/files/Virginia%20School.pdf.  Acesso em: 30 out. 2018. 
 
599 “In the book, they explored the issues raised by simple majority voting systems, and examined in 
depth the phenomenon of logrolling. But their main contribution was to separate the constitutional stage 
in which the voting rules are decided from the subsequent votes that are taken under those rules. They 
insisted that a constitution must require unanimous agreement: otherwise, the majority could design a 
system by which the minority could be exploited in future votes. Buchanan and Tullock saw the political 
system and the evolution of constitutions as a process by which individuals seek to protect their own 
interests, rather than one in which we all strive to achieve some conception of the ‘public interest’. Their 
approach challenged the prevailing view that widespread government intervention was needed to improve 
social welfare by correcting cases of ‘market failure’. The real problem, they insisted, was government 
failure. Problems such as monopolies, externalities (the harmful side effects of other people’s actions) and 
limited or onesided information were much more evident in government than in markets. And because of 
the winner-takes-all nature of public decisions, the opportunity to escape from them was much less”. 
BUTLER, Eamonn. Public choice – a primer. London: iea (Institute of Economic Affairs), 2012, p. 34. 
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livres. Por suposto, há diferentes meios de levar a teoria econômica para a política, 

como há diferentes modos de construir teorias econômicas. Qualquer tipo de construção 

teórica parte de alguma cognição analítica com a qual o estudioso articula e organiza, 

em unidades de pensamento, o que considera inteligível. Como essas teorias são 

conceituadas e trabalhadas depende, em larga medida, do arcabouço do autor e de sua 

disponibilidade para examinar o assunto. 

O livro Calculus of Consent é considerado um suporte para a explicação do 

complexo arranjo institucional fundado em 1789, em uma coerente lógica econômica de 

governança por meio da separação de poderes.  Para tanto, James Buchanan e Gordon 

Tullock tomaram como recurso alguns modelos de equilíbrios simples, que eram 

empregados pelos economistas para ilustrar alguns dos seus argumentos. Elinor Ostrom 

manteve o diálogo com o complexo constitucional que foi estabilizado em 1789.600  

Para esses autores, a análise do quadro institucional se baseia na democracia 

individualista da ordem política (individualistic - democracy model) ou individualismo 

metodológico. Individualismo aqui referido não a um valor humano (no sentido de 

egoísmo), mas ao método analítico que parte da premissa de que é o indivíduo que, em 

última análise, se defronta com alternativas e realiza escolhas. Segundo essa 

perspectiva, não haveria intermediários nos processos de decisão coletiva, ou seja, não 

haveria necessidade de delegar a alguma autoridade a prerrogativa de fazer escolhas 

fiscais. James Buchanan tratou o fenômeno da burocracia estatal de uma perspectiva 

liberal e tornou-se um marco de referência para os autores que, influenciados que foram, 

construíram seus modelos explicativos a partir do constructo de homo economicus. 

Daí a lógica da Teoria Econômica invadir, de forma dominante, a Teoria 

Política, o que acarreta a submissão não só da teoria, mas da própria política às 

premissas (de uma certa concepção) da Economia, que envolve, entre outros: o cálculo 

racional, a competição, o homo economicus, as escalas de preferências exclusivamente 

individuais, a atomização dos agentes. Portanto, tais premissas - provenientes de uma 

concepção liberal da economia - passam a estruturar também a compreensão da vida 

política.601 

                                                           
600 WAGNER, Richard E. The Origins of Public Choice and Virginia Political Economy: What Might 
Arthur Lovejoy have Thought? Disponível em: 
https://www.aeaweb.org/conference/2016/retrieve.php?pdfid.  Acesso em: 30 out. 2018. 

 
601 FONSECA, Francisco. A concepção neoliberal de justiça. Disponível em: 
https://portalseer.ufba.br/index.php/rebap/article/viewFile/15613/10727. Acesso em: 27 set. 2018. 
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Ainda vale lembrar que, apesar da ausência de citações nos trabalhos que 

envolvem a Public Choice, existe a contribuição de Schumpeter no livro Capitalismo, 

Socialismo e Democracia, que apresenta a esfera política organizada como um mercado, 

no qual os políticos atuam como empresários, intermediando a negociação em que se 

trocam votos por políticas, mostrando que o que está em jogo no mercado político e 

econômico são interesses privados. Por conseguinte, a democracia seria somente um 

método de escolha das elites, cabendo aos partidos competir no mercado eleitoral. Nesse 

sentido, o crescimento dos gastos públicos é devido ao autointeresse (que são homens e 

não anjos602) de eleitores, políticos e burocratas, ou seja, os economistas e cientistas 

polxxíticos ligados à Public Choice têm procurado demonstrar que os gastos públicos e 

a burocracia crescem de forma significativa e ineficiente, tornando a empresa pública 

menos eficaz que a empresa privada. 

Motivado por essas discussões, James Buchanan e Gordon Tullock fundam, na 

George Mason University, um grupo de estudos que se designa como economia política 

constitucional, também conhecida como Escola da Virgínia da Escolha Pública. O 

propósito do grupo é pesquisar as dificuldades e os efeitos da public choice,603 teorias e 

arranjos constitucionais e as instituições reais da política.604 A ideia é garantir que 

escolhas coletivas, que traduzam a vontade de todos os cidadãos, em oposição a 

determinados grupos majoritários ou não majoritários, da forma mais fiel possível.605 

Como defensor de uma sociedade de homens livres (não necessariamente 

igualitários), Buchanan propõe que um “teste indireto sobre o grau de coesão de uma 

sociedade pode ser oferecido pela extensão de atividades que são deixadas livres 

(abertas) ao controle informal e aquelas reguladas por um controle formal”. É patente, 

nas reflexões do autor, uma concepção de liberdade, própria da doutrina liberal clássica, 

pensada como uma esfera de ações em que não há controle por parte dos organismos 
                                                           
602 BUCHANAN, James. Politics as Tragedy in Several Acts. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/4989916_Politics_as_Tragedy_in_Several_Acts. Acesso em: 15 
jun. 2019. 
 
603 Foi o próprio James Buchanan que mudou o nome de sua abordagem para “Economia Constitucional”, 
ao considerar que o estudo tradicional da política econômica estava baseada na economia do bem-estar, o 
que seria, nas palavras do autor, cientificamente falho e politicamente alarmante. HAUME, Ludwing Van 
den. Public choice, constitutional political economy and law and economics.  Disponível em: 
https://reference.findlaw.com/lawandeconomics/0610-public-choice-constitutional-political-economy-
and-law-and-economics.pdf. Acesso em: 13 jun. 2018. 
 
604 BUTLER, Eamonn. Public choice – a primer. London: iea (Institute of Economic Affairs), 2012, p. 34. 
 
605 MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stéphane. Análise econômica do Direito. São Paulo: Atlas, 2015, p. 
15. 
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estatais. Mais do que prescrever uma redução das atividades estatais, Buchanan se 

propõe ao que chama de “revolução constitucional”, isto é, reformas das instituições e 

dos órgãos decisores no sentido de estabelecer novos procedimentos segundo os quais 

as decisões serão tomadas. 

Essa abordagem tem o potencial de lançar luzes na tradicional concepção de 

Direito, sugerindo que uma avaliação comparativa entre pesquisas sobre o Direito 

requer uma apropriada análise da estrutura de incentivos no meio ambiente originário, 

atenta à identificação das falhas políticas na formação do direito, apontando a 

importância do mercado como mecanismo de criação e de seleção de regras jurídicas. 

Observe-se que a Escola de Yale considera que as falhas de mercado admitem 

uma intervenção maior do que os scholars de Chicago estão dispostos a admitir. A 

intervenção do Estado pode ser um caminho apropriado para corrigir tais falhas, embora 

não o seja em todas as circunstâncias. 

Já a análise sobre o Estado feita por Buchanan aponta para uma divisão em dois 

eixos; a fase do contrato constitucional, que seria o momento de constituição da 

sociedade, e o contrato pós-constitucional, entendido como a provisão dos bens 

públicos. Nesse momento, Buchanan exibe a influência de Locke e Stuart Mill, pai e 

seguidor da obra liberal. 

Dessa forma, de alguma maneira a escolha pública - ou Public Choice - parece 

romper com a teoria econômica convencional, pois se ocuparia com as características 

formais de seus modelos em contraposição ao próprio objeto da economia, qual seja, o 

processo de mercado e a relação desse processo com o conjunto institucional no qual as 

pessoas fazem suas escolhas. 

Ainda sobre a teoria econômica convencional, Buchanan atribui duas outras 

limitações: (1) não levar em consideração o quadro institucional - que é tomado como 

dado; e (2) considerar o Estado um agente exógeno, obstruindo assim a análise do 

processo político. 

Se os indivíduos têm idéias diferentes sobre o bem público, argumenta 

Buchanan, ou antes, agem segundo suas preferências, o processo político aí configurado 

deve ser analisado em termos dos “custos” advindos da obtenção de acordo entre as 

partes. 

Deste modo, a teoria da “escolha pública” pretende alcançar as condições em 

que ocorre a alocação autorizada dos recursos públicos, definidos previamente, pela 

escassez. 
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Pode-se afirmar que os mecanismos e os arranjos constitucionais daí decorrentes 

constituem o foco privilegiado das atenções dos autores mencionados. As abordagens 

teóricas que buscam enfatizar os mecanismos que definem e delimitam o exercício do 

poder são conhecidas pela denominação de “contratualistas”. A obra de Buchanan pode 

ser considerada como representativa dessa matriz, ao indicar que todo indivíduo 

considera como vantajoso explorar a possibilidade de organização de uma atividade 

coletiva quando supõe que a sua utilidade possa aumentar. Nesse modelo, a utilidade 

individual pode ser aumentada pela ação coletiva de duas formas: (1) a ação coletiva 

pode eliminar alguns custos externos impostas pelas ações privadas de outros ao 

indivíduo em questão; (2) a ação coletiva é um meio para assegurar alguns benefícios 

adicionais ou externos que não estão previstos pelo comportamento privado puro. 

Para Buchanan, a variável chave de sua análise refere-se aos custos da 

organização em si mesma, isto é, o custo derivado de decisões tomadas coletivamente. 

Para utilizar a sua terminologia, os custos da interdependência social deveriam 

estabelecer os parâmetros para escolher entre ação voluntária (individual ou 

cooperativa) e ação política (coletiva), pois o custo de organização das decisões 

voluntárias é zero. 

O autor recupera e incorpora proposições construídas no que se refere aos novos 

postulados metodológicos da Ciência Política. Seu interesse é discutir e fornecer 

elementos que possibilitem a construção de uma reflexão sobre a Ciência Política de tal 

modo que certos representantes da Filosofia Política clássica são enfatizados como 

elementos-chave nessa construção metodológica. 

Buchanan enfatiza apenas aqueles autores que definem e alimentam a matriz 

racionalista e contrapõe-se a uma concepção normativa do comportamento individual. 

Em sua formulação, tanto os economistas como os cientistas sociais e teóricos da 

política deveriam pensar os homens da forma como são, e não como gostariam que eles 

fossem, sugerindo que o teórico da política aponte para uma dimensão do 

aperfeiçoamento das instituições políticas. 

Como a política é feita de inúmeras questões abertas à decisão, e as preferências 

do corpo social são múltiplas, o comércio dos votos se instalaria como um recurso 

natural, e não como um comportamento necessariamente antiético. O argumento 

principal é que, sendo o orçamento público um processo político complexo, em que os 

participantes possuem interesses muitas vezes conflitantes, observa-se que, num 

ambiente de grande incerteza e pobreza, os atores têm o incentivo de desenvolver 
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estratégias com o objetivo de aumentar sua respectiva margem de manobra. Desse 

processo dinâmico emergem padrões de comportamento identificados como anômalos, 

porém racionais. Ainda dentro dessa linha comportamental, deve-se evitar o 

sentimentalismo de assumir que todo ser humano tenta, a todo o tempo, promover 

altruisticamente o bem social; e, em outra via, é necessário também evitar a demagogia 

de assumir que todo mundo está inteiramente e constantemente motivado pelo interesse 

pessoal. 

A Escola da Virgínia aborda aspectos distintos acerca do papel do indivíduo, do 

mercado, do Estado e das relações sociais. Defende o indivíduo livre, cuja liberdade se 

exterioriza no mercado, “instituição espontânea” e “democrática” por supostamente não 

ter sido criada por alguém. Nesse âmbito, o Estado é ligado à arbitrariedade, ao caráter 

perdulário e à interferência na vida privada do indivíduo, que só pode desfrutar da 

autonomia e da liberdade na ausência do Estado, o que justifica a desigualdade social, 

visto que a existência de sistemas baseados em direitos individuais e coletivos são 

denominados injustos por obstaculizarem o autodesenvolvimento e a autonomia 

individual. 

A dimensão institucional da Law and Economics ainda está em fase inicial de 

seu desenvolvimento, distante de uma maturidade teórica, mas tem sido relativamente 

bem-sucedida em algumas questões cruciais que, dificilmente, poderiam ligar 

preferências individuais e sociais com ênfase no desenho do mecanismo institucional e 

da escolha pública. O resultado tem sido um certo ceticismo de ambos, seja a da posição 

normativa ou positiva. 

 

 

 

4.3.5 Conclusões parciais sobre as teorias e escolas estadunidenses 

A análise das escolas e correntes da Law and Economics expõe que o 

movimento não é estático, visto que há várias interpretações e aplicações de suas 

teorias. Os mitos da academia sobre o Law and Economics devem ser rechaçados, pois 

os jus-economistas, como qualquer profissional que integram um movimento, adotam 

concepções particulares que explicam as proposições que eles apresentam, que não 

serão, por definição, similares aos de colegas pertencentes a uma escola diferente. Essa 

ideia é importante para não incorrer na simplificação e na generalização frágeis. Ela 
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serve como alerta para evitar confusões, exigindo cautelas e o devido cuidado para que 

se possa discerni-las adequadamente.  

De outra ponta, a ressalva que muitos juristas fazem ao emprego do método 

econômico não é descabida,606 pois a Escola de Chicago (expressão mais conhecida da 

Law and Economics) defendera que a eficiência econômica deve determinar a finalidade 

do Direito, formatando seus princípios e orientando a aplicação de suas regras. Assim, o 

Direito seria um súdito submisso e dependente do que lhe oferece a análise econômica. 

Aqui há um evidente exagero. A racionalidade jurídica não se confunde com a 

racionalidade econômica. 

A Escola de Yale (New Haven, Do Reformismo Legal ou Progressiva) tem como 

um dos objetivos compreender como o sistema jurídico pode contribuir na diminuição 

dos custos de acidentes. Dessa forma, a noção de custos e benefícios contribuiria para 

alcançar a melhor forma de justiça, ou seja, o Direito, como forma de regulação das 

relações humanas e concretização de políticas públicas, utilizaria conceitos da economia 

para perseguir as noções de justiça oferecidas pelo ordenamento. Essa inclusão de 

critérios adicionais à eficiência é o que a distingue da proposta de Chicago, onde os 

esforços se centram na consecução e na garantia da eficiência de mercado. Assim é que, 

se ambas escolas reconhecem o papel do problema da escassez de recursos, assim como 

as virtudes do mercado para alocação de recursos, cada uma tem uma visão diferente a 

respeito da forma como se devem corrigir prováveis falhas no funcionamento do 

mecanismo de alocação de bens e serviços.  

É preciso aprofundar o estudo com o objetivo de entender como tais métodos da 

Economia podem ser utilizados para resolver problemas jurídicos. Diferentemente da 

forma como muitos a compreendem, a Economia não está relacionada apenas a questões 

financeiras, como índices de inflação, preços ou juros. Apesar de associadas ao 

conceito, apenas questões relacionadas aos efeitos da política econômica adotada pelo 

governo ou de eventual aumento ou baixa de impostos sobre os salários ou os efeitos 

desses sobre o índice de emprego no país, a economia também está relacionada a 

questões cotidianas, nas quais, dadas algumas alternativas, o indivíduo que se pressupõe 

racional toma a decisão que maximiza sua satisfação.  

                                                           
606 FORGIONI, Paula A. A evolução do direito comercial brasileiro: da mercancia ao mercado. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 27. 
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Assim, é possível pensar em diversas situações nas quais o indivíduo responderá 

aos incentivos da norma jurídica para tomar uma ou outra decisão, por exemplo: qual a 

influência do Código Brasileiro de Trânsito no número de acidentes registrados antes e 

após sua entrada em vigor? As multas pecuniárias funcionam como forma de coibir o 

motorista a cometer uma infração de trânsito? As normas são suficientes para garantir a 

segurança no trânsito e promover a compensação das vítimas em casos de acidentes? Os 

custos para litigar nesses casos estimulam ou inibem as vítimas a buscar uma 

compensação? Quais normas poderiam minimizar o número de acidentes nas rodovias 

brasileiras? O que se quer é estimular ou desestimular o uso de veículos particulares nas 

ruas das cidades? Diante dessas questões, a análise econômica do Direito pode ser 

dividida em duas vertentes: a vertente positiva e a vertente normativa.  

De acordo com a primeira vertente, o objetivo da análise econômica do Direito 

seria oferecer uma teoria que, com o auxílio dos instrumentos e métodos econômicos, 

pudesse descrever o comportamento humano diante de uma ou mais normas postas (o 

que é). 

Com base em uma normatividade pressuposta, a Economia poderia fornecer uma 

teoria explicativa da estrutura normativa, ou seja, a análise econômica do Direito seria 

capaz de identificar quais seriam os seus efeitos práticos (incentivos) que pudessem 

justificar seu cumprimento ou não, do ponto de vista da eficiência.  

Nesse sentido, partindo do pressuposto de que as pessoas são maximizadoras 

racionais de suas satisfações, ponderam custos e benefícios e respondem a incentivos 

para as escolhas que realizam em todas as suas atividades, os instrumentos e métodos 

econômicos, na vertente positiva, podem ser utilizados para antever as prováveis 

consequências das normas jurídicas sobre a conduta dos atores sociais relevantes em 

cada caso. Por exemplo: como motoristas reagiram após a entrada em vigor do Código 

Brasileiro de Trânsito? Ou: como os homens reagiram após o início de vigência da Lei 

Maria da Penha? Saliente-se que a vertente positiva não pretende, de forma alguma, 

propor a formulação de qualquer tipo de norma ou política pública para obter eficiência. 

Já a vertente normativa, considerada a mais contundente, entende que conceitos de 

justiça se comunicam com os de eficiência econômica, maximização de riqueza e do 

bem-estar.  

A vertente normativa atua não com fatos, mas com valores, admitindo um 

contexto de normatividade não pressuposta ou mesmo a possibilidade de afastamento 

das regras jurídicas postas, se for mais eficiente, pois a “eficiência” seria um verdadeiro 
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pressuposto de validade da norma jurídica. Ou seja, de acordo com essa vertente, o 

conceito de justiça se equipara ao conceito de eficiência. A análise econômica do 

Direito na axiologia constitucional.  

Dessa maneira, a vertente normativa trabalha com a concepção do que deve ser, 

dando um passo à frente ao sugerir recomendações de políticas públicas e regras legais 

baseadas nos conceitos de eficiência e maximização de riqueza racional e nas várias 

consequências econômicas das normas, caso sejam adotadas.607 Por exemplo, se o 

objetivo é diminuir o número de acidentes ou desestimular o uso de veículos 

particulares nas cidades, a vertente normativa atuará para encontrar a melhor maneira de 

a norma atingir seu objetivo ou de ser mais eficiente na persecução do resultado 

pretendido. 

Uma das principais questões consiste em saber se a eficiência e a maximização 

racional poderiam servir como metodologia independente de aplicação do Direito. 

Argumentou-se que elas podem contribuir para a efetiva dissuasão, já que se têm em 

vista os benefícios pretendidos ex ante, e não propriamente os ganhos obtidos ex post. 

Ao final, sob essa perspectiva ex ante, o causador deverá despender completamente o 

valor que teria que assumir em uma suposta negociação com a parte lesada.  

Todavia, como metodologia autônoma, é criticável, ainda que possa fornecer 

alguns interessantes insights no processo de interpretação do Direito, considerando sua 

utilidade prática como ferramenta acessória, com a ressalva de que ainda a análise de 

custo-benefício contribua para a eficiência, ela não tem condições de representar a 

complexidade e especificação da ciência do Direito. 

Por isso, não há razão para que se elimine, a priori, a avaliação de eficiência, 

desde que não haja violação a direitos fundamentais. Às vezes essa coincidência não 

ocorrerá e acabará por prevalecer a solução juridicamente adequada, embora ineficiente. 

Não é possível saber, a priori, quando e em que medida a eficiência será útil à tomada 

da decisão; é certo, porém, que a sua consideração ou, em termos mais gerais, a 

consideração das consequências da decisão pode ser proveitosa.  

É oportuno aludir que a desenvolução de um componente teórico requer novas 

configurações, a necessidade de refutação ou ciclos de retroalimentação sob diferentes 

condições de trabalho intelectual, o que possibilitaria avançar na compreensão do objeto 

                                                           
607 GICO JR, Ivo T. Metodologia e epistemologia da análise econômica do direito. Disponível em: 
https://portalrevistas.ucb.br/index.php/EALR/article/view/1460/1110. Acesso em: 14 jun. 2019. 
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de investigação (a Law and Economics)608 e não apenas reafirmar ou rechaçar um 

campo teórico. 

Para tentar alcançar o intento, três elementos são necessários: 1) que a melhoria 

ou interpretação proposta não se relacione apenas a um elemento existente. Assim é que 

esta tese fez uma opção metodológica de fronteira para promover o diálogo aberto entre 

Direito e Economia, bem como de avaliar a necessidade de juridificação do tema; 2) que 

as proposições organizem argumentos plausíveis não só no plano teórico, mas também 

no plano prático, que é a verdadeira vocação de uma universidade; 3) a proposição de 

alternativas, o que exige melhores conceitualizações. Como este trabalho pretende ser o 

ancoradouro para novas investigações, os conceitos precisam de melhor demarcação (o 

pensar) e da práxis (o agir consequente) em um mundo complexo. 

No Brasil, a busca pela identificação das relações existentes entre Direito e 

Economia depara-se com várias dificuldades, sejam conceituais, semânticas, 

metodológicas, ideológicas, teóricas e práticas.609 Perguntas como: “é possível pensar 

                                                           
608 Pela sua importância e difusão, a Law and Economics, pode ser considerada uma das mais prestigiadas 
correntes jurídicas da segunda metade do século XX, ocupando em citações e abordagens, 
aproximadamente, um quarto dos artigos apresentados nas dez principais revistas jurídicas dos Estados 
Unidos da América.  O artigo de Ronald Coase, de 1960 (o problema do custo social), por exemplo, é 
ainda hoje, líder no ranking de citações e menções nas publicações que envolvem a matéria, o que mostra 
o caráter estático da teoria. 
 
609 Contudo, não se trata de um problema exclusivamente brasileiro. Albert Casalmiglia pergunta: qual é a 
razão que tem impedido o desenvolvimento de uma ciência jurídica mais aberta a essa área? É próprio 
autor que formula uma resposta: “La ciencia jurídica del último siglo ha partido de un programa de 
investigación bien definido. Una teoría completa del derecho debía ocuparse de dos temas básicos. Por 
una parte la disciplina normativa del derecho debía responder a la cuestión cómo debe ser el derecho 
mientras que la disciplina descriptiva del derecho debía analizar como es el derecho. La ciencia jurídica 
en sentido estricto es la disciplina, mientras que las ciencias normativas prescriptivas no deben ser 
cultivadas por juristas, sino por filósofos y políticos. Ese programa de investigación permitió el desarrollo 
de la ciência jurídica —la jurisprudencia o dogmática jurídica - durante todo el siglo XIX y parte del XX. 
Esa concepción supuso una idea de la función del jurista estrictamente subordinada a la ley. Su tarea no es 
otra que la de conservar el cuerpo de reglas ya establecido por los códigos. Existe un legislador - superior 
en racionalidad y em conocimiento— que formula las leyes. El jurista está subordinado a este legislador y 
su función como práctico del derecho es aplicar leyes. Como teórico es describirlas. Su compromiso con 
la neutralidad científica le exige la abdicación valorativa. Describe valores que no valora.  Podríamos 
preguntarnos hasta qué punto este programa se desarrolló, hasta qué punto la tarea del jurista ha sido tal y 
como se define em el programa. En otro lugar me he ocupado de argumentar que la ciência jurídica en 
sentido estricto no tiene sólo funciones descriptivas sino también prescriptivas (4). Aunque quizá un poco 
dogmáticamente— podría sostener que el compromiso con los valores es imprescindible para el 
desarrollo de la actividad jurídica. En todo caso, con independencia de las inconsistencias entre el 
programa y su realización práctica, es indudable que aquél no permite plantear problemas importantes 
como son los de servir de guía práctica para el legislador. Desde el paradigma decimonónico no se 
pueden criticar las leyes ni se sabe cómo se deben hacer. Tampoco se tienen instrumentos adecuados para 
calcular cuál va a ser la reacción de los ciudadanos frente a una ley. Los problemas de conducta social son 
poco relevantes salvo en los casos extremos. Complementario con ese programa es la tendencia a creer en 
la autonomia y superioridad del derecho sobre la sociedad. Para cambiar la sociedad sólo es necesario 
cambiar el derecho. La sociedad seguirá y obedecerá lo que establezca el poder legalmente establecido.  
Las piezas del rompecabezas jurídico están bien tramadas. La racionalidade jurídica es coherente con ese 
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uma teoria jurídica do campo Direito e Economia?”; como as “relações entre Direito e 

Economia podem ser observadas empiricamente?; ou que critérios metodológicos 

podem ser empregados para os descrever os papéis desempenhados pelo campo do 

Direito e Economia?”; “qual a função do Direito em relação à Economia e ao 

desenvolvimento?” trazem, de antemão, desafios à pesquisa nesse campo. 

Ainda que a tese não tenha a pretensão de responder a essas perguntas de forma 

definitiva ou de propor um corpo principiológico ou um método capaz de dar 

explicações ou de oferecer prognósticos, urge desenhar, mesmo que de forma ainda 

incipiente, categorias ou ferramentas para análise da área.  

A dificuldade é que o tema tem sido objeto de estudos de sociológos, 

economistas e administradores, entre outros. Contudo, os juristas brasileiros poucam 

estudam o assunto, e quando o fazem, utilizam recursos metodológicos escassos e 

frágeis. Pode-se dizer, em outras palavras, que a disciplina do Direito tem uma relação 

ambígua com a Ciência Econômica. Se, de um lado, quando desempenham os papéis de 

gestores, administradores ou procuradores, os juristas interagem com elas intensamente 

(moldando-as e operando-as), de outro lado, mantêm distância delas. 

Essa relação de proximidade (prática) e distância (acadêmica) com o campo 

“Direito e Economia” tem muitas causas. Algumas delas estão relacionadas a certas 

características da educação jurídica,610 que se ocupa da formação de advogados, 

magistrados, promotores, procuradores, defensores políticos, autoridades públicas e 

políticos, mas não se propôs, a qualificar profissionais do Direito para pensar, atuar e 

aprimorar políticas públicas, programas e projetos governamentais ou privados. 

Além disso, as abordagens de pesquisa empíricas e interdisciplinares são 

escassas, sendo que o estudo do Direito, autocentrado e solipsista desdobra-se em 

“ramos” ou sub-áreas, com prejuízo para a interação com as Ciências Sociais. A própria 

expressão “ramos” é objeto de questionamento, considerando que ela traz consigo a 

equiparação entre as Ciências Sociais aplicadas e as Ciências Naturais. Em outras 

                                                                                                                                                                          

programa y con esos supuestos. Pero la crisis de este modelo, junto a la crisis del derecho liberal, ha 
puesto de manifiesto la inadecuación de la racionalidad jurídica tradicional”. CASALMIGLIA, Albert. 
Justicia, eficiência y optimización de la legislación Documentación Administrativa / n. 218-219 
(abr./sept. 1989), p. 117-118. 
 
610 ZABALZA, Miguel A. O ensino universitário: seu cenário e seus protagonistas. Porto Alegre : 
Artmed, 2007, p. 107. Diz o autor: “um dos aspectos mais críticos dos professores [...] tem sido [...] o de 
[que] [sua] preparação para a prática profissional sempre esteve orientada para o domínio científico e/ou 
para o exercício de atividades profissionais vinculadas a ele”. Talvez esse quadro seja intensificado no 
Direito. Trata-se de discussão, aliás, não isenta de difíceis controvérsias.  
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palavras, o futuro jurista não é incentivado a compreender o diálogo com outras áreas 

como a Economia, a Política ou o Desenvolvimento.  

Metodologicamente, esse “atraso” relativo da pesquisa em Direito está 

relacionado ao seu isolamento cognitivo em relação a outras áreas do conhecimento e à 

existência relativa de um diálogo surdo entre legislação, doutrina e jurisprudência, que é 

caracterizada pela separação gradativa entre professores e pesquisadores dos 

profissionais do Direito e da classe política. 

Os programas de metodologia de abordagem do Direito pelos juristas - e é isto 

que particularmente aqui interessa - não se preocupam com a funcionalidade ou com 

uma dimensão estrutural do Direito, mas com a da legalidade de atos da Administração 

Pública, regras de competência, limites da revisão judicial, autonomia de órgãos 

públicos, em uma frase: aspectos formais e interpretativos. Não que isso não seja 

importante para a formação dos juristas, mas eles devem ser capazes de contribuir 

também para proposições que aumentem a efetividade das normas jurídicas, que se 

desdobram em políticas públicas, programas e projetos. 

Nesse cenário, os cursos de Direito poderiam contribuir na modelagem 

institucional necessária para o campo do “Direito e Economia”, com base na reflexão 

sobre o arcabouço do Direito Público e Privado, edificando planos teóricos e práticos, 

que estão ausentes, inclusive, dos programas de pós-graduação stricto sensu, que 

poderiam abrir novas dimensões à práxis do Direito.611 Porém a aprendizagem 

institucional é tratada como um corpo disciplinar alheio ao Direito, o que não deixa de 

ser paradoxal, haja a vista a institucionalidade do Direito positivado. 

Agravante desse estado de coisas é que não se faz estudo do campo “Direito e 

Economia” nos currículos nas faculdades de Direito no Brasil, tampouco de políticas 

públicas, programas e projetos. Historicamente, o ensino jurídico tem sido a antecâmara 

para o serviço público e para a atividade política, distante de uma sólida formação 

teórica ou utilidade profissional, ressalvadas as exceções. 

                                                           
611 Para tanto, sugere-se um arcabouço teórico sólido e um programa baseado em sólida formação técnico-
científica; uma visão crítica do direito e das instituições do sistema de justiça, da política, da 
administração e da economia; a cultura de pesquisa, o que permitiria um melhor aprendizado. 
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Sem servir nem à teoria nem à pratica, tal situação resvala na tentativa de casar 

um amontoado de regras - o conteúdo do direito positivo - com um sistema fossilizado 

de conceitos doutrinários.612 

Além disso, o ensino jurídico tem sido, via de regra, pobre de conteúdo e pouco 

reflexivo, caracterizado por uma organização curricular “geográfica”. Começando pelos 

professores dos primeiros semestres, são ofertadas informações não problematizadas, 

como se o conhecimento fosse claro e evidente. Pela escolástica repetição, o 

conhecimento se torna uma “receita-de-bolo”, desatualizado e alienado com relação às 

condições reais do País, abrindo caminho para que os professores dos anos seguintes 

possam lecionar sobre estratos sucessivamente mais técnicos. Sendo, muitas vezes, de 

caráter praxista, o ensino jurídico não se observa o rigor metodológico613 ou a 

atualização constante.  

Em poucas palavras, no campo do Direito, doutrinadores (até mesmo a 

expressão é questionável) são juristas que buscam organizar a prática jurídica (a 

chamada “doutrina”), produzindo respostas técnicas (“as respostas certas”) para 

problemas, sejam eles administrativos, legislativos, judiciais ou contratuais. Autores 

procuram descrever e analisar a realidade e ensinar como deve ser feito, a uma distância 

segura da pesquisa ou da interdisciplinaridade ou mesmo da funcionalidade das normas 

jurídicas.  

Seguindo o passo, se a discussão econômica é uma ausência sentida nos debates 

jurídicos, difusa no caos dos acontecimentos e na negligência recíproca, isso as torna 

pouco explícitas e conscientes ao intelecto. Com efeito, os juristas e economistas, 

muitas vezes, não apresentam as concepções das quais se servem na abordagem do 

Direito e (na) Economia. Trata-se de um espaço do não dito ou da construção de 

categorias que possibilitam que esses profissionais, muitas vezes, se escusem dos 

problemas por meio de sutilezas. Contudo, as convenções, os marcos teóricos e as 

metodologias são inevitáveis, pois do contrário o Direito não seria possível como 

ciência ou como saber prático e deliberativo, e a Economia seria pura álgebra. 

                                                           
612

 COUTINHO, Diogo R. O direito nas políticas públicas. Disponível em: 
http://www.fd.unb.br/images/PosGraduacao/Processo_Seletivo/Processo_Seletivo_2016/Prova_de_Conte
udo/14_05_12_15O_direito_nas_politicas_publicas_FINAL.pdf. Acesso em: 28 set. 2018. 
 
613 COUTINHO, Diogo R. O direito nas políticas públicas. Disponível em: 
http://www.fd.unb.br/images/PosGraduacao/Processo_Seletivo/Processo_Seletivo_2016/Prova_de_Conte
udo/14_05_12_15O_direito_nas_politicas_publicas_FINAL.pdf. Acesso em: 28 set. 2018. 
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Por essas razões, é necessário que o Direito faça consigo mesmo o que tem feito 

as ciências: a revisão permanente dos seus fundamentos, a pesquisa dos axiomas, a 

enumeração de postulados. Essa dificuldade de revisitar os pressupostos talvez seja 

porque o Direito é mais poder do que ciência; mais crença do que razão. Se o Direito 

ou a Economia não podem apontar o futuro, que é incerto, o ser humano não pode senão 

conjecturar e projetar, pois a dúvida sempre persiste.  

No mundo moderno, não seria mais tarefa do jurista “saber o que é Direito” ou 

“Economia”, mas verificar o uso e o significado atribuído a eles. Trata-se de uma 

dimensão operacional, que parece abandonar uma teoria da justiça transcendental e 

passa à discussão sobre justiça aplicada. Esse fértil campo de pesquisa requer uma 

aproximação entre Direito, Ciência Política e Economia, mesmo porque a discussão 

filosófica no âmbito do Direito seria transcendental, abstrata, “diletante” e não 

profissional, considerando que o Direito é um conjunto complexo de instituições, e não 

apenas de regras, sendo formador e conformador da sociedade política. Se instituições e 

regras produzem, inevitavelmente, efeitos distributivos, então a discussão sobre 

Economia e uma agenda para o desenvolvimento são cruciais para o País. 

 

4. 4 A Law and Economics no Brasil: principais autores, redes de pesquisa e obras 

No Brasil, os autores ligados ao Law and Economics, de Richard Posner, podem 

ser identificados como herdeiros do realismo jurídico norte-americano, embora os 

movimentos teóricos não sejam unívocos, e haja uma pluralidade de autores e obras que 

reinvindicam filiação ao Law and Economics.  

Por outro lado, a Law and Economics tem sido equivocamente associada ao 

realismo jurídico dos Estados Unidos da América, como um amálgama, partindo do 

pressuposto de que é o entendimento de que cabe às cortes definir o critério substancial 

do Direito, com destaque à atuação dos juízes no common law, que funciona como uma 

espécie de Pandectas “às avessas” haja vista a existência de uma razão deliberativa 

(stare decisis) que fixa um conceito de modo que ele se torne engessado, dificultando a 

mudança da ciência do direito. 

Isso explica a tentativa da Filosofia do Direito anglófana, sob a influência de 

Herbert Hart e Ronald Dworkin, de buscar demarcar a atividade dos tribunais em 

relação ao conceito de Direito, com o advento da principiologia e dos chamados “casos 

difíceis”. 
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Conforme exposto, essa aproximação entre Direito e Economia aduziu uma 

mudança metodológica no primeiro, pois economistas do mainstream passam a 

sustentar que as normas jurídicas devem propiciar maior eficiência ao mercado. Outra 

mudança metodológica é a pretensão de que as decisões judiciais sejam baseadas em 

padrões econômicos, tomando como referência a eficiência e maximização da riqueza. 

O progresso social e econômico trouxe consigo a necessidade de estabelecer 

novas categorias jurídicas tais como: regras de propriedade e responsabilidade, 

incapacidade, administração eficiente, entre outras, com o escopo de influenciar as 

decisões para assegurar maior eficiência do mercado.614 

Nos últimos trinta anos,615 o Brasil tem aderido ao programa de pesquisa do 

movimento de Direito e Economia. O fenômeno é visível em algumas universidades 

brasileiras. Além da inserção da disciplina Direito e Economia, a interdisciplinaridade 

jurídico-econômica implica a inter-relação entre conceitos científicos de Direito e de 

Economia, para além da fragmentação racionalista e especializada proposta pela 

tradicional disciplina do Direito Econômico. Nessa disciplina, o objeto de estudo 

divide-se entre direito Constitucional Econômico (normas programáticas, fontes do 

Direito Econômico, leis em Direito Econômico), a atuação do Estado no domínio 

econômico (agências reguladoras, parcerias público-privadas, atividade econômico-

privada dos entes públicos), o direito da concorrência (mercado relevante, tipos de 

mercado, o sistema brasileiro de defesa da concorrência) e a ordem econômica 

internacional. Como analisado anteriormente, não é disso que se trata a Law & 

Economics. A relação não é de análise de assuntos econômicos pelo viés dogmático do 

Direito, mas sim de uma nova teoria capaz de mesclar elementos da Ciência Jurídica e 

da Ciência Econômica.  

A agenda de pesquisa da Law and Economics no Brasil tem como marco 

inaugural a atuação do Centro de Estudo e Pesquisa em Direito - CEPED -, criado, em 

1972, na extinta Universidade do Estado da Guanabra, em conjunto com a Fundação 

                                                           
614 PONTES, José Antonio Siqueira. Direito e economia: rumo a uma concepção dialético-realista para 
além do “Law and Economics”. In: BELLO, Enzo. (org). Direito e marxismo: transformações na América 
Latina contemporânea, v. 3. Caixias do Sul : EDUCS, 2014. p. 166. (p. 165 - 182). Disponível em: 
https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/Direito_e_marxismo_Vol3.pdf. Acesso em: 25 out. 2018.  
 
615 LIMA, Maria Lúcia L. M. Pádua. (org). Direito e Economia: 30 anos de Brasil, v. 1. São Paulo: 
Saraiva, 2012.  São três volumes da mesma organizadora a tratar do assunto. Além disso, consulte-se: 
PORTO, Antônio Maristrello; SAMPAIO, Patrícia (orgs). Direito e economia em dois mundos: doutrina 
jurídica e pesquisa empírica. Rio de Janeiro: FGV, 2014. 
 



258 

 

Getúlio Vargas, como curso de pós-graduação. A ideia era formar professores com uma 

visão diferente do Direito, mais próxima da Economia. Foi então que se esboçou a ideia 

de um programa de mestrado em Direito e Desenvolvimento.616 Na época, o mestrado 

durou apenas dois anos, pois era difícil mantê-lo, considerando a inexistência de apoio 

ou bibliografia.617 Esse depoimento mostra a necessidade de alargar horizontes e supõe 

um intercâmbio cognitivo não somente como absorção de uma determinada mensagem, 

mas também da constituição de um imaginário dos juristas que assumam uma postura 

inquiridora, e não de acomodação, o que pode ser objeto de futura pesquisa. 

Nos anos 1980, ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha discutido, pela 

primeira vez, a intervenção do Judiciário no mercado bancário, no Conflito de 

Atribuições n. 35,618 que examinou matéria econômica, e, nos anos 1990, tenha julgado 

os Planos Cruzado e Verão,619 há um hiato na produção intelectual que articule Direito e 

Economia. 

Apenas em 2001, na Universidade de São Paulo, teve início o projeto de 

pesquisas “Diálogos FEA & Largo de São Francisco”, coordenado por Décio 

Zylbersztajn e Rachel Sztajn, que culminou numa obra coletiva sobre análise econômica 

do Direito e das organizações.  Em 2007, na Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, foi criado um dos primeiros cursos de especialização em Direito e Economia, sendo 

realizados simpósios e eventos de curta duração nos anos seguintes. Em 2009, foi criada 

uma disciplina de Direito e Economia no programa de pós-graduação em Direito, 

contando com a colaboração de professores de Economia. Em 2010, foi criada uma 

disciplina de Direito e Economia no curso de Economia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. Na Fundação Getúlio Vargas,620 na matriz curricular, e a criação de 

                                                           
616 Entrevista de Tércio Sampaio Ferraz Jr. à Revista Getúlio. Disponível em: 
http://www.terciosampaioferrazjr.com.br/?q=/publicacoes-cientificas/127. Acesso em: 20 jan. 2019. 
 
617 Entrevista de Tércio Sampaio Ferraz Jr. à Revista Getúlio. Disponível em:  
http://www.terciosampaioferrazjr.com.br/?q=/publicacoes-cientificas/127. Acesso em: 20 jan. 2019. 
 
618 WALD, Arnoldo.  Depoimento do Prof. Dr. Arnaldo Wald. In: LIMA, Maria Lúcia L. M. Padua 
(coord). Direito e Economia: 30 anos de Brasil. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 38. 
 
619 WALD, Arnoldo.  Depoimento do Prof. Dr. Arnaldo Wald. In: LIMA, Maria Lúcia L. M. Padua 
(coord). Direito e Economia: 30 anos de Brasil. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 40. 
 
620 BATTESINI, Eugênio; BALBINOTTO NETO, Giácomo; TIMM, Luciano Benetti. O movimento 
Direito e Economia no Brasil. In: COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & economia. Porto Alegre: 
Bookman, 2010, p. 19. 
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programas específicos de pós-graduação na área. Surgiram ainda diversas associações 

de Direito e Economia nas principais cidades do País.  

Em São Paulo, desde 2007, estão em atividade, nos cursos de graduação, a 

disciplina Direito e Economia. A Universidade Católica de Brasília também criou um 

programa de pós-graduação com uma linha de pesquisa voltada para a análise 

econômica do Direito, criando um periódico especializado com conselho editorial 

internacional.621 A disciplina também está presente em cursos da Universidade Federal 

de Minas Gerais, na Universidade Federal de Pernambuco, na Universidade Federal do 

Paraná e na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. 

Destacam-se o Instituto de Direito e Economia do Rio Grande do Sul, 

organização pioneira no Brasil, criada em 2005, a Associação Mineira de Direito e 

Economia, criada em 2008, a Associação de Direito e Economia do Paraná, criada em 

2010, e o Instituto Latino-Americano e do Caribe de Direito e Economia da FGV/USP, 

que funcionou entre 2007 e 2009. Há ainda a Associação Brasileira de Direito e 

Economia, criada em 2007. 

Atualmente, a bibliografia sobre o tema é ampla e crescente. No tocante à 

produção científica em Direito e Economia, um dos precursores foi Armando Castelar 

Pinheiro. Partindo dos pontos de interação entre Direito e Economia, o economista 

passou a analisar o papel das instituições judiciais na determinação do ritmo e da forma 

do desenvolvimento econômico do país. A publicação do artigo O Judiciário e a 

Economia no Brasil, de Armando Castelar Pinheiro622 (2000) constatou a importância 

das instituições e, paradoxalmente, a deficiência da pesquisa científica nessa área, 

reforçando a necessidade de estabelecer critérios de avaliações para um bom Judiciário.  

Castelar Pinheiro também aponta, nesse estudo, que o Judiciário pode acelerar o 

crescimento econômico através da proteção dos direitos de propriedade e intelectuais, 

estimulando a acumulação de fatores de produção e seu funcionamento de forma 

eficiente, evitando assim altos custos de transação ocasionados pelo mau funcionamento 

da justiça. 

                                                           
621 BATTESINI, Eugênio; BALBINOTTO NETO, Giácomo; TIMM, Luciano Benetti. O movimento 
Direito e Economia no Brasil. In: COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & economia. Porto Alegre: 
Bookman, 2010, p. 19. 

 
622 PINHEIRO, Armando Castelar (org). Judiciário e economia no Brasil. Disponível em: 
https://static.scielo.org/scielobooks/zz9q9/pdf/castelar-9788579820199.pdf. Acesso em: 15 nov. 2018. A 
primeira edição é do ano 2000. A segunda, de 2009. 
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Armando Pinheiro, em pesquisa realizada em 2003, enumerou diversos fatores 

como o risco jurídico nos preços, o spread bancário623 e a alta taxa de evasão fiscal e 

insegurança jurídica para demonstrar que a independência e a eficiência do Judiciário 

eram fundamentais para o crescimento econômico. Nesse artigo, ele utilizou-se de 

evidência empírica para defender a tese de que os empresários brasileiros não possuem 

entendimento sobre como o Judiciário afeta o desempenho econômico. Por isso, 

argumentou que economistas e juristas deveriam começar a “falar a mesma língua”, isto 

é, economistas deveriam conhecer a realidade sobre os microfundamentos institucionais 

que alicerçam suas estratégias de desenvolvimento, e os juízes deveriam conhecer as 

repercussões macroeconômicas de suas decisões.624 Até a primeira metade da década, a 

disciplina Direito e Economia ainda não havia ganhado consistência metodológica 

plena. Maria Teresa Sadek e Armando Castelar Pinheiro eram poucos dos pesquisadores 

que utilizavam de conhecimentos econômicos e jurídicos em suas pesquisas.  

Foi somente a partir de 2005 que foram publicados os primeiros livros sobre 

Direito e Economia. Desde então, houve um aumento significativo nas pesquisas sobre 

Law & Economics no Brasil. Talvez a primeira obra sobre o tema seja Direito & 

Economia: análise econômica do Direito e das organizações, uma coletânea de artigos 

organizada por Décio Zylbersztajn e Rachel Sztajn,625 publicada em 2005. A obra, de 

viés neoinstitucional, analisa a teoria econômica e suas relações com o Direito a partir 

da ideia coesana de custos de transação e da perspectiva de que o ambiente institucional 

determina a qualidade das transações que ocorrem na Economia. Sztajn, todavia, aponta 

que a simples adoção de elementos da common law em países emergentes é ingênua, 

devendo ser contornada com o desenho de contratos mais completos e rigorosos no que 

diz respeito à adoção de medidas punitivas em caso de desobediência.  

                                                           
623 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Economia bancária e crédito: avaliação de 4 anos do projeto Juros 
e Spread bancário. (2003). 
Disponível em: https://www.bcb.gov.br/ftp/rel_economia_bancaria_credito.pdf. Acesso em: 15 nov. 
2018. 
 
624 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Economia bancária e crédito: avaliação de 4 anos do projeto Juros 
e Spread bancário. (2003). 
Disponível em: https://www.bcb.gov.br/ftp/rel_economia_bancaria_credito.pdf. Acesso em: 15 nov. 
2018. 
 
625 ZYLBERSZTAJN, Decio; SZTAJN, Rachel. Direito & economia: análise econômica do direito e das 
organizações. Rio de Janeiro : Elsevier, 2005. Não se ignora a existência do artigo “A ordem jurídica e a 
economia” publicado por Clóvis do Couto e Silva, em 1982. Há, até mesmo, trabalhos anteriores à década 
de 1980.  Porém o recorte teórico dos textos não é da Law and Economics.  
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No mesmo ano, Armando Castelar Pinheiro e Jairo Saddi publicaram o livro 

Direito, Economia e Mercados626, apresentando ao leitor brasileiro importantes 

conceitos da análise econômica do Direito, principalmente Coase e Posner. No Rio 

Grande do Sul, Luciano Timm627 organizou a obra Direito e Economia no Brasil, 

coordenando uma série de artigos sobre o tema.   

Luciano Timm adota a concepção de mercado como fato social,628 sendo a 

instituição que de forma mais profícua viabilizaria as trocas em uma sociedade 

complexa. Entretanto, defende que alguns mercados específicos necessitam de 

intervenção estatal com o intuito de promover o desenvolvimento econômico e a 

proteção da livre iniciativa, como no caso da Lei n. 8.884/94, que disciplina o Cade. O 

autor vê com ressalvas a questão da flexibilização dos contratos. Para ele, não é 

protegendo eventual hipossuficiência que se gerará maior riqueza social e equilíbrio nas 

relações sociais, pois o mercado compensará tais imposições estatais com maiores 

custos de transação, prejudicando terceiros fora da relação direta. Portanto, um modelo 

que respeite o mercado (e seus institutos, como propriedade, contratos e outros) de 

forma liberal é socialmente eficiente, desde que seja analisada a sociedade como um 

todo.  

Outros autores vêem com olhos críticos a adoção da visão da Law & Economics 

no País. Paula Andrea Forgioni,629 por exemplo, defende a imprestabilidade da teoria 

posneriana na sociedade brasileira, pois o ordenamento jurídico está voltado a outros 

escopos que não simplesmente a busca da eficiência alocativa. Para a autora, essa nova 

perspectiva do Direito assumiria um “útil” papel mercadológico, como garantidor das 

condições de liberdade e segurança de tráfego mercantil, reduzindo os custos de 

transação. O Direito, nesse viés, teria como função “atuar como um mercado simulado”, 

emprestando seu instrumental normativo aos interesses do capital. A autora combate tal 

perspectiva e entende que as principais ideias da Law & Economics devem ser filtradas 

                                                           
626 PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. São Paulo : Campus, 
2005. 
 
627 TIMM, Luciano Benetti (org). Direito e economia no Brasil. São Paulo: Atlas, 2014. A primeira 
edição é de 2005.  
 
628 TIMM, Luciano Benetti. Direito, mercado e função social. In: TIMM, Luciano Benetti. O novo direito 
civil: ensaios sobre o mercado, a reprivatização do direito civil e a privatização do direito público. Porto 
Alegre : Livraria do Advogado, 2008, p. 84. 
 
629 FORGIONI, Paula Andrea. Análise Econômica do Direito: paranóia ou mistificação? In: COUTINHO, 
Jacinto N. M.; LIMA, Martonio M. B. (orgs). Diálogos Constitucionais: Direito, neoliberalismo e 
desenvolvimento em países periféricos. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 428. 
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pelo constitucionalismo social brasileiro. A principal crítica se faz à vertente normativa 

da Law & Economics.  

Julio Marcellino Junior,630 em texto de 2009, critica a teoria dos custos do 

Direito defendida por Flávio Galdino e afirma que a análise econômica do Direito 

posneriana é a maior ameaça ao Direito. Para ele, tal teoria instrumental tornaria o 

Direito instituição garantidora da democracia e da liberdade, em mera técnica de 

vinculação de custo.  

Já Lafayete Petter631 opina pela aproximação entre ciência jurídica e econômica, 

desde que a ciência econômica normativa inclua a noção de desenvolvimento como 

liberdade, do economista Amartya Sen. O autor defende que o Direito não pode ser 

enclausurado no raciocínio de cifras e estatísticas, tal como se fosse uma construção 

jurídica matematizada.  

Em Bruno Salama,632 a adoção da disciplina pode trazer muitos benefícios para o 

Direito, quais sejam: aprofundar a discussão sobre as opções institucionais disponíveis, 

apontar os incentivos postos pelas instituições jurídico-políticas, repensar o papel do 

Judiciário e enriquecer a gramática jurídica, ao oferecer novos elementos conceituais, 

que podem auxiliar na interpretação de dilemas normativos e interpretativos.  

De fato, há um repúdio ideológico injustificável à Law & Economics em razão 

do desconhecimento da ampla gama de escolas e diferentes perspectivas sobre Direito e 

Economia. Para diversos autores, a disciplina é associada a uma imagem cristalizada de 

Richard Posner e da fase eficientista do autor. Para muitos, a Law & Economics é 

apenas um projeto acadêmico neoliberal nascido em Chicago. Em razão do 

desconhecimento da diferença epistemológica entre as diferentes vertentes, alguns 

autores brasileiros deixam de conhecer as novas portas que se abrem à pesquisa 

interdisciplinar em Direito. Mais do que isso: há um desconhecimento das diferentes 

posições sustentadas por Posner ao longo de, aproximadamente, cinquenta anos de 

produção intelectual. 

Conforme o exposto, o movimento Law & Economics é um grande campo de 

estudos interdisciplinar em Direito e Economia, com diferentes abordagens 
                                                           
630 MARCELLINO JUNIOR, Julio C. Princípio constitucional da eficiência administrativa: 
(des)encontros entre Economia e Direito. Florianópolis: Habitus, 2009, p. 126. 

631 PETTER, Lafayete J. Princípios Constitucionais da Ordem Econômica: o significado e o alcance do 
art. 170 da Constituição Federal. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2005, p. 302. 
 
632 SALAMA, Bruno M. Direito e Economia. In: RODRIGUEZ, José R. Fragmentos Para Um Dicionário 
Crítico de Direito e Desenvolvimento. São Paulo: Saraiva, 2011. 
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epistemológicas. Priorizou-se o advento da escola de Chicago para demonstrar de que 

forma tal corrente se funda no utilitarismo, no pragmatismo, no realismo e no 

institucionalismo econômico.  

O recente fenômeno da recepção da disciplina posneriana no Brasil mostra um 

contraste entre as percepções de tal agenda de pesquisa na literatura jurídica brasileira. 

Pode-se afirmar que ainda não há uma clara definição entre os autores brasileiros sobre 

o que é a Law and Economics de Posner, apesar dos esforços de alguns autores em 

realizar uma distinção entre as vertentes normativas e positivas e expor a potencial 

agenda de pesquisas existente no País. A crescente produção bibliográfica e o 

progressivo interesse acadêmico na área demonstram que a incipiente agenda de 

pesquisas interdisciplinares pode um dia consolidar-se. Todavia, a definição de um 

“estilo brasileiro de Law and Economics posneriano” parece longe de acontecer. 

Antes do advento da Law and Economics, existiam aproximações entre Direito e 

Economia a partir, sobretudo, de propostas e métodos relativos ao ensino jurídico e à 

atividade do juiz. Para tanto, basta lembrar do papel exercido por um Adam Smith, ou 

por Oliver Holmes. Se o primeiro postulou que cada país deveria desenvolver seu 

próprio sistema, de acordo com suas características, o segundo sustentava um Direito de 

resultados eficientes, desapegado das teses greco-romanas de instituição normativa, para 

edificar, ao menos no plano teórico, a democracia. Nesse ponto, a função do Estado 

seria inibir o mau uso da liberdade, o que dependeria da experiência de condução social, 

o que remete para o início da defesa de eficiência na alocação de recursos.633 

Enquanto para o “pai” da Economia moderna o principal objeto de estudo da 

área não é a moeda utilizada como relação de intercâmbio entre os agentes econômicos, 

mas objetiva medir a satisfação,634 sendo a atividade profissional dos juristas vista com 

desconfiança, em Holmes, o papel de construção do Direito não é só dos legisladores, 

pois ele pertenceria, de modo mais intenso, aos juristas, considerando que a experiência 

tem, na visão do autor, primazia sobre a lógica. Aqui, seu pragmatismo não se liga a 
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 BORBA, Luiz Edmundo Celso. As raízes do experimentalismo no pensamento de Oliver Wendell 
Holmes Junior e o surgimento da tese de junção do direito com a economia na obra de Richard Posner. 
(Tese de doutorado). Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 2013. Disponível em: 
https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/11067/1/Tese%20Luiz%20Edmundo%20Borba.pdf. 
Acesso em: 8 abr. 2018. 
 
634 SMITH, Adam. Teoria dos sentimentos morais. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 81. “[...] um dos 
principais méritos da obra teórica de Smith [...] é o poder e a criatividade com que sintetiza [...] acervos 
doutrinários anteriores [...] que preocupa constantemente uma explicação sistemática para fatores 
díspares”. ARAÚJO, Fernando. Adam Smith: o conceito mecanicista de liberdade. Coimbra : Almedina, 
2001, p. 183 – 184. 
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questões metafísicas, imanências ou transcendências, mas indicaria o caráter 

indeterminado das normas jurídicas, que admite que a decisão judicial seja o produto da 

intuição e da vontade dos juízes,635 de modo que o Direito é compreendido como aquilo 

que dizem os tribunais ser o direito. É o império do realismo jurídico. 

Na outra ponta, Adam Smith, em seus escritos econômicos, discute como a 

Economia e o Direito andariam lado a lado, como parceiros, para entender essa nova 

mentalidade social, surgida para combater a escassez de recursos materiais.636 Trata-se 

de um mentalidade própria do Estado de Direito. 

Resulta do exposto que, a rigor, não se poderá falar em Economia sem Direito e 

vice-versa. A coexistência entre eles tem sido uma característica do projeto da 

Modernidade. Por isso, aventa-se que o desenvolvimento do campo do Direito e da 

Economia, nos últimos anos, e a influência crescente da Law and Economics no Brasil 

leva à necessidade de uma maior compreensão da sua teoria e escopo.  

Para se ter uma ideia de sua influência, no portal do Senado Federal, conforme 

assinalado na Introdução (nota de rodapé n. 10) com a palavra de descrição “Richard 

Posner” há 43 (quarenta e três) indicativos na Revista de Informação Legislativa, 20 

(vinte) em Estudos Legislativos, 11 (onze) em Projetos - matérias - documentos e 1 

(um) em Diário.637 

Em consulta ao Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil,638 no Portal CNPq 

Lattes, foram identificados oito grupos de pesquisa não atualizados,639 que possuem 
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em: http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf. Acesso em: 20 fev. 2019. 
 
639 Na referida data, quando a busca incluía a certificação, não aparecia nenhum grupo de pesquisa.  

1. Grupo de pesquisa: ANALISE ECONOMICA E COMPORTAMENTAL DO DIREITO 

Instituição: Universidade Católica de Brasília (UCB) 
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Líder(es): Benjamin Miranda Tabak , Julio Cesar de Aguiar 

Área: Direito 

2. Grupo de pesquisa: Centro de Estudos Jurídico-Econômicos e de Gestão do Desenvolvimento 

Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

Líder(es): Everton das Neves Gonçalves, Joana Stelzer 

Área: Direito 

3. Grupo de pesquisa: Direito e Justiça 

Instituição: Universidade do Estado da Bahia (UNEB) 

Líder(es): Matheus Ferreira Bezerra,  Fábio Gabriel de Oliveira 

Área: Direito 

4. Grupo de pesquisa: Direito Econômico e Desenvolvimento Sustentável 

Instituição: Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC) 

Líder(es):Veronica Lagassi,  Carla Izolda Fiuza Costa Marshall 

Área: Direito 

5. Grupo de pesquisa: Economics and Politics Research Group 

Instituição: Universidade de Brasília (UnB) 

Líder(es): Mauricio Soares Bugarin, Mathieu Turgeon 

Área: Economia 

6. Grupo de pesquisa: Garantismo Brasil: Núcleo de estudos de direito, economia e instituições (NEDEI) 

Instituição: Centro Universitário de Guanambi (CESG) 

Líder(es): Alfredo Copetti Neto 

Área: Direito 

7. Grupo de pesquisa: Grupo de Estudos em Economia da Cultura, da Informação, do Conhecimento e da 
Comunicação 

Instituição: Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 

Líder(es):Alain Pierre; Claude Henri Herscovici 

Área: Economia 

8. Grupo de pesquisa: Laboratório de Pesquisa em Desenhos Institucionais - LAPEDI 

Instituição: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

Líder(es): Flavianne Fernanda Bitencourt Nóbrega 
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aproximação com a abordagem posneriana, considerando que a busca foi realizada com 

o emprego da expressão Law and Economics, não sendo possível identificar grupo 

algum com o verbete “Posner” ou “Richard Posner”.  

Estranhamente, a pesquisa não identificou a existência de grupos na 

Universidade de São Paulo - USP -, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul - 

UFRGS -, na Fundação Getúlio Vargas - FGV -, na Universidade Federal de Minas 

Gerais - UFMG -, na Universidade Federal do Paraná - UFPR -, na Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná - PUC-PR - ou, ainda, nas seguintes instituições: a) 

Instituto de Direito e Economia do Rio Grande do Sul; b) a Associação Mineira de 

Direito e Economia; c) Associação de Direito e Economia do Paraná; d) Associação 

Brasileira de Direito e Economia, todas elas nominadas neste tópico da tese, não sendo 

possível vislumbrar as razões da ausência de registro.640 

Dos grupos arrolados, dois são da área de Economia, quais sejam: 1. O 

Economics and Politics Research Group, da Universidade de Brasília - UnB -, 

coordenado pelos professores Mauricio Soares Bugarin e Mathieu Turgeon; 2. Grupo de 

Estudos em Economia da Cultura, da Informação, do Conhecimento e da Comunicação, 

                                                                                                                                                                          

Área: Direito 

 
640 No entanto, identificou-se na rede mundial de computadores as seguintes páginas eletrônicas: 1. a do 
Centro de Pesquisa em Direito e Economia, da Fundação Getúlio Vargas (http://direitorio.fgv.br/cpde); 2. 
a disciplina Análise Econômica do Direito oferecida no Programa de Pós-Graduação em Direito da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (http://www.ufrgs.br/ ppgd/disciplinas); 3. a Revista 
Economic Analysis of Law Review, da Universidade Católica de 
Brasília(https://portalrevistas.ucb.br/index.php/EALR). Vinicius Chaves e Nilton Flores entendem que 
essas três abordagens privilegiam uma análise do Direito sob o ponto de vista econômico, o que parece 
adequado somente em relação ao item 3, pois a produção intelectual da Fundação Getúlio Vargas propõe-
se a ser inovadora e não necessariamente colonizada em relação à economia, ainda que seja influenciada 
por essa perspectiva. No que concerne à Universidade Federal do Rio Grande Sul esse diálogo se daria de 
modo mais intenso com a Administração e não com a Economia, o que também não implica, 
necessariamente, em captura do Direito. São óticas aproximadas, mas distintas. CHAVES, Vinicius 
Figueiredo; FLORES, Nilton César da Silva. Possibilidades e limites no aproveitamento dos critérios 
econômicos na apreciação e justificação de escolhas normativas. Revista Brasileira de Direito, Passo 
Fundo, vol. 14, n. 1, jan.-abr., 2018, p. 133. Sobre o diálogo entre Direito e Administração: TIMM, 
Luciano Benetti. “Consequenciachismo” vs. Principiachismo”: ou muito barulho por nada. JOTA. Coluna 
da ABDE. 29 set. 2018. Em uma verve irônica, o autor escreve: “É conhecida na Administração de 
Empresas a “teoria de pareto”, segunda a qual devemos gastar 20% do nosso tempo para resolver 80% 
dos problemas (na verdade, o teorema sugere que 80% das consequências tem origem em 20% das 
causas). As organizações que assim agirem – inclusive Poder Judiciário –, estarão sendo eficientes 
(eficiência é um princípio da Administração Pública previsto na CFRB, lembrando). Antes que se critique 
o uso de Pareto aqui, lembro que o TJSC já utiliza esse critério para triagem e gestão dos casos que por lá 
tramitam. Se essa teoria estiver correta, 20% de temas ocupam os tribunais com 80% do seu tempo. Logo, 
tentar estudar e mapear os poucos princípios jurídicos e suas consequências não seria tarefa impossível 
muito exigente e que demandaria muito dos juízes (seria uma demanda “marginal”). Ponderar 
consequências não é física nuclear”. 
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da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES -, coordenado pelos professores 

Alain Pierre e Claude Henri Herscovici. 

A maior parte dos grupos de pesquisa são em Direito. Nenhum deles é de São 

Paulo, Minas Gerais ou do Rio Grande do Sul, que são as regiões economicamente mais 

ricas e desenvolvidas do Brasil, com exceção do Rio de Janeiro; e por isso, supôs-se que 

poderia haver maior interesse por essa linha de pesquisa. Dos seis existentes, um é do 

Sudeste (Rio de Janeiro), um do Sul (Santa Catarina), um do Centro-Oeste (Brasília), 

três do Nordeste (dois da Bahia e um de Pernambuco).  Diante dessas informações, o 

Nordeste que é a região mais pobre e menos desenvolvida do País, é que mais possui 

grupos de pesquisa alinhados com a Law and Economics. Entretanto, a informação por 

si só não diz muita coisa, e não foi possível verificar os indicadores de publicação de 

cada uma delas, visto que estão indisponíveis. 

Ao continuar a busca, no portal LEXML, a palavra descritora de pesquisa 

Richard Posner indica 34 (trinta e quatro) itens, sendo: 33 (trinta e três) de doutrina e 1 

(uma) de jurisprudência. A primeira abrange: 

1. Artigo de revista.  Autor: Araújo, Eugênio Rosa de Araújo. Título: 
Recensão à obra El análisis económico del derecho, de Richard 
Posner. Data: 2015. 
    

2. Artigo de revista. Autor: Madeira, Camila Luce . Título: Direito, 
literatura, Richard Posner e o reconhecimento da união homoafetiva 
pelo STF.  Data: 2013. 

 
3. Artigo de revista. Autor: Machado Filho, Sebastião. Título: O 

pragmatismo jurídico crítico de Richard A. Posner e sua análise 
econômica do direito. Data: 2002. 

 
4. Livro. Autor: Posner, Richard A.  Título: Antitrust Law: an Economic 

Perspective. Data: 1997.  
 

5. Livro. Autor: Posner, Richard A. Título:  Economic analysis of law. 
Data: 2003, 1998.   

 
6. Livro. Autor: Posner, Richard A.  Título: Law, pragmatism, and 

democracy. Data: 2003.    
 

7. Livro. Autor: Posner, Richard A. Título: Frontiers of legal theory. 
Data: 2001. 

 
8. Livro. Autor: Posner, Richard A. Título: Antitrust cases economic 

notes, and other materials. Data: 1981.  
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9. Livro. Autor: Posner, Richard A.  Título: The Federal courts. Data: 
1999.   

 
10. Livro. Autor: Posner, Richard A.  Título: Frontiers of legal theory. 

Data: 2004. 
 

11. Livro. Autor: Posner, Richard A.  Título: The Problematics of moral 
and legal theory. Data: 2002. 

 
12. Livro. Autor: Posner, Richard A.   Título: Law and legal theory in 

England and America. Data: 2003.   
 

13. Livro. Autor: Posner, Richard A.   Título: The problems of 
jurisprudence. Data: 1993.   

 
14. Livro. Autor: Posner, Richard A.  Título: Problemas de filosofia do 

direito. Data: 2007.   
 

15. Livro. Autor: Posner, Richard A.   Título: The economic structure of 
the law. Data: 2000.   

 
16. Livro. Autor: Posner, Richard A.  Título: How judges think. Data: 

2008.   
 

17. Livro. Autor: Posner, Richard A.  Título: A economia da justiça. 
Data: 2010.   

 
18. Livro. Autor: Posner, Richard A.  Título: Fronteiras da teoria do 

direito. Data: 2011.  
 

19. Livro. Autor: Posner, Richard A.   Título: A problemática da teoria 
moral e jurídica. Data: 2012. 

 
20. Artigo de revista. Autor: Posner, Richard A. Título: Estados Unidos 

da América do Norte. Data: 1997. 
 

21.  Livro. Autor: Posner, Richard A. Título: Direito, pragmatismo e 
democracia. Data: 2010. 

 
22. Livro. Autor: Posner, Richard A. Título: Para além do direito. Data: 

2009. 
 

23.  Artigo de revista. Autor: Tomazette, Marlon. Título: A viabilidade 
da análise econômica do direito no Brasil. Data: 2007. 

 
24. Livro. Autora: Arruda, Thais Nunes. Juízes e casos difíceis. Data: 

2014. 
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25.  Artigo de revista. Autora: Belnoski, Alexsandra Marilac. Título: O 
conceito de empresa no direito brasileiro a partir de uma análise 
econômica do Direito. Data: 2015. 

 
26. Artigo de revista. Autora: Mergulhão, Maria Fernanda Dias. Título: 

Bioética e a lei 11.105/05. Data: 2011. 
 

27.  Artigo de revista. Autor: Gonzales, Douglas Camarinha. Título: O 
argumento econômico na análise judicial. Data: 2018. 

 
28. Livro. Autor: Fonteles, Samuel Sales. Título: Hermenêutica 

constitucional. Data: 2018. 
 

29. Livro. Autor: Dias, Jefferson Aparecido. Título: Crime de 
apropriação indébita previdenciária. Data: 2011, 2010, 2007, 2005.  

 
30. Artigo de revista. Autor: Zanon Júnior, Orlando Luiz. Título: Pós-

positivismo. Data: 2013. 
 

31. Livro. Autor: Bedin, Barbara. Título: Prevenção de acidentes no 
Brasil sob a ótica dos incentivos econômicos. Data: 2010. 

 
32. Livro. Autor: Justiça Federal, Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, Escola da Magistratura Federal da 1ª Região. Título: II 
Jornada de Direito Ambiental. Data: 2013. 

 
33. Livro. Autor: Andrade, Fábio Martins de. Título: Modulação em 

matéria tributária. Data: 2011. 

A segunda diz respeito a um agravo interno em uma suspensão liminar de 

sentença 2240/SP641 julgada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em 7 

                                                           
641

 AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. I) DISCUSSÃO DE 
QUESTÕES REFERENTES AO MÉRITO DA CAUSA PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. VIA 
SUSPENSIVA VOCACIONADA A TUTELAR APENAS A ORDEM, A ECONOMIA, A 
SEGURANÇA E A SAÚDE PÚBLICAS. II) GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. 
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO PELO PODER 
PÚBLICO QUE PREVALECE ATÉ PROVA DEFINITIVA EM CONTRÁRIO. DETERMINAÇÃO 
GOVERNAMENTAL QUE DEVE SER PRESTIGIADA TAMBÉM PARA MITIGAR A 
PROBLEMÁTICA DO DÉFICIT DEMOCRÁTICO DO PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERAÇÕES 
SOBRE A DOUTRINA CHENERY. DIFICULDADE DE O JUDICIÁRIO CONCLUIR SE UMA 
ESCOLHA CUJA MOTIVAÇÃO É ALEGADAMENTE POLÍTICA SERIA CONCRETIZADA CASO 
A ADMINISTRAÇÃO EMPREGASSE SOMENTE METODOLOGIA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE 
DE AS ESCOLHAS POLÍTICAS DOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS SEREM INVALIDADAS 
PELO JUDICIÁRIO, CASO NÃO SEJAM REVESTIDAS DE RECONHECIDA ILEGALIDADE. 
VEDAÇÃO ÀS PRESIDÊNCIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANTO À APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE CONTRACAUTELA À LUZ 
DE DIREITO LOCAL. III) MANIFESTA VIOLAÇÃO DA ORDEM ECONÔMICA RECONHECIDA. 
AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA QUE O ESTADO DE SÃO PAULO 
CUSTEIE AS VULTOSAS DESPESAS DECORRENTES DA MANUTENÇÃO DA HARMONIA 
ECONÔMICO-FINANCEIRA DOS ACORDOS ADMINISTRATIVOS FIRMADOS PELO PODER 
PÚBLICO COM AS CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE PÚBLICO. AGRAVO INTERNO 
DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o Juiz de primeiro grau deferiu o pedido de antecipação de tutela 
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formulado na ação popular originária para suspender o aumento das tarifas cobradas de usuários da 
integração entre metrô, trens e ônibus municipais em terminais metropolitanos da Grande São Paulo, a 
partir de 8 de janeiro de 2017, baseado essencialmente em dois fundamentos: a) injustiça no fato de que a 
tarifa de metrô foi mantida em R$ 3,80, por tratar-se de medida "mais benéfica para quem reside em 
locais mais centrais" e utiliza unicamente aquele modal, enquanto é "gravosa a quem reside em locais 
mais distantes e se utiliza do trem e do metrô, cuja tarifa integrada foi aumentada acima da inflação" (fl. 
264); e b) suposta motivação política na adoção da novel política tarifária. 2. Na via suspensiva, por 
vezes, para que se verifique a violação de um dos bens tutelados na legislação de regência (Leis n.os 
8.437/92, 9.494/97, 12.016/09), faz-se necessário proceder a um "juízo mínimo de delibação sobre a 
matéria de fundo da contracautela" (STF, SS n.º 5.049/BA-AgR-ED, Rel. Min. RICARDO 
LEWANDOWSKI - Presidente -, Tribunal Pleno, julgado em 20/4/2016, DJe de 13/5/2016). Todavia, em 
análise de controvérsia sobre estipulação de remuneração pelo uso de transporte coletivo, o Supremo 
Tribunal Federal consignou que "o reajuste de tarifas do serviço público é manifestação de uma política 
tarifária, solução, em cada caso, de um complexo problema de ponderação entre a exigência de ajustar o 
preço do serviço às situações econômicas concretas do seguimento social dos respectivos usuários ao 
imperativo de manter a viabilidade econômico-financeiro do empreendimento do concessionário" (RE n.º 
191.532/SP, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 27/5/1997, DJ de 
29/8/1997). 3. Cármen Lúcia Antunes Rocha leciona que a discriminação tarifária torna possível, "nessa 
distinção de usuários em condições econômicas e sociais desiguais, a efetivação da igualdade jurídica e 
da concreta justiça social" (Estudo sobre Concessão e Permissão de Serviço Público no Direito Brasileiro. 
São Paulo: Saraiva, 1996, p. 101). Na mesma obra, contudo, ressalta a dificuldade de se fixar tarifa 
pública com fundamento no princípio da isonomia. 4. Assim, a evidente sofisticação da demanda 
ventilada na causa principal impede que a Presidência do Superior Tribunal de Justiça julgue questões 
relativas ao mérito do reajuste determinado pelo Poder Público - notadamente para concluir sobre 
discriminação ou injustiça na fixação de preço para uso de transporte público. O incidente suspensivo, por 
sua estreiteza, é vocacionado a tutelar tão somente a ordem, a economia, a segurança e a saúde públicas, 
não podendo ser analisado como se fosse sucedâneo recursal, para que se examinem questões relativas ao 
fundo da causa principal. 5. A interferência judicial para invalidar a estipulação das tarifas de transporte 
público urbano viola gravemente a ordem pública. A legalidade estrita orienta que, até prova definitiva 
em contrário, prevalece a presunção de legitimidade do ato administrativo praticado pelo Poder Público 
(STF, RE n.º 75.567/SP, Rel. Min. DJACI FALCÃO, Primeira Turma, julgado em 20/11/1973, DJ de 
19/4/1974, v.g.) - mormente em hipóteses como a presente, em que houve o esclarecimento da Fazenda 
estadual de que a metodologia adotada para fixação dos preços era técnica. 6. A cautela impediria a 
decisão de sustar a recomposição tarifária estipulada pelo Poder Público para a devida manutenção da 
estabilidade econômico-financeira dos contratos de concessão de serviço público. Postura tão drástica 
deveria ocorrer somente após a constatação, estreme de dúvidas, de ilegalidade - desfecho que, em regra, 
se mostra possível somente após a devida instrução, com o decurso da tramitação completa do processo 
judicial originário. 7. Não compete às Presidências do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal 
de Justiça julgar pedido suspensivo à luz de direito local (precedentes). Dessa forma, não há como 
analisar eventual ofensa à legislação estadual, qual seja, a Lei do Estado de São Paulo n.º 9.166/95. 8. O 
Magistrado Singular concluiu que os reajustes tarifários seriam discriminatórios, por deixar de atingir 
parte dos usuários e incidir sobre outros. Estimou que estava a adotar, assim, a medida que reputou mais 
justa. Não se pode esquecer, entretanto, que o exercício da ponderação exige critérios, entre os quais, a 
adoção de solução que reduza "a tensão gerada pela falta de legitimidade representativo-democrática do 
juiz para realizar opções normativo-axiológicas", conforme leciona Paulo Gustavo Gonet Branco (Juízo 
de ponderação na jurisdição constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 305). Dessa forma, o ato 
administrativo editado pelo Estado de São Paulo deve ser prestigiado também para mitigar a problemática 
do déficit democrático do Poder Judiciário. 9. Eventual intento político da medida não poderia ensejar a 
invalidação dos critérios tarifários adotados, tout court. Conforme leciona Richard A. Posner, o Poder 
Judiciário esbarra na dificuldade de concluir se um ato administrativo cuja motivação alegadamente 
política seria concretizado, ou não, caso o órgão público tivesse se valido tão somente de metodologia 
técnica. De qualquer forma, essa discussão seria inócua, pois, segundo a doutrina Chenery - a qual 
reconheceu o caráter político da atuação da Administração Pública dos Estados Unidos da América -, as 
cortes judiciais estão impedidas de adotarem fundamentos diversos daqueles que o Poder Executivo 
abraçaria, notadamente nas questões técnicas e complexas, em que os tribunais não têm a expertise para 
concluir se os critérios adotados pela Administração são corretos (Economic Analysis of Law. Fifth 
Edition. New York: Aspen Law and Business, 1996, p. 671). Portanto, as escolhas políticas dos órgãos 
governamentais, desde que não sejam revestidas de reconhecida ilegalidade, não podem ser invalidadas 
pelo Poder Judiciário. 10. Impedir judicialmente o reajuste das tarifas a serem pagas pelos usuários 
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de junho de 2017, que teve como razão decisória a lição de Richard Posner, na obra 

Análise Econômica do Direito, 6ª edição, de 1996,  ao sustentar que o Judiciário não 

tem expertise para invalidar as escolhas políticas dos órgãos governamentais desde que 

não sejam revestidas de reconhecida ilegalidade, pois envolvem questões técnicas e 

complexas. Assim, impedir judicialmente o reajuste das tarifas a serem pagas pelos 

usuários configuraria grave violação da ordem econômica, por não haver prévia dotação 

orçamentária para custear as vultosas despesas para a manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro dos acordos administrativos firmados pelo poder público paulista 

com as concessionárias de transporte público. 

Relativamente às 34 (trinta e quatro) publicações existentes, exceção feita ao 

julgado do Superior Tribunal de Justiça, a maioria dos textos elencados no portal 

LEXML são de Richard Posner, que totaliza 19 (dezenove) menções. As 14 (quatorze) 

restantes concernem a autores de diversas áreas do Direito, que, no Brasil, dialogam 

com a perspectiva posneriana, desde o “Direito e Literatura” até “Direito Tributário”.  

Ainda que haja publicações crescentes sobre a temática em terrae brasilis, 

levando-se em conta que a Law and Economics tornou-se uma área frequentada por 

pesquisadores, mas, igualmente, um espaço de discussão para o qual são transferidas as 

inquietações de profissionais ligados ao Direito. Acrecente-se ainda o contingente de 

leigos, que têm como resultado um crescente número de congressos, cursos e 

publicações direcionados à matéria e que trazem propostas metodológicas e teórico-

práticas para os óbices enfrentados.  

Além disso, há a compartimentalização da matéria, considerando a existência de 

análise econômica do Direito Civil, do Processo Civil, do Direito Tributário, do Direito 

Penal, do Direito Econômico, entre outros, em que cada especialista dirige a outros do 

                                                                                                                                                                          

também configura grave violação da ordem econômica, por não haver prévia dotação orçamentária para 
que o Estado de São Paulo custeie as vultosas despesas para a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro dos acordos administrativos firmados pelo Poder Público com as concessionárias de transporte 
público. 11. Agravo interno desprovido. 
Decisão 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros da CORTE ESPECIAL do Superior 
Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, em 
negar provimento ao agravo, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. ministros Nancy 
Andrighi, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Jorge Mussi, Og Fernandes, Luis Felipe 
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra 
Relatora. Ausentes, justificadamente, os Srs. ministros Felix Fischer, Francisco Falcão, João Otávio de 
Noronha, Herman Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho e Paulo de Tarso Sanseverino. Convocado o Sr. 
ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Presidiu o julgamento o Sr. ministro Humberto Martins. Disponível 
em: https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:superior.tribunal.justica;corte.especial:acordao;sls:2017-06-
07;2240-1633741. Acesso em: 20 fev. 2019. 
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mesmo setor com a formulação de alternativas. Em decorrência, há uma segmentação da 

análise, o que implica, de algum modo, o abandono de uma visão integrada dos 

problemas. 

Reconhecendo as polêmicas e pluralidades que envolvem o assunto, o que se 

busca não é trazer propriamente novas ideias, mas, antes, conferir maior substância e 

densidade ao debate, esperando-se que as questões suscitadas possam repercutir sobre o 

tema para ampliar a discussão, renovando o tema gerador. 

O campo da Law and Economics apresenta no Brasil, um campo de trabalho 

vasto e desconhecido, que ocorre com o investigador o que se passou com Cristóvão 

Colombo: pensa-se ter descoberto o caminho para as Índias quando, de fato, mal 

tangenciou um continente a ser conhecido, cujo perfil ainda está por ser definido. À 

vastidão da empresa somam-se os equívocos que cercam o objeto em análise. Ainda 

aqui uma comparação com Colombo é elucidativa, porque a Law and Economics, como 

o Novo Mundo ao tempo da expansão ultramarina, está envolvida por uma pátina que 

dificulta sua observação e entendimento, além de suas dificuldades e fraquezas. 

Diferentemente da Law Economics, de recorte posneriano, na área de “Direito e 

Economia” não é possível identificar a tomada de uma posição de imediato, pois ela não 

privilegia uma modalidade de interpretação das relações entre Direito e Economia como 

faz a Law and Economics, pois espelha uma diversidade de teorias, recusando primazia 

a qualquer delas, o que possibilita o exercício de uma reflexão que verifique seus 

elementos para o pensar e o agir. 

Uma reflexão sobre a Law and Economics não pode ser cindida da consideração 

sobre o estatuto de sua teoria. No entendimento de Richard Posner, a Law and 

Economics estaria relacionada à uma antiteoria, que rejeita a Filosofia, mas seria 

expressão de uma Sociologia Jurídica. 

Ao propor uma releitura do binômio “Direito e Economia”, é mister reconhecer 

a ausência de conhecimentos específicos, dada a amplitude da temática, o que não foi 

uma atitude de ausência de modéstia, mas um esforço de compreender o tempo presente 

em um país de modernidade tardia, submetido abruptamente a um processo de 

atualização histórica, o que não demite as incongruências do texto, mas, antes, as expõe 

ao debate. 

Os autores discutidos na tese, ainda que o foco principal seja Richard Posner e 

Ronald Dworkin, trabalham em sentidos distintos ainda que todos eles tenham, ao seu 

modo, edificado perspectivas teóricas, mesmo sendo pretensamente antiteóricos. 
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Teorias utilitaristas ou substantivas, ainda que a substância do Direito seja baseada em 

razões econômicas, permitem um diálogo mais vasto entre esses autores, sem negar as 

controvérsias. 

Basicamente, o intercâmbio de conhecimentos entre Direito e Economia pode 

ser feito por meio de: a) incentivo à interação institucional e multiprofissional, com o 

abandono da abordagem convencional, haja vista que o conceito formalista de Direito 

deu lugar a um tipo de educação jurídica baseada na memória, descontextualizada, 

acrítica e exegetista, responsável por formar estudantes com poucas destrezas para o 

exercício profissional; b) além disso, do ponto de vista prático, o ordenamento jurídico é 

visto como lento e pouco atento às necessidades reais das pessoas642; c) formação de 

redes, cujo escopo é ampliar os contatos profissionais, assim como a elaboração de 

grupos de trabalho que têm a finalidade de alcançar um determinado objetivo. 

Frequentemente os juristas têm conhecimento limitado sobre os problemas que 

lhes são apresentados e sobre as soluções possíveis, o que deve ensejar um diálogo com 

outras áreas, preservando-se a autonomia de cada uma delas. Nessa senda, a Law and 

Economics pode contribuir, de modo não predatório, mas concretizador, ao sistema de 

direitos fundamentais na identificação, implementação e viabilidade de uma 

determinada decisão. 

Essas medidas estão em maior conformidade com uma política de 

desenvolvimento do que com o mundo pós-industrialização fixado pelo imaginário da 

economia de mercado, que obscurece práticas e práticas discursos que ocupam posição 

medular na imaginação política e normativa.643 Diferentemente da solução emprestada 

por J. M. Coetezze na obra À espera dos bárbaros,644 se os juízes não podem ser o 

símbolo da razão humanitária avassalada pela violência, eles podem se colocar contra o 

colonialismo mental que sustenta que o que é bom para a França, Alemanha ou Estados 

Unidos da América é bom para o Brasil. 

                                                           
642 BONILLA, Daniel. La economia política del conocimento jurídico. Disponível em: 
http://www.palermo.edu/Archivos_content/2016/derecho/2016mayo/economia_politica/Bonilla_La_econ
omia_politica_del_conocimiento_juridico.pdf. Acesso em: 27 mar. 2018. 
 
643 BONILLA, Daniel. La economia política del conocimento jurídico. Disponível em: 
http://www.palermo.edu/Archivos_content/2016/derecho/2016mayo/economia_politica/Bonilla_La_econ
omia_politica_del_conocimiento_juridico.pdf. Acesso em 27 mar. 2018. 
 
644 COETEZZE, J. M. À espera dos bárbaros. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 
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Paradoxalmente, o ensino jurídico brasileiro tem combinado a Escola da 

Exegese francesa com o historicismo alemão. A interpretação do Direito é baseada, 

sobretudo, no realismo jurídico dos Estados Unidos da América, o que cria um fosso 

entre a teoria e a prática do Direito. 

Ademais, a importação de discursos e práticas jurídicas estadunidenses e 

europeias projetam-se de modo vertical, de cima para baixo, como se o conhecimento 

jurídico deles fosse superior. Para isso, basta observar a influência que Ronald Dworkin 

e Richard Posner, por exemplo, exercem sobre a academia no Brasil. Comumente, as 

publicações sobre teoria jurídica tentam explicar ao público local a estrutura 

argumentativa das obras desses jusfilósofos, o que implica uma subordinação 

epistêmica dos autores brasileiros ou latinos em relação aos estrangeiros. A questão não 

é negar que o trabalho de um possa ser mais amplo e sólido do que o do outro. 

Certamente, os autores citados têm uma produção intelectual importante. O ponto é 

expor a atitude com a qual o acadêmico brasileiro ou latino assume sua interlocução 

com os acadêmicos desses países, sendo, muitas vezes, um difusor de um saber criado 

por outros. Em outras ocasiões, tenta-se aplicar as teorias de nomeados autores 

estrangeiros à realidade brasileira. Não que seja equivocado empregar teorias 

construídas em contextos diferentes daqueles onde se pretende aplicá-las, mas a 

mimese, a imitação do estrangeiro é uma narração que depende de um saber 

preexistente e que não depende do contexto no qual será aplicado. A mudança desse 

estado de coisas é o primeiro passo para sua transformação e para adequação dessas 

ideias. 

Em um ambiente marcado pelo praxismo e pela carência de metodologia 

própria, a Filosofia645 e a Economia buscaram, cada uma a seu modo, formas de 

explicar a realidade. Se a Filosofia busca elaborar respostas para a justificação do 

                                                           
645 Não se pode ignorar a importância da literatura como quadro explicativo da realidade. Neste sentido, 
na obra “Ficções de fundação: os romances nacionais da América Latina”, Doris Sommer conta que “O 
guarani [de José Alencar] é uma alegoria para o Governo de Conciliação que pôs fim à independência 
tanto de Portugal quanto da Inglaterra e fez do Brasil um império verdadeiramente autônomo. [...]. [Na] 
cena final de Alencar, [...] os amantes são arrastados por enchente desvatadora, provavelmente para 
repovoar o mundo com uma nova raça e, com isso, aperfeiçoar a história de Noé”. Em outro trecho, a 
autora escreve: “Os casamentos políticos e culturais que Dom Pedro realizou produziram um Brasil 
conflituoso, porém, ainda promissor, tão promissor quanto Moacir, filho de Iracema [o texto alude à 
Iracema, de José de Alencar]. Ainda que a conciliação política fosse apenas um sonho, como Alencar 
parece estar dizendo, não precisamos supor que se acorda de um sonho de mãos vazias.[...] Alencar e seus 
leitores se deparam com Moacir, com muitos Moacires, Iracemas e Peris; eles são a prova de que a ficção 
não é exatamente irreal.  SOMMER, Doris. Guarani e Iracema: um indigenismo de duas faces. In: 
SOMMER, Doris. Ficções de fundação: os romances nacionais da América Latina. Belo Horizonte: 
Editora da UFMG, 2004, cap. 5, p. 197; p. 200 - 201. 



275 

 

Direito, a Economia precisa da precisão e comprovação empírica. Conforme já dito, se o 

valor principal da primeira é a justiça, o da última é a utilidade. 

Atualmente, a introdução de “Direito e Economia” em cursos de graduação e 

pós-graduação em Direito em nosso país é um convite, ao pensar sobre o projeto 

acadêmico (inclusive a agenda de pesquisa), que a disciplina de Direito e Economia 

pode sugerir ao Brasil. Aspecto a destacar é que a inserção da matéria enfrenta 

dificuldades de, pelo menos, dois tipos na Academia. São eles: 1. os movimentos 

interdisciplinares ensejam o risco de serem tomados por uma ideia de grandeza, um 

devaneio relacionado à suposta existência de respostas definitivas para um amplo 

espectro de problemas. Muitas vezes, para conquistarem seu espaço na academia - e na 

política -, tais movimentos superestimam suas potenciais contribuições e subestimam 

seus limites; 2.  A interdisciplinariedade é complexa, e seu estudo exige profunidade, 

que nem sempre se pode alcançar. As tentativas de introdução do estudo interdisciplinar 

nos cursos de Direito são freqüentemente realizadas sem o nível sofisticação (ou de 

cuidado) necessário, e, assim, corre-se o risco de vulgatas (ou mesmo grotescas, do tipo 

“receita de bolo”), obscurecendo a real utilidade do estudo.646 É por isso que a 

interdisciplinariedade às vezes anda próxima do charlatanismo intelectual. 

Diante disso, qual seria o projeto acadêmico da disciplina de Direito e 

Economia? Aqui é possível traçar algumas pistas. São elas: 

a) aprofundar a discussão sobre as opções institucionais disponíveis, trazendo os 

efeitos de cada opção para o centro do debate;  

b) apontar os incentivos postos pelas instituições jurídico-políticas existentes, de 

modo a identificar interesses dos diversos grupos, inclusive daqueles sub-

representatados no processo político representativo; 

 c) repensar o papel do Poder Judiciário, de modo que esse se encaixe nos 

sistemas modernos de formulação de políticas públicas, mas tendo em conta que o País 

já possui uma tradição jurídica; 

d) enriquecer a gramática jurídica, oferencedo novo ferramental conceitual que 

ajude os estudiosos, os profissionais, e os pesquisadores em Direito a enfrentar dilemas 

normativos e interpretativos. Nessa direção, a disciplina de Direito e Economia pode 

apontar novos caminhos para pesquisa em Direito no Brasil, aumentar a transparência 

                                                           
646 SALAMA, Bruno Meyeroh. O que é “Direito e Economia”? Disponível em: 
 http://revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/viewFile/2793/2033. Acesso em: 4 set. 2017. Adaptado. 
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do trato das instituiçoes jurídico-políticas e contribuir para o aperfeiçoamento 

democrático.647  

Hoje, a pesquisa em Law and Economics convida a uma ampla reflexão sobre a 

inserção dos institutos jurídicos em contextos de políticas públicas, e, igualmente, à 

pesquisa interdisciplinar. Em países em desenvolvimento como o Brasil, o emprego 

eficiente dos recursos existentes deve ser uma prioridade nacional. Para enfrentar seus 

problemas, a sociedade brasileira precisa de instrumentos jurídicos eficientes, que 

fomentem as atividades produtivas, a resolução de conflitos de forma pacífica, a 

democracia, a livre iniciativa, a inovação, e a redução da corrupção e da burocracia, do 

desperdício e da probreza. O estudo dos incentivos postos pelos institutos jurídicos faz 

parte desse esforço, e os estudiosos do Direito podem e devem tomar parte nessa tarefa. 

Entre a abstração da lógica da eficiência técnica e o formalismo do Direito há 

formas muito reais de desigualdade social, de miséria e abundância, entendidas não 

apenas por seus aspectos monetários, mas também pela ausência de acesso e da 

impossibilidade de desenvolver capacidades, que terminam por desaguar na cisão entre 

a ética econômica e a moralidade jurídica: a primeira se degrada em moral do interesse 

e da eficiência, a última é exilada pela abstração da lei ou capturada pelo oportunismo 

de disputas políticas.  

O encontro do Jogo com as Regras, ou seja, do poder econômico com o 

ordenamento jurídico tem em Richard Posner um dos seus principais autores. Ele 

propõe quatro critérios de classificação das leis, tendo em vista o poder econômico. Em 

primeiro lugar, estão as leis de interesse geral, como aquelas que buscam corrigir ou 

mitigar falhas do mercado, como por exemplo, a legislação antitruste. Trata-se de norma 

de caráter geral porque alcança a Economia como um todo, e qualquer agente 

econômico pode ser protegido por essa legislação.  Em segundo lugar, estão as leis que, 

ainda que gerais, buscam objetivos específicos. Exemplo seriam leis que estabelecem 

distribuição de renda. Na sequência, estão leis que têm repercussão econômica, mas seu 

contexto não é econômico, tais como o limite de segurança nas rodovias e os critérios de 

acesso a espetáculos. Por último, estão as leis que protegem determinados interesses 

econômicos, o que não dizer que sejam esses imorais ou ilícitos, como por exemplo, o 

aumento ou a redução de tarifas aduaneiras. 

                                                           
647

 SALAMA, Bruno Meyeroh. O que é “Direito e Economia”? Disponível em: 
 http://revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/viewFile/2793/2033. Acesso em: 4 set. 2017. Adaptado. 
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 Essas legislações poderiam ser interpretadas de modo ampliado ou restritivo, o 

que depende, basicamente dos benefícios. Assim, uma lei geral e de interesse geral deve 

ser ampliada; e à medida que muda de escala (gradação), a interpretação deve ser 

restringida. De outro modo, se a lei diz respeito a um grupo de interesse (inter esse) ou 

lobby específico que beneficie a maioria, a interpretação deve ser ampliada. Certo é que 

a presença do poder econômico se faz presente na construção legislativa, seja por meio 

do interesse, seja por meio do suborno, o outright bribery de que falam os 

estadunidenses, mas que não é examinado neste estudo. 

É evidente que se um agente econômico não conseguir seus objetivos com o 

quadro institucional e legal existente, ele tentará influenciá-lo e, se possível, capturá-lo. 

E esse risco não pode ser negaceado por uma teoria do Direito que se pretenda 

adequada. 

Dito isso, não basta o devido processo legal, mas o modo de produção do devido 

processo legal (due process of law making), pois se uma lei diz respeito aos interesses 

de um grupo específico, é necessário que ele seja ouvido; do contrário, haveria uma 

falha na elaboração da lei.648  

Se as pessoas devem ser responsáveis umas pelas outras, o que não elimina sua 

autonomia, é mister incentivar a associatividade e a maturidade cívica, o que enseja a 

criação de uma sociedade de confiança, mas isso requer mudanças estruturais. 

Ao traçar uma sociologia do conhecimento dos grupos de pesquisa de Law and 

Economics nos Cursos de Direito no Brasil, é difícil identificar o estado da arte da 

discussão entre Direito e Economia no País.  

Nessa perspectiva, a falta de comprometimento dos currículos dos Cursos de 

Direito com a Economia tem procedência diversificada, o que aponta para os problemas 

das relações entre ambos. De um lado, a teoria da norma jurídica; do outro, a teoria do 

valor. É imprescindível e vital um redimensionamento de tais relações, de modo que 

transforme o ensino da Economia Política em um novo ponto de partida para um 

saudável diálogo entre as áreas, que supere a abordagem econômica como algo separado 

e alheio ao Direito. Essa situação disfarça uma concepção equivocada do Direito. A 

máscara cai quando se percebe o Direito Privado como uma forma de circulação e de 

                                                           
648 NUSDEO, Fabio; MAGLIANO, Raymundo; FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Primeiro encontro: 
poder econômico - o jogo e as regras. In: FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio; SALOMÃO FILHO, 
Calixto; NUSDEO, Fabio. Poder econômico: direito, pobreza, violência, corrupção.  Barueri: Manole, 
2009, p. 6 -7. (1 - 10- texto integral). 
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produção de riqueza, tomando o Código Civil o aspecto de molde jurídico do 

capitalismo, ou quando juristas administrativistas tratam as políticas públicas como 

sucessão de atos administrativos, e não como um conjunto articulado e dinâmico 

organizado em torno de finalidades previamente a articuladas a meios, o que impõe 

limitações ao entendimento de que as políticas públicas são planos de ação para serem 

eficazes e efetivos.649 

A oposição a esse estado de coisas é igualmente problemática. Propor a assepsia 

do Direito Privado representa o abandono do Direito exclusivamente à técnica, após 

fazê-lo adotar uma imagem científica e racional. Em outras palavras, torna-o um poder 

instrumental, o que reforça o despreparo dos juristas para lidar com questões 

econômicas. De outra ponta, administrativistas - para ficar somente com esses exemplos 

-, não acompanham as discussões sobre formas, funções, alternativas e aprendizado 

institucional por considerarem que se trata de um campo disciplinar alheio à sua área de 

conhecimento. 

A mudança dessa situação requer a articulação do Direito não só com questões 

econômicas, mas uma articulação que reconheça sua complexidade em um mundo em 

permanente transformação. 

Talvez a relação entre Direito e Economia seja tão difícil como a relação entre 

política e liberdade. Além disso, a formação econômica do jurista é frágil, sendo 

comumente estudada no início de curso de graduação, geralmente, com a denominação 

de “Economia Política”. Nas palavras de Tércio Sampaio Ferrraz Jr,650 só nos anos 1990 

foi que a temática do Direito Econômico começou a ganhar importâncias nas 

instituições de ensino superior.  

Quase como uma fênix renascida, a Economia Política poderia exercer uma 

função formadora e não apenas pedagógica, na medida que propicia elementos para uma 

emancipação do sujeito - de conhecimento do mundo e do ser,651 imbricando-se a um 

projeto que levará os cursos de Direito de um ambiente normativo rarefeito para a 

                                                           
649 COUTINHO, Diogo R. O direito nas políticas públicas. Disponível em: 
http://www.fd.unb.br/images/Pos-
Graduacao/Processo_Seletivo/Processo_Seletivo_2016/Prova_de_Conteudo/14_05_12_15O_direito_nas_
politicas_publicas_FINAL.pdf. Acesso em: 27 set. 2018. 
 
650

 Entrevista de Tércio Sampaio Ferraz Jr à Revista Getúlio. Disponível em: 
http://www.terciosampaioferrazjr.com.br/?q=/publicacoes-cientificas/127. Acesso em: 20 jan. 2019. 
651 CANDIDO, Antônio. A literatura e a formação do homem. Ciência e Cultura, São Paulo, v. 24, n. 9, p. 
806, set. 1972. 
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referência concreta que amplie o horizonte temático do Direito e que incorpore uma 

linguagem e práticas inovadoras. 

Se à Economia não caiba disputar uma fatia do mercado jurídico (embora este 

sofra com a concorrência de outros sistemas, como o político e o moral), ela justifica 

sua existência nas instituições de ensino por ocupar uma função determinada na vida 

jurídica acadêmica: orientar a formação do estudante. Ressalte-se que isto não implica 

uma abordagem econômica específica, mas a compreensão de um conjunto de normas 

de comportamento e decodificação do mundo circundante, integrando e adequando o 

futuro profissional do direito a esse conjunto. 

De outro turno,652 a relação entre Direito e Economia pode ser profícua e efetiva 

do ponto de vista normativo, quer esse estudo seja desempenhado pelas universidades, 

quer ele seja empregado por quem exerça uma função mais prática do Direito e que 

esteja pouco preocupado com “as discussões altas”, como Posner afirma ser o trabalho 

da Filosofia Geral e Jurídica, pois esse estudo fornece meios para a difícil tarefa da 

subsunção, por pretender deixa-la cada vez menos lógica e mais pragmática. 

Assinale-se que o papel do juiz se agigantou: é de fácil constatação que os 

institutos nodais do viver civil, fora das dificuldades criadas por um legislador muito 

lento e desatento, tiveram e estão tendo formação judicial (e também doutrinal): o 

exemplo da responsabilidade civil, espelho fiel das atuais perturbações com suas 

fronteiras extremamente móveis, apresenta-se realmente como emblemático.653  

Paralelamente à baixa previsibilidade decisória do Direito, o enfraquecimento da 

segurança jurídica resulta na perda da força normativa do Direito perante a sociedade, 

abrindo espaço para que outros sistemas (econômico, político, moral, entre outros) 

tomem espaço de modo oportunista pelo fato de não mais confiarem nas respostas 

jurídicas, passando a atuar por si mesmos.654 

                                                           
652

 BORBA, Luiz Edmundo Celso. As raízes do experimentalismo no pensamento de Oliver Wendell 
Holmes Junior e o surgimento da tese de junção do direito com a economia na obra de Richard Posner. 
(Tese de doutorado). Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 2013. Disponível em: 
https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/11067/1/Tese%20Luiz%20Edmundo%20Borba.pdf. 
Acesso em: 8 abr. 2018. 
 
653 GROSSI, Paolo. História da propriedade e outros ensaios. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 111. 
 
654 THEODORO JÚNIOR et al. Novo CPC: fundamentos e sistematização. Rio de Janeiro : Forense, 
2016, p. 331. 
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A dificuldade de diferenciação do Direito baseado no código binário 

lícito/ilícito655 produz um ciclo vicioso quando, por exemplo, direitos (sobretudo os 

fundamentais) são tratados exclusivamente a partir de uma perspectiva utilitária de 

custo e benefício. O processo de tomada de decisão em Direito, diferentemente do 

campo econômico, não pode ser baseado apenas na escassez de um determinado bem. 

Se, do ponto de vista da Ciência Econômica as ações dos indivíduos são afetadas pelos 

incentivos, ou seja, dos custos e benefícios de uma conduta que devem ser empregadas 

de forma suficiente, o Direito deve estabilizar expectativas de comportamento 

(facticidade) cujas normas sejam produzidas de modo legítimo (validade).  Dessa forma, 

a decisão judicial não pode decorrer de uma escolha e, muito menos, de uma escolha 

baseada tão somente no custo de oportunidade, mas é necessário que ela seja consistente 

(em conformidade com o Direito Positivo) e fundamentada,656 considerando a existência 

de um direito fundamental à prestação jurisdicional adequada. 

Assim, na fundamentação decisória, o juízo deverá examinar todos os 

argumentos expostos nos autos e manifestar-se sobre eles de modo a conferir 

legitimidade decisória à decisão, não sendo admissível o “paradoxo de Arnaldo César 

Coelho”, pois, se a regra é clara, não seria necessário dispender tempo falando sobre ela. 

 

4.5 Constituição cidadã? Objeções teóricas e metodológicas à Law and Economics 

Para o que importa a este tópico, é mister examinar os obstáculos que se 

colocam à Law and Economics, de Richard Posner. Conforme foi mencionado na 

                                                           
655 Na importante advertência de Miguel Arjona, nem todo direito é de base aristotélica, razão pela qual 
nem todo sistema jurídico opera com uma visão binária (lícito/ilícito). O Common Law, por exemplo, 
trabalha com a técnica do balanceamento com base na lógica difusa do Direito Romano, que é funcional, 
mas nem sempre. “[El] Derecho Romano, máximo representante del Derecho jurisprudencial, no resolvía 
los casos mediante la lógica clásica o aristotélica, como hasta ahora se había considerado. En realidad, la 
lógica aplicada en el Derecho Romano era una lógica estoica (muy cercana a los paradigmas de la lógica 
computacional o difusa) que a diferencia de la lógica aristotélica, considera que dado que una premisa por 
definición es hipotética y no puede verificarse, el método de deducción silogística (de Aristóteles) no 
tiene razón de ser; es decir, el camino de lo general a lo particular mediante el silogismo es imposible. En 
la lógica estoica, los conceptos no tienen la relación de jerarquía y subordinación de la escuela 
aristotélica, basada em verdades universales y particulares. Aquí el pretor actúa, su punto de partida es 
incierto, y su lógica reversible. La lógica de los jurisprudentes romanos na era clásica sino relacional, y 
quizás por ello parezca que el Derecho postmoderno se romaniza”. ARJONA SÁNCHES, Miguel José. 
“El Derecho en red: una aproximación desde el Derecho Europeo”, Videtur Quod: anuario del 
pensamiento crítico, n. 2, 2010, p. 146-147; p. 149. 

656 THEODORO JÚNIOR et al. Novo CPC: fundamentos e sistematização. Rio de Janeiro : Forense, 
2016, p. 344. 
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introdução da tese, a expressão “Constituição Cidadã” é equívoca, pois o texto 

constitucional, em seu conjunto, está mais preocupado com a organização do Estado e 

dos poderes do que com os direitos de cidadania. Para comprovar a assertiva, basta uma 

consulta ao texto e aos seus dispositivos. Cerca de ¾ (três quartos) dos artigos dizem 

respeito à estrutura do Estado, e não à proteção de direitos fundamentais, o que pode 

percebido em uma leitura do texto constitucional. 

O complexo de formulações teóricas da Law and Economics, de Richard Posner, 

possui diferentes etapas e uma vasta gama de problemas teórico-práticos. Situando a 

discussão no pragmatismo jurídico, ele sustenta que a racionalidade é limitada e que 

uma abordagem prática dos efeitos decisórios é que deve ser levada em conta na análise 

de um caso. 

Não é possível concordar com tal acepção, porque isso lançaria o Direito em um 

completo casuísmo, pois, ainda que o comportamento do agente tenha um propósito 

racional, ou, nas palavras do autor, um propósito de “bom senso”, há uma limitação 

cognitiva nessa compreensão, porque ela inverte as relações de causa e consequência657 

estabelecidas na tradição filosófica ocidental ao sugerir que a abordagem deva ser feita 

por meio das consequências da decisão. De outro lado, se o conteúdo decisório possui 

um alto nível de incerteza em relação às consequências, em um contexto de 

jurisprudência de crise, mensurar seus efeitos é uma atitude estratégica de melhorar a 

situação atual, o que reduziria os custos ex post. Contudo, não se pode abrir mão do 

ponto de partida do princípio, de modo que a intercomunicação entreeles podem calibrar 

o ambiente institucional, tornando-o mais equilibrado. 

Portanto, as proposições da Law and Economics, de Richard Posner, não são 

uma panaceia para a resolução de todos os problemas de um país. Tampouco é panaceia 

a teoria dos princípios de Ronald Dworkin. Por si sós, essas teorias não asseguram a 

preservação de direitos fundamentais.  Essas discussões estão na ordem do dia, e o texto 

                                                           
657 Segundo Giovanni Reale: “Dissemos que a metafísica é apresentada por Aristóteles, antes de mais 
nada, como pesquisa das causas primeiras. Cumpre então estabelecer quais e quantas são essas “causas”. 
Aristóteles determinou que as causas devem ser necessariamente finitas quanto ao número e estabeleceu 
que, no que se refere ao mundo do devir, reduzem-se às seguintes (já entrevistas, embora confusamente, 
segundo ele, por seus predecessores): 1) causa formal; 2) causa material; 3) causa eficiente; 4) causa final. 
[...] se considerarmos, por exemplo, do ponto de vista estático, ele se reduz apneas à sua matéria (carne e 
ossos) ou à sua forma (alma). [...] contudo, se o consideramos de outro modo e perguntamos “Como esse 
homem nasceu? Quem o gerou? Por que se desenvolve e cresce?”, então duas outras razões ou causas são 
necessárias: a causa eficiente, ou motriz, ou seja, o pai que o gerou, e a causa final , isto é, o télos, ou 
escopo para o qual tende o devir do homem (a realização de sua essência). (grifos acrescidos). REALE, 
Giovanni. Introdução à Aristóteles. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012, p. 55 - 56. Causa e princípio, em 
Aristóteles é aquilo que condiciona. É interessante notar como esses conceitos tiveram repercussão no 
Direito moderno, em diferentes áreas. 
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se propõe a mapear as relações entre a Constituição de 1988 e a Law and Economics - 

de recorte posneriano -, ciente de que possui grande amplitude, com o propósito de 

estabelecer uma análise coerente, de modo a adensar a estrutura da tese. 

Em diferentes linhas teóricas, muitos estudos têm mostrado que a visão egoísta 

dos agentes não é, necessariamente, mais eficiente do que a colaborativa. Ainda que não 

se pretenda, neste espaço, trabalhar com esse problema, a eficiência que se busca, nos 

custos de transação, é a econômica. 

Fatores organizacionais e institucionais devem ser levados em conta na 

abordagem da Law and Economics, por meio de instrumental teórico interdisciplinar, 

que não se prende às amarras dos modelos estritos de eficiência econômica, mesmo 

porque a hipótese do comportamento humano, racional e interessado não é suficiente 

para explicar o conjunto de interações entre as pessoas em uma determinada sociedade. 

Nesse caminhar, a razão instrumental não pode ser o critério por excelência de 

realização de escolhas, sem considerar a legitimidade delas. Se for assim, o utilitarismo 

poderia ser uma justificativa para a lesão a direitos fundamentais (o que tem sido 

frequente em terrae brasiliae), com grave risco para o pluralismo e para a democracia 

representativa. Princípios e regras de direito não têm a mesma escala de metro de 

valores econômicos. Isso porque a razão do Direito é binária e prática; e, por mais se 

empreguem argumentos utilitários em construções legislativas ou em decisões judiciais, 

eles devem ser vistos com cuidado, pois a legitimidade delas não depende de uma 

maioria, mas quando alcança todos os que são concernentes a ela, de modo que nem 

legisladores nem juízes podem decidir o conteúdo com base apenas nas consequências, 

seja do provimento ou da sentença.  

Se, para a maioria das pessoas, o utilitarismo se relaciona a uma posição de 

simetria entre as diferentes hipóteses, sendo formal e neutro, é necessário ter cautela em 

relação a essa posição, visto que a utilidade individual e a pública devem ser 

coincidentes no sentido de que todos têm direito a uma igual consideração, de modo que 

a legitimidade do Direito passa pela proteção de direitos fundamentais, evitando 

concepções que forjem uma ditadura de maioria. 

Por isso, o utilitarismo é um critério fraco para a interpretação do Direito, pois, 

em nome de uma vontade realista de solução rápida, ignora a complexidade em nome de 

uma base numérica e quantitativa de análise. 

Ademais, a visão instrumental do utilitarismo nega a dignidade intrínseca do 

outro ao fazer do número um meio para obtenção de uma “última palavra”. Apesar 
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disso, na legislação vigente há um fundo utilitarista em lições que sustentam a 

finalidade do Direito na busca da paz e da estabilidade social, o que aponta para a 

permanência do consequencialismo, que se difunde, por exemplo, para as exigências de 

eficiência processual ou de administração da justiça, em uma ótica de custo e benefício 

que importa em uma teoria da justificação, e não da decisão.  Os efeitos colaterais do 

utilitarismo são consideráveis em todos os campos da vida humana, mormente ao 

Direito e à democracia representativa, tão combalidos nesses tempos de crise, o que faz 

do seu combate uma difícil tarefa. 

Cabe, pois, não só à comunidade jurídica, mas a todos os potencialmente 

afetados a preservação dos institutos jurídicos, que são o mote do desenvolvimento e da 

estabilidade jurídica que se pretende obter, para evitar os ruídos nas relações entre 

Direito e Economia, afastando os preconceitos economicistas que ora apostam nas elites 

e na aristocracia, ora no gerencialismo e na grande empresa, o que significa dizer que o 

conjunto da sociedade deveria adaptar-se ao sistema econômico.658 Tal questão só pode 

ser resolvida por uma mentalidade diferente da economia de mercado, pois os 

mecanismos econômicos não podem ditar as leis. Para tanto, as garantias institucionais 

da liberdade pessoal, que não se confundem com a de mercado, são indispensáveis para 

um “mundo novo”.659 

Hoje, é tarefa do jurista (mas não só dele) elaborar, para o tipo de Direito e 

Economia que a Constituição reclama as regras e instituições adequadas, sob pena de se 

operar o arbítrio do poder público, dos homens de negócios, de grupos de pressão e 

lobbies, o que sobrecarrega a sociedade de esforços inúteis e prejudica a criação e o 

consumo adequado das riquezas. 

Essa é uma questão decisiva, pois o arranjo governativo deve preservar e realizar 

os objetivos constitucionais, ou haverá uma aproximação com a sombra do cesarismo, 

que as maiorias, na hora das crises, reputam mais capaz de solver rapidamente os 

problemas do que os que os sistemas edificados ao longo da história constitucional do 

Ocidente e ensaiados entre os povos. 

                                                           
658POLANYI, Karl. Nossa obsoleta mentalidade de mercado. Disponível em: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3157009/mod_resource/content/1/Karl%20Polanyi%20.pdf. 
Acesso em: 4 out. 2018. 
 
659 É certo que essa afirmação não se sustenta em relação ao exemplo chinês.  
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Nesse sentido, a influência de importantes setores econômicos660 e grupos de 

interesse661 (mas não só deles) - tem estimulado uma vasta literatura e muitas perguntas.  

Como os interesses econômicos influenciam a representação política? Por quê? Essa 

revisão tangencia variáveis explicativas sobre o comportamento dos parlamentares, com 

a finalidade de fundamentar teoricamente o modelo explicativo proposto para esta tese. 

No Brasil ainda não há um trabalho em profundidade que discuta a questão do 

lobby e da atuação nas malhas do Estado.662 Considerando que há empresas 

                                                           
660 É inegável a influência de interesses econômicos, na representação política e na produção legislativa 
brasileira, que incluem em relação à atividade parlamentar, seis dimensões distintas: 1) o exercício de 
liderança dos partidos; 2) a adesão a Frentes Parlamentares de apoio a determinado setor; 3) a 
participação em comissões parlamentares; 4) o exercício do papel de relatoria de medidas provisórias; 5) 
a propositura de emendas a medidas provisórias; e 6) o voto em proposições legislativas específicas. 
Apenas para se ter uma ideia da influência do poder econômico na atuação parlamentar, quase 54% das 
180 (cento e oitenta) medidas provisórias editadas entre 2003 e 2014 tinham como objetivo beneficiar 
explicitamente determinado setor – as chamadas de “MPs Setoriais” – que foram relatadas por Deputados 
que receberam doações do mesmo setor nas eleições anteriores. Nota-se que esse comportamento atingiu 
seu ápice no período de 2007 -2010, e se manteve em patamares bem altos (acima de 60%) entre 2011-
2014660. Esses números indicam que a relatoria de medidas provisórias pode ser uma maneira que alguns 
deputados utilizam para retribuir as doações recebidas em suas campanhas. Afinal, do ponto de vista das 
empresas doadoras, ter um relator financiado por elas significa acesso privilegiado para fazer com que a 
medida provisória seja aprovada nas condições desejadas pelo setor. Em relação ao processo de 
aprovação do orçamento da União, que estabelece os gastos e as políticas, nos mais diversos setores, no 
ano anterior à sua consecução, os lobbies tomam parte na Comissão Mista do Orçamento, responsável 
pela elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é composta por 31 (trinta e um) deputados 
federais e 11 (onze) suplentes, totalizando 42 (quarenta e dois) parlamentares que decidem a elaboração 
política orçamentária nacional, sendo assediados por lobistas de empresas, ou, estabelecendo relações de 
troca entre eles, e, ainda, ensejando a prática de crimes. Por vezes, parlamentares se tornam “corretores” 
de interesses públicos que são privatizados em um cálculo de custo e benefício.    Ao analisar o arcabouço 
institucional que governa o funcionamento do presidencialismo de coalizão brasileiro, verifica-se que ele 
gera grandes oportunidades para lobbies e grupos de interesse no processo de concepção das normas e das 
políticas públicas no país. SANTOS, Bruno Carrazza dos. Interesses econômicos, representação política e 
produção legislativa no Brasil sob a ótica do financiamento de campanhas eleitorais. (Tese de doutorado 
em Direito). Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016, 218 p. Disponível em: 
http://leisenumeros.com.br/wp-content/uploads/2016/07/Bruno-Carazza-Tese-Vers%C3%A3o-Final.pdf. 
Acesso em: 31 maio 2018. 
 
661 “[...] a aglomeração de proprietários (e suas empresas) em grupos e consórcios, muitas vezes em 
parceria com atores governamentais, permite uma junção de forças para tocar projetos de larga escala e 
com prazo mais longo de maturação. Do lado negativo, [...] a entrada do governo em diversos círculos 
societários abre espaço para todo um jogo político influenciando as estratégias das empresas. Mais ainda, 
cria incentivos para empresários buscarem ativamente laços com atores governamentais como tática para 
obter recursos diferenciados (notadamente, capital público), vários tipos de proteção e outras vantagens 
não disponíveis a empreendedores menos conectados. [Há] também os desdobramentos gerados por 
vários outros aspectos correlatos, incluindo laços políticos de firmas via doações de campanhas eleitorais, 
a estruturação de “pirâmides” societárias complexas (uma firma que é dona da outra, e assim 
sucessivamente), relações cooperativas entre grupos privados e conexões entre membros dos conselhos de 
administração das empresas. [Em] conjunto, essas dinâmicas evidenciam uma intrincada rede de laços, 
implícitos ou explícitos, criados entre atores privados e nutridos na sua interface com o Estado”. 
LAZZARINI, Sérgio Giovanetti. Capitalismo de laços: os donos do Brasil e suas conexões. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2011, p. 34-35. 
 
662 SILVA, Moacir Nunes e. A geopolítica da economia mafiocontemporânea. (Tese de doutorado em 
Geografia Humana.) Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. São Paulo, Universidade de São 
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especializadas em empreendimentos lobistas, bons contatos e a informação pioneira são 

condições indispensáveis para sua realização, porque, ao conhecer a movimentação dos 

governos, seja em nível municipal, estadual, distrital ou federal, é possível identificar as 

demandas, o que envolve a construção de rodovias, escolas, hospitais, entre outras, o 

que lhes permite vencer licitações.663 664 

Além disso, políticos tomam decisões levando em consideração os objetivos de 

seus financiadores de campanha, o que encontra sistematização em diversos trabalhos 

de Ciência Política e Economia. Contudo, não há ainda no Brasil um trabalho 

jurídicoque discuta a questão em profundidade.665  

Há ainda a relevante questão de tentar descrever a institucionalização do Direito 

sob as lentes de um cientista político, de um economista ou de um sociólogo, que, ao 

examinar empiricamente a conformação das forças políticas pela ótica do Direito 

Público, especialmente do Direito Constitucional, pode conduzir a um equívoco teórico-

prático de mixagem entre facticidade, normatividade e efetividade, que põe a pique a 

autonomia do direito.666  

                                                                                                                                                                          

Paulo, p. 236. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-13072010-142557/pt-
br.php. Acesso em: 12 out. 2018. 
 
663SILVA, Moacir Nunes e. A geopolítica da economia mafiocontemporânea. (Tese de doutorado em 
Geografia Humana.) Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. São Paulo, Universidade de São 
Paulo, p. 236. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-13072010-142557/pt-
br.php. Acesso em: 12 out. 2018. 
 
664 A Secretaria de Direito Econômico, órgão que era vinculado ao Ministério da Justiça, e que foi extinta 
pela Lei 12.529/2011, tinha como atribuição a análise concorrencial, investigação e apuração de 
informações à ordem econômica. Informações referentes ao ano de 2007 dava conta de que uma em três 
compras públicas feitas pelo governo envolvia cartel, preços superfaturados e lobby. SILVA, Moacir 
Nunes e. A geopolítica da economia mafiocontemporânea. (Tese de doutorado em Geografia Humana.) 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. São Paulo, Universidade de São Paulo, p. 234. 
Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-13072010-142557/pt-br.php. Acesso 
em: 12 out. 2018. 
 
665 Em profícua análise, Sérgio Lazzarini apõe: “Esse emaranhado de contatos, alianças e estratégias de 
apoio gravitando em torno de interesses políticos e econômicos é o que eu denomino capitalismo de laços. 
Trata-se de um modelo assentado no uso de relações para explorar oportunidades de mercado ou para 
influenciar determinadas decisões de interesse. Essas relações podem ocorrer somente entre atores 
privados, muito embora grande parte da movimentação corporativa envolva, também, governos e demais 
atores na esfera pública”. LAZZARINI, Sérgio Giovanetti. Capitalismo de laços: os donos do Brasil e 
suas conexões. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, p. 25. Apesar da visão negativa do autor sobre o papel das 
relações sociais em um contexto econômico, é preciso considerar que o Estado, por meio de seus agentes 
(no sentido amplo do termo) é um ator inserido no contexto social em um paradigma de complexidade. 
 
666 CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Teoria da Constituição. Belo Horizonte: Initia Via, 
2012, p. 240. 
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Dessa feita, o texto constitucional de 1988 não ignora que as relações 

econômicas são mais uma questão de fato do que de direito, mesmo porque seria um 

devaneio modificar as regras e a estrutura do poder econômico do sistema capitalista 

por meio de normas constitucionais.667 Ainda que a Constituição se proponha à tarefa de 

expor um programa diretivo de mudanças, mas não de impulsioná-las, o Direito e, 

especificamente, o Direito Constitucional, reconhece ou combate determinadas 

situações de fato, transformando-as desde logo. A regulamentação de uma atividade 

econômica, por exemplo, abre uma perspectiva comercial que não ocorria antes do seu 

reconhecimento. Assim, o Direito não muda por si mesmo as relações econômicas, mas 

intervém nelas.  

Nesse sentido, a ascensão e a consolidação de uma economia global, de 

mercados regionalizados, a expansão das comunicações e da tecnologia foram fruto e, 

ao mesmo tempo, incentivadores de uma economia de mercado livre, em que a atuação 

privada na economia goza de prioridade.  

Contudo, o fenômeno da globalização se traduz na crise do Estado-Nação, que 

enfrenta dificuldades consideráveis para disciplinar a ordem econômica e alargar a 

compreensão do Direito, a par da reconstrução interna do Estado e na ordem 

internacional, o que requer um alargamento da concepção de Direito, de modo que sua 

afirmação em abstrato não implique sua negação concreta, sobretudo em países 

periféricos. 

Decorre daí a propensão dos agentes econômicos de reivindicar mais 

simplicidade processual, maior rapidez decisória e mais previsibilidade judicial, com o 

objetivo de reduzir os custos das transações, aumentar a fluidez dos negócios, equalizar 

oportunidades, facilitar os investimentos internacionais e gerar confiança entre os 

grandes investidores, por um lado, e de evitar tribunais lentos, excessivamente 

burocratizados e tecnicamente inaptos a reduzir sua interferência na regulação do meio 

ambiente, da defesa da concorrência, dos serviços públicos e dos mercados de crédito, 

de aluguel e de serviços privados, o que neutralizaria as incertezas jurisdicionais por 

meio de mecanismos decisórios mais flexíveis e dinâmicos, como a mediação, a 

conciliação e a arbitragem extrajudiciais. 

                                                           
667 Isto não impede que reformas constitucionais desfigurem uma Constituição.  Para tanto, bastar lembrar 
da Constituição Portuguesa de 1976, reformada, por emendas constitucionais que desfiguraram seu 
sentido original, ou, as reformas neoliberais que foram feitas à Constituição Espanhola, de 1978. 
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Parte desse ímpeto deve-se a organismos multilaterais de crédito, para cujo staff 

decisório nenhum país consegue crescer economicamente se não contar, entre outros 

fatores, com instituições judiciais capazes de tomar decisões previsíveis e formar uma 

jurisprudência uniforme em matéria de garantia da propriedade, exigibilidade contratual 

e responsabilidade civil. Mas não só isso. Há uma pressão pela reformulação do Direito 

Processual Civil, Penal e Tributário, com simplificação de procedimentos, diminuição 

de recursos, ênfase na oralidade e valorização da jurisprudência por meio da adoção de 

súmulas vinculantes e precedentes. Essas tendências decorrem da incompatibilidade 

existente entre a concepção de processo adotada pela legislação processual e a 

concepção de tempo prevalecente no processo decisório dos mercados 

transnacionalizados, especialmente os financeiros.668 

Parte-se da premissa que técnicas jurídicas direcionadas ao livre mercado podem 

ser utilizadas universalmente, e, ao combinar essas duas concepções teóricas, 

independentemente das especificidades de cada contexto social, os organismos 

multilaterais têm sugerido aos países periféricos uma agenda de reformas estruturais 

baseada nos seguintes pontos: a) proteção dos direitos de propriedade, ao cumprimento 

de acordos e contratos; b) eficiência gerencial dos tribunais, maior utilização dos 

precedentes; c) diminuição do número de trâmites burocráticos para a abertura e 

fechamento de empresas e rapidez na tramitação dos pedidos de falência; d) combate à 

corrupção e fortalecimento do sistema penal.669 Esses objetivos teriam como 

denominador comum a preocupação em estabelecer as condições institucionais para a 

redução dos custos de transação, com base na equívoca premissa de que, quando eles 

são baixos, o mercado é mais eficiente, o que favoreceria uma maior garantia aos 

                                                           
668 Neste sentido, o Código de Processo Civil Brasileiro, de 2015, contempla as expectativas de mercado 
quando prevê que: 1) ações judiciais com o mesmo objetivo poderão ser as suas teses jurídicas julgadas 
de uma única vez (incidente de resolução de demandas repetitivas); 2) ao extinguir e limitar recursos, 
encarecer a fase recursal e fixar multas quando o objetivo for atrasar a decisão; 3) os autos de processo 
serão julgados em ordem cronológica de conclusão e a lista de processos ficará disponível para consulta 
pública; 4) os tribunais devem criar centros judiciários de conciliação e mediação, com profissionais 
especializados; 5) para garantir a execução da sentença, o juiz poderá determinar a inclusão do nome do 
devedor em cadastros de inadimplentes; 6) administradores e sócios passam a responder com seus bens 
pelos prejuízos das sociedades com personalidade jurídica em casos de abusos e fraudes. SENADO 
FEDERAL. Conheça os principais pontos do novo CPC. Disponível em: 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2014/12/18/conheca-os-principais-pontos-do-novo-cpc. 
Acesso em: 10 jun. 2019. 
 
669

 FARIA, José Eduardo. Sociologia jurídica: direito e conjuntura. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 75. 
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direitos de propriedade e um “ambiente propício para os negócios”, por meio de 

tribunais capazes de proporcionar estabilidade e segurança aos agentes.670 

De outro lado, há o falso argumento de que, quando os custos são altos, como 

ocorre no Brasil, os investimentos são insuficientes, o mercado é ineficiente, os 

privilégios pessoais predominam, e o desenvolvimento econômico é lento ou nulo. Essa 

fala, que é muito comum no discurso político e mesmo em textos supostamente técnicos 

caracteriza a falácia da derrapagem671 ou “bola de neve”, pois as conclusões não se 

relacionam às premissas apresentadas. 

Além da objeção de caráter lógico, a defesa de redução dos custos em nome de 

possibilitar um aumento dos investimentos sofre outra objeção, qual seja, a de que todas 

as grandes potências têm defendido a liberalização e a abertura de mercados onde elas 

são fortes, porque ganham na livre concorrência, mas fecham seus mercados nos nichos 

em que não são competitivos. Um exemplo é a legislação de importação de alimentos 

dos Estados Unidos da América do Norte, que impede uma grande quantidade de 

exportações para manter sua agricultura. Ademais, essas potências só defendem o livre 

mercado quando têm condições de competir em superioridade.672 

São essas reformas que, alegadamente, sustentariam o apoio técnico prestado 

pela Agência Internacional de Desenvolvimento - AID -, mantida pelo governo dos 

Estados Unidos, quanto, principalmente, da abertura de linhas de financiamento pelo 

BIRD e pelo Banco Mundial para a reforma dos sistemas jurídicos, para a 

informatização e melhoria da infraestrutura dos serviços judiciais e para denominada 

“transformação do conhecimento, habilidade e valores” dos magistrados e promotores 

de países periféricos, principalmente os da América Latina, cujas instituições de direito 

são de origem romano-germânica. Ressalte-se, entretanto, que o problema não diz 

respeito à tradição jurídica herdada dos referidos Estados Nacionais, já que a Alemanha 

e a França, apenas para citar essas duas, são grandes potências globais. 

Nesse âmbito, ainda em 1996, o Banco Mundial publicou o Documento Técnico 

319, nominado O setor Judiciário na América Latina e no Caribe: elementos para 

reforma, que trata de orçamento, de gestão de acervo, de meios alternativos de 
                                                           
670

 FARIA, José Eduardo. Sociologia jurídica: direito e conjuntura. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 74. 
 
671 Essa falácia afirma que um evento deva ocorrer, então outros eventos prejudiciais irão. Não há prova 
que os eventos prejudiciais são causados pelo primeiro evento. Disponível em: 
http://www.martinsfontespaulista.com.br/anexos/produtos/capitulos/248209.pdf. Acesso em: 11 jun. 
2019. Adaptado.  
 
672 Em conformidade com a pertinente análise de Miguel Arjona Sánchez. Notas de aula. 
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resolução de conflitos, de nomeação de juízes e de sistema disciplinar, o que foi feito 

por meio da Emenda Constitucional n. 45, de 2004.   

Isso coloca uma série de problemas: como pode uma instituição, sediada no 

exterior, estabelecer critérios de reforma do Poder Judiciário acolhidos no Brasil? Não 

se quer, com isso, acusar a alteração de imperialista, mesmo porque as mudanças 

melhoraram o sistema de prestação jurisdicional, no sentido de sua acessibilidade e 

produtividade. Contudo, em relação a ambas há questões não resolvidas. Exemplos: É 

possível que a abertura e fechamento de comarcas sejam feitas com base em critérios 

utilitaristas? Deve-se privilegiar a produtividade, a quantidade estatística dos julgados 

em detrimento da qualidade? Como compatibilizá-las? 

Em novembro de 2017, o Banco Mundial publicou dois relatórios: Um ajuste 

justo: análise da eficiência e equidade do gasto público no Brasi l673 e Políticas de 

apoio às empresas no Brasil: grandes gastos, pouco impacto.674  

No primeiro relatório afirma-se que o erário brasileiro tem mais despesa do que 

receita e que o benefício imediato é de políticos, empresários e servidores públicos, que 

são os de maior poder aquisitivo, em prejuízo da coletividade. Propõe um ajuste no 

tamanho e no custo do Judiciário. Além disso, sugere uma mudança de postura nesse 

poder, que deveria observar, em suas decisões, o conjunto do orçamento público 

nacional. De novo, volta-se a indagação: pode uma instituição estrangeira definir 

critérios de reforma de instituições brasileiras? E mais: qual o preço de uma democracia 

representativa? Talvez esse debate também possa incluir outras questões que não podem 

ser subestimadas, como a problema da política de juros e de sua destinação.  

Se um Judiciário e Ministério Público devem ser prestigiados, eles não podem 

ser alheios ao poder político estabelecido pelo voto. Ocorre que os servidores públicos 

(em sentido lato) diferentemente de empresários ou políticos, ingressam no serviço 

mediante concurso público e têm direito adquirido, não sendo possível admitir, em tese, 

a redução de seus subsídios. Diante desses apontamentos, indaga-se: qual o custo 

                                                           
673 BANCO MUNDIAL. Um ajuste justo: análise da eficiência e gasto público no Brasil. Volume I: 
Síntese. Nov. 2017.  
Disponível em: http://documents.worldbank.org/curated/en/884871511196609355/pdf/121480-
REVISED-PORTUGUESE-Brazil-Public-Expenditure-Review-Overview-Portuguese-Final-revised.pdf. 
Acesso em: 8 mar. 2019. 
  
674 WORLD BANK. Business Support Policies: large spending, little impact. Disponível em: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/458011511799140856/pdf/121668-REVISED-Brazil-Public-
Expenditure-Review-Business-Support-Policies.pdf. Acesso em: 8 mar. 2019. 
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aceitável para a sociedade? Essa é uma questão central e que precisa ser debatida 

publicamente.  

Ainda que não se possa responder adequadamente às perguntas, talvez o 

problema não seja de arquitetura institucional, mas a presença de pouca racionalidade 

institucional, o que pode ser exemplificado pelo Relatório do Banco Mundial - Políticas 

de apoio às empresas no Brasil: grandes gastos, pouco impacto, segundo o qual as 

isenções tributárias a empresas privadas custaram 3% do Produto Interno Bruto - PIB - 

em 2015, perfazendo cerca de R$170 (cento e setenta) bilhões de reais, sendo R$70 

(setenta) bilhões de reais destinados aos “campeões nacionais”, como a JBS S.A, a 

maior processadora de carnes do mundo,675 envolvida em escândalo de subtração de 

dinheiro público. Esses volumes de recursos contrastam com o programa de 

transferência de renda do Bolsa Família, que custou cerca de R$3 bilhões no referido 

ano. Desse modo, tem razão o Banco Mundial quando afirma que o Brasil emprega 

inadequadamente recursos públicos. A questão é se não são os brasileiros que devem 

cuidar disso.  

Conforme já exposto, a atuação estatal, seja positiva ou negativa, demanda 

custos; e, como são direitos exigíveis judicialmente, não é possível pensá-los apenas em 

termos principiológicos ou pragmáticos, pois isso seria amputar a teoria do direito e o 

sentido da prestação jurisdicional. Tampouco se trata de uma ascensão política do 

Judiciário, que teria a tarefa de definir o orçamento do Estado. Nesse ponto é que hora 

de dar adeus aos filósofos políticos do século XVIII, particularmente a Montesquieu676. 

Isso porque nenhum outro campo de pesquisa é tão intensamente dominado por um 

único pensador, que é do século XVIII. Em que pese sua importância, os teóricos do 

século XVIII não tinham noção de desenhos institucionais, diálogos sociais, law and 

economics, teoria dos princípios contemporâneas, avaliações de impacto e técnicas 

burocráticas específicas, entre outros. E, mesmo assim, ele é seguido sem maiores 

questionamentos, como se fosse possível compreender adequadamente o paradigma da 

complexidade com base no equilíbrio tripartite dos poderes.677 

                                                           
675 Jornal O Globo. 29 de março de 2018. Disponível em: 
 https://oglobo.globo.com/economia/negocios/jbs-continua-interessada-em-abertura-de-capital-nos-eua-
apesar-de-escandalos-22539342. Acesso em: 9 mar. 2019. 
 
676 ACKERMAN, Bruce. Adeus Montesquieu.  
Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/18909/17652. Acesso em: 16 
mar. 2019. 
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 ACKERMAN, Bruce. Adeus Montesquieu.  
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Hoje, há novas formas institucionais que não podem ser categorizadas na 

classificação tradicional, e essas novas unidades têm desempenhado uma função cada 

vez mais relevante no mundo contemporâneo. Por isso, um entendimento de suas 

características678 está a exigir um modelo policêntrico, que possa responder aos novos 

desafios, em uma nova concertação de poderes; e sugere-se que atuação do Judiciário 

seja, necessariamente, multiprofissional, mesmo porque, como já foi mostrado, no chão 

da vida esse poder lida com temas muitos complexos.  

A esta altura, indaga-se: a Law and Economics é compatível com a Constituição 

de 1988?  A resposta é: sim e não. Sim, caso a Law and Economics conjugue a 

preservação de direitos fundamentais com eficiência jurídico-normativa, por exemplo, 

na análise de impacto legislativo, exposta no Capítulo 1, quando se discutia acerca da 

resiliência do Direito. Nada obstante, ela pode ser compreendida em um viés 

estritamente economicista ou na hipótese de um pragmatismo que mede as 

consequências, sem considerar a importância dos princípios.  

Nesse passo, tem razão Luana Heinen679 quando afirma que a Law and 

Economics, de Richard Posner, se liga à ideia de equilíbrio de mercado, de eficiência 

econômica e de racionalidade individual. No entanto, diferentemente do que a autora 

sugere, a proposição do estadunidense não é uma generalização irrealista, mas está 

assentada no pragmatismo. As expressões realismo e pragmatismo podem parecer 

sinônimas, mas há uma diferença sutil entre elas.  

Há duas acepções de pragmatismo descritas por Nicola Abbagnano: 680 

[...] O [Pragmatismo] metodológico não pretende definir a verdade ou a realidade, mas 
apenas um procedimento para determinar melhor o significado dos termos. [...] Assim, a 
regra para atingir o último grau de clareza na apreensão das ideias é a seguinte: 
Considerar quais são os efeitos que concebivelmente terão o efeito prático que 
atribuímos ao objeto da nossa compreensão. [...] O princípio dessa regra metodológica é 
que “a função do pensamento é produzir hábitos de ação”.  

                                                                                                                                                                          

Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/18909/17652. Acesso em: 16 
mar. 2019. 
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 ACKERMAN, Bruce. Adeus Montesquieu.  
Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/18909/17652. Acesso em: 16 
mar. 2019. 
 
679 HEINEN, Luana Renostro. A Análise Econômica do Direito de Richard Posner e os pressupostos 
irrealistas da economia neoclássica. Disponível em:  
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=991c0955da231335. Acesso em: 14 mar. 2019. 
 
680 ABBAGNANO, Nicola. Pragmatismo. In: ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. São Paulo: 
Martins Fontes, 2003, p. 784 – 785. 
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[...] o [Pragmatismo] metafísico[...] procura evidenciar a dependência de todos aspectos 
do conhecimento (ou do pensamento) em relação às exigências da ação, portanto em 
relação às emoções em que tais exigências se concretizem.   
 

Peirce distingue duas versões de pragmatismo, assim caracterizadas: o 

pragmatismo metodológico é concebido como uma teoria do significado; o 

pragmatismo metafísico é uma teoria verdade e da realidade.681 Já o pragmatismo 

metafísico é sustentado por William James e Friedrich Schiller e consiste em reduzir a 

realidade à utilidade, à realidade a espírito.682  

A teoria de Richard Posner parece se adequar melhor a uma visão de 

pragmatismo metafísico, de William James. Trata-se, assim, de uma teoria jurídica que 

não se confunde com a superada ideia de maximização ou escassez, visto que o próprio 

autor se encarregou de refutá-la em obra dos anos 1990, conforme apresentado no 

capítulo 2, substituindo-a pela noção de pragmatismo. 

Não obstante, Luana Heinen683 tem novamente razão ao alegar que há um risco 

de que essa teoria desemboque em uma visão economicista para o Direito, em que pese 

haver certo alinhamento das proposições de Richard Posner com a perspectiva 

keynesiana a partir de 2009 - 2010. 

Essa revisão teórica em que Richard Posner passa de defensor do “novo 

liberalismo” para o keynesianismo está a dever uma reformulação teórica das 

proposições da sua Law and Economics, pois subscrever a teoria de John Maynard 

Keynes, ressaltando a importância de regulamentar o setor financeiro da economia e o 

papel do banco central nessa regulamentação, significa mudar os pressupostos da 

abordagem que tem sido focada na microeconomia, passando a cuidar de aspectos 

macroeconômicos.  

Compreende-se, assim, o relativo êxito da Law and Economics de Richard 

Posner. Atualmente, a Law and Economics é uma disciplina integrada à educação 

jurídica estadunidense, sendo responsável pela transformação do modo pelo qual 

professores pensam suas matérias e a apresentam aos estudantes, razão pela qual se trata 
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 ABBAGNANO, Nicola. Pragmatismo. In: ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. São Paulo: 
Martins Fontes, 2003, p. 784. 
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da mais importante mudança na educação jurídica daquele país nas últimas décadas, o 

que não pode ser subestimado pela análise. 

A Law and Economics pretende conjugar análise legislativa com pesquisa 

econômica, criar e gerenciar dados exigidos pela pesquisa, fornecer assistência editorial 

adicional para periódicos, aumentar as bolsas de estudos para fora da Academia para 

particulares, agentes do Estado e organizações sem fins lucrativos, o que parece ser um 

fenômeno organizacional e intelectual sofisticado, ao qual a atividade intelectual de 

Richard Posner e outros membros de “Escola” conferiu alguma legitimidade ao 

movimento.  

É assim que o Instituto Coase-Sandor684 (atual denominação do projeto Law and 

Economics 2.0) 685 da Universidade de Chicago, fundado em 2011, sob a coordenação 

do Prof. Omri Ben-Shahar promove bolsas de estudo no campo “Direito e Economia” e 

um diálogo entre docentes de toda a Universidade, especialmente, dos Cursos de 

Economia e Direito para esboçar um projeto conexo com uma sociedade secularizada e 

comercial, que expressa o triunfo da “era do comércio”. 

Por força desse imperativo de realismo, a entidade atua em cinco frentes para 

aprofundar e ampliar o impacto do estudo de Direito e Economia no mundo. São elas: 1. 

A iniciativa globalização Direito e Economia; 2. Um programa de treinamento judicial; 

3. Apoio à experimentação entre Direito e Economia; 4. Um programa para promover 

pesquisa e ensino empírico conjuntos entre as faculdades de Direito, de Negócios e de 

Economia; 5. Um novo programa de Mestrado e Doutorado em Direito e Economia. 

O instituto tem patrocinado simpósios e conferências regulares que, ao longo do 

tempo, cobrem uma variedade de diferentes questões enfrentando uma infinidade de 

diferentes localidades globais. Algumas dessas conferências ocorrerem em países 

estrangeiros, com acadêmicos de Direito de Chicago viajando para participar, enquanto 

outros ocorrem em Chicago, com a presença de juristas estrangeiros que preferem, eum 

lugar da proclamação de princípios altissonantes, o valor dos resultados imeditados686.   

                                                           
684 Trata-se de um centro em Direito e Economia que abarca os principais periódicos da área, quais sejam: 
o Journal of Law and Economics, o Journal of Legal Studies, o Workshop Direito e Economia, bolsas de 
pós-gradução, professores visitantes, apoio à pesquisa em nível de gradução e pesquisa empírica. 
 
685 O texto é uma adaptação da apresentação do Projeto Law and Economics 2.0 na página eletrônica da 
Universidade de Chicago. Disponível em: https://www.law.uchicago.edu/news/law-and-economics-20. 
Acesso em: 15 mar. 2019.  
 
686 ARAÚJO, Fernando. Adam Smith: o conceito mecanicista de liberdade. Coimbra: Almedina, 2001, p. 
333. 
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Além de estabelecer seu próprio Instituto, a Faculdade de Direito é parceira do 

Instituto Gary Becker- Milton Friedman de Pesquisa em Economia, com o intuito de 

promover o fluxo de ideias e pesquisas entre professores da Faculdade de Direito e do 

Departamento de Economia. O propósito é examinar grandes conjuntos de dados para 

entender melhor o impacto das regras legais sobre o comportamento econômico e 

social, expandindo as fronteiras da área de direito e economia para que ela seja 

vanguarda do ensino e da pesquisa em direito e economia no século XXI. 

Após sucinta apresentação da proposta do Coase-Sandor, o que se evidencia é a 

dificuldade das universidades brasileiras, em geral refratárias a reformulações no 

sistema de ensino e pesquisa na área do Direito. Urge uma nova cultura de ensino e 

aprendizado não para imitar modelos estrangeiros, mas que possibilitem pensar os 

próprios problemas, que não são poucos. O objetivo geral poderia ser o estímulo a 

pesquisas e atividades que intensifiquem contatos de pesquisadores docentes e alunos 

com as correntes jurídicas mais significativas do país e no Exterior, para propiciar maior 

ligação do Direito com a sociedade e, supostamente, maior liberdade e igualdade 

cívicas. Certo, porém, é que ela espelha preocupações dominantes na atualidade. 

O exemplo estadunidense poderia servir para combinar não só experiências de 

disciplinas diversas, mas também de pesquisadores e profissionais de diferentes 

gerações que possam oferecer e avaliar possibilidades, criticar os descompassos, 

tornando o Direito mais sintonizado com as demandas do sistema de justiça. Essas 

múltiplas interconexões não significariam que haja uma opção impensada pelas 

proposições da Law and Economics de Richard Posner, mas ensaiaria uma aproximação 

dialógica entre diferentes teorias e tradições jurídicas.  

Talvez, o repensar o currículo poderia ser feito com base em duas linhas 

principais: uma matriz de ensino interdisciplinar e o incentivo à autonomia estudantil, o 

que poderia propiciar condições para a pesquisa, de modo que os alunos de Direito 

sejam capazes de trilhar os próprios caminhos. 

 

 

4.6 Fechamento 

Há, a respeito de Richard Posner, alguns equívocos. Posner cristaliza uma época 

e seu pensamento não cabe em uma caixa de ferramentas, visto que o estadunidense 

reconhece a complexidade dos problemas atinentes ao Direito. Ele supõe, 
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provocativamente, ser diferente de certos filósofos morais ao não pretender “fazer a 

cabeça” de ninguém,687 o que seria contrário à liberdade (autonomia) do sujeito. 

Seus livros teriam um pouco ética kantiana, de utilitarismo, de inconformismo 

social, de pragmatismo, de consequencialismo, de anti-teoria, de teoria, de política, 

direito, sociologia, economia, estudos feministas, teorias críticas, estudos raciais, teoria 

dos jogos, dentre outros.  

Depois de Posner, não é possível mais retirar o Direito da sua complexidade, e 

os juristas finalmente reconhecem seu ancoradouro ao admitirem a existência de 

diferentes cientificismos que têm predado o Direito, incluindo a ideia de “custos de 

transação”, pois, como diz Miguel Torga, “ao cabo, tanto pesa uma arroba de terra como 

uma arroba de filosofia688”, o que significa, que essa teoria, por si, não dá conta das 

questões, ainda que ela deva ser levada em conta, prioritariamente, no exame dos 

fenômenos jurídicos, na visão do autor estadunidense. 

Pois bem. Aqui não se pretende engrandecer o nome do autor nem retirar aquilo 

que ele não ofereceu em seus livros, mas mostrar sua importância, deixando escoar suas 

ideias, que se fizeram sentir sobretudo nos Estados Unidos da América, que até então 

(anos 1970) era enclausurado no método socrático de análise de decisões judiciais ou 

em uma visão de base filosófica e constitucional com pouco assento na realidade. 

                                                           
687 Trata-se de uma crítica aos “juristas acadêmicos”, que estabelecem, de alguma forma, uma 
aproximação entre a filosofia do direito e a filosofia moral ou, melhor ainda, colocam a teoria jurídica 
para dentro da teoria moral. Os alvos privilegiados de Posner (os “juristas acadêmicos”) são os seguintes: 
Ronald Dworkin, Charles Fried, Anthony Kronman, John Noonan e Martha Nussbaum.  
Ronald Dworkin certamente é aquele que aparece com maior frequência diante de sua artilharia 
pragmaticista. A concepção de moral que perpassa a obra de Dworkin é constantemente atacada por 
Posner. Na verdade, uma de suas pretensões básicas é realizar uma desmistificação do direito para libertá-
lo das amarras de qualquer teoria moral. ABBOUD, Georges; OLIVEIRA, Rafael Tomaz de Oliveira. O 
lugar da teoria no direito: um confronto entre Richard Posner e Ronald Dworkin. Disponível em: 
www9.unaerp.br/revistas/index.php/paradigma/article/download/144-157/756. Acesso em: 30 out. 2018. 
  
Ele [Richard Posner] parte do princípio de que o único motivo que move [as] pessoas é convencer todo 
mundo que elas estão certas – volta e meia ele afirma que a divergência comprova que a teoria moral 
fracassou. Sem dúvida, tanto na vida comum como quanto na filosofia ou jornalismo acadêmicos, é 
comum que as pessoas esperem convencer as outras, bem como a si próprias. Mas esse objetivo não 
esgota a questão da reflexão moral em momento algum, e muitas vezes nem  é parte fundamental dela.  
As pessoas reflexivas desejam convencer a si mesmas. Elas também querem convencer as outras pessoas, 
cujos interesses são afetados pelo que elas fazem, no sentido de que agem com integridade e por uma 
convicção que puseram à prova. Portanto, elas tentam explicar suas convicções de modo que indica serem 
elas fruto de reflexão, sinceridade e coerência, mesmo quando elas não têm esperança de converter os 
demais a essas convicções. DWORKIN, Ronald. O novo buldogue de Darwin. In: DWORKIN, Ronald. A 
justiça de toga. São Paulo: Martins Fontes, 2010, cap. 3, p. 113 - 114.  
 
688 TORGA, Miguel. Diário: v. I a IV. Alfragide: Dom Quixote, 1999, p. 23. 
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É preciso adiantar que Richard Posner não é um dogmático. Ele tem revisitado 

posições de distintos assuntos ao longo de sua trajetória intelectual e, por isso mesmo, é 

que se fala de Posner I, II, III e IV para sinalizar as diferenças entre eles (dentro da obra 

do mesmo autor).  

Para aqueles que discordam de uma discussão estritamente polarizada entre 

positivismo/pós-positivismo, parece certo que o Direito não se contenta com uma teoria 

descritiva, prescritiva; valorativa ou principiológica. De todo modo, uma teoria ou não 

teoria sempre suscita questões para aqueles que a inventam e que confiam nas suas 

próprias ideias, permanentemente submetidas ao crivo da crítica; mas, ao desistir de 

aprender, de perguntar e duvidar, o jurista deixa de sê-lo. É preciso, pois, atravessar 

ondas epistêmicas que separam diferentes áreas, sem falar, na necessidade de construir 

uma área comum. Muito há a fazer. 

É tarefa árdua examinar um problema em suas múltiplas dimensões. Forçoso 

também é destacar que uma discussão baseada no campo do “direito e economia”, de 

modo abstrato, dificilmente resistiria a uma análise empírica. É preciso ser atuante, pois 

de pouco importa a abstração sem a ação. E isso não é um chamado ao ativismo, mas ao 

chão da realidade.  

Como não pode ser diferente, cada geração de juristas tem a responsabilidade de 

navegar por novos mares. Isso não é nenhum complexo de épico689, uma suposta 

façanha a ser alcançada ou um compromisso político com determinadas ações, mas a 

urgência de compreender a profundidade da atual crise e sugerir alternativas.  

Richard Posner debate seu “pragmatismo”, interrogando condutas humanas 

como poucos juristas fizeram, não a partir de um modelo de razão teórica, como é 

comum, nas ex-colônias europeias, mas da razão prática, que não ignora a importância 

da técnica e da Filosofia, ainda que ele rechace a presença da última no raciocínio 

judicial. Nesse ponto é que sua teoria soçobra. Se é certo que não se deve esperar que 

julgadores sejam filósofos morais ou conhecedores de Filosofia, é igualmente razoável 

que, em um paradigma de complexidade, essa dimensão não possa ser esquecida, sob 

pena de se amputar o sentido do todo.  

Como bem diz o autor, a Sociologia, a Economia e a Psicologia deveriam ser 

mais consideradas pelos juristas; e relegá-las a um segundo plano é tropeçar na 

                                                           
689 A referência é a uma canção do músico popular baiano Tom Zé.  
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incerteza, pois a cada dia a vida em sociedade se torna mais complexa e pede novas 

formulações. 

Por estas plagas há tantas teorias que tentam examinar o Direito, seja de uma 

perspectiva jurídica ou interdisciplinar, quase de quantos sejam os autores que tratem do 

assunto. Outra indagação é: a que se deve, no Brasil, um aumento de interesse por 

estudos empíricos e interdisciplinares? Seriam às ideias fora do lugar? A um sintoma da 

crise da doutrina jurídica tradicional? À aplicação do Direito, pelos tribunais, 

considerando que o Judiciário se tornou, nos últimos anos, um relevante ator político? 

Bruno Salama690 argumenta que muitas são as instituições que incentivam a 

investigação empírica em Direito com o propósito de compreender a funcionalidade do 

direito posto, seja qualitativa ou quantitativamente, sendo que estudos em “direito e 

[...]” teriam ganhado força nos últimos anos. Diferentemente do que é sustentado pelo 

autor, isso não é uma debilidade que compromete a racionalidade do Direito, que é uma 

ideia que remete a uma espécie de porto seguro do direito oitocentista, mas abre o 

Direito à noção de complexidade, o que faz que se torne mais fluida a distinção entre o 

jurídico e o não jurídico. 

Esses são elementos que tornam difícil a compreensão do sistema. Ademais, a 

universidade tem-se tornado um espaço contramajoritário e de pouco interesse para o 

mercado, o que resulta em um afastamento crescente entre as faculdades de Direito e os 

escritórios de advocacia e as empresas de consultoria, assim como as atividades 

profissionais do âmbito universitário, que passam a ser regidas por regras e lógicas 

próprias. 

Hodiernamente, as instituições de Direito mais tradicionais seguem sendo 

importantes, nos cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), as 

leituras de autores alemães, franceses e, em menor monta, estadunidenses, ingleses, 

italianos, espanhóis e portugueses, em um provincianismo espiritual já antevisto por Eça 

de Queirós,691 em “Os Maias”: “Aqui se importa tudo. Leis, ideias, filosofias, teorias, 

assuntos, estéticas, ciências, estilos, indústrias, modas, maneiras, pilhérias, tudo nos 

vem em caixotes, pelo paquete. A civilização custa-nos caríssima, com os direitos de 

alfândega: e é tudo em segunda-mão; não foi feita para nós, fica-nos curta nas mangas.” 

                                                           
690 SALAMA, Bruno Meyerhof.  Estudos em direito, economia e desenvolvimento: micro, macro e 
desenvolvimento. Curitiba: Editora Virtual Gratuita, 2017, p. 209. 
 
691 QUEIRÓS, Eça de. Os maias.  Disponível em: https://www.livros-digitais.com/eca-de-queiros/os-
maias/94. Acesso em: 4 jun. 2018.  
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Lá, como aqui, a compreensão da realidade local fica subjugada a modelos estrangeiros, 

ainda que, no Brasil, essa perspectiva se sente mais intensamente, e, as tentativas de 

construção de um modelo próprio são tímidas, como por exemplo, a de Celso Furtado, 

nos anos 1960.  

Nesse passo, um passeio na história brasileira e no mundo do capital pode ser 

uma tentativa de compreender como foi possível a construção política do Brasil e por 

que o país é tão rico e desigual. Em que pese a crença de “ Deus ser brasileiro”, o povo 

é errático,692 errado? É aquele que não encontra seus problemas nem propostas para 

saná-los? 

Ora, na tradição política brasileira, o povo desconhece quase inteiramente que o 

chamem pelo nome, mesmo porque a noção expressa igualdade em um ambiente em 

que há muito pouco republicanismo. Frei Vicente do Salvador,693 o primeiro autor de 

uma “História do Brasil”, disse, por volta de 1620: “nesta terra andam as coisas 

trocadas, porque toda ela não é república, sendo-o cada casa”. Contudo, não se pode 

tributar a corrupção existente a eventos ocorridos há mais de trezentos anos, pois isso 

implicaria uma visão estática, seja da cultura ou da história, mas apesar disso, há 

problemas estruturais que são oriundos daquele período histórico e que não foram, de 

todo, vencidos, o que justifica parcialmente a asserção, que ecoa ainda hoje. 

O jurista de hoje, para não sucumbir diante da economia e do mercado, tem que 

ser um homem de ação. Mas qual ação? Ajudar a construir um mundo caduco, visto que 

o Direito positivado é um Direito do ontem que se reflete no hoje e no amanhã? Diante 

                                                           
692 Em outra perspectiva, José Rodrigo Rodriguez, na obra “Como decidem as Cortes? Para uma crítica do 
direito (brasileiro)” (FGV, 2013) escreve às páginas 11 e 12, que o direito brasileiro não é disfuncional e 
nem prejudica o desenvolvimento do país tendo em vista que a estrutura institucional do estado brasileiro 
possibilita a distinção entre direito e política, o que estabelece previsibilidade e condições de diálogo 
entre o Judiciário e a sociedade. No entanto, depende da pessoa dos juízes e possui baixo grau de 
racionalidade em relação à justificação decisória e baixo grau de reflexividade sobre seu desempenho, não 
por ser “atrasada” ou “inadequada”. Ele considera um equívoco defender mudanças no direito brasileiro 
que se proponham a “modernizá-lo”, partindo do pressuposto de que o país sob a égide de uma ordem 
jurídica arcaica ou atrasada em relação aos demais países ocidentais ou a algum “padrão” seja ele qual 
for.  A modernidade brasileira é esta, a que se encontra vigente. Um diagnóstico das instituições torna 
possível avaliar as vantagens e as desvantagens de possíveis reformas em nome de um modelo diferente 
de estado e de democracia; mas nunca em nome de uma “modernidade” única, normativa, que sirva de 
norte para nosso desenho institucional. A partir deste diagnóstico, ainda, torna-se possível também avaliar 
com mais precisão o significado do personalismo dos juristas e o caráter opinativo de nossa jurisdição e 
doutrina. Adaptado. 
 
693 SALVADOR, Frei Vicente. História do Brasil. Disponível em: 
 https://www.literaturabrasileira.ufsc.br/documentos/?action=download&id=44453. Acesso em: 4 jun. 
2018. 
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dessa constatação a lamúria ou a busca da formação do advogado estadista, típica do 

século XIX, não são factíveis. 

Não obstante, juristas e os economistas estão na proa da paisagem do mundo 

contemporâneo, mas muitos deles não sabem disso. Para tanto, eles precisam debruçar-

se sobre os problemas comuns e buscar programas comuns, fazendo dialogar suas 

linguagens e métodos, preservando seus processos, para propiciar o desenvolvimento 

tão esperado e sempre adiado.  

Nessa quadra do tempo, tratar o debate sobre “Direito e Economia” em um 

enquadramento do século XVIII, XIX, ou mesmo doséculo XX é subscrever uma 

compreensão superficial e reiterar um erro já repetido em outros momentos da 

história.694 

 

Síntese 

a) Apresentam-se cada vez mais corriqueiros, no dia a dia da solução de demandas, 

casos em que o ordenamento não fornece regra jurídica que permita a subsunção 

cartesiana do conflito de interesses posto ao deslinde às disposições prescritivas do 

ordenamento. 

b) A Law and Economics é capaz de fornecer ferramentas ao intérprete do Direito na 

solução de conflitos normativos, mormente na estimativa dos efeitos decisórios. 

c) Pela aplicação dos postulados da escolha racional e da necessária eficiência na 

decisão, a Law and Economics pode coadjuvar a tomada de decisões, fazendo com que 

o intérprete se aproxime ao máximo da correção de “justiça” das decisões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
694 Exemplo característico é a Crise da Bolsa de Nova Iorque, em 1929, a crise americana, em 2008, ou a 
brasileira, que se estende desde 2013. 
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5 CAPÍTULO 4  - AS OBJEÇÕES DE RONALD DWORKIN À LAW AND 
ECONOMICS 

 

O presente capítulo enfoca a teoria de Ronald Dworkin. Este autor foi escolhido 

para fazer um contraponto a Richard Posner em razão do reconhecimento do último em 

relação a uma das mudanças de posição de Posner, especialmente a passagem da 

eficiência como critério de riqueza, exposta no livro “A Economia da Justiça”, texto 

original de 1981, para uma visão pragmática, que começa a se formar nos anos 1990 e 

deságua na obra A problemática da teoria moral e jurídica, cuja edição em inglês é de 

1999.  

Pretende-se traçar um quadro genérico, mas, ainda assim, conceitualmente 

rigoroso, das proposituras de Ronald Dworkin em contraponto a Richard Posner, 

apontando as dificuldades e impasses existentes entre eles. 

Antes de iniciar a explanação, deve-se entender que Ronald Dworkin desenvolve 

uma linha de cognição adversa ao método de abordagem à Law and Economics em 

cinco frentes principais: a) a defesa da relevância da filosofia para compreensão do 

direito, enquanto que a Law and Economics toma como referência a economia, a 

sociologia, a psicologia e a antropologia; b) a controvérsia em torno do termo 

pragmatismo, compreendida de distintos modos por Ronald Dworkin e Richard Posner; 

c) ideia de que a justiça não pode ser reduzida à noção de eficiência econômica; d) a 

ideia de que o direito não dispensa a teoria, não é “bom senso”, que “é preciso levar os 

direitos a sério”, enquanto Richard Posner afirma que a análise de caso, requer, antes de 

mais nada, prudência; e) a concepção de que o direito não pode ser pensado com base 

nas consequências (Richard Posner), mas a partir dos princípios, com fulcro em uma 

parametricidade que racionalize e controle a decisão jurídica.  

Traçado os óbices entre as teorias, deve-se fazer uma reflexão sobre a filosofia 

jurídica de Dworkin. Seu trunfo é “o caráter hermenêutico da ciência do Direito e a 

necessidade [...] de uma atitude interpretativa para fazer oposição ao caráter descritivo 

do positivismo jurídico.695 Nesse argumento, Ronald Dworkin assumiria uma postura 

hermenêutico-crítica em relação ao direito como sistema e, ao assinalar que o direito 

                                                           
695KOZICKI, Katya. Conflito e estabilização: comprometendo radicalmente a aplicação do direito com a 
democracia nas sociedades contemporâneas. (Tese de doutorado em Direito). Florianópolis: Universidade 
Federal de Santa Catarina, 2000, p. 180. Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/78784/176270.pdf?. Acesso em: 29 jun. 
2019. 
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não pode ser apartado moral e da política, aceita o caráter de indeterminação do 

direito696. Em seus livros são citados vários exemplos de decisões de tribunais dos 

Estados Unidos da América que concebem o direito como um sistema aberto. Nele, há 

um leque de preocupações que passam pelas teses da coerência e da integridade, pela 

noção do “romance em cadeia”, dos casos “fáceis” e difíceis”, na distinção entre 

princípios, regras e diretrizes políticos, pela teoria da resposta correta, dentre outros. 

Uma captação exaustiva e rigorosa de todas essas dimensões não se afigura 

possível. O que se propõe é a tentativa de localização, uma orientação crítica e 

interrogativa do autor, cotejando-a com a produção intelectual de Richard Posner. 

A teoria de Ronald Dworkin tem sido objeto de amplo debate no Brasil e no 

exterior. Muitos foram os artigos, dissertações, teses, ensaios e monografias publicadas 

sobre o autor. O seu pensamento mereceu a consideração atenta de vários autores, 

especialmente, de Herbert Hart e de Richard Posner. O primeiro, positivista, foi 

professor de Dworkin e encontrou no ex-pupilo um adversário de fôlego. O último 

passou por diversas fases de produção intelectual, mas a que mais se destaca é o 

pragmatismo. Como Herbert Hart não é objeto de estudo deste trabalho, não serão feitas 

considerações sobre o legado e problemas da filosofia do direito hartiana, tampouco o 

detalhamento do debate com Dworkin.  

Uma das principais disputas entre Dworkin e Posner é sobre o sentido de 

pragmatismo. Essa perspectiva pensa o conhecimento não como tensão entre mente e 

mundo, aparência e realidade, racionalidade e irracionalidade, objetividade e 

subjetividade, como fazem as filosofias que desvalorizam a crença (entendida como um 

hábito de ação697), mas “como a relação que se estabelece entre crença e hábito, ou seja, 

como uma relação interna, [onde] podemos depois extrair uma regra”.698 

                                                           
696KOZICKI, Katya. Conflito e estabilização: comprometendo radicalmente a aplicação do direito com a 
democracia nas sociedades contemporâneas. (Tese de doutorado em Direito). Florianópolis: Universidade 
Federal de Santa Catarina, 2000, p. 180. Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/78784/176270.pdf?. Acesso em: 29 jun. 
2019. 
 
697 CARRILHO, Manuel Maria. Aventuras da interpretação. Lisboa:  Presença, 1995, p. 126: “A crença, 
em uma abordagem pragmática, “sem a oscilação de sentido que existe em nossa língua entre fé e 
crença[,] é pensada de um modo positivo, como [...] um hábito de acção;a crença é um hábito que se 
adquire através da acção, seja no conhecimento – por exemplo, nós aprendemos a dureza de um objeto 
verificando que os objetos se riscam ou não [...] com ele -, seja na vida corrente.   
 
698 CARRILHO, Manuel Maria. Aventuras da interpretação. Lisboa : Presença, 1995, p. 127. 
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Com essa concepção, o pragmatismo possibilita pensar a crença de modo 

positivo, o que não lhe isenta de problemas. O que se pode dizer é que a racionalidade e 

a objetividade podem ser vistas de outro moto. Talvez essa leitura seja interessante ao 

permitir uma reflexão acerca do déficit de racionalidade da crença e como o projeto da 

modernidade teria evitado o que é intrínseco, desvalorizando os hábitos de ação, que se 

tornariam prisioneiros da ciência moderna.699 Para o pragmatismo, o confronto 

permanente é com um tribunal de crenças e não com o tribunal da razão, típico do 

Iluminismo. Assim, são coordenadas do pragmatismo a rearticulação dos saberes e o 

reconhecimento da contigência humana, não havendo um abandono da razão, pois essa 

precisaria ser integrada em um todo complexo. Estas e outras questões serão discutidas 

neste capítulo. 

 

5.1 O fórum do princípio  

O fórum do princípio pode ser caracterizado como o espaço da atuação do 

Judiciário em oposição ao fórum da política, próprio de casas legislativas. Assim, o 

trabalho dos juízes deve ter a atenção de que o Direito não se reveste somente de 

legalidade, em conformidade com as lições positivistas, mas obriga ao reconhecimento 

do princípio como comando deontológico. Ronald Dworkin distingue claramente o 

fórum do princípio dos hard cases,700 pois se o primeiro integra o ser do Direito, o 

segundo se coloca em casos problemáticos, onde não há regra disponível dentro do qual 

a atividade judicial701 poderia se desenvolver.  

                                                           
699 CARRILHO, Manuel Maria. Aventuras da interpretação. Lisboa : Presença, 1995, p. 127. 

 
700 Nos hard cases, (casos difíceis), o sentido da norma jurídica não é claro, ou, existe um aparente 
conflito entre dispositivos legais, ou, parece não haver direito que possa ser aplicado ao caso. “Então, o 
juiz deve fazer uma escolha entre as interpretações aceitáveis, perguntando-se qual delas apresenta em sua 
melhor luz, do ponto de vista da moral política, a estrutura das instituições e decisões da comunidade – 
suas normas públicas como um todo.” DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo: Martins 
Fontes, 2014, p. 306. Ao tomar os casos difíceis como paradigmáticos, Ronald Dworkin examina as 
dificuldades do positivismo em relação à interpretação e a política. Nas hipóteses em que não há norma 
jurídica de regência, o positivismo entende a decisão judicial pode se valer da discricionariedade. Como o 
positivismo “insiste que direito e moral são diferentes” e o direito natural “insiste que eles são unidos”, o 
debate situa-se entre  “teorias políticas políticas diferentes” para determinar uma suposta finalidade do 
direito, que toma parte em uma discussão sobre diferentes concepções de direito.  DWORKIN, Ronald. O 
império do direito. São Paulo : Martins Fontes, 2014, p. 122 - 123.  
 
701 “Se uma teoria deve fornecer uma base para o dever judicial, então os princípios que ela apresenta de 
maneira ordenada devem tentar justificar as regras estabelecidas”. DWORKIN, Ronald. Levando os 
direitos a sério. São Paulo : Martins Fontes, 2002, p. 106. 
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No livro Uma questão de princípio, Parte I, Capítulo 2, intitulado “O fórum do 

princípio”, Ronald Dworkin trata especificadamente do tema, ainda que não seja o único 

texto, considerando que a discussão sobre os princípios jurídicos perpasse toda sua obra. 

Ao discorrer sobre o assunto, o americano702 sustenta que 

Chegamos a um equilíbrio em que o Tribunal desempenha um papel no 
governo, mas não, mesmo exagerando, o papel principal. Os juristas 
acadêmicos não prestam nenhum serviço ao tentar disfarçar as questões 
políticas que esse equilíbrio atribui aos juízes. O governo por sacerdotes 
acadêmicos guardando o mito de alguma intenção original canônica não é 
melhor que o governo de guardiões platônicos em roupagens diferentes. O 
melhor que fazemos é trabalhar, abertamente e com boa vontade, para que o 
argumento nacional de princípio oferecido pela revisão judicial seja o melhor 
argumento de nossa parte. Temos uma instituição que leva algumas questões 
do campo de batalha da política de poder para o fórum do princípio. Ela 
oferece a promessa de que os conflitos mais profundos, mais fundamentais 
entre o indivíduo e a sociedade irão, algum dia, em algum lugar, tornar-se 
finalmente questões de justiça. Não chamo isso religião nem de profecia. 
Chamo isso de Direito. 
 

 O trecho em questão trata dos seguintes aspectos: a) recusa a ideia de guardiania, 

um objeto de estudo caro ao Direito e à Ciência Política, cujas ideias remontam à 

filosofia platônica, a saber, um governo de sábios; b) no mundo moderno, o Judiciário é 

um ator relevante nas disputas jurídicas e políticas; c) a noção de “princípio nacional” é 

de difícil entendimento. Talvez o autor se refira às condições de fundação e prática 

política e dos Estados Unidos da América; d) o direito constitucional é um espaço de 

batalha de conflitos profundos de uma sociedade política; e) o autor parece referir a uma 

concepção material de justiça, baseado no princípio da igualdade, que, por sua vez, 

toma referência na liberdade na tradição daquele país. 

 A rejeição ao governo dos guardiões e dos sábios é uma característica comum a 

vários autores modernos. Se os antigos apostavam na prática da virtude, os modernos 

apontam para o controle, para a necessidade de controle dos vigias, dando novo 

significado à velha pergunta atribuída ao romano Juvenal:703 quem vigia os vigias? 

No levantamento desse cenário, Ronald Dworkin parece entrar em contradição 

quando vê aptidão imperial nos juízes. Em uma de suas apreciações, o texto sugere 

reconhecer a discricionariedade como seu atributo característico:704  

Os tribunais são as capitais do império do direito, o os juízes são seus 
príncipes, mas não seus videntes e profetas. Compete aos filósofos, caso 

                                                           
702 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo : Martins Fontes, 2005, p. 103. 
703 VITORINO, Mônica Costa. Juvenal: o satírico indignado. Belo Horizonte: Faculdade de 
Letras/UFMG, 2003, p. 83. O tema principal da Sátira VIII é a degeneração da nobreza romana. 
 
704 DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo : Martins Fontes, 2014, p. 486.  
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estejam dispostos, a tarefa de colocar em prática as ambições do direito quanto 
a si mesmo, a forma mais pura dentro e além do direito que possuímos. 

 Lido fora de contexto, parece oracular. Seriam os juízes príncipes e filósofos, 

profetas? Assim sendo, a crítica de Posner sobre o “moralismo acadêmico” acertaria o 

alvo. Porém, se a leitura levar em conta as considerações do epílogo705da obra em 

questão, esse é tratado como um conceito interpretativo, e, especificamente, do tipo de 

resposta oferecida acerca do seu significado, não. O problema é que o emprego de 

linguagem metafórica e pouco técnica legitima a interpretação de Richard Posner. 

Ademais, o texto parece vago. Nele, Dworkin anota: “[o] império do direito é definido 

pela atitude, não pelo território, o poder ou processo”. “É uma atitude contestadora”, em 

que “o cidadão responsável por imaginar” os “compromissos públicos de sua sociedade 

com os princípios, e o que tais princípios exigem em cada nova circunstância”, que a 

“atitude do direito é construtiva”, deve “colocar o princípio acima da prática para 

mostrar” um “melhor caminho para um futuro melhor, mantendo a boa-fé com relação 

ao passado”.706 

Parece difícil descortinar o que o autor pretende dizer. Talvez uma definição dos 

pontos de partida possa contribuir para seu entendimento. Não obstante a reserva que se 

acaba de formular, as discussões em torno dos problemas levantados pelo autor 

suscitam questões de alta complexidade que devem ser conhecidas e estudadas pelos 

membros da comunidade jurídica, mesmo que seja para refutar seu modelo teórico.  

 Decerto, a compreensão do Judiciário como um personagem relevante da vida 

pública, sobretudo, após a segunda guerra mundial, com o advento do gigantismo das 

formações econômicas e sociais, que têm como desdobramento, o Big Judiciary707. As 

Cortes Constitucionais não são um poder mudo, como outrora, mas atuantes de modo 

quase ubíquo nos debates de interesse comum. Isso é problemático porque extrapola a 

noção de equilíbrio de poderes, mas de outro lado, mostra ser necessário um rearranjo 

institucional que dê conta da nova realidade. 

                                                           
705 DWORKIN, Ronald. Epílogo: o que é o direito? In: DWORKIN, Ronald. O império do direito. São 
Paulo : Martins Fontes, 2014, cap. XI, p. 488 - 492. 
 
706 DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo : Martins Fontes, 2014, p. 492. 

 
707 OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Morte e vida da Constituição Dirigente. Rio de Janeiro : Lumen 
Juris, 2010, p. 133. 
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José Adércio Sampaio708 anota a possibilidade de compreender o código do 

Direito não como o da justiça, a eficiência, ou do bem comum, mas da legalidade. E, se 

o Direito tiver condições de lidar com eles, haveria um princípio de caráter político e 

constitucional que seria obstáculo para o Direito ocupar-se mais do que da legalidade, a 

noção do equilíbrio de poderes, o que não dispensa a interpretação constitucional que 

requer um balanço das alternativas entre os intérpretes, mas um hércules de pluralidade 

de vozes, dialógico, e não o que seria o hércules solitário709 de Ronald Dworkin. 

 De qualquer modo, admitir a existência de um “princípio nacional” é delicado 

em sociedades complexas porque supõe uma certa homogeneidade entre os membros de 

uma comunidade política. Se os principais valores do mundo moderno forem a 

relatividade, a tolerância e o pluralismo, torna-se extremamente difícil conceituar o que 

autor denomina de “princípio nacional”.  

Em outra perspectiva, se o pressuposto for a existência de uma teoria material do 

Direito e da Constituição,710 é possível defender que uma comunidade de princípios é 

caracterizada pela fluidez entre questões políticas e jurídicas711 que são partilhadas 

pelos integrantes de uma determinada comunidade política.  

 A ideia de justiça fundada na igualdade diz respeito às escolhas que as pessoas 

podem fazer, sobre o tipo de vida que podem levar, que trabalho a exercer e os riscos 

que estão dispostas a correr712, não podendo a justiça ser deixada à convenção ou ao 

anedótico713, à jurisprudência lotérica. Contudo, essa teoria deveria oferecer uma 

moralidade política que seja abstrata e geral714, uma coerência normativa, o que torna 

difícil sua observância e mensuração. 

                                                           
708 SAMPAIO, José Adércio Leite. Direito adquirido e expectativa de direito. Belo Horizonte : Del Rey,  
2005, p. 237. 
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712 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo : Martins Fontes, 2005, p. 327. 
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 Para explicar a noção de princípio, Ronald Dworkin, averba que o conceito de 

princípio como tipo particular de padrão, distinto da regra715 e, na formulação obrigação 

jurídica há dois caminhos que podem ser seguidos:716 

a) Podemos tratar os princípios jurídicos da mesma maneira que tratamos as 
regras jurídicas e dizer que alguns princípios possuem obrigatoriedade de lei 
e devem ser levados em conta por juízes e juristas que tomam decisões sobre 
obrigações jurídicas. Se seguirmos essa orientação, deveremos dizer que [...] 
“o direito” inclui, pelo menos, tanto princípios como regras. 
b) Por outro lado, podemos negar que tais princípios possam ser obrigatórios 
no mesmo sentido que algumas regras o são. Diríamos, então, que em casos 
como Riggs e Henningsen o juiz vai além das regras que ele está obrigado a 
aplicar (isto é, ele vai além “do direito”), lançando mão de princípios 
extralegais que ele tem liberdade de aplicar, se assim o desejar. 
 

     Este trecho é importante para identificar a posição do autor sobre o significado e 

alcance dos princípios. A primeira trata os princípios como obrigatórios para os juízes, 

que deverão aplicá-los quando pertinente. Caso a aplicação não seja feita, haverá erro. 

Na segunda, os princípios são resumos dos que os juízes subscrevem como princípio de 

ação, pois têm de ir além dos padrões aos quais se vinculam. No primeiro caso, o juiz 

aplica padrões jurídicos obrigatórios, e, o segundo, caracterizaria a 

discricionariedade,717 sendo o poder discricionário o poder decisório em conformidade 

com padrões estabelecidos por uma autoridade.718 

Um dos principais embates de Ronald Dworkin é a noção de poder 

discricionário que informaria as preferências típicas de um julgador,719 sendo 

impossível testar sua validade,720 pois o Direito seria um conjunto de regras 

determinadas no passado721 e a noção de direito se confundiria com a de verdade, por 

ser uma regra722 co-extensiva a ele.723  

                                                           
715 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo : Martins Fontes, 2002, p. 47. 
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Isso porque os paradigmas de filosofia724 e de ciência do positivismo, que 

entendem a objetividade como neutralidade e distanciamento, seriam, para Ronald 

Dworkin, um óbice não só para “tomar a sério os elementos específicos dos casos 

concretos, as pretensões jurídicas concretamente articuladas”,725 mas também, para 

reconhecer, além das regras jurídicas, “outros standards normativos, os princípios e as 

diretrizes políticas (policies”726) que só poderiam ser adequadamente justificadas com 

base em princípios que  “subjacentes à prática jurídica, que, em relação de prevalência e 

de prioridade em face das diretrizes políticas adotadas ao longo do tempo, constituem o 

projeto de construção de uma comunidade fraterna, de cidadãos livres e iguais”.727  

Ainda que a tese não possa adentrar nessa seara, cumpre chamar a atenção para a 

diferença entre as proposições teóricas de Richard Posner e Ronald Dworkin, na medida 

em que a discricionariedade não se coloca como um problema para o primeiro, desde 

                                                                                                                                                                          
723

 CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Dworkin: de que maneira o direito se assemelha à 
literatura? Disponível em: https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/view/235/216. 
Acesso em: 10 mar. 2019. 

 
724 Ronald Dworkin, em sentido oposto a Richard Posner, argumentou em favor da importância da 
filosofia jurídica em uma carta datada de 28 de dezembro de 1983, publicada na revista Doxa da 
Universidade de Alicante. O jusfilósofo escreveu: 
“De modo geral posso dizer que fui me conscientizando progressivamente da importância de considerar a 
filosofia jurídica como parte importante da filosofia moral e política e, portanto, da filosofia. Creio que 
nossa matéria sofreu isolamento, no sentido de que os conceitos legais podem ser explorados por si 
mesmos de um modo útil, o qual dá como resultado um trabalho analítico estéril. Tentei pôr especial 
ênfase no fato de que os conceitos jurídicos fundamentais, incluindo a idéia mesma de direito, são 
conceitos contestados ou interpretativos, de tal modo que não podem ser explicados utilizando-se as 
formas convencionais de análise conceitual ou lingüistica que são usadas para explicar, por exemplo, o 
conceito de justiça. Portanto, qualquer teoria do direito competente deve ser ela mesma um exercício de 
teoria moral e política normativa. Este ponto de vista me levou recentemente a estudar a idéia de 
interpretação como algo mais importante para a teoria jurídica do que se havia considerado, e também a 
estudar a filosofia política quando minha maior preocupação tem sido a idéia de igualdade. Tentei 
desenvolver uma teoria da conpetência judicial que una esses campos com o estudo do processo legal.”  
Para os juristas formados pelo marco positivista, para os filósofos formados no âmbito do utilitarismo, 
para liberais e marxistas, Dworkin é um autor incômodo porque questiona os pressupostos fundamentais 
comumente aceitos. Por isso suas teses exigem resposta no âmbito cultural. CALSAMIGLIA, Albert. 
Ensaio sobre Dworkin. Tradução de Patrícia Sampaio. s/d, p. 19. 
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que o decisor assuma uma postura pragmática, ou seja, antes de mais nada, seria 

necessário mensurar as consequências de uma decisão judicial para o futuro. 

Se o texto constitucional incorporou além de critérios de política constitucional 

(polity), políticas públicas (policies), o recurso epistêmico da hermenêutica talvez seja 

insuficiente, pois o Brasil não é os Estados Unidos da América ou a Alemanha, o que 

não quer dizer que a hermenêutica não seja importante. É que ela precisa ser deglutida 

para não ser mais um item no armazém das ideias importadas. Aqui, Richard Posner 

pode ser pertinente, porque considerando as graves disfunções políticas e sociais do 

país, “fazer um quadro antecipado dos efeitos da decisão, com busca de maior 

integração social”728, sobretudo, em decisões com efeitos econômicos e financeiros não 

é desprezível. Contudo, a motivação decisória não pode ser objeto de subterfúgio ou 

baseada em suposto cálculo de prudência, ou, no senso comum, mas deve ser 

escrutinada publicamente sob pena de uma capitis diminutio do direito fundamental a 

uma decisão jurídica fundamentada. 

 

5.2 Princípios, regras e diretrizes políticas 

A expressão “Princípios, regras e diretrizes políticas” está elencada no tópico 3 

do Capítulo 2 “O modelo de regras I”, do livro Levando os direitos a sério, de Ronald 

Dworkin. Essa construção teórica pretende contestar o positivismo jurídico formulado 

por Herbert Hart, que entende que o problema da legitimidade das fontes se resolve por 

meio das regras de reconhecimento, pois não haveria forte contraste entre princípios e 

normas jurídicas.729 No que concerne aos princípios, Hart reivindica seu caráter não-

conclusivo e reconhece que Dworkin teve o mérito de ter demonstrado a importância 

dos princípios para o pensamento jurídico.730 

Em Dworkin o direito não pode ser compreendido como um conjunto de regras 

válidas ou inválidas,731 mas como um conjunto de regras e princípios. Se as primeiras se 

submetem à validade, os princípios não são válidos ou inválidos, mas possuem uma 

                                                           
728 SAMPAIO, José Adércio Leite. Direito adquirido e expectativa de direito. Belo Horizonte : Del Rey, 
2005, p. 240. 
 
729 HART, Herbert L. A. Pós-escrito. In: HART, Herbert L. A. O conceito de direito. São Paulo: Martins 
Fontes, 2012, p. 337. 
 
730 HART, Herbert L. A. Pós-escrito. In: HART, Herbert L. A. O conceito de direito. São Paulo : Martins 
Fontes, 2012, p. 338 – 339. 
 
731 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo : Martins Fontes, 2002, p.39. 
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dimensão de peso732 que não determina resultados específicos, mas servem como guias 

para a decisão jurídica.  

Pois bem. Se a política pode ser definida por um objetivo econômico, político ou 

social almejado, “ainda que certos733objetivos sejam negativos pelo fato de estipularem 

que algum estado atual deve ser protegido contra mudanças adversas”, o princípio não 

tangencia esses aspectos, mas é uma exigência de justiça, equidade ou moralidade 

política734. Já a distinção entre princípios e regras seria de caráter lógico.735 Os 

primeiros teriam uma dimensão que as regras não têm.  É o peso ou importância.736 Se 

duas regras entram em conflito, uma delas não pode ser válida737. Isso não ocorre com 

os princípios. Pode ser difícil identificar, em um caso concreto, as diferenças entre elas. 

O uso de expressões plurívocas pode indicar que a hipótese em exame lida com 

princípios. Exemplos poderiam ser as palavras negligente, injusto e razoável.738 Em 

uma frase: “os princípios são proposições que descrevem direitos; as políticas são 

proposições que descrevem objetivos739” e o “caso difícil coloca uma questão de teoria 

política”.740 

Nesse modelo, o Judiciário deveria abandonar uma postura absenteísta em 

questões de moralidade política, em favor de uma interpretação construtiva do direito, o 

que poderia ser uma aposta demasiado alta em uma das instituições do Estado, o 

Judiciário. 

Esse perfil do Judiciário exigiria um juiz hércules,741 de capacidade cognitiva 

incomum, que seja “capaz gerar teorias possíveis que justifiquem aspectos do sistema, 

                                                           
732 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo : Martins Fontes, 2002, p.41 - 42. 
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testando-as, em constrate com a estrutura institucional”,742 por meio de um método que 

o autor denomina de romance em cadeia, ou seja, considerando que as normas jurídicas 

não são unívocas, cada intérprete escreveria um capítulo da história institucional desse 

poder, buscando preservar a coerência do trabalho da jurisprudência. Ao hércules 

atribuiria apresentar a resposta mais adequada ao caso. “Princípios”, “integridade”, 

“coerência” e “intepretação moral da Constituição” seriam as palavras-chave para 

compreender a função construtiva da atividade judicante para o autor norte-americano. 

Não obstante, a criação de direito pelos tribunais confronta o equilíbrio de 

poderes e, pode sinalizar uma questão de preferência, pois não seria função da 

Constituição ou do Judiciário transformar a realidade. De outro lado, preservar a 

moderna tricotomia dos poderes também pode sê-la. 

Para o autor, se a decisão não observar princípios haveria usurpação da 

soberania ou a caracterização da juristocracia, sendo ambas nefastas ao “império do 

direito”. 

Encontra-se na obra O império do direito,743 a indagação sobre o sentido 

plurívoco da lei, com base na seguinte questão: como poderiam pessoas que têm à sua 

frente a mesma lei, discordarem sobre seu significado e ao tipo de direito previsto? 

Considerando que a lei pode ter pelos menos três sentidos (documento, palavras, 

direito744), a última poderia ensejar questão de maior complexidade, que pode ser 

confrontada com argumento filosófico,745 que precisa se livrar do aguilhão semântico, 

ou seja, da concepção de senso comum “do que deve ser a divergência”,746 pois o relato 

de um propósito, de uma prática social, uma tradição, não podem ser ignoradas747 no 

que diz respeito à uma teoria moral.  
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743 DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo : Martins Fontes, 2014, p. 21. 
 
744
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746

 DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo : Martins Fontes, 2014, p. 56. 
 
747

 DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo : Martins Fontes, 2014, p. 213. 
 



311 

 

A interpretação construtiva do Direito se relaciona à melhor justificação dos 

conjuntos das práticas judiciárias, a narrativa que fazem delas as melhores possíveis748. 

Por isso é que no capítulo 5 do livro Levando os direitos a sério, intitulado “Casos 

Constitucionais”, o autor749 escreve: 

Nosso sistema constitucional baseia-se em uma teoria moral específica, a 
saber, a de os homens têm direitos morais contra o Estado. As cláusulas 
difíceis da Bill of Rights, como as cláusulas do processo legal justo e da igual 
proteção, devem ser entendidas como apelo a conceitos morais, e não como 
uma formulação de concepções específicas. Portanto, um tribunal que assume 
o ônus de aplicar tais cláusulas como lei [...] deve estar preparado para 
formular questões de moralidade política e dar-lhes uma resposta.   
 

Ao criticar o positivismo jurídico, Ronald Dworkin propugna por uma revisão 

do conceito de norma jurídica, que não ignore “os papeis importantes desempenhados 

pelos padrões e que não são regras”,750 defendendo o caráter substancial do Direito, 

opondo-se à tradição positivista que sustentaria a possibilidade do juiz atuar 

discricionariamente nos casos difíceis, bem como à visão realista, segundo a qual, as 

decisões judiciais não guardariam ligação alguma com o passado, mas apenas com o 

futuro a ser politicamente projetado, e a cada nova decisão haveria uma legitimação a 

posteriori,751 que é o cerne da crítica que o autor faz ao pragmatismo posneriano. 

Acresça-se que a diferenciação entre política e princípio e a relação entre 

integridade e princípio também são relevantes para além da legislação. Mesmo que o 

efeito da integridade sobre decisões política seja mais difuso752, o governo deve buscar 

uma “concepção coerente daquilo que signifique tratar as pessoas como iguais”, o que 

não diz respeito a uma coerência nas políticas e não exige que todos sejam tratados do 

mesmo modo. É uma aposta na boa-fé do governo (em sentido lato). Como quer 

Richard Posner, ela poderia ser chamada de prescrição idealista, o que não invalida a 

tentativa de compreensão. 
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Em fechamento, Ronald Dworkin sustenta seis argumentos principais acerca da 

diferenciação entre princípios, regras e diretrizes políticas. São eles: 1.  Considerando a 

complexidade do fenômeno jurídico, não é possível compreendê-lo adequadamente nos 

quadros do positivismo jurídico; 2. O direito é composto por dois tipos de padrões: os 

princípios e as regras; 3. Princípios não podem ser identificados pela regra de 

reconhecimento, pois são mais elásticos que as regras; 4. Princípios são referências 

valorativas de correção; 5. Juízes atuam com base em princípio; Executivo e Legislativo 

por políticas, o que permite separar os conceitos de principio e o de diretrizes políticas; 

6. Direito e moral estão imbricados; não é possível separá-los.  

 

5.3 A riqueza é um valor?  

As resistências externas753 ao movimento Law and Economics de recorte 

posneriano enfrenta as críticas de Ronald Dworkin (exposta em dois textos: Why 

Efficiency? (Por que a eficiência?) e Is Wealth a value? (A riqueza é um valor?), que 

toma como referência o critério da eficiência econômica sustentado por Posner, 

indagando se este pode substituir a dimensão da justiça, o que culmina na revisão dos 

escritos posnerianos, que substitui a utilidade pelo princípio de maximização da riqueza. 

Em 1980, Ronald Dworkin publicou no The Journal of Legal Studies, 9, 191 - 

226, o artigo “A riqueza é um valor?”, que se tornaria referência nas últimas quadras do 

século XX e no início do século XXI. Nele, o autor inicia por diferençar os conceitos de 

maximização de riqueza e eficiência de Pareto754 e recusa o que ele denomina de “uma 

                                                           
753 Em Efficiency, Utility and Wealth Maximatizion, Jules Coleman indaga a noção de utilidade 
empregada por Posner. As críticas de Dworkin e Coleman levaram Posner a reconsiderar pontos de vista e 
à reformulação da teoria. Hofstra Law Review, v. 8, p. 509 - 551. 
 
754 “Uma distribuição de recursos é eficiente segundo Pareto se não se puder fazer nenhuma mudança 
nessa distribuição que não deixe ninguém em pior situação e, pelo menos, uma pessoa em melhor 
situação. Assinalou-se muitas vezes que quase qualquer distribuição ampla de recursos satisfaz essa 
exigência. Mesmo trocas de boa vontade, que promovem a situação de ambas as partes, podem afetar 
adversamente uma terceira parte, mudando preços, por exemplo. Seria absurdo dizer que os juízes não 
deveriam tomar nenhuma decisão, a não ser as que movam a sociedade de um estado de ineficiência para 
um estado de eficiência de Pareto. Essa restrição é muito forte porque há poucos estados de ineficiência 
de Pareto; mas também é muito fraca porque, se realmente existe uma situação de ineficiência de Pareto, 
qualquer quantidade de diferentes mudanças alcançaria uma situação de eficiência de Pareto, e a restrição 
não escolheria entre elas”. DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2014, 
p. 353 - 354. 
 



313 

 

teoria política” chamada análise econômica do direito755 (em que o autor menciona 

diretamente Richard Posner). 

Os limites da teoria em causa são apontados por Dworkin756e têm reflexos 

práticos. Posner pretende757 que em uma sociedade dedicada a maximizar a riqueza, as 

                                                           
755 Em relação a esse aspecto, Dworkin critica um dos conceitos de partida da análise econômica do 
Direito: “A análise econômica do Direito, que torna central o conceito de maximização de riqueza 
deve[...] ser distinguida da análise econômica do Direito dos economistas, isto é, da aplicação a contextos 
jurídicos da noção de eficiência  dos economistas, que é a eficiência de Pareto. Quando o economista 
pergunta se uma norma de Direito é eficiente, geralmente quer saber se a situação produzida pela norma é 
eficiente segundo Pareto, não se ela promove a maximização da riqueza. Muita confusão poderia ter sido 
evitada se Posner e outros não tivessem usado as palavras “econômico” ou “eficiente” na descrição do seu 
próprio trabalho. Os economistas não teriam [que] assinalar que essas palavras não [foram empregadas no 
sentido técnico-econômico].” DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 
2014, p.355 - 356. Dworkin sugere que Posner e outros integrantes da “análise econômica” teriam 
cometido erros conceituais simples no exame do assunto. Certo é que a crítica contribuiu para a revisão 
do percurso teórico de Posner, pelo menos, a partir de 1990, quando ele publica “Problems of 
jurisprudence”. Daí em diante, ele passa a sustentar o pragmatismo jurídico. Leia-se o início do Capítulo 
2 desta tese. 
 
756 DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2014, p.334 - 338. 
 
757“O conceito de eficiência alocativa é desenvolvido a partir do modelo de concorrência perfeita, 
assumidas suas hipóteses fundamentais de (a) informação perfeita, (b) retornos de escala constantes (para 
uma dada tecnologia), (c) comportamentos maximizadores por parte dos agentes, (d) todos os agentes são 
tomadores de preços. A partir dessas hipóteses, um equilíbrio competitivo, ou seja, um vetor de preços 
que equilibra todos os mercados, é determinado. Informação perfeita, retornos de escala constantes e 
agentes tomadores de preços significam, do lado da firma, que nenhuma delas tem diferencial de 
produtividade capaz de influenciar sua participação no mercado e, mais ainda, que o mercado é 
suficientemente fragmentado a ponto de nenhuma empresa ser capaz de sustentar preços acima dos 
normais (caso tentasse, toda sua demanda migraria automaticamente para as demais empresas do 
mercado)”. “Uma vez aceito que o ambiente econômico atual – sobretudo mercados com forte dinamismo 
tecnológico – não pode ser corretamente avaliado pelos critérios tradicionais baseados em pressupostos da 
microeconomia neoclássica, faz-se necessária uma revisão tanto dos critérios, como das implicações 
normativas derivadas deles”. CORRÊA, Daniela Godoy Martins. Introdução aos conceitos de eficiência. 
In: CORRÊA, Daniela Godoy Martins. Eficiências econômicas na análise antitruste: limitações dos 
critérios tradicionais e perspectivas. (Dissertação de mestrado em Economia). Rio de Janeiro: 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, cap. 1, p. 14; p. 98. Disponível em: 
http://www.ie.ufrj.br/images/pesquisa/publicacoes/dissertacoes/2009/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20D
aniela%20Godoy.pdf. Acesso em: 30 jun. 2019. 
 
O conceito de eficiência alocativa trata da habilidade que a firma possui para utilizar os insumos em 
proporções ótimas, dados seus respectivos preços. Ou seja, tratase da alocação socialmente eficaz dos 
recursos existentes, considerando-se a escassez desses frente às infindáveis necessidades dos agentes. 
Em um contexto de equilíbrio geral competitivo, considerando-se o Primeiro Teorema do Bem-Estar (que 
afirma que a situação de equilíbrio competitivo é uma situação ótima no sentido de Pareto), e o Segundo 
Teorema do Bem-Estar (que afirma que qualquer situação ótima de Pareto pode ser atingida como um 
equilíbrio competitivo, sendo apenas necessária uma redistribuição inicial dos bens), a relação existente 
entre concorrência perfeita e ótimo de Pareto (que pode ser visto como a eficiência alocativa para a 
economia como um todo) toma forma. Vê-se então a percepção da eficiência alocativa, dentre a maioria 
dos economistas, como sinônimo de eficiência econômica como um todo, aproximando as diversas 
formas de eficiência a uma só. [Segundo esse entendimento,] a eficiência produtiva se reduziria à 
alocativa, na medida em que esta implicaria aquela, ou seja, a concorrência perfeita impediria os custos de 
se situarem acima do mínimo que o uso eficiente da tecnologia permite. A eficiência alocativa também 
asseguraria a eficiência distributiva, ao impedir preços sistematicamente acima do custo marginal, ou 
seja, impedir o exercício do abuso de poder de mercado. Mesmo a eficiência dinâmica, que nitidamente 
contraria o embasamento estático da eficiência alocativa, acaba como subproduto desta quando analisada 
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pessoas só poderiam melhorar sua situação beneficiando outros758.  Assim, quando 

alguém oferece bens ou serviços que outros adquirem, o benefício não seria somente 

para si, mas também para terceiros. A questão é que o sistema de medida de riqueza não 

seria especificado, de modo se torna difícil compreender qual seria a medida 

adequada759. Não parece responder essa indagação. O critério empregado por Posner é o 

de eficiência alocativa, mas há importantes restrições a ela. Seu relevo prático, 

orientado pela microeconomia clássica, carece de revisão dos seus critérios e 

implicações normativas, o que mostra pouca clarificação, o que justifica a reserva de 

Dworkin. 

Depois dessas pontuações sobre o limite da eficiência alocativa no âmbito da 

mircroeconomia, cabe conexioná-la com os problemas de macroeconomia. Dworkin 

acena para uma discussão sobre casos de acidentes em que um governante aceitasse o 

princípio econômico de que a melhor interpretação é oferecida pela teoria econômica. 

Se “essa definição de riqueza da comunidade” definisse as regras de direito para um 

carro que ao passar por uma estrada lance faísca que incendeie plantações à beira da 

rodovia, deve o agricultor arcar com os prejuízos ou deve ser indenizado pelo 

proprietário do veículo? “Que regra estabeleceria um legislador” que queira “aumentar a 

riqueza total da comunidade?”760 

Parece [...] que uma pessoa desejosa de aumentar a riqueza da comunidade 
estabeleceria diferentes regras de responsabilidade para os dois casos. Tornaria 
[o proprietário do veículo] responsável no primeiro caso, o que obrigaria o 
[carro] a reduzir sua marcha, e, no segundo caso, obrigaria o agricultor a arcar 
com a perda para que o [carro] pudesse manter sua velocidade. 
 

É de notar, entretanto, que a regra estabelecida pelo Legislativo para qualquer 

dos atos não faria diferença para a comunidade. Se os custos de transação forem nulos, 

o proprietário do veículo e o agricultor poderiam realizar um acordo privado que 

                                                                                                                                                                          

como uma medida intertemporal de eficiência alocativa. Portanto, [...] situações alocativas com preços 
superiores aos custos marginais[...] são vistos como ineficientes.MARCATO, Marilia Bassetti. Eficiência 
Econômica e Inovação: Considerações Acerca da Análise Antitruste. Disponível em: 
https://revistas.pucsp.br/rad/article/viewFile/15142/19433. Acesso em: 30 jun. 2019. Adaptado. 
 
758 DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo : Martins Fontes, 2014, p.380. 
 
759 DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2014, p.380. Consulte-se o 
Capítulo 2, nota de rodapé 304. A eficiência alocativa, tal como utilizado por Coase em sua teoria dos 
custos de transação, diz respeito à produção certa ou adequada de determinada quantidade de produto ou 
serviço e relaciona-se com a lei básica de oferta e demanda, bem como com a oscilação de preços no 
mercado. 
 
760 DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2014, p.335. 
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modificasse os resultados da regra determinada pelo Legislativo. Ainda que não faça 

diferença para a comunidade, ela será importante para as partes diretamente 

envolvidas.761 Ocorre que os custos de transação não são nulos e Dworkin reconhece 

isso762. Reconhece, também, que não é possível rejeitar a interpretação econômica, que 

é um instrumento analítico que os juízes poderiam empregar763 em suas decisões. De 

outro lado, sustenta que há muitas dificuldades conceituais764 em relação à 

“maximização de riqueza765”, seja individual ou social, que seria indeterminada,766 o 

que não pareceria incomodar Posner e outros proponentes da análise econômica do 

direito.767 

Conjecturar que os custos de transação são nulos é importante para a 

interpretação econômica ao delinear o papel dos custos e pode aconselhar o Legislativo 

sobre como decidir o caso. A regra a ser escolhida deve aproximar-se de modelo geral 

de atividade econômica768 e considerar os custos de transação, para facilitar os acordos, 

ainda que fatores econômicos contrariem sua previsão.769 Desse modo, o Legislativo 

                                                           
761 “Uma pergunta complexa e interessante de economia diz respeito a qual dessas diversas regras sobre 
indenização contribuiria mais para a riqueza da comunidade quando mais de uma parte se comporta de 
maneira desarrazoada”. DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo : Martins Fontes, 2014, 
p.342. 
 
762 DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo : Martins Fontes, 2014, p. 337. 
 
763 DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo : Martins Fontes, 2014, p. 343. 
 
764 DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo : Martins Fontes, 2014, p. 352. 
 
765 Dworkin considera absurdo tratar a maximização da riqueza como “um componente que rivaliza com a 
justiça”, ou, “como um componente que rivaliza com outros componentes desse conceito” pois não é 
possível presumir  “que a maximização de riqueza é um componente do valor social”. DWORKIN, 
Ronald. O império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2014, p.352. Em tese, a asserção é correta, o 
problema é sobreviver ao teste da realidade comercial moderna (capitalismo, utilitarismo e outras 
questões conexas). Dworkin alega ser incompreensível a razão pela qual uma sociedade aceitaria trocar 
justiça por riqueza e [...] “espera que a ideia, por mais famíliar que seja, logo desapareça da teoria 
econômica e política”. DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2014, 
p.370. Em relação a esse trecho, Posner parece ter novamente razão ao nominar Dworkin de moralista 
acadêmico. É que há um déficit de realidade na análise que pode refletir uma postura prescritiva do autor.  

766 DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo : Martins Fontes, 2014, p.353. 
 
767 DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo : Martins Fontes, 2014, p.353. 
 
768 DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo : Martins Fontes, 2014, p.337. 
 
769 DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo : Martins Fontes, 2014, p.337. 
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aumenta ao máximo a riqueza da comunidade ao avaliar como seria uma negociação 

verdadeira, se fosse possível fazê-la.770 

Há uma possível relação entre integridade e economia.  Na teoria do Direito 

como integridade sustentada por Ronald Dworkin, busca-se superar duas concepções de 

Direito: o convencionalismo e o pragmatismo judicial.  

Na sua proposta do Direito como integridade, Ronald Dworkin escreve:771  

O direito como integridade[...] começa no presente e só se volta para o 
passado na medida em que seu enfoque contemporâneo assim o determine. 
Não pretende recuperar[...] para o direito atual, os ideais ou objetivos práticos 
dos políticos que primeiro o criaram. Pretende [...] justificar o que eles 
fizeram[ou falaram] em uma história [...] que traz consigo a afirmação[...] de 
que a prática atual pode ser organizada e justificada por princípios 
suficientemente atraentes para oferecer um futuro honrado[...][,] deplora o 
mecanismo do antigo ponto de vista de que “lei é lei”, bem como o cinismo 
do novo “realismo”. 
 

A história é importante porque o sistema de princípios deve justificar o status em 

relação ao conteúdo das decisões anteriores. Decidir se o Direito vai conceder a uma 

pessoa uma indenização pela perda de uma chance, por exemplo, equivale a supor que a 

comunidade está de acordo com o princípio de existe o direito à indenização.772 

Nesse caminhar, o Direito como integridade é mais difícil de ser interpretado do 

que o convencionalismo e o pragmatismo, que são teorias que funcionam como guias 

para interpretação e recomendam estilos ou programas de deliberação judicial, mas não 

são programas de interpretação. 

Dworkin recusa o convencionalismo773 - o direito oriundo de convenções 

sociais, voltado para o passado -, bem como o pragmatismo774 jurídico - o direito 

                                                           
770 DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo : Martins Fontes, 2014, p.338. 
 
771 DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo : Martins Fontes, 2014, p.274. 
 
772 DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo : Martins Fontes, 2014, p.272. Adaptado. 
 
773 “O que devemos compreender por convencionalismo jurídico? Diversos filósofos já salientaram que o 
conceito de convencionalismo é bastante controvertido e ambíguo. Isso ocorre, em primeiro lugar, porque 
ele assume significados técnicos distintos no âmbito de diversas disciplinas, como a economia, a 
sociologia, a filosofia e a teoria do direito. Em segundo lugar, mesmo dentro da teoria do direito esse 
conceito assume distintas definições, sendo muitas vezes difícil identificar se as críticas que um autor 
dirige a outro compartilham do mesmo significado dado pelo autor criticado. Por uma razão de prudência 
metodológica, apresentarei aqui o significado que atribuo a esse conceito. Adoto a definição de [que] 
convenções são normas sociais praticadas cujo funcionamento como normas depende de elas serem 
praticadas”. MACEDO JUNIOR , Ronaldo Porto. A Crítica de Dworkin ao Convencionalismo e sua 
Relevância: Um Esquema de Crítica Conceitual. Disponível em: https://revistades.jur.puc-
rio.br/index.php/revistades/article/.../394. Acesso em: 30 jun. 2019. 
 
“O convencionalismo exige que os juízes estudem os repertórios jurídicos e os registros parlamentares 
para descobrir que decisões foram tomadas às quais convencionalmente se atribui poder legislativo”. 
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nascido de um programa instrumental das decisões judiciais, voltado para o futuro ou 

por meio de técnicas convencionalmente aceitos pelos profissionais do Direito.775 Por 

seu turno, o pragmatismo judicial autorizaria os juízes a decidir o que devem considerar 

melhor para o futuro da comunidade, ignorando qualquer forma de coerência como algo 

que tenha valor por si mesmo.776 

O modelo do Direito como integridade seria distinto, pois seria tanto produto da 

interpretação abrangente da prática jurídica quanto sua fonte inspiradora. E segue:777 

O programa que apresenta aos juízes que decidem casos difíceis é 
essencialmente, não apenas contigentemente, interpretativo; o direito como 
integridade pede-lhes que continuem interpretando o mesmo material que ele 
próprio afirma ter interpretado com sucesso. Oferece-se como a continuidade - 
e como origem - das interpretações mais detalhadas que recomenda.  
 

Trocando em miúdos, ao partir da premissa de que “a história de uma 

comunidade é feita de grandes conflitos e transformações”,778 o jusfilósofo argumenta, 

de uma perspectiva conceitualmente otimista, que o passado político (é o Poder 

Legislativo que produz tipicamente a lei) é digno de consideração. Importante também é 

notar que o Direito, por ser interpretativo e não semântico, deve ser baseado em uma 

permanente construção interpretativa. Dworkin alinha-se à opinião de que os casos 

difíceis não podem ser definidos pelo rigor semântico das expressões. Isso só seria 

possível se houvesse um consenso partilhado sobre a veracidade ou falsidade de 

proposições jurídicas.779 

                                                                                                                                                                          

Porém, problemas interpretativos não poderão ter como guia o convencionalismo DWORKIN, Ronald. O 
império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2014, p.272. 
 
774“O pragmatismo exige que os juízes pensem de modo instrumental sobre as melhores regras para o 
futuro. Esse exercício pode pedir a interpretação de alguma coisa que extrapola a matéria jurídica: um 
pragmático utilitarista talvez precise preocupar-se com a melhor maneira de entender bem-estar 
comunitário, por exemplo. Uma vez mais, porém, um juiz que aceite o pragmatismo não poderá 
interpretar a prática jurídica em sua totalidade”. DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo: 
Martins Fontes, 2014, p.272 – 273. Importante registrar que o texto de Dworkin deixa sem responder a 
questão da crença no pragmatismo, conforme apresentado na introdução deste capítulo. 
 
775 DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo : Martins Fontes, 2014, p. 119. 
 
776 DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo : Martins Fontes, 2014, p. 119 
. 
777 DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo : Martins Fontes, 2014, p. 273. 

 
778

 DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo : Martins Fontes, 2014, p. 275. 

 
779 “Os filósofos que insistem que os advogados seguem, todos, certos critérios linguísticos para avaliar as 
proposições jurídicas, talvez inadvertidamente, produziram teorias que identificam esses critérios. Darei 
ao conjunto dessas teorias o nome de teorias semânticas do direito, mas o termo em si requer uma 
elaboração. Durante muito tempo, os filósofos do direito embalaram seus produtos  e os apresentaram 
como definições de direito. [...] Quando os filósofos da linguagem desenvolveram teorias mais 
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Assim, o juiz não deve resolver um caso concreto pela aplicação de uma 

convenção social (uma regra disposta em lei) ou de um precedente (uma regra definida 

em julgamento anterior), mas deve colher os princípios explícitos ou implícitos nas 

convenções sociais e nos precedentes para interpretá-los, de modo a formular a única 

solução adequada para o caso concreto, o que torna obsoleta a explicação positivista. 

Não é por acaso que as contribuições do pensamento de Ronald Dworkin para a 

teoria do Direito residem em três pontos: a) a recusa ao nominalismo; b) o pós-

positivismo; c) o Direito como integridade. Para o que se denomina de pós-positivismo, 

ele sustenta a ideia de que os princípios têm força de normas jurídicas, simplesmente 

porque são espécies das normas jurídicas. Valores não decidem casos concretos, mas 

princípios, que são deontológicos, promoveriam o fechamento do sistema. 

Acrescente-se que o conceito de riqueza enseja divergências morais, jurídicas e 

técnicas.780 Desse ponto de vista, embora se possam observar preferências por uma ou 

outra concepção, constitui um desafio estabelecer um conceito jurídico de riqueza.  

 

5.4  Por que a eficiência? 

O debate Dworkin-Posner acerca da eficiência como fundamento do Direito foi 

reunido no livro Uma questão de princípio, especificamente no Capítulo 13, IV Parte (A 

visão econômica do Direito) em que Ronald Dworkin sustenta “o ponto de partida 

equivocado de Richard Posner781” em três frentes: a) o argumento do consentimento; b) 

o argumento do interesse; c) para além do consentimento e do interesse.  

 Em primeiro lugar, Ronald Dworkin faz objeção à ideia de que os juízes 

deveriam decidir os casos que lhe são apresentados de modo a maximizar a riqueza,782 

exposta por Richard Posner em The Etical and Political Basis of the Efficiency Norm in 

Commom Law Adjucation, por três razões:  

                                                                                                                                                                          

sofisticadas do significado, os filósofos do direito se tornaram mais cuidadosos em suas definições, [...] 
com o que queriam dizer, em nosso vocabulário, as circunstâncias nas quais proposições jurídicas são 
consideradas como verdadeiras ou falsas. Em minha opinião [...] isso não foi muito além de uma troca de 
embalagem”. DWORKIN, Ronald. O império direito. São Paulo : Martins Fontes, 2014, p. 40. 
   
780

 RODRIGUES, Guilherme Scotti. A afirmação da justiça como a tese da única decisão correta: o 
enfrentamento da questão do caráter estruturalmente indeterminado do direito moderno. (Dissertação de 
Mestrado em Direito). Brasília: Universidade de Brasília, 2008, p. 77. 
 
781 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo : Martins Fontes, 2005, p. 411. 
 
782 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo : Martins Fontes, 2005, p. 411. 
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1) O argumento do consentimento de Posner falharia na medida em que não 

diferenciaria as noções de consentimento, que traduziria uma noção kantiana, e de 

interesse pessoal. Segundo Dworkin, a suposta vinculação de Posner às teorias 

kantianas seria espúria783 porque os conceitos de autonomia e consentimento não se 

confundiriam. 

No risco empresarial784, Posner não teria discernido, adequadamente, interesse e 

consentimento pela razão de que teria examinado o consentimento como base 

fundamento da equidade.785 Depois, Ronald Dworkin aponta a diferença entre 

consentimento não expresso e consentimento contrafactual, que seria ignorado por 

Posner. Isso porque Posner admitiria que os tribunais podem imputar consentimento ao 

queixoso em um contrato de risco ou aleatório. Na visão de Dwokin, não haveria na 

hipótese consentimento algum.786  

                                                           
783

 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo : Martins Fontes, 2005, p. 414. 
 
784

 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo : Martins Fontes, 2005, p. 415. 
 
785DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo : Martins Fontes, 2005, p. 416. 
  
786 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo : Martins Fontes, 2005, p. 417. Aqui há 
uma sutileza que escapa a muitos críticos de Posner. Em artigo publicado em 1972, “A Theory of 
Negligence”, o estadunidense criticou juízes que tentaram aplicar a teoria da eficiência diretamente 
argumentando a pouca compreensão e o mau uso do modelo teórico, mesmo que o resultado possa ser 
economicamente “sensato”, como no Union Oil Co. v. Oppen, 7, de 1974. Síntese do fato: A Union Oil 
Company causou um derramamento de óleo que matou um grande número de peixes, causando perdas 
econômicas ao autor, um pescador profissional. O juiz do caso, Sneed, escreve ao final do voto: “[...]a 
fixação da identidade do melhor ou mais barato custo-benefício é mais difícil do que se poderia imaginar. 
Para facilitar essa determinação, [Guido] Calabresi sugere várias diretrizes úteis. A primeira delas exigiria 
um cálculo aproximado projetado para excluir o potencial  dever de reparação econômica (cost-avoider 
daqueles grupos/atividades que poderiam evitar custos de acidentes apenas a um custo extremamente alto. 
Embora não seja fácil de aplicar em qualquer sentido concreto, esta diretriz sugere que a imposição de 
custos de derramamento de óleo diretamente sobre grupos como os consumidores de alimentos básicos 
não é uma solução sensata. Sob esta diretriz, a responsabilidade potencial se torna uma escolha entre, em 
um nível final, os consumidores de peixe e os produtos derivados do total de atividades dos réus. Para 
refinar essa escolha, a Calabresi continua a fornecer diretrizes adicionais que, neste caso, não provaram 
ser muito úteis. Por exemplo, ele sugere uma avaliação dos custos administrativos que cada parte seria 
forçada a suportar para evitar os custos do acidente. Ele também afirma que deve ser feita uma tentativa 
para evitar uma alocação que imporá alguns custos àqueles grupos ou atividades que não consomem peixe 
nem utilizam os produtos dos réus derivados de suas atividades no Canal de Santa Bárbara. No registro 
diante de nós, não temos como avaliar os custos administrativos relativos envolvidos. Todavia, 
reconhecemos que é provável que, ao impor uma responsabilidade sobre os réus, uma parte dos custos do 
acidente, neste caso, possa ser suportada por aqueles que não comem peixe nem usam os produtos 
petrolíferos derivados das atividades dos réus em Santa Bárbara. A orientação final do Calabresi, no 
entanto, inequivocamente aponta para os acusados como o melhor dever de reparação econômica (cost-
avoider). Sob esta diretriz, a perda deve ser alocada para a parte que melhor pode corrigir qualquer erro 
na alocação, se houver, adquirindo a atividade para a qual a parte foi responsabilizada. A capacidade de 
"comprar" (to buy out) os demandantes se o ônus for muito grande é, em essência, o foco real da 
abordagem da Calabresi. Com base nisso, não há contestação - a capacidade dos réus é superior. Union 
Oil Company v. Oppen  501 F.2d 558, 566 (9th Cir. 1974).   
Disponível em: https://casetext.com/case/union-oil-co-v-oppen. Acesso em: 30 jun. 2019. Adaptado. 
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Em sequência, Dwokin menciona que Posner não supera Rawls, diferentemente 

do que havia sido sustentado por Posner, porque pretende substituir a “ignorância 

artificial” do véu da ignorância rawlsiano, por uma ignorância natural das pessoas ao 

tomarem uma determinada decisão.787 Perante a pergunta inevitável do sentido da 

“ignorância radical,788 Dworkin responde que Rawls definiu a “posição original” por 

razões de moralidade política que reconhece “o direito ao igual respeito e à igual 

consideração pelo projeto das instituições políticas”,789 ao passo que Posner definiria as 

condições de escolha apenas para definir os resultados que pretende alcançar.790     

Precisamente por isso, Posner não contemplaria o consentimento efetivo791 para 

se concentrar na escolha efetiva, histórica.792 Haveria uma confusão entre interesse793 e 

consentimento794. Ademais, o argumento da equidade e do consentimento seriam 

                                                           
787

 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo : Martins Fontes, 2005, p. 418. 

 
788DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo : Martins Fontes, 2005, p. 419. 
 
789 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p.282. “Rawls é 
eloquente ao afirmar que [o] direito fundamental à igualdade exige uma Constituição liberal, e sustenta 
uma forma idealizada das estruturas econômicas e sociais atuais”. Essa interpretação conduz a outras 
objeções que não poderão ser examinadas nesse espaço. Apenas acentua-se a sua existência. 
 
790 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo : Martins Fontes, 2005, p. 419. 
 
791 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo : Martins Fontes, 2005, p. 418. 
 
792 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo : Martins Fontes, 2005, p. 418. 
 
793 “O conceito de interesse é extremamente amplo. Estar interessado é “estar entre” (interesse). Nele se 
inclui a ideia de participação, especificamente, a participação em bens, de qualquer classe. Tem-se 
interesse por algo quando se orienta para isso a apetência, o desejo ou a vontade.Fala-se de vários tipos de 
interesse: interesses vitais, interesses sociais, econômicos, culturais, etc. [...] O conceito de interesse 
ocupa [...] lugar central não só na teoria dos valores, mas também na teoria da sociedade e no exame dos 
bens, inclusive o chamado “bem supremo”.” MORA, José Ferrater. Dicionário de filosofia. São Paulo: 
Martins Fontes, 2011, p. 384 - 390. 
 
794 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 416. “É 
importante lembrar [...] que o consentimento e o interesse pessoal são conceitos independentes que têm 
papeis independentes na justificação política”. O consentimento seria esclarecido e voluntário. O interesse 
pessoal seria arbitrário. DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo: Martins Fontes, 
2005, p. 416 – 418.  André Lalande perfilha duas variantes de consenso: “1 Termo vago que se aplica de 
ordinário à cooperação e interdependência das partes do organismo. 2. O acordo de todos os homens 
sobre certas proposições, na medida em que é considerado verdadeiro como prova de sua verdade. A. 
(sentido antigo). Assentimento dado a uma asserção. [...] .B. “o consentimento universal”. [...]. C. Ato de 
vontade pelo qual decidimos ou mesmo declaramos expressamente que não nos opomos a uma ação 
determinada cuja iniciativa é tomada por outrem. [...] Este último sentido é o único usado na língua 
corrente contemporânea. Consentimento é mais fraco que aprovação. “Consentir” marca, tanto na ordem 
do pensamento como na da ação, um cambiante reserva, ou pelo menos uma tendência primitiva para 
recusar”. LALANDE, André. Vocabulário técnico e crítico da filosofia.  São Paulo : Martins Fontes, 
1999, p. 198 - 199. 
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distintos, pois a equidade deveria valer por si só.795 Pressupõe-se aqui que o 

consentimento não é uma simples manifestação de vontade, embora esteja relacionado à 

escolha.796 Tanto ou mais importante é que é o consentimento atenda a valores 

profundos da comunidade política, havendo uma distinção qualitativa entre escolha e 

consentimento.  

2) Em relação ao argumento do interesse, o critério de Pareto797 seria empregado 

de modo equivocado por Richard Posner, pois assume o ônus de teorias utilitárias, o que 

tornaria sua versão flexível de paretianismo uma expressão do utilitarismo.798 Dworkin 

ilustra a discussão com um exemplo:799 

Suponha que eu seja um motorista e me beneficie regularmente dos custos de 
direção reduzidos possibilitados pelo instituto da culpa por negligência. Um 
dia, sou atropelado (numa de minhas raras caminhadas no quarteirão) por um 
motorista não negligente, e tenho despesas médicas e de outro tipo bem 
superiores à quantia que economizei com custos de direção reduzidos e irei 
economizar no futuro com custos reduzidos de ambulância e de cadeira de 
rodas motorizada. Em que sentido me beneficio de um regime de negligência 

                                                           
795 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo : Martins Fontes, 2005, p. 416. 
 
796 “Procedimento pelo qual determinada possibilidade é assumida, adotada, decidida ou realizada de um 
modo qualquer, preferentemente a outras. O conceito de escolha está estreitamente vinculado ao de 
possibilidade, de tal modo que só não há escolha onde não há possibilidade, como tampouco há 
possibilidade onde não há escolha, já que a antecipação, a projeção ou a simples previsão das 
possibilidades são escolhas. Por outro lado, o conceito de escolha é uma das determinações fundamentais 
do conceito de liberdade. [...]. Hoje, em todas as ciências, especialmente na matemática, na lógica, na 
psicologia e na sociologia, é grande o uso da noção de escolha. Mas como se disse, raramente ela é 
analisada por essas ciências que pressupõem seu significado corrente. [...] Característica mais autêntica da 
escolha humana foi evidenciada por Dewey: “a escolha não é uma preferência que emerge da indiferença; 
é a emergência de uma preferência unificada a partir de um conjunto de preferências competitivas”. 
Portanto, a escolha racional é apenas aquela que unifica e harmoniza diferentes tendências correntes. 
Assim, Dewey alija da escolha o critério de racionalidade, pondo-se num plano em que é possível sugerir 
inúmeros critérios. Tem-se, contudo, o mérito de ter ressaltado a importância da escolha e sua 
onipresença. A operação de escolha, disse ele, “é inevitável em qualquer empreendimento que exija a 
reflexão. Em si mesma, não é falsificadora. A ilusão reside no fato de que a sua presença é oculta, 
camuflada, negada. Um método empírico descobre e põe a nu a operação de escolha, como faz com 
qualquer outro acontecimento”. ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. São Paulo : Martins 
Fontes, 2003, p. 345 - 346. Adaptado. 
 
797 Em consulta ao Novíssimo Dicionário de Economia, de Paulo Sandroni, foram identificados tdois 
verbetes com menção aos critérios Pareto. São eles: melhoria paretiana, ótimo de Pareto e Vilfredo 
Pareto.   “MELHORIA PARETIANA . Situação em que uma realocação de recursos provoca a melhoria 
da situação de uma pessoa, sem que qualquer outra sofra uma piora em sua condição”.  “ÓTIMO DE 
PARETO. Situação em que os recursos de uma economia são alocados de tal maneira que nenhuma 
reordenação diferente possa melhorar a situação de qualquer pessoa (ou agente econômico) sem piorar a 
situação de qualquer outra. O conceito foi introduzido por Vilfredo Pareto (1848-1923), e a Economia do 
Bem-Estar em grande medida estuda as condições nas quais um Ótimo de Pareto possa ser alcançado”. 
SANDRONI, Paulo. Novíssimo dicionário de economia. São Paulo : Best Seller, 1999, p. 378; 437.  
 
798 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo : Martins Fontes, 2005, p. 425. 
 
799 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo : Martins Fontes, 2005, p. 420. 
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que me nega o reembolso, em comparação com um regime de responsabilidade 
estrita? 
 

Quando se ignora que ocorrerá o acidente, o bem-estar é alto no sistema da culpa 

por negligência. Ao revés, será o da responsabilidade estrita. Supondo que o caso seja 

contestável em Direito, como calcular o bem-estar esperado?800 A indagação aduz 

fraqueza ao sistema da culpa por negligência (amparada em um cálculo de custo-

benefício), em razão de um sistema de responsabilidade estrita (onde se colocam as 

questões da equidade). 

3) No que concerne ao terceiro ponto, “Para além do consentimento e do 

interesse”, Ronald Dworkin defende que, ao buscar uma base filosófica para a teoria da 

prestação jurisidicional, Richard Posner se enganaria ao utilizar a filosofia kantiana, que 

teria raízes igualitárias.801  

Ronald Dworkin parece ter razão quando afirma que a maximização de riqueza 

não pode ser algo próprio às atividades dos juízes. Igualmente, quando critica as noções 

de consentimento, autonomia e interesse pessoal que, com efeito, requerem melhor 

argumento de Richard Posner.  

Já em relação ao critério de Pareto, parece haver incompatibilidade com o 

utilitarismo, haja vista que o primeiro trabalha com um jogo de “ganha-ganha”, 

enquanto o último seria expressão do prazer da maioria.  

Por último, a ideia de que a filosofia kantiana teria bases igualitárias é uma 

interpretação que se faz do filósofo. Não é unívoca. De fato, Immanuel Kant 

notabilizou-se como um filósofo da liberdade,802 e não da igualdade.  

Contudo, não é somente o debate sobre a eficiência que tem enfrentado objeções 

de Ronald Dworkin, mesmo porque, no período entre 1990 e 2007,803 a discussão sobre 

eficiência como fundamento filosófico do Direito perde a centralidade que ocupava nos 

                                                           
800 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo : Martins Fontes, 2005, p. 421. 
 
801

 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo : Martins Fontes, 2005, p. 434. 
 
802

 BARRETTO, Vicente de Paulo. Notas kantianas sobre o direito. In: BARRETTO, Vicente de Paulo. O 
fetiche dos direitos humanos e outros temas. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, cap. 3, p. 60. Diz 
o autor: “[...] a teoria da liberdade [é a] ideia angular em o sistema do pensamento ético-filosófico político 
kantiano”. 
 
803 MACEDO JUNIOR, Ronaldo Porto.  Posner e a análise econômica do direito: da rigidez neoclássica 
ao pragmatismo frouxo. In: LIMA, Maria Lúcia L. M. Padua. Direito e economia: 30 anos de Brasil, t. 1. 
São Paulo: Saraiva, 2012, p. 276. 
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anos 1980. Talvez o oponente mais tenaz ao seu pensamento é o pragmatismo, que será 

examinado no próximo tópico.   

 

5.5 O que é pragmatismo? 

 No capítulo V da obra O império do direito - Pragmatismo e personificação, 

Ronald Dworkin804 expõe que 

[...] o pragmatismo é uma concepção interpretativa do direito. [...] trata-se de 
uma concepção de direito mais poderosa e persuasiva que o 
convencionalismo, e um desafio mais forte ao direito como completeza. 

A primeira dificuldade que se aponta em relação ao pragmatismo é o conceito de 

partida. Diferentemente do que se costuma afirmar, o principal adversário teórico de 

Ronald Dworkin não é o positivismo, mas o pragmatismo, ainda que o próprio autor se 

apresente como um pragmatista.805  

A solução adequada para esse imbróglio é que há atributos do pragmatismo que 

se distinguem das formulações dworkinianas na medida em que há uma preocupação 

central com o futuro e uma rejeição do passado, da história institucional, que é 

prestigiada por Ronald Dworkin, em que as interpretações jurídicas devem ser buscadas 

em face da própria história das interpretações passadas, de modo a tornar o romance em 

cadeia cada vez melhor, o que deixaria antever uma posição de certo pragmatismo.   

Com efeito, diferentes autores trabalham com distintas perspectivas sobre o 

pragmatismo. Se o decisor não tem o dever de olhar para o passado, mas de alcançar os 

melhores resultados, que não são estritamente econômicos,806 ainda que seja a tônica, 

                                                           
804

 DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo : Martins Fontes, 2014, p.188. 
 

805 Apesar das críticas de Dworkin ao pragmatismo, no sentido de se preocupar apenas com o futuro, sua 
teoria seria pragmatista pelos seguintes motivos: a) O direito como integridade compreende o Direito 
como uma prática interpretativa, imbuída de um propósito conferido pelos participantes, ou seja, os textos 
jurídicos são jogos de linguagem e se transformam ou até mesmo desaparecem, na medida em que são 
jogados; b) Na medida em que as normas jurídicas devem ser interpretadas para tornar o direito o melhor 
que ele pode ser, deve-se atentar para a importância do contexto para que se retire a melhor compreensão 
que o texto pode trazer; c) A integridade do Direito deve respeitar o passado, o que não significa 
necessariamente repeti-lo. Além disso, na medida em que a interpretação se dá em cadeia, como um 
romance, o romancista atual deve se preocupar em construir um capítulo consistente com o passado e, ao 
mesmo tempo, que possa abrir novas possibilidades no futuro. OMMATI, José Emílio Medauar; 
PEDRON, Flávio Quinaud. A teoria jurídica de Ronald Dworkin como expressão de uma pragmática do 
direito. Disponível em: 
https://www.academia.edu/37972818/A_TEORIA_JUR%C3%8DDICA_DE_RONALD_DWORKIN_C
OMO_EXPRESS%C3%83O_DE_UMA_TEORIA_PRAGM%C3%81TICA_DO_DIREITO. Acesso em: 
15 jun. 2019.  

 
806 Aqui o texto discorda, parcialmente, de Guilherme Scotti que sustenta que a noção de “evolução 
econômica” adquire o status de norma fundamental em Richard Posner e, por essa razão, Posner seria o 
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pois a preocupação seria com um instrumentalismo ético decisório, e não com 

integridade, coerência ou princípios.  

Da combinação pragmatista de liberdade em relação à teoria e ao passado, 

voltada para os fins,807 podem resultar diversos modos de interpretar o Direito, como, 

por exemplo, a interpretação da Law and Economics, de Richard Posner, que diverge da 

existência de um fórum de princípios capazes de coagir a Economia em vez de ser por 

ela coagido. Talvez, essa variação econômica específica seja uma das maiores 

desavenças entre Ronald Dworkin e seus críticos. 

Thamy Pogrebinschi808 oferece argumentos em favor de um pragmatismo 

multifário, entendido não como um conceito jurídico, mas da teoria política e social. 

Ora, desde William James e Richard Bernstein, o pragmatismo tem transitado na 

Filosofia, na Ciência Política e na Sociologia, com diversas conexões entre eles, a partir 

do tripé: antifundacionalismo, contextualismo e do consequencialismo.809 Mais ainda: 

ela recusa a Dworkin a condição de pragmatista por causa do papel que a moral e a 

história exercem em sua teoria. Ela parece acertar a análise, o que pode conduzir a uma 

conclusão oposta à inicial. A demarcação agudiza-se, como sugerido, já que não é em 

vão que o estadunidense subscreve uma teoria da resposta correta, que é uma teoria 

moral que exalta a firmeza dos princípios, que não são compromissos, estratégias ou 

acomodação política810. Porém, a autora imiscui as noções de integridade e coerência ao 

                                                                                                                                                                          

“bulldog de Darwin”. RODRIGUES, Guilherme Scotti.  A afirmação da justiça como a tese da única 
decisão correta: o enfrentamento da questão do caráter estruturalmente indeterminado do direito moderno. 
(Dissertação de Mestrado em Direito). Brasília: Universidade de Brasília, 2008, p. 77. A alusão ao 
“bulldog de Darwin” se relaciona ao biólogo britânico Thomas Henry Huxley, destacado defensor das 
ideias de Charles Darwin. A alcunha de “bulldog de Darwin” a Richard Posner é um exagero. Para 
Posner, o Direito é situacional, depende do contexto e tem aspirações científicas. Em Dworkin, o Direito 
não visa à objetividade, mas coerência, o que envolve a esfera moral do direito. Assim, o pragmatismo de 
Posner não é “darwiniano”. Contudo, o conceito de pragmatismo de Posner é problemático e uma das 
razões para isso é pretende ignorar a teoria, ou, ainda, pretende tomar a prática como critério para 
estabelecer a teoria, o que naturaliza sua perspectiva. 
 
807

 MACHADO, Igor Suzano. Ronald Dworkin e os desafios contemporâneos à interpretação do Direito: 
sua contribuição para uma sociologia da jurisdição. (Dissertação de Mestrado em Sociologia). Rio de 
Janeiro: IUPERJ, 2007, p. 57. Disponível em: http://livros01.livrosgratis.com.br/cp121718.pdf. Acesso 
em: 14 mar. 2019. 
 
808 POGREBINSCHI, Thamy. Pragmatismo: teoria social e política. Rio de Janeiro : Relume Dumará, 
2005, p. 184. 
 
809 POGREBINSCHI, Thamy. Pragmatismo: teoria social e política. Rio de Janeiro : Relume Dumará, 
2005, p. 182. 
 
810POGREBINSCHI, Thamy. Dworkin e o pragmatismo jurídico. Disponível em: 
www.cis.pucrio.br/cis/cedes/PDF/.../Dworkin%20Pragmatismo.p... . Acesso em: 1 jul. 2019. 
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supor que “a integridade vincula [o] juiz que adota um princípio no julgamento de 

determinado caso precisa dar peso total ao mesmo no julgamento de outros casos”,811 

além de não especificar o sentido de “peso”, o que torna problemática a afirmativa. No 

que concerne às relações entre integridade, consistência dos precedentes e arranjo 

constitucional, parece reclamar maior clareza. Faltou conjecturar sobre os 

“precedentes”, que ficou à margem do artigo. 

Em suas lições, Igor Machado,812 evoca a ideia de um pensamento jurídico livre 

da Filosofia, da Política e da Moralidade e tem convocado juristas para a causa 

positivista e do realismo, como se elas pudessem garantir a autonomia do Direito. 

Porém, apresentá-lo sob uma aparente autonomia em relação à Filosofia, à Moral e à 

Política tem contribuído não para apresentá-lo com clareza, mas para tornar turva sua 

imagem diante de um público que, cada vez mais, reconhece sua importância. 

Como se vê, as propostas propõem-se a repensar a noção de pragmatismo fora 

do estrito quadro do Direito e recuperá-lo em uma nova perspectiva, que seria definida 

em razão das instituições políticas brasileiras.813 Para tanto, é necessário que se tenha 

em conta uma dimensão que talvez o pragmatismo não possa oferecer, pois seriam as 

crenças814 a conduzirem a ação.815 (Isso seria um problema?) Por que ela interessaria ao 

Estado Democrático de Direito? 

Sem embargo das controvérsias, uma resposta mais sofisticada é que há no 

pragmatismo um sentido da vida e da ação, que deve estar preparado para duvidar não 

de todas as coisas, mas de qualquer coisa, desde que exista uma razão para fazê-lo.816  

                                                           
811POGREBINSCHI, Thamy. Dworkin e o pragmatismo jurídico. Disponível em: 
www.cis.pucrio.br/cis/cedes/PDF/.../Dworkin%20Pragmatismo.p... . Acesso em: 1 jul. 2019. 
 
812 MACHADO, Igor Suzano. Ronald Dworkin e os desafios contemporâneos à interpretação do Direito: 
sua contribuição para uma sociologia da jurisdição. (Dissertação de Mestrado em Sociologia). Rio de 
Janeiro: IUPERJ, 2007, p. 55. Disponível em: http://livros01.livrosgratis.com.br/cp121718.pdf. Acesso 
em: 14 mar. 2019. 
  
813

 POGREBINSCHI, Thamy. Pragmatismo: teoria social e política. Rio de Janeiro : Relume Dumará, 
2005, p. 184. 
 
814 Para uma discussão sobre “crença”, consulte-se o Capítulo 4 - As objeções de Ronald Dworkin à Law 
and Economics, tópico 1 - O fórum do princípio.  
 
815

 POGREBINSCHI, Thamy. Pragmatismo: teoria social e política. Rio de Janeiro : Relume Dumará, 
2005, p. 184. 
 
816

 POGREBINSCHI, Thamy. Pragmatismo: teoria social e política. Rio de Janeiro : Relume Dumará, 
2005, p. 118. 
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Por essa razão, Ronald Dworkin diz ser ela persuasiva, mas como ele pensa em 

termos utilitários e céticos, estaria deslocada da tradição kantiana, trazendo o risco de 

coisificar o indivíduo. Além disso, como já foi salientado no tópico 3 deste capítulo, que 

o  decisor não poderia decidir uma demanda pelo emprego de uma convenção social, 

mas com base principiológica. 

A primeira objeção pode ser nominada de “fraca”, na medida em que o 

pragmatismo tem uma conotação eminentemente social que pode ser remanejada 

indefinidamente para adaptar a situações novas não previstas pela lei e que requerem 

soluções. Contudo, permanece não respondido o questionamento de Ronald Dworkin ao 

pragmatismo posneriano, que pretende responder aos problemas jurídicos com 

“sensatez”, antes mesmo da consulta à legislação.  

De outro lado, o pragmatismo critica o excesso de abstração da teoria de Ronald 

Dworkin e considera que os juízes devem avaliar os resultados das decisões sem 

importar-se excessivamente com a necessidade de justificação delas e sem atuar 

construtivamente no edifício teórico do Direito. Nesse passo, a filosofia de Ronald 

Dworkin seria teórica, ao passo que a do pragmatismo, prática, o que remonta à velha 

tradição filosófica dual entre a razão teórica e a razão prática. A solução não é óbvia, e o 

quadro que se apresenta é desconcertante, oferecendo duas perspectivas: 1. A 

comunidade de princípios deve ser capaz de contornar as decisões jurídicas como parte 

integrante e coerente dela; 2. Os profissionais do Direito operam com uma razão 

deliberativa, têm de decidir problemas práticos do melhor modo possível, o que não 

requer grande conhecimento em Filosofia, mas nos desdobramentos possíveis de cada 

decisão, o que faz com a segunda pareça mais consistente do que a primeira.  Porém, o 

busílis do pragmatismo é a demissão da teoria, o esquivar-se de problemas teóricos, o 

tomar a moralidade ou a prática para estabelecer a demarcação da teoria? Ainda que não 

haja condições de responder a essas perguntas nesse espaço, reconhece-se a relevância 

delas. O que vai dito é suficiente para levar ao tópico seguinte: o que é levar os direitos 

a sério? 

 

5.6 Levar os direitos a sério  

 No trajeto intelectual de Dworkin, a obra Levando os direitos a sério trouxe 

questões novas e revisitou as relações entre Filosofia, Política e Direito. Talvez a 

principal contribuição do autor se ancore na metodologia hermenêutica, que avança no 

livro Uma questão de princípio e se consolida em O império do direito, de modo não 
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conclusivo,817 assentada na existência da história narrativa do Direito818 (o romance em 

cadeia) que responda às exigências de ajuste e justificação819 das práticas jurídicas. 

Em Levando os direitos a sério, Dworkin expõe argumentos contrários à 

alegação de que as regras da common law estão sempre relacionadas à alocação 

eficiente de recursos em que o valor de um recurso escasso é mensurado pelo quantum 

que o indivíduo está disposto a pagar pelo recurso, de modo que o bem-estar é 

maximizado quando alguém pode pagar mais por um recurso do que outro.820 Ora, na 

visão de Dworkin a concepção de valor não é algo evidente, mas construído. 

A ideia de valor subscreve a noção de livre concorrência, mas não dá conta de 

uma teoria igualitária, pois desqualifica a atuação daqueles que têm menos dinheiro e, 

por isso, estão dispostos a gastar menos. Nesse sentido, a maximização da riqueza seria 

um critério incoerente com uma visão ética do Direito, pois implica a exclusão daqueles 

que não têm capacidade de pagar por um recurso.  

O rol de argumentos de Ronald Dworkin821 refratários ao utilitarismo ético-

político podem ser sintetizados do seguinte modo: 

a) direito fundamental ao igual respeito e consideração; 

b) a decisão judicial deve ser lastreada em argumentos de direito, e não de 

políticas; 

c) os direitos são trunfos na argumentação jurídica e política e não podem ser 

instrumentalizados em nome de maioriais; 

d) as decisões não se legitimam em razão do impacto político econômico ou 

social, mas com base na integridade; 

                                                           
817 CHUERI, Vera Karam de. A filosofia jurídica de Ronald Dworkin como possibilidade de um discurso 
instituinte de direitos. (Dissertação de Mestrado em Direito). Florianópolis : Universidade Federal de 
Santa Catarina, 1993, p. 61. 
 
818 CHUERI, Vera Karam de. A filosofia jurídica de Ronald Dworkin como possibilidade de um discurso 
instituinte de direitos. (Dissertação de Mestrado em Direito). Florianópolis : Universidade Federal de 
Santa Catarina, 1993, p. 61. 
. 
819 CHUERI, Vera Karam de. A filosofia jurídica de Ronald Dworkin como possibilidade de um discurso 
instituinte de direitos. (Dissertação de Mestrado em Direito). Florianópolis : Universidade Federal de 
Santa Catarina, 1993, p. 128. 
 
820 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo : Martins Fontes, 2002, p. 151. 
 
821 CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Teoria da Constituição. Belo Horizonte : Initia Via, 
2012, p. 261.  
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e) a eficiência econômica e o cálculo de custo-benefício são critérios fracos 

diante de uma concepção cooperativa de democracia e do caráter de 

princípio e de regra das normas jurídicas. 

 

Além disso, levar os direitos a sério seria defender que existem direitos, além da 

legislação, contra o próprio ordenamento jurídico ou contra o Estado,822 sendo 

necessário considerar a existência de convenção contra a própria lei. 

Em Dworkin, essa discussão é posta sob um prisma de uma filosofia moral, e 

não da Law and Economics. Ele questiona se a riqueza em si é um objetivo digno,823 o 

que se contrapõe aos pressupostos da análise econômica do Direito. Sustenta que a ideia 

de maximização da riqueza individual e social é plural, dificultando sua compreensão 

pelos seus críticos.824 Outro aspecto a salientar é a distinção que o autor faz entre o 

ótimo de Pareto e a maximização da riqueza. Uma forte objeção de Dworkin é que essas 

teorias não só são diferentes, como a segunda é mais prática, pois quando um 

economista quer saber se uma norma de Direito é eficiente nos termos paretianos, ele 

não está interessado em saber se ela promove maximização de riqueza, o que aponta 

para erros conceituais do recorte posneriano.825 Seguindo o passo, princípios são 

proposições que descrevem direitos; as políticas são proposições que descrevem 

objetivos,826 sendo que ambos se afastam de uma visão de custo e benefício. Posner 

considera que o argumento da equidade é insuficiente827 para os juristas e propõe, em 

seu lugar, a utilidade. 

Ao dizer que o valor de um recurso escasso para um indivíduo é mensurado pela 

quantidade que ele se dispõe a pagar por esse recurso, e que o bem-estar da comunidade 

é maximizado quando o recurso está em mãos de alguém que paga mais do que outra 

                                                           
822 OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Morte e vida da Constituição Dirigente. Rio de Janeiro : Lumen 
Juris, 2010, p. 125. 
 
823 DWORKIN, Ronald. A riqueza é um valor? In: DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio.  São 
Paulo : Martins Fontes, 2005, cap. 12, p. 356.  
 
824 DWORKIN, Ronald. A riqueza é um valor? In: DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio.  São 
Paulo : Martins Fontes, 2005, cap. 12, p. 351 - 352. 
 
825 DWORKIN, Ronald. A riqueza é um valor? In: DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio.  São 
Paulo : Martins Fontes, 2005, cap. 12, p. 356. 
 
826 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo : Martins Fontes, 2002, p. 141. 
 
827 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo : Martins Fontes, 2002, p. 152. 
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pessoa para tê-lo, essa posição não pode ser considerada neutra ou evidente per si. 

Seguramente, ela é compatível com uma teoria política que prevê ou incentiva a 

concorrência, mas é menos compatível com uma teoria igualitária,828 visto que 

desqualifica os mais pobres, que têm condições de gastar menos do que os aquinhoados. 

Ao se tentar captar o sentido de valor em Posner, “parece ser tanto uma causa como 

consequência de uma teoria de direitos individuais.”829 Se a teoria dos direitos for 

definida por um senso de instinto de seu valor econômico, ainda assim a justificação da 

decisão fica a atender um critério de política econômica, de cálculo econômico, que não 

distingue direitos abstratos e concretos.830 Os primeiros, como, por exemplo, os direitos 

políticos, não são incompatíveis em relação a direitos concorrentes. Já os direitos 

concretos refletem a concorrência. Exemplo: uma pessoa pode exigir de outra reparação 

a um dano sofrido. 

Se Posner pretende mostrar a inviabilidade de uma teoria do Direito, Dworkin 

apresenta a interconexão entre Direito e Moral, o que afeta a teoria.831 Na visão 

dworkiana, mesmo no plano da teoria não é adequado falar em pura descrição, como 

queria Hans Kelsen, como se fosse possível conquistar um equilíbrio no qual o teórico 

se colocaria, de forma neutra, no tratamento dos conceitos jurídicos ou políticos.  Isso 

porque os juízos descritivos (teóricos) e valorativos (morais) estão em interrelação.  

Mas, diferentemente do que diz Dworkin,832 Posner não busca uma base 

filosófica para a teoria,833 visto que seu trabalho se apresenta como uma aproximação 

                                                           
828 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo : Martins Fontes, 2002, p. 153. 
 
829 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo : Martins Fontes, 2002, p. 153. 
 
830 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 154. 
 
831 ABBOUD, Georges; OLIVEIRA, Rafael Tomaz de Oliveira. O lugar da teoria no direito: um 
confronto entre Richard Posner e Ronald Dworkin. Disponível em: 
www9.unaerp.br/revistas/index.php/paradigma/article/download/144-157/756. Acesso em: 30 out. 2018. 
 
832 DWORKIN, Ronald. Por que a eficiência? In: DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São 
Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 434. 
 
833 A disputa entre Richard Posner e Ronald Dworkin não contrasta teoria e prática, mas debate sobre o 
tipo de teoria que é relevante para a lei e para a decisão judicial. No fundo, trata-se de um debate entre 
realistas (Posner) que entendem que a teoria deve se ocupar de como são as coisas, e de uma teoria moral 
(Dworkin), cujo ponto de partida de uma teoria é como as coisas devem ser. Trata-se, portanto, de uma 
discussão com presença na tradição filosófica ocidental e que não se resume aos dois autores. LEITER, 
Brian. In Praise Of Realism (And Against 'Nonsense' Jurisprudence). Disponível em: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1113461. Acesso em 5 jun. 2019. Portanto, 
contrariamente à vulgata do debate, Posner não desprezaria a teoria mas propõe uma agenda  
metodológica para a teoria do direito. MACEDO JUNIOR, Ronaldo Porto.  Posner e a análise econômica 
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com a Sociologia do Direito. De outro turno, Dworkin tem razão quando sustenta que a 

autonomia defendida por Posner nada tem que ver com uma teoria kantiana834 do 

Direito. 

O problema não é só esse. Filosofia e prática não são adversários inconciliáveis, 

e a própria História da Filosofia835 é pródiga em exemplos. Elas estão afastadas por 

circunstâncias da história e por hábitos intelectuais arraigados. 

Se para Posner a preocupação de Dworkin com conceitos morais afasta-o de 

questões consequencialistas, pois a teoria da decisão desconsideraria as condições reais 

da produção do Direito, o segundo rechaça as proposições do primeiro ao dizer que a 

construção teórica empreendida nada tem que ver com a descrita por ele. Em síntese: o 

argumento moral não é empregado pelos juízes apenas nas “decisões difíceis”, pois toda 

interpretação implica uma argumentação moral.836  

Conceitos jurídicos como liberdade, igualdade, democracia e devido processo 

legal, quando discutidos pelo Judiciário, são necessariamente interpretados. Essa 

interpretação deve construir argumentos que se ajustem do melhor modo à comunidade 

política. Por isso é que a justificação das alegações informam também a melhor 

justificação para a prática jurídica em que se contextualiza o caso.837 

Em apoio a essa concepção, raciocinar juridicamente significa aplicar os 

problemas jurídicos específicos uma ampla rede de princípios de caráter político ou de 

moralidade838 política, sendo que, na prática, só é possível refletir sobre a resposta 

                                                                                                                                                                          

do direito: da rigidez neoclássica ao pragmatismo frouxo. In: LIMA, Maria Lúcia L. M. Padua. Direito e 
economia: 30 anos de Brasil, t. 1. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 278. Adaptado. 
  
834

 DWORKIN, Ronald. Por que a eficiência? In: DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São 
Paulo : Martins Fontes, 2005, p. 413 – 414. 
 
835 Na obra “Política”, Aristóteles relata que Tales de Mileto foi repreendido pelos cidadãos de Mileto por 
ser pobre e que a filosofia de nada servia, sendo uma perda de tempo meditar acerca da natureza. 
Contudo, Tales era um estudioso dos astros e teria previsto uma grande safra de azeitonas com um ano de 
antecedência. Assim, providenciou algum capital e alugou por baixo custo todas as prensas de azeite da 
região. Com a chegada da safra prevista, os produtores foram obrigados a alugar junto a Tales de Mileto 
as prensas a um custo mais alto. Com esse negócio, Tales teria angariando grande fortuna, tornando-se 
um homem rico. Poderia-se até mesmo afirmar que ele foi um dos precursores da especulação financeira.  
 
836 ABBOUD, Georges; OLIVEIRA, Rafael Tomaz de Oliveira. O lugar da teoria no direito: um 
confronto entre Richard Posner e Ronald Dworkin. Disponível em: 
www9.unaerp.br/revistas/index.php/paradigma/article/download/144-157/756. Acesso em: 30 out. 2018. 
 
837 ABBOUD, Georges; OLIVEIRA, Rafael Tomaz de Oliveira. O lugar da teoria no direito: um 
confronto entre Richard Posner e Ronald Dworkin. Disponível em: 
www9.unaerp.br/revistas/index.php/paradigma/article/download/144-157/756. Acesso em: 30 out. 2018. 
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correta839 tomando-se como referência um sistema teórico de princípios, como, por 

exemplo, a liberdade de consciência e a tomada de decisões éticas ou acerca do 

significado da responsabilidade civil.840 

Por isso, levar o Direito a sério é compartilhar o entendimento de que há 

direitos, além da legislação, contra o próprio ordenamento positivo, para mais da 

convenção social ou contra ela.  No entanto, “uma atuação inibida do Judiciário, isto é, 

uma contenção exagerada pode gerar tantos males e prejuízos quanto um desmedido 

ativismo.”841 Esse posicionamento é bastante distinto do defendido por Posner, que está 

mais preocupado com as consequências do que com os fundamentos. 

Com esteio nessa discussão é que se coloca o problema do consequencialismo de 

Dworkin. De fato, ele não é consequencialista se a eficiência for considerada um valor 

                                                                                                                                                                          
838 Na teoria moral é uma questão central saber se é imperativo fazer o que vai gerar um pior estado de 
coisas – se devemos sempre dizer a verdade, por exemplo, mesmo quando, ao mentir, podemos evitar um 
estado de coisas pior em todos os sentidos – pior, inclusive, porque mais mentiras estão sendo ditas. O 
consequencialista afirma que não somos nunca moralmente ordenados a agir de uma maneira que gere 
consequências piores, e o deontologista afirma que às vezes é assim mesmo que precisamos agir. [...] Se 
Posner tiver em mente esse contraste, é porque entendeu mal a abordagem teórica que eu defendo, que é 
claramente consequencial e não deontológica. É consequencial em seu objetivo geral: visa a uma estrutura 
do direito e da comunidade que é igualitária [...] [e] é consequencial no detalhe: cada argumento jurídico 
tem por finalidade assegurar um estado de coisas que, de acordo com os princípios incorporados à nossa 
prática, seja superior às alternativas. [...] Você ficaria perplexo se Posner lhe dissesse para não se 
preocupar como o que é realmente verdadeiro, mas somente com o que funciona. DWORKIN, Ronald. O 
elogio da teoria. In: DWORKIN, Ronald. A justiça de toga. São Paulo : Martins Fontes, 2010, cap. 2, p. 
88 - 90. 
 
839 “A teoria é o fundamento da validez da tese da resposta correta. Sem uma teoria do direito não é 
possível solucionar os casos difíceis. O juiz ao utilizar uma teoria como critério para a resolução dos 
conflitos sociais aplica o direito. A teoria não apenas descreve, mas também toma parte do direito”. 
CALSAMIGLIA, Albert. Ensaio sobre Dworkin. Tradução de Patrícia Sampaio. s/d, p. 9. Contudo, 
admitir que advogados e juízes possam discordar sobre a resposta correta para uma questão jurídica, o que 
parece acertado, nada resolve sobre se resposta existe. Isso não é uma subscrição ao relativismo, mas 
indica a existência problemas de epistemologia e metodologia jurídica. LEITER, Brian. In Praise Of 
Realism (And Against 'Nonsense' Jurisprudence). Disponível em: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1113461. Acesso em: 5 jun. 2019.  Adaptado. 
 
 “La noción de respuesta correcta es ambigua. En su versión fuerte, significa que existe una respuesta 
“escondida” en el ordenamiento jurídico y que puede ser deducida de premisas axiomáticas y evidentes. 
En su versión débil, por el contrario, significa que, para un juez o un teórico del Derecho, la respuesta 
correcta funciona como una guía. Pero esto último resulta problemático desde un punto de vista 
metodológico (¿cómo encontrar la respuesta correcta?), epistemológico (¿cómo saber que se ha 
encontrado?) y ontológico (¿existe una respuesta correcta?)”. ATIENZA, Manuel. Sobre la única 
respuesta correcta. Disponível em: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3192066.pdf. Acesso em:  
5 jun. 2019. O propósito dessas três citações nessa nota de rodapé é expor as dificuldades de um conceito 
operacional de “resposta correta”. 
 
840 DWORKIN, Ronald. O elogio da teoria. In: DWORKIN, Ronald. A justiça de toga. São Paulo : 
Martins Fontes, 2010, cap. 2, p. 72 – 73.  
 
841 OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Morte e vida da Constituição Dirigente. Rio de Janeiro : Lumen 
Júris, 2010, p. 125. 
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superior842 aos demais. Mas se a proposição consequencial é entendida como a 

necessidade de assegurar um estado de coisas, com base em princípios e não política, 

em que cada argumento jurídico interpretativo843 há uma finalidade.  

Deveras, Ronald Dworkin considera que o Judiciário tem legitimidade não 

somente para preservar o procedimento democrático de discussão, suas condições e 

prática, mas, igualmente, para prolatar julgamentos substantivos,844 ainda que a causa 

seja polêmica ou complexa,845 repudiando a doutrina da “questão política”, conforme a 

qual o Judiciário não é competente para exercer essa função.  

Por fim, o dever de observância das leis não é absoluto, o que significa a 

existência de um Direito de infringir a vontade da maioria.846 Esse direito de 

desobedecer e também de resistir não depende do subjetivismo, do solipsismo, da doxa 

do indivíduo, mas da preservação a direitos fundamentais,847 enunciados sejam por 

regras ou por princípios. Os princípios em Dworkin não são compreendidos em uma 

visão metafísica ou transcendental, pois, em que pese defender a existência de direitos 
                                                           
842  A eficiência como fundação ética para o direito é uma tese radical. Richard Posner formulou-a em 
uma série de artigos da segunda metade da década de 1970. Posteriormente, em 1981, esses escritos 
foram consolidados e expandidos em um livro cujo título é bastante sugestivo, The economics of justice. 
Nesta obra, [Richard] Posner defendeu que a pedra de toque para a avaliação das regras jurídicas deveria 
ser a sua capacidade de contribuir (ou não) para a maximização da riqueza na sociedade. Isto levaria à 
noção de que a maximização de riqueza (ou a “eficiência”, já que [Richard] Posner utiliza as duas 
expressões indistintamente) seria fundacional ao direito, no sentido de que poderia ser o critério ético que 
viesse a distinguir regras justas de injustas. RODRIGUEZ, José Rodrigo; COSTA, Carlos Eduardo 
Batalha da Silva; BARBOSA, Samuel Rodrigues. Formalismo, dogmática jurídica e Estado de Direito: 
um debate sobre o direito contemporâneo a partir da obra de Tercio Sampaio Ferraz Junior.  Disponível 
em: 
 http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/7849/Caderno%20Direito%20GV%20-
%2035%20-%20site.pdf?sequence=5&isAllowed=y.  Acesso em: 30 out. 2018. 
 
843 ABBOUD, Georges; OLIVEIRA, Rafael Tomaz de Oliveira. O lugar da teoria no direito: um 
confronto entre Richard Posner e Ronald Dworkin. Disponível em: 
www9.unaerp.br/revistas/index.php/paradigma/article/download/144-157/756. Acesso em: 30 out. 2018. 
 
844 Na teoria do Direito como integridade, o Judiciário (o Tribunal Constitucional) é via de expressão 
construtiva: é canal, nada obstante participativo, e não fonte. A referência é a prática; melhor, a história 
constitucional, cambiante, formada ao longo da vivência, pela experiência, em exercício dialético, 
composta pela tradição. A leitura moral da Constituição não é, portanto, a leitura do juiz, centrada na sua 
consciência, valores, opiniões, não é uma interpretação voluntarista, individual, é interpretação 
constitucional, democrática, integrada. OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Morte de vida da 
Constituição Dirigente. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 130. 
 
845 OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Morte e vida da Constituição Dirigente. Rio de Janeiro : Lumen 
Júris, 2010, p. 124. 
 
846 OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Morte e vida da Constituição Dirigente. Rio de Janeiro : Lumen 
Júris, 2010, p. 127. 
 
847 OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Morte e vida da Constituição Dirigente. Rio de Janeiro : Lumen 
Júris, 2010, p. 126. 
 



333 

 

pré-políticos, a sede deles é buscada em um acordo material da sociedade, que define o 

que é um argumento consistente ou inconsistente.848 

 

5.7 O debate entre Ronald Dworkin e Richard Posner 

Richard Posner e Ronald Dworkin são autores que compartilham a mesma 

tradição jurídica, mas apresentam diferentes desenhos institucionais e práticos para a 

teoria jurídica. Este tópico pretende avaliar os pontos de distanciamento entre as 

proposições dos autores. Para isso, partiu-se do pressuposto de que o exame de distintas 

teorias necessita problematizar o quadro referencial, permitindo a abertura interpretativa 

para uma compreensão dos autores. 

Ao percorrer modelos teóricos, exsurge a seguinte indagação: o trabalho de 

construção teórica que abarca alguma espécie de filosofia moral ou constitucional tem 

algum valor para lidar com as questões cotidianas da prática jurídica? 

 Do ponto de vista de uma epistemologia jurídica há vários caminhos para 

responder a esta questão. Aqui optou-se por uma análise do confronto entre Ronald 

Dworkin e Richard Posner. A racionalidade do primeiro é principiológica, pois tem seu 

fundamento em normas jurídicas; a do segundo é pragmática, na qual a fundamentação 

cede espaço à instrumentalização em termos de resultado. Assim, se o primeiro formula 

uma teoria político-moral abrangente, o segundo realiza um recorte pragmático de 

consequências teórico-práticas. 

Para empregar uma conhecida metáfora de Eric Hobsbawn, o campo teórico de 

produção intelectual do século XX foi uma “era de extremos”, pois em nenhuma outra 

época houve uma diversidade de modelos de compreensão que tentavam captar 

aspectos, problemas ou objeto do mundo histórico social.849 

No Direito não é diferente. O século XX assiste à criação do normativismo 

lógico, de Hans Kelsen, do (neo) Jusnaturalismo culturalista de Gustav Radbruch, as 

regras de reconhecimento, de Herbert Hart, a teoria da coerência e integridade, de 

Ronald Dworkin, as teorias da argumentação, de Robert Alexy e Chaim Perelman, a 

metódica estruturante de Friedrich Muller, entre várias outras teorias. 

                                                           
848 OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Morte e vida da Constituição Dirigente. Rio de Janeiro : Lumen 
Júris, 2010, p. 130. 
 
849 ABBOUD, Georges; OLIVEIRA, Rafael Tomaz de. O lugar da teoria no Direito: um confronto entre 
Richard Posner e Ronald Dworkin. Revista Paradigma, Ribeirão Preto-SP, a. XX, v. 24, n. 2, p. 145-158. 
Jul./dez. 2015. 
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Diante desse quadro, o primeiro passo (e provavelmente, o mais difícil) do 

pesquisador diz respeito à construção de um quadro referencial teórico para examinar o 

Direito. No artigo Epistemologia do direito: revisitando as três matrizes jurídicas,850 

Leonel Severo Rocha, sustenta a epistemologia jurídica em três matrizes, quais sejam: 

a) analítica; b) a hermenêutica; c) a pragmática. A primeira está relacionada a um 

projeto de construção de linguagem rigorosa para o Direito e foi capitaneada por Hans 

Kelsen e Norberto Bobbio. Já a perspectiva hermenêutica privilegia a interpretação dos 

textos, tendo como contribuições os positivismos de Hart, Raz e Dworkin. Por último, a 

pragmática toma como referência inicial análises de Luhmann851, ainda que elas sejam 

distintas entre si. 

Conforme visto, há diferentes propostas teóricas. Não é pretensão deste texto 

examinar cada uma delas, mas sim evitar sincretismos teóricos e metodológicos na 

análise do fenômeno jurídico, considerando a existência de distintos paradigmas e 

teorias.  

Em 1997, ao organizar uma obra que comemorava o centário da publicação de 

The Path of Law, de Oliver Wendell Holmes, Richard Posner apresenta um manifesto 

pragmático para o Direito ao dizer que os métodos de pesquisa e decisão em Direito não 

devem estar ancorados em uma teoria moral metafísica, mas devem empregar critérios 

pragmáticos a serem buscados nas ciências sociais e no senso comum.852  

Com isso, ele critica os juristas “acadêmicos” que sustentam uma aproximação 

entre a Filosofia do Direito e a Filosofia Moral. Para Posner, a abordagem pragmática 

seria mais profissional e menos teórica, libertando o Direito de qualquer teoria moral. O 

texto critica Ronald Dworkin, Jurgen Habermas e outros. 

Sob a rubrica de “realismo jurídico” o texto é um programa de uma teoria 

pragmática do Direito. E, dos mencionados autores, Ronald Dworkin é objeto de maior 

crítica, pois a noção de moral presente na obra desse é enfrentada por Posner. 

                                                           
850 ROCHA, Leonel Severo. Epistemologia do Direito: revisitando as três matrizes jurídicas. Disponível 
em: http://revistas.unisinos.br/index.php/RECHTD/article/view/rechtd.2013.52.06/3934. Acesso em: 31 
jan. 2018. 
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 ABBOUD, Georges; OLIVEIRA, Rafael Tomaz de. O lugar da teoria no Direito: um confronto entre 
Richard Posner e Ronald Dworkin. Revista Paradigma, Ribeirão Preto-SP, a. XX, v. 24, n. 2, p. 145-158. 
Jul./dez. 2015. 
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 ABBOUD, Georges; OLIVEIRA, Rafael Tomaz de. O lugar da teoria no Direito: um confronto entre 
Richard Posner e Ronald Dworkin. Revista Paradigma, Ribeirão Preto-SP, a. XX, v. 24, n. 2, p. 145-158. 
Jul./dez. 2015. 
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Segundo Posner, a filosofia moral não tem nada a oferecer aos juízes e aos 

estudiosos do Direito no que se refere à atividade judicial ou à formulação de doutrinas 

jusfilosóficas ou jurídicas, mas também tem pouquíssimo a oferecer a qualquer pessoa 

engajada em uma tarefa normativa qualquer que não tenha nada a ver com o direito.853   

Uma teoria moral e constitucional do Direito não deve merecer a atenção, nos 

dizeres de Posner, pois os juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos da América, 

bem como os demais práticos do Direito, não prestam atenção a essas áreas, sendo elas 

influentes apenas no meio acadêmico.854 Em lugar da filosofia, propõe a sociologia.855 

Já em Ronald Dworkin o argumento jurídico é um argumento moral, devendo os 

juristas decidir qual a melhor interpretação para a prática jurídica. Se em Posner o 

princípio da utilidade é o melhor para tal desiderato, em Dworkin ela deve pressupor 

princípios de igualdade e justiça que não são utilitaristas, seja em espírito ou em 

consequência.856  

Tanto em Dworkin quanto em Posner a melhor intepretação do Direito implica 

valoração. A primeira sanciona a avaliação moral; a segunda, a avaliação utilitária. Se 

nem todos juízes têm formação filosófica, isto não impede, de tempos em tempos, que 

eles se defrontem com questões filosóficas.857 Isto implicaria uma redução da proposta 

de Posner a um consequencialismo utilitarista.858 De outro lado, a teoria de Posner tem 

forte apelo prático859 e funcional na medida em que mais importante do que o julgador 

se ater a conteúdos morais, ele deve ter o domínio instrumental das questões 

econômicas, políticas e sociais concernentes à questão, para determinar, com a máxima 

previsibilidade, as consequências do ato decisório, tendo como guia a adoção de maior 

                                                           
853 POSNER, Richard. A problemática da teoria moral e jurídica. São Paulo : Martins Fontes, 2012, p. 
IX. 
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 POSNER, Richard. A problemática da teoria moral e jurídica. São Paulo : Martins Fontes, 2012, p. 
XIII. 
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 POSNER, Richard. A problemática da teoria moral e jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 
XVII. 
 
856 DWORKIN, Ronald. A justiça de toga. São Paulo : Martins Fontes, 2010, p. 90. 
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 DWORKIN, Ronald. A justiça de toga. São Paulo : Martins Fontes, 2010, p. 105. 
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 DWORKIN, Ronald. A justiça de toga. São Paulo : Martins Fontes, 2010, p. 104. 

 
859 ABBOUD, Georges; OLIVEIRA, Rafael Tomaz de. O lugar da teoria no Direito: um confronto entre 
Richard Posner e Ronald Dworkin. Revista Paradigma, Ribeirão Preto-SP, a. XX, v. 24, n. 2, p. 145-158. 
Jul./dez. 2015. 
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benefício ou uma melhora nas condições gerais observadas pelas pessoas envolvidas no 

caso.860  

Se, de um lado, Richard Posner acusa Ronald Dworkin de desconsiderar os 

efeitos práticos da decisão jurídica, de outro, Ronald Dworkin alerta que toda decisão 

implica em uma argumentação moral. É essa a razão pela qual se fala hoje em teoria da 

justiça versus pragmatismo, os direitos fundamentais contra o mundo fático, uma 

espécie de retorno ao dualismo explicativo. 

Por último, Dworkin diz que sua proposta é consequencialista, não como em 

Posner, mas no seguinte detalhe: cada argumento jurídico interpretativo tem por 

finalidade assegurar um estado de coisas que, de acordo com os princípios incorporados 

[...]à prática, seja superior às alternativas.861 Em suma, é inevitável a relação entre 

Direito e moral (não como subjetividade, mas como fundamento de uma comunidade 

política), assim como as suas consequências. 

Para Ronald Dworkin, o problema da proposta de Posner é que ela é ou parece 

ser antiteórica pelo fato de que nada deveria ou tem que ver com os filosófos, pois se 

ocuparia de problemas práticos. Assim, o Direito não seria fundado em valores 

universais, e a discussão jurídica deveria tratar apenas de como o Direito pode 

converter-se em um instrumento que permitiria alcançar uma série de finalidades sociais 

circunstanciais.  

Ainda que Richard Posner tenha lançado uma teoria normativa da maximização 

da riqueza como finalidade social, ele não diz expressamente que fins devem ser 

alcançados, o que, neste ponto, dá razão a Ronald Dworkin, pois nessa direção os juízes 

poderiam ser livres para escolher que fins devem ser colimados, o que tornaria o Direito 

meramente instrumental. Como já foi mencionado, há uma conexão entre o percurso 

metodológico e a questão da possibilidade de compreensão do Direito.  

Mesmo que muitos filósofos sejam indiferentes às consequências práticas de 

suas construções teóricas, é certo que um desenho teórico desse tipo pode constituir um 

dos alicerces que justifiquem o emprego de um sistema jurídico como instrumento. 

Contudo, é certo que Posner não ignora a importância que um filósofo pode ter para 

uma sociedade, e mesmo que ela não seja imediata, é significativa. 

                                                           
860 ABBOUD, Georges; OLIVEIRA, Rafael Tomaz de. O lugar da teoria no Direito: um confronto entre 
Richard Posner e Ronald Dworkin. Revista Paradigma, Ribeirão Preto-SP, a. XX, v. 24, n. 2, p. 145-158. 
Jul./dez. 2015. 
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À maneira de Nicolau Maquiavel, ou talvez, de Thomas Hobbes, para Richard 

Posner a sociedade é composta por lobos e ovelhas. Os primeiros são os líderes naturais. 

Eles chegam ao poder em qualquer sociedade. O desafio para um sistema político é criar 

caminhos para ao poder que permitam que os lobos não recorram à violência, à 

usurpação e à opressão para obter seu lugar junto ao sol; e a democracia seria o sistema 

de governo que em maior medida se aproxima desse ideal. E esta é lição principal para 

qualquer profissional do Direito. 

 

5.8 Fechamento 

 A quantidade e complexidade das categorias epistemológicas das diferentes 

teorias jurídicas, entre as quais se inserem a de Richard Posner e Ronald Dworkin, torna 

difícil expor, de modo objetivo, uma arquitetura do direito e de suas funções em face 

das regulações normativas, dos conflitos socioeconômicos e dos objetivos do 

ordenamento jurídico. 

Com a devida prudência e, correndo o risco de resumir um debate complexo, é 

possível identificar alguns aspectos e, ao fim, apresentar uma proposição. 

Com a crise do modelo do Estado de Bem-Estar (note-se que a primeira edição 

de “Economic Analysis of Law”, de Richard Posner, é de 1973, coetânea à referida 

crise), o direito e a Constituição passam enfrentar dificuldades em relação à força 

normativa. O que é paradoxal é que o Brasil constrói um modelo constitucional 

dirigente em uma época em que o ambiente internacional, capitaneado pelos Estados 

Unidos da América e pela Grã-Bretanha passa a defender o esgotamento do 

constitucionalismo soberano alinhado ao modelo de Bem-Estar Social. 

Esse debate relaciona-se, necessariamente, ao papel que a Constituição deve 

exercer nessas novas condições, sendo caro a esta tese a funcionalidade e efetividade 

jurídico-social do direito. 

Com a redução dos papéi da Constituição e do Estado, com os processos de 

flexibilização, privatização, racionalização gerencial e descentralização, o Estado 

deixaria de realizar prestações positivas e passa a atuar em razão da lógica de mercado, 

valorizando a eficiência econômica e os resultados. Essa flexibilidade é acompanhada 

por um aumento da discricionariedade, considerando que atividades que exigem 

resultados envolvem riscos. 
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Por essas razões é que a diferença entre Ronald Dworkin e Richard Posner não é 

apenas sobre o Direito, a Filosofia, o pragmatismo, dentre outras elencadas nesta tese, 

mas sobre modelo de Estado, de Direito, modelo de regulação e modelo institucional. 

Sugere-se, com inspiração em José Eduardo Faria,862 uma distinção aproximada, e que 

corre o risco de ser resumida, entre os autores.   

É que do ponto de vista do Estado, Richard Posner aposta no modelo do novo 

liberalismo, enquanto Ronald Dworkin aposta em um modelo comunitarista; do ponto 

de vista do direito, Richard Posner aposta no pragmatismo; Ronald Dworkin, nas teses 

da coerência e da integridade, do ponto de vista da regulação, Ronald Dworkin se 

aproximaria de um modelo interventivo, ao passo que Richard Posner, de um modelo 

pragmático-liberalizante.  

DIREITO      DIREITO  

MODELO COMUNITARISTA  NOVO LIBERALISMO 

Regras específicas    Regras gerais 

Rígido                 Flexível 

Permanência     Experimentação e mudança 

Centralizado                 Descentralizado 

Coerência/Integridade               Multidirecional 

Material/Procedimental    Formal/Pragmático 

Resposta “correta”    Discricionariedade 

Mandatório      Coordenador 

 

Fonte: própria, a partir de José Eduardo Faria863 (2011). 

No modelo comunitarista, as regras específicas dizem respeito ao processo de 

reconhecimento do sujeito de direito para além do princípio da legalidade formal do 

século XVIII, ou seja, há uma especificação da proteção jurídica para grupos de 

vulneráveis, tais como o consumidor, o idoso, a criança e o adolescente, dentre outras 

categorias. Já no modelo posneriano, há uma espécie de retorno ao Liberalismo 

                                                           
862 FARIA, José Eduardo. Sociologia jurídica: direito e conjuntura. São Paulo : Saraiva, 2011, p. 84 – 86. 
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Clássico, que não era tão liberal864 assim. Em lugar de regras gerais e abstratas, faz-se 

uma opção pelas regras gerais, pelas cláusulas abertas, que devem ser preenchidas no 

caso concreto pela atuação do julgador. Isso coloca a questão da discricionariedade, que 

é refutada por Ronald Dworkin e acolhida por Richard Posner, parecendo melhor a 

primeira concepção visto que aposta em uma maior autonomia da práxis (teoria-prática) 

do Direito. 

O modelo comunitarista pode ser considerado rígido na medida em que não 

transige com a violação a direitos fundamentais, sobretudo, de interesse geral e coletivo, 

haja vista que está lastreado em uma concepção de direitos baseada na noção de 

princípio, que possuiria caráter vinculante, ao passo que o modelo posneriano 

subscreveria a substituição a proteção a garantias fundamentais pelo acordo individual 

                                                           
864 Trata-se de expressão equívoca e controversa. Diferente do que se supõe, o livre comércio não 
abrangeu todos os setores do comércio, pelo menos até as décadas de 1840 e 1850. Em 1846, após muita 
discussão, o Parlamento Britânico revogou os regulamentos que dispunham sobre o preço do milho 
britânico desde desde o fim das Guerras Napoleônicas. 
 
Três anos depois, as Leis de Navegação, que haviam sustentado toda a política de proteção de produtos 
britânicos por dois séculos, também foram revogadas. No orçamento de 1853, o chanceler do Tesouro, 
William Ewart Gladstone, revogou ou reduziu impostos sobre 250 artigos. No orçamento subsequente, 
em 1860, ele removeu quase todos os regulamentos protecionistas remanescentes. 
 
A Grã-Bretanha permaneceu oficialmente comprometida com o livre comércio no século XX. Mas o 
colapso da primazia industrial britânica na depressão dos anos 1920 deixou pouca opção senão abandonar 
completamente o livre comércio numa tentativa desesperada de regenerar a economia. 
 
Essa importante mudança na política comercial foi sinalizada na aprovação da Lei dos Direitos de 
Importação em 1932. Ela impôs uma tarifa de dez por cento sobre as importações, mas deu tratamento 
preferencial aos bens de dentro do Império em troca de concessões às exportações britânicas. Tradução 
livre. Disponível em: 
https://www.parliament.uk/about/livingheritage/transformingsociety/tradeindustry/importexport/overview
/freetrade/. Acesso em: 17 jun. 2019. Texto no original: Free trade did not suit all merchants and 
shipowners, however, and was not fully implemented until the 1840s and 1850s. In 1846, in an 
atmosphere of divided opinion, Parliament took the controversial step of repealing the regulations which 
had guarded British corn prices since the end of the Napoleonic Wars. 
 
Three years later, the Navigation Laws, which had underpinned the whole policy of protection of British 
goods for two centuries, were also repealed. In his Budget of 1853, the Chancellor of the Exchequer, 
William Ewart Gladstone repealed or reduced duties on 250 articles. In his next Budget, in 1860, he 
removed nearly all remaining protectionist regulations. 
 
Britain remained officially committed to free trade into the 20th century. But the collapse of Britain's 
industrial primacy in the depression of the 1920s left little option but to abandon free trade altogether in a 
desperate attempt to regenerate the economy. 
 
This major change in trading policy was signalled in the passage of the Import Duties Act in 1932. It 
placed a ten per cent tariff on imports, but gave preferential treatment to goods from within the Empire in 
return for concessions on British exports. 
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ou coletivo, ou seja, o retorno ao direito obrigacional, sob nova roupagem. Em um país 

periférico como o Brasil, a dispensa da proteção da parte mais fraca em uma relação 

jurídica é algo que só pode ser explicado pelo poder do capital, pois torna o indivíduo 

instrumento do poder econômico, em oposição às lições kantianas. Ponto para Ronald 

Dworkin. 

O modelo comunitarista possui um caráter de permanência e estabilidade dos 

direitos fundamentais, considerando que eles foram conquistados, ao longo dos séculos 

XIX e XX (história institucional), com muita dificuldade, especialmente, os direitos 

sociais. Já o modelo do novo liberalismo traz um enfoque sobre a permanente mudança, 

considerando a complexidade da sociedade e da economia do mundo atual. Aqui, o 

argumento é falacioso no sentido circunstancial, pois invoca a complexidade para 

justificar a eventual exclusão de direitos fundamentais. 

No modelo comunitarista, o Estado exerce poder de planejamento e decisão, 

que, para seus críticos, diminuiria a autonomia do indivíduo. O modelo do novo 

liberalismo se preocuparia com a autonomia do indivíduo, a requerer menos Estado e 

maior de poder de decisão individual. Voltando à consideração feita sobre país 

periférico, parece arriscado retirar do Estado o poder de planejar e decidir matérias que 

afetam toda uma coletividade em nome da autonomia do sujeito. Se não se deve ceder 

demais à coletividade, o que poderia culminar um “coletivismo”, também, não se pode 

apostar tudo no indivíduo. Ambas as asserções são equívocas e precisariam de melhor 

análise e estudo. 

 Em relação ao caráter hierárquico do modelo comunitarista, é necessário 

considerar que as decisões judiciais são baseadas em princípio, nas teses da coerência e 

da integridade, e parecem se importar pouco com as consequências futuras dos julgados. 

Nesse ponto, o modelo posneriano parece melhor, pois não concebe uma decisão 

judicial como uma estrutura vertical, sendo necessário levar em conta uma série de 

fatores tais como o custo orçamentário, a viabilidade técnica, os resultados, o que 

demanda uma equipe multiprofissional de trabalho, o que ultrapassaria a atividade do 

juiz hércules. 

 O modelo comunitarista de Ronald Dworkin subscreve uma teoria material da 

Constituição e do Direito, e, por conseguinte, o procedimento deve viabilizar direitos 

fundamentais. De outro lado, o modelo do novo liberalismo de Richard Posner é 

operacionalizado pelo pragmatismo, ao afirmar que a preocupação central dos juízes 

devem ser as consequências das decisões, e devem levar em conta a sensatez do 
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julgador. Ambos parecem incongruentes, o primeiro porque não é sempre possível a 

extensão em continuum dos direitos fundamentais, por uma enorme diversidade de 

razões; o segundo, porque aposta na “sensatez” do julgador, o parece um empirismo 

rasteiro. 

Por último, a função mandatória do Estado pode ser substituída, em várias 

situações, por um Estado coordenador. Porém, uma não exclui a outra. Ambas são 

estritamente necessárias e não se pode prescindir delas. Isso porque a racionalidade 

jurídica é principiológica e pragmática. É equívoco tratar binariamente a teoria da 

justiça versus pragmatismo, ou, teoria da justiça versus o princípio da utilidade, como se 

os direitos fundamentais fossem refratários ao mundo fático ou à maximização do bem-

estar, conforme exposto no tópico 7 deste capítulo. 

É que a racionalidade jurídica não é material, procedimental ou apenas 

hermenêutica, mas tem que levar em conta a práxis, as decisões concretas. Isso não 

significa a vitória da pragmática sobre a principiologia, mas a necessidade de um 

conteúdo prático com critério principiológico, em que ambos devem observar uma ética 

de responsabilidade que deve ser definida concretamente por um modelo de princípios, 

no qual direitos devem buscar o fundamento para uma única solução válida, com 

exclusão da discricionariedade positivista. Contudo, como já dito, isso não basta. Há 

quatro aspectos que tornam duvidoso esse modelo, quais sejam: a) conforme já foi 

salientado, o pensamento jurídico não é somente significado-compreensivo, mas é o 

orientado para uma práxis decisória; b) muitas vezes o pressuposto normativo tem 

dificuldade de lidar com o problema de forma específica, em que intervém não só a 

hermenêutica, mas a mediação responsável pela concretização da norma; c) considera a 

oposição entre a realização hermenêutica e a concretização do direito; d)  a justeza 

decisória deve levar em conta a pragmática. 

Para além dessas questões, há o problema de Dworkin sustentar que o legislador 

é livre para criar o direito,865 e a política, nesse sentido, relaciona-se à edição de regras 

jurídicas consideradas satisfatórias para o bem comum, sob pena de coerção. Sob outro 

aspecto, juízes não são livres na aplicação do Direito, ou, pelo menos, não do mesmo 

modo que o legislador. O desenvolvimento, por exemplo, depende não de argumentos 

de política, pragmáticos ou de outro tipo, mas de argumentos de princípios (padrão a ser 

                                                           
865BILLIER, Jean-Cassier; MARYIOLI, Aglaé. História da filosofia do direito. Barueri : Manole, 2005, 
p. 426.  
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observado não porque alcança uma situação política, econômica ou social, mas é uma 

exigência de justiça ou uma dimensão da moral - ou mesmo equidade), pelos quais os 

decisores, responsáveis pela aplicação do Direito delimitam os direitos subjetivos das 

partes no momento fático866. A conclusão é que os critérios de uma ordem jurídica 

coerente são substanciais, não na perspectiva do resultado, mas das premissas teóricas. 

Nesse ponto há uma inconsistência. É que o Direito dependeria de uma teoria da 

Justiça, externa ao Direito, que guiaria a interpretação do direito, sendo que ele 

combate, por razões similares, as teses do pragmatismo posneriano (que seria baseado 

em fatores externos ao Direito), que solicita ao juiz as melhores regras para o futuro, 

sem consideração ao passado, fundado no critério funcional de bem-estar da 

comunidade. Nas palavras de Jean-Cassier Billier e Aglaé Maryioli,867 Ronald Dworkin 

pressupõe um metanível de princípios de justiça868 que deduziriam a solução prática de 

casos difíceis.869 

De todo modo, Ronald Dworkin contribuiu para o desenvolvimento de 

categorias teóricas que possibilitaram a compreensão pelas quais passaram os sistemas 

jurídicos na segunda metade do século XX, tendo em vista ser a primeira abordagem do 

Direito de uma perspectiva neoconstitucionalista.870 

A exigência de um novo aporte teórico baseia-se na noção de integridade, que 

abrange quatro aspectos:871 1. A diferenciação entre princípios e regras em uma 

                                                           
866 BILLIER, Jean-Cassier; MARYIOLI, Aglaé. História da filosofia do direito. Barueri : Manole, 2005, 
p. 426. 
 
867BILLIER, Jean-Cassier; MARYIOLI, Aglaé. História da filosofia do direito. Barueri: Manole, 2005, p. 
428. 
 
868 Conforme Jean-Cassier Billier e Aglaé Maryioli, o princípio de justiça defendido pelo filósofo 
americano consiste em exigir um igual respeito e uma igual atenção para cada um. Nas palavras de 
Habermas, ele coincidira com o primeiro dos princípios de justiça propostos por Rawls, que exige que 
cada um tenha um direito a iguais liberdades subjetivas de ação. Além disso, a teoria da justiça do 
filósofo americano, todavia, não escapa à crítica de seu juiz ideal (Hércules), que dispõe de um acesso 
privilegiado à Verdade. No lugar dessa concepção deontológica (embora, paradoxalmente, substancial) e 
monológica da justiça, o filósofo alemão tenta instituir uma concepção processual e dialógica. BILLIER, 
Jean-Cassier; MARYIOLI, Aglaé. História da filosofia do direito. Barueri : Manole, 2005, p. 429. 
Adaptado. 
 
869 BILLIER, Jean-Cassier; MARYIOLI, Aglaé. História da filosofia do direito. Barueri : Manole, 2005, 
p. 428. 
 
870FARALLI, Carla. A filosofia contemporânea do direito: temas e desafios. São Paulo : Martins Fontes, 
2006, p. 12. 
  
871 FARALLI, Carla. A filosofia contemporânea do direito: temas e desafios. São Paulo : Martins Fontes, 
2006, p. 12 - 14. Adaptado. 
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dimensão qualitativa, o que dá ênfase à importância dos princípios em Direito; 2. A co-

originariedade entre Direito e Moral, que se expressa na igual consideração moral entre 

os indivíduos de uma sociedade, por meio dos direitos a eles conferidos, e que se liga ao 

processo de interpretação e de aplicação do Direito, revestido de uma dimensão moral 

de suposta evolução do Direito; 3. Está relacionado ao aspecto relativamente objetivo 

das decisões judiciais e dos problemas morais no sentido de produzir decisões racionais 

em uma sociedade plural; 4. Esse corpus teórico pode ser sintetizado na defesa dos 

direitos individuais e de uma visão constitucional de democracia como sistema lastreado 

em princípios que têm como pressuposto a ideia de igualdade como igualdade de 

consideração e respeito.872 

Diante do exposto, as proposições de Ronald Dworkin, ainda que possam 

parecer melhores, não invalidam o trabalho de Richard Posner. Na verdade, trata-se de 

um diálogo construtivo e que foi benéfico a ambos, bem como aos seus intérpretes. 

Além disso, a importância de um autor não é medida pelo acerto de suas concepções ou 

pelo aplauso da maioria, mas pela capacidade de fazer pensar novas questões e 

problemas. Os contributos de ambos para a teoria contemporânea do Direito são 

esclarecedores sobre a relevância que eles exercem.  

Em suma, se a lei estabelece um programa de ação, elabora cenários e não é algo 

que emana de um legislador semimítico a criar instituições, Richard Posner parece ter 

razão ao preferir o valor sentido dos resultados imediatos a proclamações de princípio. 

No entanto, se ele tiver razão, seria preciso viabilizar soluções adaptáveis para cada 

situação específica em contextos plurais e em mudança, o que confere ao ordenamento 

jurídico uma necessária flexibilidade que é desconhecida pelos padrões legais 

prevalecentes desde o advento do moderno Estado de Direito,873 o que aduz a 

necessidade de um novo entendimento sobre a legitimidade do Direito.874 Talvez seja 

esse o principal “desafio posneriano”. 

 

 

 

                                                           
872 FARALLI, Carla. A filosofia contemporânea do direito: temas e desafios. São Paulo : Martins Fontes, 
2006, p. 12 - 14. 
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 FARIA, José Eduardo. Sociologia jurídica: direito e conjuntura. São Paulo : Saraiva, 2011, p. 67. 
 
874 MINDA, Gary. Postmodern legal movements: Law and Jurisprudence at Century´s End. New York: 
New York University Press, 1995, p. 105.  



344 

 

 

6 CAPÍTULO 5  - ESTUDO DE CASO - A AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.766/DF 

 

Este capítulo pretende examinar a posição de ministros do Supremo Tribunal 

Federal acerca do significado da Law and Economics com base na sessão plenária 

ocorrida em 10 de maio de 2018, na qual membros da Corte, ministros Luís Roberto 

Barroso, Ricardo Lewandowksi, Luiz Fux e Gilmar Mendes travam um debate sobre o 

assunto. 

As manifestações dos ministros Luix Fux e Gilmar Mendes não serão objeto de 

discussão específica, a não ser quando relevantes para a discussão sobre as posições dos 

ministros Luís Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski. A justificativa da limitação é 

que a questão central do debate se desenvolve entre os dois últimos ministros, sendo o 

recorte apropriado ao projeto de pesquisa.  

A escolha da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5766/DF para análise 

ocorreu em função da pertinência temática com a tese. O objetivo é trazer a concretude 

da posição de ministros para uma experimentação teórica, de modo a evidenciar os 

acertos e desacertos do debate no Plenário do Supremo Tribunal Federal. 

 

6.1 A propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766/DF 

Breve sumário do caso. Após diversos debates sobre a denominada “Reforma 

Trabalhista”, as discussões originaram a propositura da ADI n. 5766/DF, sob o 

patrocínio da Procuradoria-Geral da República, em 25 de agosto de 2017, com pedido 

liminar em face de dispositivos que impunham “restrições inconstitucionais à garantia 

de gratuidade judiciária aos que comprovem insuficiência de recursos na Justiça do 

Trabalho”, bem como à desregulamentação da proteção social do trabalho e à redução 

de direitos materiais dos trabalhadores. 

Na visão da Procuradoria-Geral da República, a Lei n. 13.467/2017 teria 

inserido 96 (noventa e seis) disposições na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT - 

na contramão dos movimentos democráticos que consolidaram essas garantias de amplo 

e igualitário acesso à Justiça.  

As normas impugnadas inviabilizariam ao trabalhador economicamente 

desfavorecido assumir os riscos da demanda trabalhista, ao impor o pagamento de 
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custas e despesas processuais de sucumbência com uso de créditos trabalhistas auferidos 

nos autos do processo, de caráter alimentar, em prejuízo do sustento próprio e da 

família.  

Pelas razões apresentadas, a Ação Direta de Inconstitucionalidade requereu a 

declaração de inconstitucionalidade do artigo 790-B da CLT (caput e § 4º), que 

responsabiliza a parte sucumbente (vencida) pelo pagamento de honorários periciais, 

ainda que beneficiária da justiça gratuita. Na redação anterior da norma, os beneficiários 

da justiça gratuita estavam isentos; com a nova redação, a União custeará a perícia 

apenas quando o beneficiário não tiver auferido créditos capazes de suportar a despesa, 

“ainda que em outro processo”. Assinala que o novo Código de Processo Civil - CPC - 

não deixa dúvida de que a gratuidade judiciária abrange custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios. 

O art. 791-A do mesmo diploma legal, que considera devidos honorários 

advocatícios de sucumbência por beneficiário de Justiça gratuita, sempre que tenha 

obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa 

também foi impugnado, pois, segundo a Procuradoria-Geral da República, a gratuidade 

judiciária ao trabalhador pobre equivaleria à garantia inerente ao mínimo existencial.  

Segundo a Ação Direta de Inconstitucionalidade, créditos trabalhistas auferidos 

em demandas propostas por trabalhadores pobres assumem caráter de mínimo 

existencial, compatível com o princípio constitucional da dignidade humana (artigo 1º, 

inciso III), pois os trabalhadores carecedores de recursos e com baixo poder aquisitivo 

buscariam satisfazer prestações materiais indispensáveis à sua sobrevivência e à da 

família. 

A Procuradoria-Geral da República questionou também o dispositivo que 

responsabiliza o beneficiário da Justiça gratuita pelo pagamento de custas caso o 

processo seja arquivado em razão de sua falta à audiência, até como condição para 

ajuizar nova demanda (artigo 844, § 2º), ao salientar que o Código de Processo Civil, ao 

tratar da extinção do processo sem julgamento de mérito, atribui ao demandante 

desistente responsabilidade pelo pagamento de custas e despesas processuais 

proporcionais, mas não imputa essa responsabilidade ao beneficiário da Justiça gratuita. 

Para efeito de concessão de liminar, a Procuradoria argumentou que a 

probabilidade do Direito se caracteriza pelo que classifica pela violação ao direito 

fundamental de acesso à jurisdição trabalhista, considerando a restrição à gratuidade 

judiciária. Quanto ao perigo da demora, aponta que a legislação entrará em vigor a partir 
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de 11 de novembro de 2017; e se não tiver sua eficácia suspensa, produzirá prejuízos 

àqueles que têm dificuldade de acesso à jurisdição trabalhista, colocando-os em situação 

de fragilidade. 

Na cautelar, a Procuradoria-Geral da República requereu a suspensão da eficácia 

da expressão “ainda que beneficiária da Justiça gratuita”, no caput, e no § 4º do artigo 

790-B da CLT; da expressão “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro 

processo, créditos capazes de suportar a despesa”, do § 4º do artigo 791-A da CLT; e da 

expressão “ainda que beneficiário da Justiça gratuita,” no § 2º do artigo 844 da CLT. No 

mérito, pediu a declaração de inconstitucionalidade das regras questionadas. 

 

6.1.1 A iniciativa da Procuradoria-Geral da República: considerações sobre a petição 

A Procuradoria-Geral da República ajuizou a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade sob o argumento de que a “Reforma Trabalhista” - a Lei n. 

13.467/17 - subtrai direitos materiais dos trabalhadores ao objetivar a redução da 

quantidade de demandas perante a Justiça do Trabalho. Além disso, a legislação teria 

avançado sobre garantias processuais, o que violaria direito fundamental dos 

trabalhadores pobres à gratuidade judiciária, como pressuposto de acesso à jurisdição 

trabalhista. 

A propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade atribuiu ao Supremo 

Tribunal Federal o dever institucional de interpretar o projeto constituinte de 1988. O 

que está em jogo é um posicionamento do Tribunal em relação à história, ao presente e 

futuro da proteção social do trabalho na Constituição de 1988. 

Nos últimos quinze anos, o STF tem sido provocado e decidido questões centrais 

sobre a interpretação constitucional, que se refletem na identidade constitucional do 

Brasil e no modelo de Direito adotado, o que se reflete em debates tais como: a 

fidelidade partidária, a pesquisa com células-tronco, a impossibilidade de prisão do 

depositário infiel, as ações afirmativas nas universidades, a liberdade de opinião e 

manifestação, entre outras. 

A Procuradoria-Geral da República assumiu importante papel na discussão sobre 

a adequada interpretação sobre a “Reforma Trabalhista”. Entretanto, ela é criticável 

tanto do ponto de vista normativo como do empírico, pois não elenca, ao nível do 

detalhe, os direitos fundamentais que podem ser objeto de violação com a medida. Além 

disso, não trata do caráter predatório que a Economia assumiria em relação ao Direito 
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na hipótese de a legislação entrar em vigor. Ademais, o texto não apresenta um estudo 

de impacto legislativo, de caráter empírico, que poderia ser útil para o deslinde do caso.  

No mais, esses aspectos são apenas enumerativos e não taxativos; e isso 

requereria um estudo amplo e sistemático da Ação Direta de Inconstitucionalidade, o 

que não é objeto desta tese. 

De todo modo, colocar essa responsabilidade nos ombros do Supremo Tribunal 

Federal não parece ser o melhor caminho. Talvez a propositura da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade não fosse o caminho adequado, pois atribuir ao STF a definição, 

de uma só vez, do significado da Reforma Trabalhista é pressupor um consenso que não 

existiu na Assembleia Nacional Constituinte entre 1987 e 1988. 

Mais grave se torna esse fato com a associação a ele de efeitos erga omnes e 

vinculantes. O prejuízo para os direitos fundamentais dos trabalhadores é de difícil 

recuperação, sem mencionar outros efeitos danosos para esse grupo num momento 

político em que o Congresso Nacional e o sistema político estavam sob forte 

questionamento. 

Não obstante, o tema da lesão a preceitos fundamentais e o mérito da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade não serão discutidos neste texto. O que importa é o 

exame dos votos dos ministros Luís Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux 

e Gilmar Mendes acerca do sentido “Análise Econômica do Direito” e de sua 

compatibilidade ou incompatibilidade com o ordenamento jurídico brasileiro.  

As críticas que possam ser dirigidas aos ministros levarão em conta o sentido 

atribuído à Análise Econômica do Direito no Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reproduzida nesse contexto, bem como a falibilidade dos argumentos sobre o 

movimento Law and Economics e dos equívocos conceituais em discussão, o que 

permite discernir as posições e avançar na compreensão sobre a Law and Economics.  

O debate sobre “Análise Econômica do Direito” na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade teve pouca repercussão na academia. Sobre o assunto foi 

publicado apenas um texto, de José Vicente Mendonça e Thiago Araújo875, no jornal 

jota.info, em 1° de junho de 2018. Mesmo assim, é preciso reconhecer que o assunto, 

                                                           
875 MENDONÇA, José Vicente dos Santos; ARAÚJO, Thiago Cardoso. O jardim das veredas que se 
bifurcam e a Análise Econômica do Direito no Brasil. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-
analise/artigos/o-jardim-das-veredas-que-se-bifurcam-e-a-analise-economica-do-direito-no-brasil-
01062018. Disponível em: 26 fev. 2019. 
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ainda que tenha sido discutido de uma perspectiva que não parece ser a melhor, aponta a 

chegada da Análise Econômica do Direito ao Supremo Tribunal Federal.   

De um ponto de vista lógico-descritivo e empírico-analítico, há considerações a 

fazer em relação às falas dos ministros. Contudo, duas ressalvas são necessárias: 1. não 

é papel da lógica atribuir o que pertence ao Direito. Isso seria um malabarismo teórico. 

O que se pretende é discutir a consistência e a corência dos votos dos ministros; e para 

isso, a lógica pode ser um bom instrumento analítico; 2. a descrição conceitual da Law 

and Economics é complexa; contudo, seus efeitos práticos são lidos de uma perspectiva 

que parece estar fora de lugar.  

 Ainda que as expressões “Análise Econômica do Direito” ou Law and 

Economics sejam tratadas como sinônimas, elas não o são, por possuírem recortes 

distintos. Mas não só isso. A práxis também é diferente. É disso que cuidará a análise 

detida dos votos dos ministros.  

 

6.1.2 O voto do ministro Relator Luís Roberto Barroso  

No voto do ministro Luís Roberto Barroso, relator da ADI n. 5.766/DF destaca-

se a recusa apriorística ao sentido de um suposto caráter neoliberal da análise 

econômica do Direito, bem como de sua suposta incompatibilidade com o projeto 

constitucional.  

Princípios constitucionais não são aplicados em abstrato. É claro que, para aplicar 
princípios, os juízes apreciam fatos, mesmo em uma corte constitucional cujos 
julgamentos são “de direito”. E a apreensão dos fatos, por vezes, pode depender de 
realidades estatísticas. Não desprezo a “análise econômica do direito” e, muito menos, 
as teorias de escolha racional; aliás, ao contrário, tenho muita simpatia por algumas das 
ideias de Richard Posner, da escola de Chicago, e dos velhos realistas americanos como 
Holmes, Pound e Cardozo. Mas se vamos usar estatísticas (com o fim, creio, de melhor 
adequar os princípios jurídicos à realidade), é necessário que elas sejam “científicas”: é 
preciso esclarecer a fonte, os métodos e os autores do trabalho que as respaldam. 
 

 O voto do ministro Luís Roberto Barroso constitui-se de três partes. São elas: 

a) O ministro, depois de apontar corretamente que, no Brasil, foram ajuizadas 4 

(quatro) milhões de ações trabalhistas em 2015,876 afirmou que, “segundo o relatório 

                                                           
876 No Relatório do deputado federal Rogério Marinho, a menção é ano de 2016, e não 2015, como 
afirmado pelo ministro Relator. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Relatório do deputado federal Rogério 
Marinho (PSDB - RN) apresentado à Comissão Especial destinada a proferir parecer sobre o Projeto de 
Lei n. 6.787, de 2016, do Poder Executivo, que altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
Brasília, 20 de junho de 2017. Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1544961 Acesso em: 26 fev. 
2019. 
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elaborado pelo deputado Rogério Marinho,877 relator da Reforma Trabalhista na Câmara 

dos Deputados, nos EUA são 200 mil ações trabalhistas”. Essa informação não consta 

do relatório oficial do deputado878 e parece não ter respaldo em documento técnico ou 

estudo científico, considerando que não há fonte que indique esse resultado.  

E, em um trecho de seu voto, mais adiante, o ministro Relator sustenta que 

“somos os recordistas mundiais” em ações trabalhistas com base no relatório do 

deputado federal Rogério Marinho,879 que escreve que as lacunas e confusões da CLT 

[...] torna o Brasil o primeiro colocado em ajuizamento de ações trabalhistas no mundo. 

Contudo, nem o parlamentar nem o ministro identificaram documentação a apoiar esse 

entendimento, o que pode tornar a afirmação vulnerável. 

Acrescenta, com base no relatório do senador Ricardo Ferraço,880 que o Brasil 

representa 98% das demandas trabalhistas no mundo.881 Ocorre que o senador cita o 

ministro Relator como fonte: 

O atual desenho do processo trabalhista, combinado com este ativismo, gera 
o inacreditável cenário atual. Segundo o ministro da Suprema Corte Luís 
Roberto Barroso, em declaração recente, o país é responsável por 98% das 
ações trabalhistas do planeta, tendo apenas 3% da população mundial. Todos 
os anos, produzimos mais ações judiciais na área do que a soma de outros 
países. Provoco uma reflexão: somos tão especiais assim? O mundo está 
errado? 

                                                           
877 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Relatório do Deputado Federal Rogério Marinho (PSDB – RN) 
apresentado à Comissão Especial destinada a proferir parecer sobre o Projeto de Lei n. 6.787, de 2016, do 
Poder Executivo, que altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Brasília, 20 de junho de 2017. 
Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1544961 
Acesso em: 26 fev. 2019. 
 
878 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Relatório do deputado federal Rogério Marinho (PSDB - RN) 
apresentado à Comissão Especial destinada a proferir parecer sobre o Projeto de Lei n. 6.787, de 2016, do 
Poder Executivo, que altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Brasília, 20 de junho de 2017. 
Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1544961 
Acesso em: 26 fev. 2019. 
 
879 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Relatório do deputado federal Rogério Marinho (PSDB - RN) 
apresentado à Comissão Especial destinada a proferir parecer sobre o Projeto de Lei n. 6.787, de 2016, do 
Poder Executivo, que altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Brasília, 20 de junho de 2017. 
Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1544961 
Acesso em: 26 fev. 2019. 
 
880 SENADO FEDERAL. Relatório do senador Ricardo Ferraço (PSDB - ES) apresentado à Comissão de 
Assuntos Econômicos do Senado (CAE), sobre o Projeto de Lei da Câmara n. 38, de 2017, que altera a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Brasília, 20 de junho de 2017. Disponível em: 
https://static.poder360.com.br/2017/05/relatorio_CAE_trabalhista.pdf. Acesso em: 26 fev. 2019. 
 
881 Da leitura dos Relatórios do deputado federal Rogério Marinho (PSDB - RN) e do senador Ricardo 
Ferraço (PSDB-ES), para que os referidos congressistas parecem não hesitar em diminuir o volume dos 
processos na Justiça do Trabalho, em nome de uma suposta eficiência econômica. Não obstante, essa 
produção legislativa não parece ter sido precedida de um estudo sério e aprofundado do problema, ainda 
que se reconheça que o relatório do deputado fez algum esforço nesse sentido. 
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Percebe-se, no caso, a existência de uma falácia de relevância,882 o argumentum 

ad ignoratiam que consiste no argumento de que deve existir um elevadíssimo índice de 

demandas trabalhistas no Brasil, porque assim parece. Contudo, esse argumento pode 

não ser falacioso em um tribunal, pois não demonstrada a culpabilidade de um 

acusado.883 Por exemplo, a sentença deve ser absolutória. De todo modo, para o voto em 

análise, não parece ser possível extrair uma conclusão com base na ausência de provas. 

Pois bem, ainda que o quantitativo de ações trabalhistas no Brasil possa parecer 

extenso, as afirmativas do deputado federal Rogério Marinho e do senador Ricardo 

Ferraço prescindem de adequado exame, de um maior detalhamento argumentativo. 

Além disso, é possível fazer objeções aos números apresentados pelo relatório do 

deputado,884 considerando-se o fato de que cerca de 25% (vinte e cinco por cento) das 

                                                           
882 Acerca das falácias, escreve César Mortari: “Falácias são erros de argumentação, ou, num sentido mais 
estrito, argumentos que dão, enganosamente, a impressão de serem válidos ou mesmo corretos, mas que 
não são.[...] [O apelo à ignorância (argumentum ad ignoratiam)]consiste em afirmar que alguma 
conclusão deve ser verdadeira simplesmente porque não está demonstrado que é falsa, ou que é falsa 
simplesmente porque não se provou que é verdadeira. Ou seja, temos as seguintes formas gerais: 
Ninguém provou que P. Portanto, não-P. Ninguém provou que não-P. Portanto, P. Para um exemplo, 
considere o argumento a seguir: Fantasmas existem, pois ninguém mostrou que não existem”. 
MORTARI, César.  Falácias informais (notas de aula). 
Disponível em: https://www.dropbox.com/s/vs9l29q2kmiudir/falacias.pdf. Acesso em: 27 fev. 2019. 
 
883 COPI, Irving M. Introdução à lógica. São Paulo : Mestre Jou, 1974, p. 77. 
 
884 Segundo o Relatório do Deputado Federal Rogério Marinho (PSDB - RN): “De acordo com dados 
colocados à disposição pelo próprio TST, somente no ano de 2016, as Varas do Trabalho receberam, na 
fase de conhecimento, 2.756.159 processos, um aumento de 4,5% em relação ao ano anterior. Desses, 
2.686.711 foram processados e julgados. A soma da diferença dos processos não julgados no ano com o 
resíduo já existente nos tribunais totalizou 1.843.336 de processos pendentes de julgamento, em 31 de 
dezembro de 2016. Se forem acrescidas as execuções das sentenças proferidas, foram iniciadas 743.410 
execuções e encerradas 660.860 em 2016, estando pendentes, em 31 de dezembro de 2016, o expressivo 
número de 2.501.722 execuções. Somando todos esses números, chegamos ao expressivo número de 
cerca de 4 milhões de novas ações trabalhistas. Além disso, foram remetidos aos Tribunais Regionais do 
Trabalho (TRT), 760.877 processos, um aumento de 11,9% em relação ao ano anterior. Por fim, o TST 
recebeu, no mesmo período, 239.765 processos, o que representou, em média, 9.990 processos para cada 
ministro, não considerados, aqui, o acervo já existente em cada gabinete. A pergunta a ser feita é: o País 
suporta tal demanda?  

Até quando os tribunais trabalhistas suportarão esse volume de processos?  

No que tange ao excesso de processos tramitando na Justiça do Trabalho, é certo que muitos deles 
decorrem do descumprimento intencional da lei pelo empregador, mas não podemos desprezar uma 
grande quantidade que decorra do detalhamento acentuado das obrigações trabalhistas, em conjunto com 
regras processuais que estimulam o ingresso de ações e a interposição de infindáveis recursos, apesar dos 
esforços empreendidos pelo TST para redução do tempo de tramitação dos processos. Nas palavras do 
professor José Pastore, a legislação trabalhista “constitui um verdadeiro convite ao litígio”. 

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Relatório do deputado federal Rogério Marinho (PSDB - RN) 
apresentado à Comissão Especial destinada a proferir parecer sobre o Projeto de Lei n. 6.787, de 2016, do 
Poder Executivo, que altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Brasília, 20 de junho de 2017. 
Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1544961 
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ações são arquivadas (por ausência, desistência ou extinção), e 40% (quarenta por 

cento) são encerradas por conciliação, ou seja, em 65% (sessenta e cinco por cento) dos 

processos sequer há lide, o que diminuiria significativamente o volume de autos de 

processo - e, considerando-se a população economicamente ativa, com base nas 

estatísticas judiciárias oficiais,885 esse volume  não parece ser elevado. 

Ademais, há na doutrina o estudo clássico de Mauro Cappeletti e Bryant Garth, 

que elenca, entre as dificuldades de acesso à Justiça, a disponibilidade de recursos para 

enfrentar os litígios,886 o que deve ser levado em conta em um país periférico como o 

Brasil. 

b) Em seguida, o ministro faz alusão ao professor do Curso de Economia da 

Pontíficia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC Rio), José Márcio Camargo, 

citado no relatório do senador Ricardo Ferraço,887 que teria dito que o “custo do 

trabalho somente é conhecido depois do término da ação trabalhista que, 

invariavelmente, se segue ao contrato de trabalho”, quando ele deveria ser conhecido ao 

final do contrato. Logo a seguir, o ministro afirma: “muitas vezes, como o litígio é 

inexorável, o empregador já não cumpre mesmo a sua obrigação, ele fica esperando a 

reclamação trabalhista”.  

Não obstante o trecho em questão de José Márcio Camargo, constante do 

mencionado relatório, diz respeito ao banco de horas e ao acordo individual e 

arbitragem para pessoa hiperssuficiente:888 “o maior espaço individual de negociação 

em relação ao banco de horas e aos trabalhadores hiperrsuficientes gera uma 

                                                                                                                                                                          

Acesso em: 26 fev. 2019. 
 
885 COORDENADORIA DE ESTATÍSTICA E PESQUISA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO 
TRABALHO. Disponível em: http://www.tst.jus.br/documents/18640430/5a3b42d9-8dde-7d80-22dd-
d0729b5de250. Acesso em: 23 fev. 2019. 
 
886 CAPPELETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 
1988, p. 10. 
 
887

 SENADO FEDERAL. Relatório do senador Ricardo Ferraço (PSDB - ES) apresentado à Comissão de 
Assuntos Econômicos do Senado (CAE), sobre o Projeto de Lei da Câmara n. 38, de 2017, que altera a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Brasília, 20 de junho de 2017. Disponível em: 
https://static.poder360.com.br/2017/05/relatorio_CAE_trabalhista.pdf. Acesso em: 26 fev. 2019. 
 
888 SENADO FEDERAL. Relatório do senador Ricardo Ferraço (PSDB - ES) apresentado à Comissão de 
Assuntos Econômicos do Senado (CAE), sobre o Projeto de Lei da Câmara n. 38, de 2017, que altera a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Brasília, 20 de junho de 2017. Disponível em: 
https://static.poder360.com.br/2017/05/relatorio_CAE_trabalhista.pdf. Acesso em: 26 fev. 2019. 
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flexibilização no mercado de trabalho que tende a “reduzir as taxas de juros e de 

desemprego”. 

Além da citação fora de lugar, na declaração do ministro Relator, está implícita a 

afirmação de que os empregadores não cumprem o contratado, o que ensejaria uma ação 

trabalhista. Trata-se de uma afirmativa de caráter generalizante, incompatível com o 

relatório demonstrativo das varas do Trabalho, produzido pela Coordenadoria de 

Estatística e Pesquisa do Tribunal Superior do Trabalho,889 como será especificado 

abaixo. Se há uma percepção no mundo da vida de que é comum o descumprimento de 

obrigações contratuais trabalhistas pelo empregador no Brasil, isso precisa de fonte 

sólida para ser sustentado na questão.  

Segundo a Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do Tribunal Superior do 

Trabalho,890 cerca de um em cada dez trabalhadores leva o empregador a juízo no 

Brasil. Ainda que se considere 10% (dez) por cento um quantitativo elevado, ele pode 

estar superestimado tendo em vista que muitos contratos de trabalho não são 

formalizados; e talvez por isso aduzem ações trabalhistas.  

c) Segundo o Relator da ADI n. 5.766/DF, “a inequívoca intenção do legislador 

foi a de enfrentar a sobreutilização do Judiciário de forma geral, da litigiosidade 

excessiva, de uma maneira geral, e particularmente na Justiça do Trabalho”. Na 

sequência, o Relator sustenta: 

Há três causas, tal como eu vejo, para essa judicialização excessiva em matéria 
trabalhista. A primeira - e grave - é que há muitos empregadores que 
descumprem suas obrigações. A segunda é que há muito ajuizamento de 
reclamações temerárias. E a terceira é que a legislação é complexa, sendo 
mesmo muito difícil adimplir com tudo que ela prevê.  
 

Se a decisão pretende empregar critérios estatísticos, é preciso um estudo 

detalhado, que permita o levantamento de quantas delas estão relacionadas ao 

descumprimento da lei e quantas são temerárias. O ministro Relator afirma que a 

reforma trabalhista “só enfrentou um problema, que é o excesso de judicialização por 

parte dos empregados. Não enfrentou nem a complexidade da legislação, nem os 

descumpridores contumazes da legislação trabalhista”, o que está em desacordo com a 

                                                           
889

 COORDENADORIA DE ESTATÍSTICA E PESQUISA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO 
TRABALHO. Disponível em: http://www.tst.jus.br/documents/18640430/5a3b42d9-8dde-7d80-22dd-
d0729b5de250. Acesso em: 23 fev. 2019. 
 
890

 COORDENADORIA DE ESTATÍSTICA E PESQUISA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO 
TRABALHO. Disponível em: http://www.tst.jus.br/documents/18640430/5a3b42d9-8dde-7d80-22dd-
d0729b5de250. Acesso em: 23 fev. 2019. 
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produção técnica da Coordenadoria de Pesquisa e Estatística do Tribunal Superior do 

Trabalho.891  

Em continuidade, o ministro passa ao exame das restrições impostas pela Lei n. 

13.467/17 ao trabalhador para o acesso à Justiça, empregando o princípio da 

“proporcionalidade”, de base alexyana, o que dificulta a análise do problema, 

considerando-se a dificuldade de expor, sinteticamente, o que significa 

proporcionalidade e o que pode o trabalhador ganhar ou perder com a Reforma. 

Do ponto de vista empírico, faltam, no voto do ministro, fatos e fundamentos 

sobre o tema em julgamento, tais como a quantidade de demandas temerárias, de que 

tipo são essas demandas, quanto custa mitigá-las e sobre quem recairá o custo. As ricas 

citações do voto não preenchem essa lacuna, mesmo porque não se trata de uma análise 

da Reforma Trabalhista, mas de uma decisão judicial sobre ela. Por outro lado, o 

ministro critica, com acerto, a abstração e as generalizações e demonstra interesse na 

experiência dos países estrangeiros com os mesmos problemas e na apreensão dos fatos.   

É digno de nota que, no julgamento, tenha havido repúdio às ações frívolas, 

temerárias e às aventuras jurídicas por parte dos ministros. Contudo, a consulta ao 

relatório demonstrativo das varas do Trabalho, produzido pela Coordenadoria de 

Estatística e Pesquisa do Tribunal Superior do Trabalho - TST -892 indicam que, no 

período de 2007 a 2016, cerca de 7% das ações trabalhistas foram julgadas totalmente 

improcedentes na fase de conhecimento: 

                                                           

 
891

 COORDENADORIA DE ESTATÍSTICA E PESQUISA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO 
TRABALHO. Disponível em: http://www.tst.jus.br/documents/18640430/5a3b42d9-8dde-7d80-22dd-
d0729b5de250. Acesso em: 23 fev. 2019. 
 
892 COORDENADORIA DE ESTATÍSTICA E PESQUISA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO 
TRABALHO. Disponível em: http://www.tst.jus.br/documents/18640430/5a3b42d9-8dde-7d80-22dd-
d0729b5de250. Acesso em: 23 fev. 2019. 
 

 Improcedente Procedente Parcialmente 

Procedente 

Conciliações Arquivadas, 
desistências, 
extintas 

Outras 

2007 7,1% 3,3% 23,8% 43,9% 20,2% 1,6% 

2008 7,2% 3,5% 23,8% 44,1% 19,7% 1,8% 

2009 7,1% 3,2% 25,0% 42,8% 19,5% 2,5% 

2010 7,2% 2,9% 24,9% 43,4% 19,3% 2,4% 
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Fonte: elaboração própria (2019), com base nas informações disponíveis no site do 
TST. 

 

Além do mais, no universo das demandas improcedentes, é preciso ter em conta 

que muitas delas não são “temerárias”, mas decorrem do fato de o reclamante não 

conseguir provar seu direito, conforme já foi assinalado. 

Talvez os questionamentos mais adequados fossem: i) é hermeneuticamente 

adequado estabelecer restrições de acesso à Justiça do Trabalho quando pequena parcela 

dos trabalhadores ajuizam ações temerárias? ii) Não seria mais adequado impor penas 

por litigância de má-fé àqueles que patrocinam aventuras judiciais? iii) Por outro lado, 

estabelecer barreiras de acesso à Justiça ao trabalhador não incentivaria um maior 

descumprimento da lei trabalhista pelo empregador?  

Aqui se colocam perguntas distintas, que não podem ser especificadamente 

respondidas neste trabalho, ainda que a teoria da escolha racional, trabalhada no 

Capítulo 3, possa sugerir proposições. Para além da discussão a respeito do princípio da 

proporcionalidade e da função da Justiça do Trabalho, a tarefa fundamental da 

Jurisdição Constitucional é promover a efetividade dos direitos fundamentais, o que não 

é uma tarefa fácil. Se as funções reparatórias e de retribuição estão ligadas ao passado, a 

Justiça da decisão judicial está em trazer ao presente o prejuízo ocorrido no passado 

para verificar sua importância e evitar a repetição. 

 Diretamente ligado a esse tema é a questão do acesso à Justiça. Ainda que ela 

não possa ser devidamente tematizada nestas linhas, pois o que se examina, 

propriamente, são as concepções de Análise Econômica do Direito apresentadas pelos 

ministros. Deve-se sinalizar que uma narrativa que, de algum modo, construa uma 

2011 7,4% 2,9% 24,9% 43,3% 19,1% 2,4% 

2012 7,4% 2,8% 25,4% 43,4% 19,0% 1,9% 

2013 7,2% 2,7% 27,4% 40,7% 19,9% 2,1% 

2014 7,2% 2,4% 27,2% 39,6% 22,2% 1,3% 

2015 7,1% 2,2% 27,7% 38,9% 22,6% 1,5% 

2016 7,7% 2,1% 28,4% 38,8% 20,2% 2,8% 
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exclusão do jurisdicionado ao acesso ao Poder Judiciário precisa ser cuidadosamente 

analisada.893 

 

 

6.1.3 O voto do ministro Ricardo Lewandowski 

O voto do ministro Ricardo Lewandowski894 começou por reafirmar uma 

distinção própria da atual quadra da Teoria do Direito. Reportando-se ao voto do 

ministro Barroso, Lewandowski sustentou que: 

[...] certos princípios constitucionais como o princípio da dignidade humana, 
os direitos e garantias da cidadania não podem ser interpretados sob o prisma 
da eficiência e do utilitarismo como faz essa escola [...] de grande voga nos 
Estados Unidos, que é Direito e Economia ou a Law and Economics. [...] o 
direito tem que ter [...] um outro viés, um outro fundamento, que não uma 
base simplesmente numerológica, ou uma base de eficiência, de vantagem ou 
aumento de riqueza. Era esse o ponto de vista que eu queria firmar do ponto 
de vista epistemológico, diríamos assim. 

Observa-se que, ao firmar o debate em um patamar epistemológico,895 cuja 

tarefa principal é a reconstrução racional do conhecimento científico, com um estudo 

métodico e reflexivo de seu saber e dos seus produtos intelectuais, o que se pretende é 

apontar incorências do voto do Relator, ministro Luís Roberto Barroso.  

A tarefa de uma discussão epistemológica é estabelecer um pressuposto 

subjacente à própria arguição. Além disso, o ministro Lewandowski argumenta que o se 

discute é a “interpretação” do texto normativo; e, ainda que ela se refira a uma 

interpretação da “norma” prevista na Lei da Reforma Trabalhista, o problema seria o do 

                                                           
893 Jorge Luiz Souto Maior alerta que “Se, por uma questão de cidadania, a todos, sem distinção, é dado o 
direito de acesso ao Judiciário e se é entendido que com relação ao pobre existe um obstáculo que precisa 
ser superado pela assistência judiciária gratuita, para que o princípio isonômico seja concretizado, não se 
pode fixar o pagamento de honorários prévios e honorários advocatícios a quem é alvo de assistência 
judiciária gratuita porque isso é o mesmo que negar a essas pessoas o acesso à justiça, diminuindo-lhe a 
cidadania”. Disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/trt15-honorarios-sucumbencia.pdf. Acesso em: 
23 fev. 2019. 
 
894

 LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. ADI n. 5.766/DF. 10 de maio de 2018. 
 
895 A Epistemologia (estudo das ciências) pode contribuir para: a) trazer à tona os pressupostos filosóficos 
(em particular semânticos, gnosiológicos (e) ontológicos) de planos, métodos, ou resultados de 
investigação científicas de atualidade; b) elucidar e sistematizar conceitos filosóficos, empregados em 
diversas ciências; c)ajudar a resolver problemas científico-filosóficos, tais como o de saber se a vida se 
distingue pela teleonomia e a psique pela inespacialidade; d) reconstruir teorias científicas de maneira 
axiomática, pôr a descoberto seus pressupostos filosóficos; e) participar das discussões sobre a natureza e 
o valor da ciência pura e aplicada, ajudando a esclarecer as idéias a respeito; f) servir de modelo a outros 
ramos da filosofia, particularmente a ontologia e a ética. BUNGE, Mário. Epistemologia. São Paulo : 
Queiroz,  1980, p. 17. 
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no sentido que ela sustenta, pois conduziria ao paradoxo de examinar direitos 

fundamentais com base em uma visão de “eficiência, de vantagem ou aumento de 

riqueza”, o que seria incompatível com o sistema de Direito brasileiro.  

No entanto, para evitar confusão lexical, é necessária uma distinção rigorosa 

entre “Direito e Economia”, Law and Economics e “utilitarismo”, que é omissa no voto. 

Como não se procede à diferenciação, há uma espécie de dispensa do próprio trabalho 

hermenêutico, perdendo-se a oportunidade para o esclarecimento de conceitos 

controvertidos cuja aplicação prática é complexa.  

A construção não termina por aqui. Importa ainda falar em uma normatividade 

que não é passível de ser encapsulada no texto, compreendendo dados que se situam nas 

consequências políticas e sociais de efetivação da norma.  

Portanto, apesar de um pressuposto parcialmente correto, o ministro Ricardo 

Lewandowski constrói uma argumentação problemática, particularmente quando 

associa à Law and Economics uma “base numerológica”. O programa da Law and 

Economics não é um more geométrico, e uma abordagem epistemológica precisa 

respeitar, entre outras condições: 1) a capacidade de criticar programas e mesmo 

resultados errôneos, com base em uma investigação profunda, rejeitando-se a 

superficialidade, assim como precisa sugerir novos enfoques promissores; 2) construir 

soluções claras para os problemas apresentados, particularmente soluções consistentes 

em teorias rigorosas e inteligíveis, que sejam adequadas à realidade da investigação 

científica e à experiência científica.896 

A posição do ministro Lewandowski tenta observar o item 1 acima ao esboçar 

equívocos da Law and Economics, mas não dá conta de delimitar adequadamente os 

contornos do Movimento; em relação ao item 2, no qual expressa um receio com o 

utilitarismo, especialmente no diz respeito à proteção de direitos fundamentais,  trata-se 

de uma objeção séria, que, no entanto, erra no foco. Se o debate é sobre Law and 

Economics, ela parece baseada no senso comum intelectual acerca de seu significado. 

Não é possível, a priori, dizer se essa “Escola” pode trazer mais prejuízos do que 

benefícios, o que não significa um embasamento favorável a Richard Posner. 

Parte significativa dos autores pesquisados associam Law and Economics, 

pragmatismo e utilitarismo a um conceito que, se não é unívoco, é orientado por 

critérios de riqueza, o que acaba refluindo para acórdãos dos tribunais. Paradigmáticas, 

                                                           
896 BUNGE, Mário. Epistemologia. São Paulo : Queiroz, 1980, p. 13. 
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nesse sentido, são as palavras de Bruno Salama:897 “o nó górdio da questão não é saber 

se a eficiência pode ser igualada à justiça; ela não pode. O que é pertinente é cogitar 

como a busca da Justiça pode beneficiar-se do exame dos pós e dos contras, dos custos e 

dos benefícios.” Nesse âmbito, a análise econômica pode desempenhar um papel 

limitado, porém importante no discurso e na prática jurídica. 

O ministro Ricardo Lewandowksi enxerga, acertamente, um aporte pragmático 

na questão: emprega dados do Superior Tribunal de Justiça sobre o pagamento de ações 

trabalhistas. A partir desta delimitação, conclui pelo caráter redistributivo da medida, 

considerando que o ingresso desses capitais na economia gera riquezas e empregos:  

 [...] Consta do sítio eletrônico Superior Tribunal de Justiça que, em 2015, 
esse é um dado que trarei no meu voto, mas não estarei com isso, com essa 
revelação revelando meu voto. Em 2015 a Justiça do Trabalho pagou mais 17 
de bilhões em direitos àqueles que ingressaram com ações trabalhistas. No 
mesmo ano foram arrecadados aos cofres públicos quase 3 bilhões de custas, 
taxas, recolhimentos previdenciários, entre outros, ou seja, o equivalente a 
16% do orçamento de seu orçamento 2015. Ou seja, em outras palavras, 17 
bilhões de reais reingressaram na economia produzindo riquezas e empregos. 
Apenas números por números podemos nós confrontar dados contra dados. 
 

Aqui há um argumento que inverte a função da magistratura trabalhista, 

chegando-se à suposição de ela poderia realizar um papel de redistribuição de políticas 

sociais. Em uma concepção maximalista, considerando-se a especificidade da justiça do 

Trabalho, há quem defenda que preservar e estender o marco regulatório e o papel 

protetor exercido é função da justiça laboral. De outro lado, há quem defenda uma 

menor intervenção, preservando sua função de dirimir conflitos, com base em um 

patamar mínimo da lei.898 

Além disso, não é possível identificar estudos sobre a função redistributiva da 

Justiça Trabalhista no Brasil,899 o que faz da assertiva do ministro Ricardo 

Lewandowski uma intuição - talvez um palpite -, que dificilmente pode ser comprovado 

por argumentação empírica. Em que pese não ser esse aspecto objeto da tese, a 

conclusão a que se chega é que há muito a ser feito no País para que se compreenda a 

dimensão das atividades exercidas pelo Poder Judiciário. 

                                                           
897 SALAMA, Bruno Meyerhof. A história do declínio e da queda do eficientismo na obra de Richard 
Posner. In: LIMA, Maria Lúcia L. M. Pádua. Direito e economia: 30 anos de Brasil, v. 1. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 320 - 321.  
 
898 MOREL, Regina L. Moraes; PESSANHA, Elina G. da Fonte. Magistrados do trabalho no Brasil: entre 
a tradição e a mudança. Disponível em:  
bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/download/2253/1392. Acesso em: 22 fev. 2019. 
 
899 Foram feitas buscas em diferentes páginas institucionais de pesquisa, inclusive no IPEA (Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada), e não possível mapear a existência de estudo específico sobre o assunto. 
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Pelo voto do ministro, a recepção da Law and Economics conduziria a um 

tormento teórico, tendo em vista sua suposta incompatibilidade com o Direito brasileiro, 

assim como a nefastas consequências para a proteção de direitos fundamentais dos 

trabalhadores.   

O caráter dessa interpretação será objeto do tópico 2 deste capítulo; por 

enquanto, é mister observar a existência de controvérsia constitucional sobre o assunto, 

o que foi pontuado pelo ministro Ricardo Lewandowksi.  

Uma cooperação salutar poderia vir da hermenêutica jurídica que, junto a 

conceitos da Law and Economics, de Richard Posner, poderiam oferecer elementos para 

distinguir opinião e juízo, o que também é difícil de ser preservado, pois a compreensão 

não é apenas reprodução de sentido, mas parte de um atuar produtivo. E, sendo o mundo 

um lugar complexo, não é possível tornar o conhecimento submisso a uma completa 

cognição. Em uma frase: a complexidade da realidade não tem condições de adaptar-se 

a uma teoria qualquer, por mais consistente que ela seja, mesmo porque uma teoria é 

apenas um modelo de explicação parcial da realidade.  

Aqui há outro problema. Caberia ao Judiciário viabilizar ou esvaziar o 

“neoliberalismo”? Não é possível responder, neste estudo, a este problema. Antes disso, 

seria necessário demarcar o significado dessa expressão, o que poderia ser objeto de 

outra pesquisa.   

No voto do ministro Ricardo Lewandowksi, há uma tensão entre “direitos 

fundamentais” e Law and Economics.  Não obstante, conceitos jurídicos (como o 

conceito de Law and Economics, como o conceito de “Direito e Economia”) 

forneceriam sinais para descrições factuais da realidade social, sem prejuízo para a 

concretização de direitos.  

Outrossim, o campo da normatividade precisa ser repensado. Não se trata de 

reanimar a discussão entre o “fático” e o “normativo”, mas de tratar da aproximação de 

ambas, a fim de que o texto constitucional, deontológico, alcance uma maior 

efetividade. 
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6.2 Uma reconstrução do debate entre os ministros Luís Roberto Barroso e 
Ricardo Lewandowski.  

O Supremo Tribunal Federal vem ocupando espaço crescente na cena política 

brasileira. Não há novidade nessa constatação.900  Hoje, as questões que se colocam são 

sobre a legitimidade democrática, a transparência e a publicidade de sua atuação. 

Ainda que não haja condições de examinar todas essas variáveis nesta tese, vale 

a pena destacar um senso comum que parece estar presente em muitas discussões sobre 

o STF. É que os discursos dos ministros Ricardo Lewandowksi e Luís Roberto Barroso 

são arquétipos da representação da Law and Economics no Supremo Tribunal Federal. 

Para o ministro Ricardo Lewandowski, a Análise Econômica do Direito seria 

sinônimo de Law and Economics, sendo liberal e de direita. Examinando-se mais de 

perto, observa-se que há duas falácias de relevância901 no pronunciamento do mnistro. 

São elas: 1. Argumento circunstâncial; 2. Apelo à autoridade. 

Quanto ao argumento ad hominem circunstancial, avalia-se que ele não é 

correto, porque não apresenta provas satisfatórias para a verdade de suas conclusões, 

mas pretende conquistar o assentimento de algum antagonista por causa de suas 

circunstâncias especiais, de modo que um adversário aceite a conclusão. Também pode 

ser empregado para rejeitar uma conclusão defendida pelo adversário (no caso, o 

ministro Luís Roberto Barroso), quando se alega que as conclusões foram ditadas pelas 

circunstâncias, e não pelo raciocínio ou pelas provas apresentadas.902  

Quando o ministro Ricardo Lewandowski afirma que sustentará seu voto por 

meio de premissas distintas, o pano de fundo é que o voto do relator é tendencioso e 

merece ser corrigido. Em Direito, não há problema em que um voto de um ministro 

aponte erros, contradições ou omissões no voto de outro colega. A questão é que isso 

não pode ser conduzido inadvertidamente em relação ao tema tratado no Plenário. 

                                                           
900 SILVA, Virgílio Afonso da; MENDES, Conrado Hübner. Entre a transparência e o populismo judicial. 
Opinião. Folha de São Paulo, 11 de maio de 2009. Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1105200908.htm. Acesso em: 24 fev. 2019. 
 
901 A conclusão é produto da leitura de Irving M. Copi, que anota “Comum a todos os raciocínios que 
cometem falácias de relevância é a circunstância de suas premissas serem logicamente irrelevantes para 
as suas conclusões e, portanto, serem incapazes de estabelecer a verdade dessas conclusões. A 
irrelevância é, aqui, lógica e não psicológica [...] pois se não houvesse alguma conexão psicológica, [não] 
haveria qualquer efeito persuasivo ou de aparente correção”. COPI, Irving M. Introdução à lógica. São 
Paulo: Mestre Jou, 1974, p. 74. 
 
902 COPI, Irving M. Introdução à lógica. São Paulo: Mestre Jou, 1974, p. 76 - 77. 
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Um ponto a considerar é que não dá para simplificar excessivamente o debate. 

Isso só pode ser feito em prejuízo da função informativa da linguagem,903 que é seu 

emprego para descrever o mundo e raciocinar sobre ele. Outro ponto é que a 

ambiguidade que envolve “Direito e Economia” e Law and Economics remete à falácia 

da anfibologia, que ocorre quando se argumenta a partir de premissas cujas formulações 

são ambíguas em virtude de sua construção gramatical.904 

O argumento ad verecundiam, ou apelo à autoridade, é o recurso à autoridade, 

ao sentimento de respeito que se alimenta por determinada pessoa para obter a anuência 

a uma determinada conclusão.905 Esse argumento nem sempre é falacioso, pois a 

referência a uma reconhecida autoridade no seu campo de atuação pode dar maior 

consistência a uma informação e constituir uma prova relevante.906 É importante 

observar que a menção a Arnaldo Godoy na manifestação do ministro Ricardo 

Lewandowski não constitui uma falácia pelo fato de o autor ser alguém credenciado, 

pois trata-se de pessoa de reconhecida competência. Contudo, o problema se coloca 

quando o ministro toma o argumento como verdadeiro. Isso porque o verdadeiro tem 

um sentido objetivo.907 O verdadeiro é o que é, e o falso é o que não é. Assim, expor 

Direito e Economia como sinônimo de Law and Economics é embaralhar as coisas. 

Como se trata de uma manifestação no âmbito de um tribunal constitucional, é 

preciso que os argumentos não só sejam transparentes, mas consistentes e coerentes. 

Ademais, os fundamentos das decisões devem ser expostos abertamente para escrutínio 

no debate público.  

Observe-se que a discussão sobre a recepção do Law and Economics no Brasil é 

matéria constitucionalmente relevante; e pelas falas dos ministros, não há uma posição 

institucional consistente ou definida, o que fragiliza a compreensão dos direitos 

fundamentais, que ficam desguarnecidos diante da casuística do Supremo Tribunal 

                                                           
903

 COPI, Irving M. Introdução à lógica. São Paulo: Mestre Jou, 1974, p. 48. 
904

 COPI, Irving M. Introdução à lógica. São Paulo : Mestre Jou, 1974, p. 92. 
 
905

 COPI, Irving M. Introdução à lógica. São Paulo : Mestre Jou, 1974, p. 81. 

 
906

 COPI, Irving M. Introdução à lógica. São Paulo : Mestre Jou, 1974, p. 81. 
 
907 ALVES, Alaôr Caffé. Lógica: pensamento formal e argumentação. São Paulo: Quartier Latin, 2002, p. 
326. O autor diferencia a noção de verdade e verdadeiro. “A verdade não é uma coisa. [...] Ela consiste 
em pensar que as coisas são o que na realidade são. [...] [Contudo], no pensamento hodierno, a questão do 
valor absoluto da verdade [...] está posta em causa [...][, pois] a verdade absoluta não se sustenta”. 
ALVES, Alaôr Caffé. Lógica: pensamento formal e argumentação. São Paulo: Quartier Latin, 2002, p. 
327 e p. 334.   
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Federal. Na discussão da ADI n. 5.766/DF é possível identificar quatro visões distintas 

sobre Direito e Economia, como se os ministros fossem ilhas decisórias.908  

O ministro Luiz Fux,909 após a réplica do ministro Luís Roberto Barroso ao 

ministro Ricardo Lewandowski, argumenta que 

Eu só quero fazer uma observação. É que tanto a escola [...]. Eu respeito 
muito as ideias que vêm da escola de São Paulo [o que é uma referência ao 
ministro Ricardo Lewandowski]. Mas, na verdade, a Análise Econômica do 
Direito não tem vinculação com o Direito e Economia. O que tem vinculação 
com o Direito e Economia hoje é o que nós estudamos, direito econômico e a 
economia normativa que hoje está toda regulada pelo direito e economia. A 
análise econômica do direito visa à análise do sistema jurídico o direito à luz 
do maior valor da economia, que é a eficiência. Então, por exemplo, em um 
ambiente de escassez é preciso ter instrumentos que gerem uma eficiência na 
prestação jurisdicional.  E é nesse contexto é que a análise econômica 
procurar verificar como é que a justiça pode ser mais eficiente e quais são as 
causas que evitam essa eficiência. Então, por exemplo, demandas frívolas 
que não representam uma litigância saudável, aventuras judiciais que 
abarrotam os tribunais, são efetivamente conjuradas pela análise econômica 
do direito, que visa tornar o direito eficiente. E se há algo hoje ineficiente é o 
sistema de prestação de justiça que nós temos no Brasil. Então é a detectação 
de causas que levam a essa ineficiência. 
 

Mesmo considerando que a dissidência interna é salutar aos debates entre os 

ministros, ela não pode implicar a ausência de uma posição institucional. Privilegiar as 

vozes individuais dos ministros em lugar de dar vazão a um posicionamento do tribunal 

sobre temas constitucionalmente relevantes é uma falha na tarefa da jurisdição 

constitucional. 

Contudo, mais significativa que a discussão entre os ministros Ricardo 

Lewandowski e Luís Roberto Barroso é que parece haver um diálogo de surdos em que 

os ministros não estão dispostos a ouvir, mas a oferecer razões às quais os outros devem 

aderir, ou seja, o tema em julgamento é refém das concepções ou leituras individuais de 

cada um dos ministros. 

Note-se, por exemplo, os usos dos argumentos do ministro Gilmar Mendes:910 

- Presidente, deixa eu fazer um registro. Acho que a questão me parece que 
não precisa ser vista da perspectiva nenhuma teoria específica. Basta ler o 
texto constitucional, quer dizer, quando é esquecido. A ideia da proteção 
judicial efetiva deseja que a proteção seja efetiva, mas também não haja 

                                                           
908 MENDES, Conrado Hübner. O STF é refém do capricho dos seus ministros. Disponível em: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1822309/mod_resource/content/1/Conrado%20Hu%CC%88bner
%20Mendes%20%20%E2%80%9CO%20STF%20e%CC%81%20refe%CC%81m%20do%20capricho%
20dos%20seus%20ministros%E2%80%9D%20%E2%80%93%20Leitura%20Complementar.pdf. Acesso 
em: 24 fev. 2019. 
 
909

 FUX, Luiz. ADI n. 5.766/DF. 10 de maio de 2018. 
 
910

 MENDES, Gilmar Ferreira. ADI n. 5.766/DF. 10 de maio de 2018. 
 



362 

 

abuso do poder de litigar. Simples assim. De fato, se houver abuso de poder 
de litigar, até porque aqui não há direito absoluto. Até porque aqui o que se 
cuida na verdade de um modelo conformativo, é uma garantia institucional, 
que precisa ir sendo modelada, por isso que os códigos e textos estão cheios 
de normas para evitar a litigância de má-fé, as práticas abusivas nesse campo, 
não me parece que seja necessário buscar aqui ou acolá subsídios de doutrina 
econômica para isso. A própria legislação já contém elementos e é natural 
que haja atualização nesse sentido. Vamos pegar um exemplo referido aqui 
nas normas, a ideia de que alguém pode pedir tudo e se não houver resposta, 
isto transita em julgado. É óbvio que isto não condiz com as boas práticas da 
litigância. Quer dizer, é um modelo abusivo. Deu muito lucro? Muita gente 
ficou rica com isso? Claro que sim. Não os pobres e trabalhadores, mas 
sobretudo os advogados. Mas é disso que se cuida. É bom que o sistema 
sejapensado assim? Obviamente que não. Não é para isso. Esse discurso dos 
pobres depois vamos discutir, tem aspectos aqui de abuso de litigância por 
parte dos advogados. Mas não é disso que se cuida. Vamos examinar isto, 
portanto, dentro da realidade. A proteção judicial efetiva, esse é o princípio. 
Eu gosto muito da noção .... (inaudível) Nós temos que combinar a dose de 
utopia, senão constituição não avança. Mais a dose de responsabilidade. Ele 
diz: nós temos que combinar os impulsos que vêm de Ernst Bloch, a ideia do 
princípio da esperança, mas também de Jonas, o princípio da 
responsabilidade. Aqui o que se pede é isso. Quando se tem e aí o problema 
não é da Justiça do Trabalho, mas de um sistema como um todo. Nesse 
momento que estamos falando tramitam cem milhões de ações. Tem algum 
perigo de dar certo uma coisa dessa? Obviamente que não. Não tem perigo de 
dar certo. Ainda que multiplicássemos por dois, três, por quatro o número de 
juízes, não tem perigo de dar certo. Nesse ponto, o ministro Barroso referiu 
com razão a questão da necessidade de racionalização desse sistema. Nós 
sabemos, por exemplo, que vários sistemas hoje adotam um sistema de 
ombudsman para fiscalizar as ações de massa, para seguir a jurisprudência. 
Na Alemanha é comum, por exemplo, que as empresas contratem ex-juízes, 
pessoas importantes como ombudsman na área de seguros, para a área de 
bancos, para orientar, para não reincidir em faltas graves. Isto vale para todos 
porque a discricionariedade do sistema custa caro para o Estado, em matéria 
mesmo de ineficiência. Veja. A liberdade de litigar sem responsabilidade não 
causa benefício muitas vezes ao próprio litigante e causa um imenso prejuízo 
a todos os cidadãos carentes de justiça. De modo que me parece sem precisar 
discutir o tema à luz de teorias alienígenas, basta ver a doutrina da proteção 
judicial efetiva, a velha e boa dogmática do direito constitucional. É só disso 
que se cuida. De modo que também partindo da premissa agora levantada 
pelo ministro Lewandowski e sem adiantar o voto, vamos aguardar o voto do 
min. Luix Fux.  Sem adiantar o voto, eu queria colocar analisar as premissas 
para analisar o tema.  
  

Uma corte colegiada tem a tarefa de realizar uma empreitada coletiva em que o 

resultado deve ser melhor do que a soma das atuações individuais. Esse desafio só se 

concretiza se os ministros estiverem dispostos a duvidar de suas posições iniciais, se 

tiverem abertura para diminuir o desacordo, em nome da importância de uma coesão 

institucional que não deve ser produzida tendo em conta eventuais dividendos pessoais 

de cada um dos integrantes do tribunal, mas sim para construir um padrão racional 

decisório coerente e consistente que sirva de orientação para a democracia 

representativa. 
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De um prisma jurídico, um estudo sobre os custos dirige-se à análise de critério 

para a prestação positiva do Estado, ou seja, refere-se a direitos fundamentais que 

demandam prestação estatal. 

Olhando mais de perto, a escassez de recurso vivifica a importância da 

classificação entre direitos negativos e positivos. Nesse âmbito, os primeiros são 

usualmente compreendidos como direitos individuais e políticos, enquanto os últimos 

são referidos como direitos sociais. Aqui inicia-se o problema. É que, tradicionalmente, 

a discussão sobre o segundo é sobre sua eficácia (diz respeito ao modo de produção da 

norma jurídica), e não sobre sua efetividade (realização concreta no mundo social). 

Na doutrina, a questão é examinada, basicamente, de dois modos: a primeira 

sustenta que, embora os direitos tenham custos, há situações de emergência em que o 

Estado não pode se eximir. Sob outro aspecto, afirma-se que todos os direitos 

fundamentais têm custos e que o Estado não poderia deixar de aplicar uns em 

detrimento de outros.911 

Do ponto de vista da primeira proposição, admite-se a existência da “reserva do 

possível”. Ainda que não haja um rigor conceitual sobre a expressão, diz-se que ela é 

um “dado” da realidade que considera que o Estado não tem condições de arcar 

financeiramente com todas as prestações que podem aduzir direitos para os indivíduos 

de uma sociedade.  

No segundo caso, se não é adequado que o Estado realize as prestações, invoca-

se a dignidade da pessoa humana ou o mínimo existencial para justificar eventual 

intervenção, sem que esses conceitos sejam detidamente examinados; ou seja, eles 

funcionam como um álibi teórico ou são carregados de apelo sentimental, que podem 

ser classificados como uma falácia de relevância, a saber, o argumento ad 

misericordiam (apelo à piedade), que consiste no recurso à piedade ou à compaixão para 

que uma determinada conclusão seja aceita.912   

Conforme já assinalado, a “reserva do possível” parece tratar-se de um 

argumento retórico, que não condiz com a assertiva de que é um princípio jurídico. Por 

                                                           
911 ACCA, Thiago dos Santos. Uma análise da doutrina brasileira de direitos sociais: saúde, educação e 
moradia entre os anos de 1964 e 2006. (Dissertação de Mestrado em Direito). São Paulo: Universidade de 
São Paulo, 2009, p. 146 - 147. Disponível em:  
www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/.../Thiago_dos_Santos_Acca_Dissertacao.pdf. 
Acesso em: 2 mar. 2019. 

 
912 COPI, Irving M. Introdução à lógica. São Paulo : Mestre Jou, 1974, p. 78.  
 



364 

 

outro lado, o orçamento possui limites de atuação que precisam ser levados em conta 

nas prestações públicas.  

Essa compreensão é relevante para o debate, porque o jurista passa a 

compreender as impossibilidades materiais das prestações públicas, por duas ordens de 

motivos: 1. O direito é destituído de eficácia normativa, ou, no máximo, avança em 

direção ao reconhecimento programático; 2.  Possibilidade econômica e financeira 

como limite à efetividade dos direitos, desde que não só a prestação esteja prevista, 

como os meios de consecução e o seu destinatário. A primeira razão, ainda que seja 

bizantina, possui aderência, mas não importa discuti-la nesta tese. A última é 

dependente da reserva do possível, de modo que a discussão dos custos dos direitos 

reduziria as potencialidades que uma adequada compreensão dos custos pode trazer ao 

pensamento jurídico.   

Bruno Bodart913 afirma que o Brasil tem uma das constituições mais extensas do 

mundo e que a esperança em um normativismo inócuo - como se o texto constitucional 

fosse capaz de transformar a realidade ou que fosse dependente dos administradores 

públicos - tornou-se problema sério, pois, após mais trinta anos de vigência da  

Constituição da República de 1988, metade da população, no Brasil, sequer tem acesso 

ao saneamento básico. Além disso, o País tem a oitava maior população de adultos 

analfabetos do mundo, e em um ranking de países emergentes, teria o maior número de 

ações judiciais sobre direitos sociais à Saúde e à Educação, com 118 (cento e dezoito) 

vezes mais autos de processos que a segunda colocada - a Índia -, um país com 

população seis vezes superior.914  

Em outra linha de pensamento, Jorge Luiz Souto Maior diz que um custo menor 

de direitos sociais não ajudaria a criar emprego no Brasil, porque, na perspectiva 

meramente econômica, outras variáveis devem ser consideradas, tais como a política 

                                                           
913 BODART, Bruno. Para que servem os direitos sociais? 100 anos de Constituições que prometem 
mundos sem fundos. Disponível em: http://mercadopopular.org/2017/02/pra-que-servem-os-direitos-
sociais-100-anos-de-constituicoes-que-prometem-mundos-sem-fundos/. Acesso em: 2 mar. 2019. 
 
914

 BODART, Bruno. Para que servem os direitos sociais? 100 anos de Constituições que prometem 
mundos sem fundos. Disponível em: http://mercadopopular.org/2017/02/pra-que-servem-os-direitos-
sociais-100-anos-de-constituicoes-que-prometem-mundos-sem-fundos/. Acesso em: 2 mar. 2019. Para o 
autor, a da escolha da coletivização de serviços nas Constituições de países pobres se mostrou incapaz de 
universalizar esses serviços com qualidade, como também, a exemplo do caso brasileiro, tem justificado a 
expansão do Estado sob a forma de tributos, burocracia e regulações pretensamente destinados a efetivá-
los, de modo que os direitos socioeconômicos terminariam por frustrar a plena efetividade dos direitos 
fundamentais de liberdade, sem garantir o alcance dos resultados sociais. 
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macroeconômica, o desenvolvimento tecnológico, o câmbio, a infra-estruturação, a 

qualificação da força de trabalho, entre outras.915  

Interessante notar que ambos são juízes (o primeiro é magistrado do Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro, e o segundo é juiz do Trabalho da 2ª região); ambos são 

professores universitários de elevada qualificação universitária e expõem, com base em 

documentos oficiais e informações estatísticas, posições contrastantes. Isso mostra o 

nível de dificuldade em que a discussão se insere, mas se não é possível considerar o 

mercado virtuoso e o Estado um obstáculo, como parece sugerir o primeiro, também 

não é possível apostar as fichas nas prestações do Estado, diminuindo o campo da 

autonomia do indivíduo. Trata-se de um problema de extrema complexidade. 

Contudo, pode-se afirmar que tanto a abstenção quanto a prestação do Estado 

têm custos. A ideia de que abstenção nada custa é equívoca na medida em que preservar 

direitos de primeira dimensão (civis e políticos), para empregar conhecida nomenclatura 

de Norberto Bobbio,916 depende de recursos estatais, como por exemplo, a manutenção 

da ordem pública ou a realização de eleições. Não se tratam, portanto, apenas de direitos 

de resistência ou de oposição ao Estado,917 como tem sido sustentado por influentes 

constitucionalistas.  

Um dos poucos autores a examinar o tema é Armando Pinheiro,918 que não é 

jurista, mas economista. Contudo, trata-se de uma leitura estrita do ponto de vista do 

mercado, em que o Estado é visto como um óbice para a atuação privada e que não dá 

conta de examinar os custos das abstenções, omissões e prestações estatais.   

                                                           
915 MAIOR, Jorge Luiz Souto.  V- “O custo do trabalho no Brasil é excessivo”. Disponível em: 
https://www.jorgesoutomaior.com/blog/v-o-custo-do-trabalho-no-brasil-e-excessivo. Acesso em: 2 mar. 
2019. 
 
916 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 2004. Marcelo Cattoni questiona a 
noção de “gerações de direitos” difundida por Norberto Bobbio.  Para o jurista mineiro há uma unidade e 
interdependência dos direitos fundamentais de todas as gerações ou dimensões.  CATTONI DE 
OLIVEIRA, Marcelo Andrade de. Jurisdição e Hermenêutica Constitucional. Belo Horizonte: 
Mandamentos, 2004, p. 192 e p. 198. 
 
917 SARLET, Ingo Wolfgang.  A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 47. Diz o 
autor: “São [...] apresentados como direitos de cunho “negativo”, uma vez que dirigidos a uma abstenção, 
e não a uma conduta positiva por parte dos poderes públicos, sendo, neste sentido, “direitos de resistência 
ou de oposição perante o Estado”. (p. 47). A abordagem não capta a sutileza de que “direitos negativos” 
também requerem orçamento para sua consecução.  
 
918 PINHEIRO, Armando Castelar. A justiça e o custo Brasil. Disponível em: 
http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/87823/90744. Acesso em: 3 mar. 2019. 
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Nas palavras de Flávio Galdino,919 o reconhecimento da existência de um direito 

subjetivo é um prius em relação a qualquer verificação de suas possibilidades reais de 

consecução, o que acarreta diversas vantagens e implica também consequências 

desvantajosas. A posição do autor não parece adequada, pois a questão não se liga à 

existência de direitos subjetivos, mas aos critérios de realização dos direitos 

fundamentais, a saber, da eleição de prioridades nas prestações considerando o 

orçamento público existente. Do contrário, é dar razão a Bruno Bodart no sentido de que 

a “Constituição promete um mundo sem fundo”. 

O que importa é que a garantia de direitos fundamentais não seja uma expressão 

vaga, um passáro empalhado, mas que tenha coerência com a reserva orçamentária, o 

que pede uma releitura tanto da noção de custos como de direitos fundamentais, que não 

podem ser desenvolvidas laconicamente, mas, antes, devem ser especificadas, 

observando-se a existência de rigor conceitual e analítico.  

Bresser Pereira920 anota, com razão, que, para a garantia dos direitos civis, é 

necessária uma ação positiva do Estado, o que implica custos administrativos, pois o 

aparato clássico do Estado - Poder Legislativo, Poder Judiciário, Polícia, Forças 

Armadas - existe para garantir, de maneira positiva, os direitos civis, do mesmo modo 

que o aparato social do Estado, ligado aos Ministérios da Educação, da Saúde, da 

Cultura, entre outros, além do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, existe para 

garantir os direitos sociais.921 

Se os direitos civis são direitos individuais, voltados para a defesa dos interesses 

privados, os direitos republicanos (cuja expressão são os interesses difusos e coletivos) 

são direitos coletivos, pensados em razão do interesse comum ou público. Todos eles 

são direitos fundamentais, não sendo possível cindir rigidamente, nessa quadra da 

história, um âmbito público, associado à cidadania; e um privado, associado ao 

interesse. 

                                                           
919 GALDINO, Flávio. O custo dos direitos. In: TORRES, Ricardo Lobo (org). Legitimação dos direitos 
humanos. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. Disponível em: 
 https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/286635/mod_resource/content/1/Aula%2012.pdf. Acesso em: 3 
mar. 2019. 
 
920 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser.  Cidadania e res publica: a emergência dos direitos republicanos. 
Disponível em: http://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/695/1/15texto.pdf. Acesso em: 3 mar. 2019. 
 
921

 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser.  Cidadania e res publica: a emergência dos direitos republicanos. 
Disponível em: http://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/695/1/15texto.pdf. Acesso em: 3 mar. 2019. 



367 

 

Não há novidade nessa constatação. Esse modelo passou a ser questionado ainda 

no século XIX, com o nascimento dos direitos sociais. Contudo, em tempos de prestígio 

da teoria da escolha racional, há um certo predomínio da ideia do indivíduo egoísta, que 

atua para seu próprio benefício. Mas essa visão, se levada às últimas consequências, 

afeta o Direito, a Política e a Economia, pois tudo passa a girar em torno do cálculo, 

inclusive o Estado, que passa a copiar modelos de gestão privada, como se fosse 

possível gerir a res publica do mesmo modo que uma organização privada. A economia 

passa a operar com uma dimensão negativa do custo, no sentido que ele deve ser 

necessariamente reduzido para otimizar a livre iniciativa. Nesse contexto, o direito 

torna-se presa fácil do jugo econômico. 

Por esses motivos, o custo não pode ser examinado apenas de uma perspectiva 

econômica ou jurídica, mas é fundamentalmente político no sentido de que a cidadania - 

a res publica - só se constrói quando os cidadãos têm responsabilidade diante de temas 

de interesse público. Só há uma cidadania vigorante se os direitos civis, políticos e 

sociais caminharem pari passu com os direitos republicanos, evitando-se sua captura 

por lobbies ou grupos de pressão ou de interesse. 

Essa leitura também precisa considerar que a escassez de recursos e reserva do 

possível não são tratados à luz do orçamento.922 Se, por exemplo, as despesas com as 

decisões judiciais (ao distribuir remédios ou construir escolas) são maiores do que a 

previsão orçamentária para determinada área (Educação, Saúde, entre outras), qual seria 

a decisão adequada? Essa pergunta precisa ser levada a sério pela doutrina, que é 

caracterizada pela ausência, ou pelo menos, pela insuficiência sobre o assunto, o que 

torna indispensável uma leitura que abarque o tema. Além disso, o debate sobre os 

custos tem sido apresentado de modo genérico, apenas como um meio de limitar o 

acesso, sobretudo, às prestações positivas do Estado, o que merece um maior cuidado 

analítico. 

Assim, transformados em lei e postos no orçamento público, os direitos 

republicanos se tornam menos vulneráveis. No caso da res publica, que é composta 

precipuamente pela receita do Estado obtida por meio de tributos, a grande questão é a 

sua apropriação por particulares que atuam como violadores da ordem jurídica, seja em 

                                                           
922

 ACCA, Thiago dos Santos. Uma análise da doutrina brasileira de direitos sociais: saúde, educação e 
moradia entre os anos de 1964 e 2006. (Dissertação de Mestrado em Direito). São Paulo : Universidade 
de São Paulo, 2009, p. 87. Disponível em:  
www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/.../Thiago_dos_Santos_Acca_Dissertacao.pdf. 
Acesso em: 2 mar. 2019. 
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relação aos direitos civis, políticos, sociais ou republicanos, sendo esses últimos 

compreendidos como a proteção ao bem público e ao patrimônio público. Para avançar 

nessa pauta é necessário esclarecimento público, conhecimento, engajamento e controle 

dos atos em uma República. De fato, é difícil defender a coisa pública se não existir a 

República e se os cidadãos não tiverem claras, para eles, a noção de espaço público e de 

bem comum ou de interesse público.  

José Nabais sugere que a melhor abordagem para os direitos seja tratá-los como 

liberdades com custos públicos923. De fato, todos os direitos têm custos financeiros 

públicos, tanto os direitos clássicos como os sociais, sendo que os primeiros costumam 

ficar no esquecimento. Esses direitos, ditos negativos, são tão positivos quanto os 

demais.924  

Inobstante, Flávio Galdino925 aponta que um direito fundamental pode ser 

frustrado não só pela exaustão orçamentária, mas pela opção política de não efetuar 

gastos com um determinado “direito”. Nesse ponto, tem certa razão o autor, pois o 

Estado pode, conforme a coalizão de forças que tiver vencido as eleições e dos 

compromissos públicos e políticos estabelecidos, eleger determinadas áreas como 

prioritárias em detrimento de outras, o que não implica sua exclusão total, pois a 

democracia representativa, regida pelo princípio majoritário, deve respeitar os vencidos 

e os grupos minoritários de uma sociedade.  

Ainda que pareça que esta tese está mudando de direção, a Law and Economics e 

o pragmatismo estão relacionados, tendo em vista que, para um pragmatista, o processo 

de construção do entendimento está sempre aberto. Porém, o modo de examinar ou de 

reexaminar as consequências são questões práticas e empíricas. Assim, quando o 

ministro Luís Roberto Barroso926 diz:  

- Presidente, eu tenho o maior carinho e respeito pelo ministro Lewandowski, 
mas com todas as vênias há um equívoco aqui assim. A aritmética não é de 

                                                           
923NABAIS, José Casalta. A face oculta dos direitos fundamentais: os deveres e os custos dos direitos.  
Disponível em: http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/rmd/article/view/7246/4913. Acesso em: 5 
maio 2019. 
 
924 NABAIS, José Casalta. A face oculta dos direitos fundamentais: os deveres e os custos dos direitos. 
Disponível em: http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/rmd/article/view/7246/4913. Acesso em: 5 
maio 2019. 
 
925

 GALDINO, Flávio. O custo dos direitos. In: TORRES, Ricardo Lobo (org). Legitimação dos direitos 
humanos. Rio de Janeiro : Renovar, 2002. Disponível em: 
 https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/286635/mod_resource/content/1/Aula%2012.pdf. Acesso em: 3 
mar. 2019. 
 
926 BARROSO, Luís Roberto. ADI n. 5.766/DF. 10 de maio de 2018.  
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esquerda nem de direita. A matemática é indiferente a escolhas ideológicas. 
Dois mais dois são quatro nos Estados Unidos, na China e na Venezuela. 
Portanto, se a conta não fechar, ela não fecha nem à esquerda, nem à direita. 
Então é uma questão de matemática. Não é uma opção ideológica. O 
utilitarismo ou o pragmatismo, mesmo esse, pode ter um viés mais à esquerda 
ou mais à direita. Mas aqui se o custo individual é menor que o custo social 
você incentiva um determinado comportamento. Não tem nada de ideológico 
nisso. É um fato. 
 

Com a leitura do trecho, em que pese o entendimento de que pragmatismo e 

utilitarismo não são termos sinônimos, o voto do ministro Barroso parece alinhar-se, 

nesse aspecto, com a fase pragmática da Law and Economics, de Richard Posner, o que 

difere da generalização feita pelo ministro Ricardo Lewandowski. 

No fundo, trata-se de saber o significado de pragmatismo. O autor americano 

apresenta a discussão com o exemplo de seus defensores, que se referem a esse termo 

como sinônimo de sensatez; e o de seus detratores, que veem nele o significado de 

irracionalidade e contradição.927  

É equívoco afirmar que os pragmatistas não dão importância à discussão teórica 

do significado do Direito, mas somente às consequências das condutas permitidas, 

proibidas ou impostas com base nesse Direito. O pragmatismo defende um direito mais 

empírico, mais sintonizado com as necessidades reais de pessoas reais.928 Ademais, 

fatos e teoria não são opostos.929 São elementos que se unem na ciência, inclusive na 

ciência social. Para o americano, o que se deveria rejeitar são teorias e investigações 

empíricas de má qualidade.930 Isso não implica a substituição de um Estado de Direito 

pelo império dos economistas ou de quaisquer outros especialistas, visto que o Estado, 

junto com o mercado e o sistema político,931 são os pilares da Modernidade. 

Feitos esses esclarecimentos, parece que a questão aduzida pelo relator trata dos 

danos que poderiam ser eventualmente causados ao sistema de Justiça com base em 

lides temerárias, ajuizadas por trabalhadores na Justiça do Trabalho, ou pelo menos, 

parece ser o pressuposto do ministro Luís Roberto Barroso. 

                                                           
927 POSNER, Richard. Para além do direito. São Paulo : Martins Fontes, 2009, p. 11. 
 
928

 POSNER, Richard. Para além do direito. São Paulo : Martins Fontes, 2009, p. 20. 
 
929

 POSNER, Richard. Para além do direito. São Paulo : Martins Fontes, 2009, p. 20. 
 
930

 POSNER, Richard. Para além do direito. São Paulo : Martins Fontes, 2009, p. 20. 
 
931

 POSNER, Richard. Para além do direito. São Paulo : Martins Fontes, 2009, p. 21. 
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De outro lado, ao associar a Law and Economics, de Richard Posner, ao 

neoliberalismo americano e de direita, a manifestação do ministro Ricardo 

Lewandowski parece ser questionável, ainda que o liberalismo e o pragmatismo 

combinem bem um com o outro. Nas palavras do ministro,932 

- Eu, com o devido respeito, ministro Luís Roberto Barroso, eu guardo 
profundas reservas quanto ao movimento Direito e Economia, que nos 
Estados Unidos se chama “Law and Economics”. É (pequena pausa) lá nossa 
universidade, a Universidade de São Paulo, existem profundas restrições a 
esse movimento, que se entende matizado ideologicamente e com um matiz 
nitidamente conservador e de direita. Eu queria fazer uma alusão em dois 
minutos a um texto. É na verdade a conclusão de um belíssimo artigo de um 
professor eminente, pesquisador, chamado Arnaldo Sampaio de Morais 
Godoy, que é um livre-docente pela USP, professor visitante de várias 
universidades estrangeiras, é um intelectual de proa do Brasil e diz o 
seguinte: “o movimento direito e economia radica no utilitarismo de Jeremy 
Bentham, e, mais recentemente, no pragmatismo de Charles Sanders Pierce, 
de William James e John Dewey. Identifica-se como herdeiro conceitual do 
realismo jurídico americano e, consequentemente, aproximar-se-ia do 
pensamento de Oliver Wendell Holmes, Roscoe Pound, de Benjamim 
Natham Cardozo, de Karl Llewellyn, Jerome Frank, Louis Brandois e 
Truman Arnold. Essa relação também pode ser pensada a partir da tradição 
marxista para qual o direito reflete condições infraestruturais econômicas. O 
pensamento weberiano suscita algumas leituras e o direito seria mecanismo 
para normatização da economia capitalista ou elemento de neutralidade e 
objetividade. Tema do presente artigo, porque é a conclusão, e identificado 
com a direita norte-americana e com o neoliberalismo, o movimento direito e 
economia ou Law and Economics prevê que o direito deve ser lido a partir de 
princípios de valor, de utilidade e de eficiência. Para o movimento direito e 
economia o direito deve se orientar para a maximização da receita, da 
riqueza, e, obviamente, da receita também dos interessados. Portanto, eu 
queria desde logo manifestar que quando trouxer o meu voto, eu farei sobre a 
perspectiva de premissas ideológicas distintas daquelas que foram veiculadas 
neste momento e, que penso eu, se basearam neste movimento que se chama 
Law and Economics, Direito e Economia. 
 

Há aqui um equívoco na exposição do ministro Lewandowski, pois teorias não 

suprimem direitos. Elas podem ser modelos de orientação para a ação. O voto marca, 

repetidamente, o caráter supostamente ideológico e neoliberal da Análise Econômica do 

Direito e da Law and Economics e não distingue as noções de “princípios de valor”, 

“utilidade”, “eficiência”, “Direito e Economia” e Law and Economics, tratando-as como 

expressões aparentemente sinônimas. Ele se reporta a um texto de Arnaldo Godoy, sem 

problematizar os pressupostos do autor, como uma forma de enfatizar o próprio 

argumento.  

Mais do que isso: em um ponto de seu voto, o ministro chega a concluir que a 

Análise Econômica do Direito é uma ideologia que não tem guarida no texto 

constitucional. De qual análise econômica se fala? 
                                                           
932 LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. ADI n. 5.766/DF. 10 de maio de 2018. 
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Em relação ao rótulo de pertencer à “direita” do espectro político, é preciso dizer 

que teorias não são de centro, de esquerda ou de direita. São modelos provisórios de 

explicação de realidade. Uma coisa é uma teoria, outra é sua instrumentalização. Além 

disso, se fosse o caso de essa teoria ser instrumentalizada pela “direita”, isso por si só 

não seria um problema, e muito menos, inconstitucional. Talvez Richard Posner933 

poderia, em resposta ao ministro Ricardo Lewandowski, afirmar o seguinte: 

Nós, milianos [a referência é a John Stuart Mill] de hoje, estamos sujeitos a 
ser classificados como conservadores, em vez de liberais, por não sermos tão 
fortemente igualitaristas (não tanto como era Mill, considerando-se o cenário 
atual), além de nos opormos a diversas características do Estado de bem-estar 
social, cujos defensores, embora devam ser chamados de socialistas ou 
coletivistas, conseguiram se apropriar do termo “liberal”[que é um termo 
associado à esquerda  nos Estados Unidos da América] e continuam sendo 
qualificados por este, mesmo quando defendem restrições à liberdade de 
expressão em nome da igualdade sexual ou racial. Os verdadeiros 
conservadores não são os milianos, mas sim, os conservadores sociais, os 
conservadores religiosos e neoconservadores. [...]. Para estes, como para 
Platão e Leo Strauss, o Estado não deve se contentar em propriedade, os 
direitos individuais, o acesso à educação, a participação na vida pública. [...] 
O Estado deve inculcar a virtude nos cidadãos, promover a devoção, punir a 
imoralidade e desencorajar o hedonismo. É entre os que acreditam que o 
Estado tem uma missão moral.  
 

No contexto do espírito de debate acadêmico que deve nortear a construção de 

uma tese, é preciso delinear melhor os entendimentos trazidos pelos autores. A 

identificação da Law and Economics, de Richard Posner, com uma visão ideológica e de 

direita não se sustenta por ser reducionista, como já foi exposto em diferentes partes 

desta tese. Além do mais, pelo menos desde a década de 1950 há uma clara divisão 

entre o que é ciência e o que não é ciência na área acadêmica; e, ao mesmo tempo que o 

conhecimento jurídico se tenha tornado mais científico, houve também um declínio na 

posição e na aceitação social da ciência. 

Atualmente, no meio acadêmico do Direito, uma das concepções que estaria 

ganhando fôlego seria menos doutrinária e mais semelhante às teorias que caracterizam 

as Ciências Sociais, no sentido de que seu principal atributo residiria no trabalho 

empírico experimental e cuidadoso,934 o que não exclui a boa pesquisa jurídica teórica, 

mesmo porque elas são complementares. 

                                                           
933

 POSNER, Richard. Para além do direito. São Paulo : Martins Fontes, 2009, p. 280. 

 
934

 ULEN, Thomas S. Um prêmio Nobel para a Ciência Jurídica: teoria, trabalho empírico e o método 
científico no estudo do direito. In: PORTO, Antônio Maristrello; SAMPAIO, Patrícia. Direito e economia 
em dois mundos: doutrina jurídica e pesquisa empírica. São Paulo: FGV, 2014, p. 31 - 32.  “O argumento 
de que a produção em direito tem-se tornado cada vez mais científica é definicional e relacional. Em 
primeiro lugar, o que significa dizer que os trabalhos se tornaram mais científicos? Em segundo lugar, 
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A questão precípua é que o Direito e as políticas públicas, na área da Justiça, são 

construídos, muitas vezes, com base na doxa, em crenças e intuições935 que não têm 

fundamentação empírica, o que pode viciar a pesquisa, tornando-a uma tautologia (o 

pesquisador encontra o que queria encontrar porque ignora os dados), incorreta, sem o 

rigor e a consistência necessários.  

Segundo Richard Posner, a valorizarização das virtudes científicas como a 

abertura a novas ideias, o respeito aos dados empíricos, à pluralidade de opiniões, à 

independência intelectual e ao debate é próprio do pragmatismo,936 o que não desfaz 

como um puxar o novelo da tradição filosófica que defende a correspondência entre as 

teorias científicas e a realidade objetiva,937 mesmo porque ambas tradições concorrem 

para o discernimento humano.  

Na leitura do estadunidense, o pragmatismo rejeita os dualismos do Iluminismo 

como mente e corpo; sujeito e objeto; forma e substância; percepção e realidade.938 Seu 

denominador comum é o emprego do pensamento como meio para possibilitar ações 

mais efetivas. Além de desvelar as pretensões de teorias jurídicas ambiciosas, o 

pragmatismo teria a função de mudar o meio jurídico na medida em que aproxima o 

Direito acadêmico da Ciência Social e a atuação dos juízes do fazer científico.939 

O formalismo jurídico, antítese do pragmatismo, aspira, antes, encaixar as 

práticas humanas em geral em um molde de conceitos abstratos preexistentes, como 

uma espécie de retorno, na tradição jurídica continental europeia, aos pandectas, que 

tanto influenciaram e influenciam os juristas brasileiros; no pragmatismo há um rechaço 

à noção de que a vida deve servir aos conceitos, mas são os conceitos que devem servir 

às necessidades humanas,940 de modo que as categorias jurídicas possam ajustar-se aos 

                                                                                                                                                                          

cumpre identificar o referencial de tal assertiva. Teria a produção jurídica se tornado mais científica 
comparativamente a que?” PARGENDLER, Mariana; SALAMA, Bruno Meyerjof. Para além do 
“empreendorismo intelectual”: fatores de demanda na cientificização da produção jurídica. In: PORTO, 
Antônio Maristrello; SAMPAIO, Patrícia. Direito e economia em dois mundos: doutrina jurídica e 
pesquisa empírica. São Paulo : FGV, 2014, p. 106 - 107. 
 
935 GAROUPA, Nuno. Apresentação. In: PORTO, Antônio Maristrello; SAMPAIO, Patrícia. Direito e 
economia em dois mundos: doutrina jurídica e pesquisa empírica. São Paulo : FGV, 2014, p. 20. 
 
936 Neste ponto entendido como tradição filosófica. 
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 POSNER, Richard. Para além do direito. São Paulo : Martins Fontes, 2009, p. 349 - 352. 
 
938

 POSNER, Richard. Para além do direito. São Paulo : Martins Fontes, 2009, p. 411. 
 
939

 POSNER, Richard. Para além do direito. São Paulo : Martins Fontes, 2009, p. 417. 
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problemas reais, e não à uma desajustada prosa empolada. Cabe acrescentar que o 

pragmatismo não é isento de problemas, mesmo porque essas “adaptações” podem 

desaguar em um casuísmo irracional. 

O conselho pragmático,941 - ou um deles - ao sistema de Direito é por uma 

metodologia que possa navegar harmosiamente entre as vias da mudança,942 sem agitar 

o mar da política, o que não estabelece uma nova teoria, mas indica uma perspectiva de 

direção943que merece ser trabalhada em pormenores, ainda que isso não caiba neste 

trabalho. 

Outra característica é que o pragmatismo jurídico é simpático à retórica como 

forma de argumentação, pois decisões difíceis tendem a não ter respostas certas. A 

retórica auxilia o juiz a decidir de maneira razoável e convincente em contextos em que 

muitas decisões seriam possíveis. Isso porque o juiz pragmático favorece uma atuação 

comedida em detrimento de uma atuação ampla. Isso se dá porque é ainda mais 

complexa a determinação das consequências de um novo precedente. Assim, devem-se 

privilegiar decisões rasas e estreitas em detrimento de profundas e abrangentes.  

Entretanto, é necessário evitar aquilo que José Vicente Mendonça944 nomeia de 

“principiachismo” e “consequenciachismo”. Ainda que se considere que a retórica das 

consequências é melhor do que a dos princípios, e que um direito toscamente empírico é 

melhor que um direito toscamente bacharelesco, ambos possuem problemas 

insuperáveis. 

Se “principiachistas” julgam conhecer o mundo por princípios absolutos, os 

“consequenciachistas” expressam um estado de espírito, um pensamento desejoso, a 

                                                                                                                                                                          
940

 POSNER, Richard. Para além do direito. São Paulo : Martins Fontes, 2009, p. 422. 
 
941 A palavra de ordem do pragmatismo é a razoabilidade, e não melhor consequência. É fato, entretanto, 
que o pragmatismo é mais próximo do consequencialismo do que da deontologia. O segundo é que o 
pragmatismo não é hostil à teoria. O pragmatismo é hostil ao uso de ideias morais abstratas e teoria 
política para guiar as decisões judiciais. 
 
942

 POSNER, Richard. Para além do direito. São Paulo : Martins Fontes, 2009, p. 427. 
 
943

 POSNER, Richard. Para além do direito. São Paulo : Martins Fontes, 2009, p. 428. 
 
944 MENDONÇA, José Vicente dos Santos. Em defesa do consequenciachismo. Disponível em: 
http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/jose-vicente-santos-mendonca/em-defesa-do 
consequenciachismo. Acesso em: 5 dez. 2018. 
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confusão entre o que é e o que se gostaria que fosse.945  Assim, esse curioso neologismo 

poderia ser definido como a tentativa de avaliar o impacto do Direito no mundo real 

,com base na inexistência ou no emprego pouco criterioso de dados empíricos que 

expõem como fato especulações e intuições sobre a realidade política, econômica ou 

social, buscando, na aparência da empiria e da objetividade, um reforço argumentativo 

que sirva para a aposta em palpites sobre causas e efeitos, com pouca preocupação com 

a realidade.946 

O que, por vezes, os juristas não percebem é que soluções ingenuinamente 

deontológicas afetam não só as partes envolvidas em um determinado litígio, mas 

também a sociedade é afetada por essas escolhas.  Ilustre-se o argumento com o 

exemplo seguinte: se um julgador acolhe, de modo inadvertido, um pedido de um autor 

em uma petição judicial que requer tratamento de saúde de alto custo, não estaria a 

decisão privando outras pessoas de obter assistência médica, tendo em vista que os 

recursos são finitos? Para muitos profissionais do Direito, bradar a existência do direito 

à saúde tem mais relevância do que as condições materiais de sua implementação,947 

chegando-se mesmo a sustentar que o Direito não deve ocupar-se delas. Os resultados 

têm sido decisões judiciais que concedem tratamentos caros, que impactam o orçamento 

em relação a tratamentos médicos para outras pessoas,948 pois “supor que a lei tenha 

determinado, aprioristicamente, que “direitos não podem ser afetados”, 

                                                           
945 MENDES, Conrado Hübner. Jurisprudência impressionista. Revista Época. Disponível em: 
https://epoca.globo.com/conrado-hubner-mendes/jurisprudencia-impressionista-23066592. Acesso em: 18 
dez. 2018. 
 
946 WANG, Daniel Wei Liang. Entre o consequenciachismo e o principiachismo fico com a deferência. 
Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/entre-o-consequenciachismo-e-o-
principiachismo-fico-com-a-deferencia-20092018. Acesso em: 18 dez. 2018. 
 
947 JORDÃO, Eduardo. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, Edição Especial: Direito 
Público na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro - LINDB (Lei n. 13.655/2018), p. 69, nov. 
2018. 
 
Para Albert Casalmiglia, a dinâmica de produção de normas jurídicas deve deixar de ser intuitiva. A 
tecnificação e a realização de cálculos podem ensejar leis que tenham probabilidade de alcançar seu 
objetivo, de serem obedecidas de forma majoritária e serem eticamente justificáveis. Essa mudança teria 
como consequência uma nova mirada sobre os planos de eficácia, validez e efetividade do direito, que, na 
tradição positivista caminham separados. CASALMIGLIA, Albert. Justicia, eficiência y optimización de 
la legislación Documentación Administrativa / n. 218-219 (abr./sept. 1989), p. 150. 
 
948 JORDÃO, Eduardo. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, Edição Especial: Direito 
Público na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro - LINDB (Lei n. 13.655/2018), p. 69, nov. 
2018. 
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independentemente das circunstâncias do caso concreto,949 não seria realista nem 

razoável.950   

Sob outro aspecto, uma das implicações do “principiachismo” é a utilização 

abrangente da retórica dos princípios na fundamentação de decisões judiciais, o que 

Lenio Streck chama de panprincipiologismo,951 segundo o qual um princípio qualquer é 

invocado para justificar qualquer decisão,952 sendo sua argumentação obscura e não 

                                                           
949 JORDÃO, Eduardo. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, Edição Especial: Direito 
Público na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro - LINDB (Lei n. 13.655/2018), p. 81, nov. 
2018. 
 
950Em tom provocativo, Luciano Timm indaga: a solução [...] seria como faz a avestruz, enterrar a cabeça 
no buraco? Ou permanecer na alegoria da caverna, na metáfora platônica? Com todo respeito às opiniões 
em contrário, é muito fácil controlar estatística em casos difíceis do que retórica principiológica. Se assim 
não fosse, a física e a biologia evoluiriam com princípios e não com estatística e matemática (tentativa e 
erro). TIMM, Luciano Benetti. “Consequenciachismo” vs. Principiachismo”: ou muito barulho por nada. 
JOTA. Coluna da ABDE. 29 set. 2018. A indagação parece fora de lugar ao tentar equiparar a 
racionalidade de uma ciência social aplicada com o modelo de racionalidade das ciências naturais. 
Adiante, ao opor o aprisionamento conceitual ao consequencialismo, sugere a interdisciplinariedade como 
meio de encaminhar as questões. O diagnóstico da interdisciplinaridade parece correto, mas não por meio 
de confrontação entre conceito e consequência, mas de diálogo entre princípio e consequência. 
 
951 STRECK, Lenio Luiz. O pan-principiologismo e o sorriso do lagarto. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2012-mar-22/senso-incomum-pan-principiologismo-sorriso-lagarto. Acesso 
em: 17 dez. 2018. Sustenta o autor: “[...] venho denunciando de há muito um fenômeno que tomou conta 
da operacionalidade do direito. Trata-se do pan-principiologismo, verdadeira usina de produção de 
princípios despidos de normatividade. Há milhares de dissertações de mestrado e teses de doutorado 
sustentando que “princípios são normas”. Pois bem. Se isso é verdadeiro – e, especialmente a partir de 
Habermas e Dworkin, pode-se dizer que sim, isso é correto - qual é o sentido normativo, por exemplo, do 
“princípio” (sic) da confiança no juiz da causa? Ou do princípio “da cooperação processual”? Ou “da 
afetividade”? E o que dizer dos “princípios” da “proibição do atalhamento constitucional”, da 
“pacificação e reconciliação nacional”, da “rotatividade”, do “deduzido e do dedutível”, da “proibição do 
desvio de poder constituinte”, da “parcelaridade”, da “verticalização das coligações partidárias”, da 
“possibilidade de anulamento” e o “subprincípio da promoção pessoal”? Já não basta a bolha especulativa 
dos princípios, espécie de subprime do direito, agora começa a fábrica de derivados e derivativos. Tem 
também o famoso “princípio da felicidade”. Como se vê, são construções conceituais que banalizam o 
sentido da interpretação constitucional. 
 
952 Essa retórica gera pressão, sobretudo, em relação ao Poder Executivo, que pode vir a ser 
responsabilizado por limitações ou ineficiências que não estão sob o seu controle. Hoje, por conta dessas 
questões, “fala-se em [...] “administrador assombrado pelo controlador”, “gestores perplexos” e “direito 
administrativo do inimigo””, o que traz preocupações a esse cenário. Sob uma pespectiva procedimental, 
a consideração a obstáculos e dificuldades reais deve ser apresentada pelo gestor público “à sociedade e 
aos controladores o contexto em que tomou sua decisão, inclusive no que concerne [às] alternativas que 
estavam à sua disposição e as razões das opções realizadas”, na forma dos arts. 20 e 22 da Lei de 
Introdução às Normas do Direito Brasileiro. “Esta circunstância seria um primeiro passo para erigir uma 
ponte entre os gestores e aqueles responsáveis pela avaliação do seu trabalho (de novo, a sociedade e os 
controladores institucionalizados). A avaliação poderia então se fazer de modo mais realista e com mais 
informação sobre o real contexto das ações e decisões sob escrutínio”, tendo em vista o alargamento 
institucional do diálogo entre os Poderes.  JORDÃO, Eduardo. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, Edição Especial: Direito Público na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro - LINDB 
(Lei n. 13.655/2018), nov. 2018, p. 69; 72; 73. 
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falseável como o “consequenciachismo”, que está sujeito ao aperfeiçoamento ou 

substituição. 

Em situações como essa, Daniel Wang entende que o Judiciário tem três 

possibilidades na resolução de questões complexas e de grandes implicações políticas, 

econômicas ou sociais: a) ignorar a complexidade e julgar, pouco se preocupando com 

os fatos e as consequências (fiat justitia, pereat mundus, o velho brocardo latino “faça-

se a justiça ainda que o mundo pereça”); b) reconhecer a existência da complexidade e 

empregar métodos consistentes para coleta e análise de informações; c) reconhecer a 

complexidade dentro de um quadro institucional em que se exerce a deferência953 ao 

Executivo e ao Legislativo por razões de legitimidade e ausência de expertise 

profissional. 

Não tem razão Daniel Wang quando argumenta que o “principiachismo” e o 

“consequenciachismo” se colocam apenas em relação à opção (a).  Ela também pode 

estar presente na segunda (b), ainda que isso seja mais difícil. Para exemplificar, o(s) 

método(s) definido(s) pelo julgador pode ser equivocado e contribuir para a elaboração 

de quadro fático falso.    

A terceira opção (3) parte do pressuposto de que o Judiciário tem pouca 

expertise para analisar o impacto real de normas e políticas públicas. Além disso, há um 

aspecto que não pode ser negligenciado, qual seja, o que pode se apresentar como erro 

pode ser a disputa entre diferentes visões e alternativas.  Nesse ponto, este texto 

subscreve Daniel Wang954 no sentido de que os “achismos” são mais graves, pois têm 

efeitos sobre a legimitidade democrática, considerando que o Judiciário tem um timing 

distinto da política e da administração e também possui menor capacidade de adaptação 

para rever decisões diante de incertezas e mudanças e, por isso, deve evitar a aposta em 

palpites.  

                                                           
953 O autor escreve: “A deferência não é um cheque em branco e nem exclui da apreciação do Judiciário 
lesão ou ameaça de lesão a direito. É o reconhecimento de que há situações em que o Judiciário deve 
decidir por respeitar as escolhas e avaliações feitas em outros âmbitos. É papel do Judiciário determinar o 
grau devido de deferência avaliando se a resolução de uma disputa requer a análise de fatos e dados 
complexos, bem como se uma norma ou política pública é resultado do arbítrio ou de um processo 
transparente, refletido e informado”. WANG, Daniel Wei Liang. Entre o consequenciachismo e o 
principiachismo fico com a deferência. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-
analise/artigos/entre-o-consequenciachismo-e-o-principiachismo-fico-com-a-deferencia-20092018. 
Acesso em: 18 dez. 2018. 
 
954

 WANG, Daniel Wei Liang. Entre o consequenciachismo e o principiachismo fico com a deferência. 
Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/entre-o-consequenciachismo-e-o-
principiachismo-fico-com-a-deferencia-20092018. Acesso em: 18 dez. 2018. 
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Mais significativa é a posição de Fernando Leal.955 Ele diz que o dilema entre 

consequencialismo e principialismo é falso. Em primeiro lugar, é necessário considerar 

que a aplicação de princípios requer, em alguma medida, raciocínio consequencialista. 

Por outro lado, o consequencialismo não precisa excluir os princípios.  Em segundo 

lugar, se a preocupação é diminuir as incertezas que possam afetar a decisão jurídica, 

tanto um quanto outro tem obstáculos que talvez não possam ser superados. Se 

argumentar com base em princípios é tarefa difícil, não menos difícil é fazê-lo com 

argumentos consequencialistas. Essa argumentação parece ser a mais consistente. 

Assim, não se trata de o julgador apontar quais são as melhores consequências 

em sua opinião, mas quais são as melhores segundo uma dimensão principiológica.  

Essa teoria não é novidade no Brasil, mas esse pragmatismo às escondidas, segundo 

José Vicente Mendonça,956 ocorre não pelo desconhecimento da teoria pragmatista, mas 

por um preconceito, pela percepção tanto dos juízes quanto da sociedade de que o papel 

da adjudicação é aplicar a lei, não o de manipular resultados. É o que ele chama de 

"cripto-consequencialismo".  

No campo da jurisdição constitucional, o pragmatismo que preza pelas 

consequências também não é elemento inédito. A modulação dos efeitos das decisões é 

emblemática nesse sentido. A possibilidade de conceder determinada tutela controlando 

seus efeitos no tempo é medida preocupada com as consequências da decisão.  

Ao tratar do assunto, Luis Fernando Schuartz957 apresenta três tipos ideais de 

pragmatismo à brasileira, quais sejam, o festivo, o militante e o malandro, sem com isso 

querer atribuir uma carga valorativa negativa. O que esses três tipos têm em comum é a 

resistência a resultados não desejados advindos das regras usuais de interpretação 

jurídica. Diferenciam-se pelo grau de deferência à formalidade e à dogmática. O festivo 

seria o pragmatismo que desdenha dos métodos tradicionais e que se apropria de modo 

superficial da literatura norte-americana e da análise econômica do Direito.  

                                                           
955 LEAL, Fernando. Consequenciachismo, principialismo e deferência: limpando o terreno. Disponível 
em: https://www.jota.info/stf/supra/consequenciachismo-principialismo-e-deferencia-limpando-o-terreno-
01102018. Acesso em: 18 dez. 2018. 
 
956 MENDONÇA, José Vicente Santos de. Direito Constitucional Econômico: a intervenção do Estado na 
economia à luz da razão pública e do pragmatismo. Belo Horizonte : Fórum, 2014, p. 28. 
 
957 SCHUARTZ, Luis Fernando.  Consequencialismo Jurídico, Racionalidade Decisória e Malandragem. 
Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/41531/40881. Acesso em: 18 
dez. 2018. 
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Em sentido semelhante, essa virada pragmática teria iniciado um processo de 

redução do aparato administrativo e a primazia da regulação, com base na ideia de uma 

administração pública de resultados,958 em que há uma aproximação entre as atividades 

do setor público e as do privado, contudo, muitas vezes, sem o devido cuidado.  

Nos últimos trinta anos,959 os juristas960 passaram a estar mais próximos ou 

menos refratários às visões anglo-americana e do pragmatismo como modo de 

interpretação da vida política, econômica, jurídica e social, sem que haja, propriamente, 

uma mudança dos tribunais ou das leis. Resumindo: a situação corrente da doutrina 

jurídica, no Brasil, é peculiar, pois, ao mesmo tempo que ela tem sido sofisticada no que 

tange a aspectos abstratos, tende a ser fechada ao mundo dos fatos. Se é certo que os 

manuais e textos se ocupam da análise de texto normativo, pouco se trabalha com a 

empiria. Se os argumentos de justificação de uma decisão são retóricos, como testá-los? 

Esse é um desafio popperiano961 para o Direito, ou melhor, para a demarcação de 

cientificidade de uma ciência do Direito. Assim, o aspecto empírico se liga à própria 

dimensão do Direito como ciência, o que traz a indispensabilidade de examinar o 

problema dos custos. 

Um modelo reconstrutivo para abranger esses problemas deve evitar uma visão 

exclusivamente normativa ou gerencial, não sendo possível absolutizar nenhuma delas. 

Acertadamente, Vinicius Chaves entende que o instrumental teórico e empírico da 

Economia pode ser critério para averiguar e adequar escolhas normativas à finalidade 
                                                           
958 A pesquisadora Izabela Moreira Corrêa publicou na plataforma scielo, em 2007, um artigo intitulado 
“Planejamento estratégico e gestão pública por resultados no processo de reforma administrativa do 
estado de Minas Gerais”. A abordagem dá o tom da concepção gerencialista presente no direito brasileiro. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-76122007000300006. 
Acesso em: 23 fev. 2019. Mencione-se, por oportuno, que ainda nos anos 1990, uma reforma 
administrativa foi conduzida pelo Ministério de Administração e Reforma do Estado (Mare), sob a gestão 
do então ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, seguindo cinco orientações básicas, com base no seu Plano 
Diretor da Reforma Administrativa do Aparelho do Estado: a) a introdução no governo alguns dos 
parâmetros de trabalho próprios do setor privado, como a própria lógica de resultados; b) o fortalecimento 
das carreiras estratégicas e gerenciais; c) encorajou a descentralização, delegação e devolução; d) propôs-
se a revisar os princípios hierárquicos do funcionalismo público; e) alegada necessidade de reduzir o 
Estado empreendedor por meio de privatização, e transferência de funções executivas não relacionadas às 
atividades exclusivas do Estado por meio de instrumentos de contratualização. 
 
959 WALD, Arnoldo. Depoimento. In: LIMA, Maria Lúcia L. M. Padua. Direito e economia: 30 anos de 
Brasil, v.1. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 38. 
 
960 MENDONÇA, José Vicente Santos de. A verdadeira mudança de paradigmas do direito 
administrativo brasileiro: do estilo tradicional ao novo estilo. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFile/18916/17659. Acesso em: 19 dez. 2018. 

 
961 POPPER, Karl. A lógica da pesquisa científica. São Paulo: Cultrix, 1993, p. 46. O autor defende que: 
“[...] a objetividade de enunciado científico reside na circunstância de eles poderem ser 
intersubjetivamente submetidos a teste”.  
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econômica e à efetividade social, cabendo ao Direito as funções de coordenação e de 

articulação de informações econômicas962 que orientem o campo normativo. Isso 

implica o relacionamento entre eficiência e justiça, de modo a realizar ambas.963  

 

6.3 Fechamento 

A discussão da ADI n. 5.766/DF no Plenário do Supremo Tribunal Federal 

apresenta problemas conceituais acerca dos termos “Análise Econômica do Direito” e 

“Law and Economics”. Conforme exposto nesta tese, há diferentes acepções do que se 

entende por esses verbetes.  

Igualmente, há profundas divergências sobre o seu alcance e recepção pelo texto 

constitucional. Enquanto o ministro Luís Roberto Barroso, em uma dimensão 

pragmática, sustenta a constitucionalidade da “Law and Economics”, de recorte 

posneriano, o ministro Ricardo Lewandowski afirma a sua inconstitucionalidade. De 

outro turno, o ministro Luiz Fux assinala que a “Law and Economics” não integra o 

direito brasileiro, e o ministro Gilmar Mendes entende não ser necessário um modelo 

dogmático ou jurisprudencial para o caso, mas a aplicação da lei, o que faz do dissenso 

a marca do debate. 

Esse caso mostra a existência de uma grande celeuma sobre o tema. Fez-se uma 

opção lógico-descritiva de análise, considerando-se que a teoria lógica964 se ocupa com 

                                                           
962 CHAVES, Vinicius Figueiredo; FLORES, Nilton César da Silva. Possibilidades e limites no 
aproveitamento dos critérios econômicos na apreciação e justificação de escolhas normativas. Revista 
Brasileira de Direito, Passo Fundo, v. 14, n. 1, jan./abr. 2018, p. 146. 
 
963 CHAVES, Vinicius Figueiredo. Eficiência e justiça. Revista Juris Poiesis. Ano 18, n. 18, jan./dez. 
2015, p. 116.  
  
964 Há outra chave de leitura, igualmente interessante, mas que não foi adotada na análise. É Miguel 
Arjona que apresenta a discussão: “En el siglo XVII se inicia una controversia que se prolongará hasta el 
siglo XX, en torno al papel de la lógica en el Derecho. Autores como John Locke, Frances Bacon o René 
Descartes, se proponen buscar una nueva fórmula de razonamiento frente a la tradición silogística 
aristotélica. Leibniz, (el abuelo de la Inteligencia Artificial) expone la racionalidade jurídica por primera 
vez, a través de un sistema basado en el álgebra, que permite evaluar y calcular todas las combinaciones 
jurídicas posibles. Su lógica es una lógica formal, antecedente de la lógica que rige los destinos 
informáticos. Hoy día está ampliamente aceptado, la observación del Derecho como un conjunto lógico 
integrado por normas y otros tipos de proposiciones, que ordena las relaciones entre ellas. Hasta el 
momento, siguiendo el positivismo jurídico de Kelsen, los razonamientos legales se han querido asumir 
bajo una lógica aristotélica, con una premisa mayor que es la norma, una premisa menor que es el caso 
concreto, y la conclusión, que es aplicar la norma general al caso concreto; esta es la lógica ideal del 
Estado-Nación”. Arjona Sánchez, Miguel José. “El Derecho en red: una aproximación desde el Derecho 
Europeo”, Videtur Quod: anuario del pensamiento crítico, N.. 2, 2010, p. 155 – 156. Segue o autor: 
“Constitucionalmente el asunto es muy relevante, en la primera visión, la tradicional del razonamiento 
lógico jurídico, la elección de la norma es siempre jerárquica, lo que nos lleva en última instancia a la 
concepción de una norma fundacional primigenia (una única Constitución), de la que depende, según los 
principios de jerarquía (y competencia). La nueva visión, sin embargo, permite la coexistencia y relación 
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as proposições que constituem o argumento.965  No contexto do debate em questão, 

parece que dar uma impressão de ter um bom argumento é mais importante do que tê-lo, 

o que suscita dúvidas razoáveis se eles têm ou não têm sustentação suficiente sobre o 

tema controverso.966  

Por outro lado, a intervenção de quatro ministros do Supremo Tribunal Federal 

mostra que eles não são indiferentes ao problema, o que é positivo. No entanto, falta 

uma melhor investigação e avaliação do tema, assim como um diálogo genuíno entre os 

ministros no sentido de que os argumentos devem poder ser refutados por meio de um 

diálogo racional, no qual se reconhecem, reciprocamente, os aspectos controversos por 

meio de um posicionamento crítico. Assim, em lugar de se oporem, os ministros Luís 

Roberto Barroso e Ricardo Lewandowksi poderiam beneficiar a análise se examinassem 

os defeitos e méritos dos argumentos, em vez de concordarem ou discordarem 

mutuamente. 

Já a dimensão empírico-analítica considera que o caso se relaciona às 

circunstâncias ou situações em que interessa saber se uma ação é permitida, ordenada ou 

proibida por um sistema normativo. Como se trata de um caso individual,967 e não 

genérico, seus problemas denotam: a) falta de informação sobre o assunto; b) a 

indeterminação semântica dos conceitos,968 o que tem efeitos sobre o tratamento dado 

ao tema pelos ministros. 

                                                                                                                                                                          

de famílias jurídicas (no de normas) no jerarquizadas, provenientes de entes estatales como el Estado 
Miembro y supranacionales como la UE, que no tienen uma relación jerárquica entre ellas (y no por ello 
no dejan de ser Constitución)”. Arjona Sánchez, Miguel José. “El Derecho en red: una aproximación 
desde el Derecho Europeo”, Videtur Quod: anuario del pensamiento crítico, n. 2, 2010, p. 157. 
  
965 WALTON, Douglas N. Lógica informal. São Paulo : Martins Fontes, 2006, p.2.  
 
966 WALTON, Douglas N. Lógica informal. São Paulo : Martins Fontes, 2006, p.35.  
 
967 ALCHOURRON, Carlos E.; BULYGIN, Eugenio. El concepto del caso. In: ALCHOURRON, Carlos 
E.; BULYGIN, Eugenio. Introducción a la metodologia  de las ciências jurídicas y sociales.  Buenos 
Aires: Editorial Astrea, cap. II, p. 61.  Disponível em: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/168977/mod_resource/content/1/Aula%2012%20%20Alchour%
C3%B3n%2C%20Bulygin%2C%20cap.%20II.pdf. Acesso em: 1º mar. 2019. 
 
968  ALCHOURRON, Carlos E.; BULYGIN, Eugenio. El concepto del caso. In: ALCHOURRON, Carlos 
E.; BULYGIN, Eugenio. Introducción a la metodologia  de las ciências jurídicas y sociales.  Buenos 
Aires: Editorial Astrea, cap. II, p. 61 – 62.  Disponível em: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/168977/mod_resource/content/1/Aula%2012%20%20Alchour%
C3%B3n%2C%20Bulygin%2C%20cap.%20II.pdf. Acesso em: 1º mar. 2019. 
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Não podendo a discussão sobre “Direito e Economia” e Law and Economics ser 

resolvida com fundamentos exclusivos em regras ou em alguma combinação delas,969 é 

necessário pensar um modelo teórico, dogmático que auxilie sua resposta, para conferir 

racionalidade à decisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
969 ALCHOURRON, Carlos E.; BULYGIN, Eugenio. El concepto del caso. In: ALCHOURRON, Carlos 
E.; BULYGIN, Eugenio. Introducción a la metodologia  de las ciências jurídicas y sociales.  Buenos 
Aires: Editorial Astrea, cap. II, p. 68. Disponível em: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/168977/mod_resource/content/1/Aula%2012%20%20Alchour%
C3%B3n%2C%20Bulygin%2C%20cap.%20II.pdf. Acesso em: 1º mar. 2019. 
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7 CAPÍTULO 6  -  CONCLUSÃO E PROPOSIÇÕES 

 

Em teses de doutorado, é comum que a apresentação das conclusões e 

proposições sejam feitas enumeradamente, com base nas reflexões erigidas no trabalho. 

Aqui a opção foi pontuar algumas das nuances do texto, haja vista a amplitude do 

campo teórico.  

Seguindo o passo e intentando responder ao problema fulcral de que se ocupou o 

trabalho, é certo que ele envolve, pelo menos, uma discussão sobre: a) disciplina fiscal; 

b) o problema do gasto público; c) reforma tributária; d) juros de mercado; e) taxa de 

câmbio, f) privatização ou não de estatais; g) regulamentação ou desregulamentação 

trabalhista; h) direito à propriedade intelectual. 

Nesse âmbito, o Estado deveria ser provedor dos serviços sociais e regulador do 

mercado, dentro de uma concepção keynesiana de bem-estar social e de democracia. No 

entanto, as desigualdades são inerentes às sociedades, inclusive a desigualdade política. 

A democracia (poliarquia) só funciona como um método para escolha de governantes, 

que têm governado para o próprio bem-estar dos governos e mercados. 

O Estado não é um elemento neutro, com a função de promover conciliação de 

interesses segundo a lógica de mercado. A multiplicidade de centros de poder só 

confirma a onipresença do poder econômico. As minorias concorrentes são admitidas 

não como sujeito, mas porque estão no mercado como consumidoras de produtos e 

serviços. É o cidadão-cliente. Assim, a redução da complexidade ao binômio Estado-

indivíduo é insatisfatória, pois não reconhece a riqueza plural da sociedade, que é 

incompleta e inconsumada. 

Consoante todo o exposto, o Direito é um conjunto complexo de instituições, e 

não somente de regras. Ele é também o que faz na sociedade, sendo por ela moldado e 

moldando-a. Além disso, instituições e regras jurídicas produzem efeitos econômicos. 

Essa discussão não deve ser transcendental, abstrata ou não profissional. Ela requer 

conversação com outras áreas do conhecimento, como a Economia, a Ciência Política, a 

Administração Pública, para que se evite uma hipertrofia ética dos princípios ou da 

utilidade.  

Diferentemente de certo lugar-comum, inclusive intelectual, a União não pode 

ser vista como um inimigo ou adversário, mas como uma das participantes necessárias 

de uma reconstrução que articule Direito e Economia. Contudo, a administração pública 
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federal não é um Midas que pode dar conta, sozinho, da coordenação e do 

encaminhamento para a resolução dos problemas. Hoje não é possível acreditar no 

Estado (governo da razão), como se fazia convictamente no passado, visto que sua 

atuação não depende de uma profissão de fé, mas de uma formação e conformação ao 

Direito. 

 É mister considerar que os entes federais (União, Estados-membros, Distrito 

Federal e Municípios) têm deveres de ordem institucional: de “zelar pela guarda da 

Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público” 

(art. 23, I). Além disso a eles estão incumbidas competências comuns: 

1) correlatas à saúde e assistência - art. 23, II; 

2) correlatas a bens, monumentos e obras de arte - art. 23, III e IV; 

3) correlatas ao acesso à educação e cultura - art. 23, V; 

4) correlatas à proteção do meio ambiente - art. 23, VI; 

5) correlatas ao bem-estar social - art. 23, VII, VIII, IX, X;  

6) correlatas ao registro e à fiscalização de concessões - art. 23, XI; 

7) correlatas à segurança do trânsito - art. 23, XII (“estabelecer e implantar política de 

educação para a segurança do trânsito”). 

Além disso, a Constituição da República de 1988 determina, em seu art. 23, 

parágrafo único, a edição de lei complementar federal para disciplinar a cooperação 

entre os entes para a realização dos objetivos comuns, evitando a dispersão de recursos 

e de esforços e coordenando-os, para a obtenção de resultados mais satisfatórios. Ainda 

que inexistente a lei complementar, as pessoas políticas devem exercitar essas 

competências que traduzem deveres de agir.  

Mas as tarefas não são apenas do Estado. Há uma lente mitológica que identifica 

nele o “político” e o “estatal” para atingir a máxima compactação, como se o Estado 

fosse o balanço ativo, e a sociedade civil (uma construção hegeliana que trata o corpo 

social organicamente), o passivo. Essa situação impõe o resgate do político sem 

massificar ou empobrecer o sujeito, o que pode ser feito pela via institucional. Essas são 

hipóteses a serem testadas em futuros trabalhos. 

Diante disso, é necessário responder à questão central da tese: como recolocar as 

questões afetas à Law and Economics?  

Tendo em vista a proposta inicial deste estudo e o desenvolvimento do tema, 

conclui e propõe-se que: 
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No que tange à Law and Economics, de Richard Posner, os autores examinados, 

em sua maioria, afirmam que o estadunidense é um utilitarista, um realista, ou um 

pragmático, o que mostra a dificuldade de compreensão do autor. O que pouco se diz é 

que a obra posneriana passou por uma infinidade de mudanças ao longo do tempo, o 

que torna necessário um cuidado metodológico na leitura de seus textos. Não é possível 

escolher, ou melhor, convencionar a posição do autor. O etiquetamento teórico é 

oriundo de uma crença compartilhada, o que tem sido fonte de erro e base dos mal-

entendidos sobre o estadunidense. Se a importância de um autor ou de uma obra é 

subjetiva, a importância está no discernimento, na capacidade de compreensão de uma 

teoria, de uma obra ou perspectiva. 

Diferentemente do que pode fazer algum crítico ou pesquisador desavisado, 

Richard Posner não é defensor de uma teoria que submete o Direito à análise 

econômica. Trata-se de uma análise redutora, que escapa à complexidade da proposta do 

autor. Esta tese, distante da adjetivação inútil, apresenta a teoria do autor estadunidense 

e a posição de alguns de seus críticos, sem negar uns aos outros. 

Por outro lado, compreender a Law & Economics não pode significar entregar-se 

à verve econômica ou política. Certamente, Richard Posner não é um autor que a todos 

agrada. Sua trajetória e suas publicações estão comprometidas com uma teoria do 

Direito racional e que prima pela efetividade do Direito. Seu reconhecimento dentro e 

fora dos Estados Unidos da América são evidências mais que suficientes de que ele é 

um autor singular, imperceptível a concepções redutoras. Os que acusam sua teoria de 

ser uma captura econômica do Direito sabem que aí está o valor especial de sua 

produção, pois direito e economia são intrinsecamente imbricados, ainda mais em uma 

organização moderna como o capitalismo. Além do mais, qualquer teoria (e isso não é 

diferente com as versões da Law and Economics) afirma um poder social, o poder de 

julgar o valor de práticas humanas, e nenhuma teoria se impõe sem que, de algum lado, 

tenha disputado o poder social, econômico ou político. Mas isso não as desqualifica970. 

Dizem respeito ao contexto que foram elaboradas, ainda que a pretensão da 

historicidade seja falha. 

Como qualquer modelo de compreensão racional de mundo, a proposta de 

Posner não é infensa a problemas, sendo que alguns deles são descritos nesta tese. Não 

                                                           
970 STENGERS, Isabelle. As políticas da razão: dimensão social e autonomia da ciência. Lisboa: Edições 
70, 1993, p. 131. 
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se trata, portanto, de um “deus” teórico. Foram explicitados seus fundamentos, suas 

condições de produção e seu discurso, que não é o único possível, e muito menos o 

único verdadeiro, respeitando-se as perspectivas dos diferentes autores trabalhados no 

texto. Essa atitude de abertura coloca a possibilidade de assumir uma crítica da tradição 

da Law and Economics de dentro dela, evitando o binômio excludente. Opõe-se também 

ao relativismo, no qual a tradição é desqualificada, com a retenção de uma verdade de 

ocasião. É preciso que o passado deixe de ser instância determinante de compreensão do 

presente, para que ele possa arvorar-se em crítico do passado.971 

Ao contrário do “redutor do Direito à Economia”, Posner é um autor insubmisso, 

que não aceita o caminho fácil. Sua escrita corresponde não a uma ingenuidade 

simplória, mas a um aguçado senso crítico dos problemas afetos ao Direito. A escolha 

de estudar obras de Richard Posner tem tornado possível conhecer a rede complexa de 

envolvimento político, econômico e moral abrangidos pelas questões jurídicas. 

Levados por teorias e mesmo por crenças, interesses e ideologias juristas e 

economistas irão valorar mais um evento ou circunstância do que outros; o acúmulo de 

versões e explicações torna-se inevitável na estrada da linguagem, em que é preciso 

compreender cada palavra, cada proposição, para, após, observar a existência de um 

problema real ou não a ser enfrentado, pois a referência é a realidade, e não aquilo que a 

imita ou representa. 

Assim, o problema não diz respeito apenas à mudança nas estruturas de 

incentivos (o que inclui a legislação) no que tange a indivíduos e grupos na sociedade, 

como subscreve parte da literatura da Análise Econômica do Direito. Na verdade, o 

critério exclusivo da eficiência972 é razão de altercações entre juristas e economistas que 

dificultam a pesquisa interdisciplinar. 

                                                           
971 No chão da vida, o sujeito se encontra diante de inúmeras e divergentes concepções de mundo e de 
formas de pensar, tornando difícil a compreensão da máquina-mundo, que se esvai ou relativiza, quando 
confrontada com outros sentidos. Por outra via, o desencanto do pensamento moderno com as grandes 
construções teóricas sinaliza os obstáculos à compreensão. Nesse tempo, abarcar a totalidade dos 
problemas se tornou uma utopia em um tempo distópico, o que faz soar falsa a noção de “projeto”, algo 
comum no século XVIII, no sentido de construção racional do futuro. 
 
972

 Falar de uma ótica estrita de eficiência é reduzir o homem a não homem, a autômato, como 
engrenagem de uma grande máquina. Nesse sentido, não se trata de um processo de submissão ou 
proletarização, mas de desumanização. Reduzir tudo à lógica da eficiência, ainda que esta seja 
compreendida em diferentes matizes, significa admitir, de um algum modo, uma espécie de lex 
mercatoria global, seja pela capacidade de pressão sobre as legislaturas nacionais, pela uniformidade 
crescente dos padrões culturais. Esta condição constitui em uma ameaça ao indivíduo, ao meio ambiente, 
à opinião pública, dentre outros. 
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De fato, isso implicaria uma hierarquização de saberes para privilegiar uma 

razão eficiente, deixando em silêncio outras questões. Se o mundo moderno é 

caracterizado por representações de medida, segundo determinações numéricas, e se 

aquilo que não é mensurável pode ser repelido de modo depreciativo, a ciência 

econômica se transforma em risco para o Direito. Isso porque a reflexão não se contenta 

com o cálculo, mas investiga-o “como” das coisas, ainda que não tenha a pretensão de 

identificar essências, visto que as mesmas velhas questões e outras novas colocam 

velhas e novas respostas, em um processo de descoberta que amplia e renova os 

sentidos da compreensão. 

Com efeito, a constituição de um território disciplinar e a construção social de 

um mundo que permita aos produtos da disciplina fazer história com os interesses 

sociais, econômicos, políticos e industriais é intensa e encoberta por um duplo 

movimento: de um lado, exclui e seleciona; de outro, acolhe e antecipa o maior número 

de interessados, competentes e não competentes para fazer avançar a ficção teórica973. 

Dito isso, em uma sociedade de mercado que estabelece, em grande medida, o 

pragmatismo, a utilidade e o “imediatismo” como medida, em uma pretensa 

racionalidade e burocratização dos meios, importa a funcionalidade, ou seja, a 

efetividade das construções intelectuais, de caráter descritivo, e não prescritivo, que 

apresenta representações “corretas” da realidade ou intepretações “corretas” do Direito. 

Essa visão do autor, longe de ser consensual, é fonte de permanente controvérsia. 

No Direito brasileiro, assim como são diversas as leituras de Richard Posner, 

também são as leituras de Ronald Dworkin.  Ora, se o interesse do jurista se prende 

exclusivamente a realizações pragmáticas, ele se vê diante de uma contradição: a 

hostilidade à teoria e ao conhecimento propedêuticos, que são um dos momentos mais 

ricos da teoria e da história do Direito. Além disso, muitos consideram bem-vinda a 

tentativa de fazer teoria em Direito; e mesmo sua negação, como defende Posner, em 

determinado momento, constitui um lugar teórico. Pressupondo a hostilidade da prática 

jurídica e, até mesmo, da Academia à existência de teorias do Direito, questão 

importante relaciona-se à posição do jurista nessa circunstância. Sendo o Direito uma 

ciência altamente profissionalizada, há uma interpretação que defende o 

entricheiramento acadêmico, que deve reafirmar-se nas discussões acerca do valor, da 

                                                           
973

 STENGERS, Isabelle. As políticas da razão: dimensão social e autonomia da ciência. Lisboa: Edições 
70, 1993, p. 138. 
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função, da motivação, do objetivo e do futuro do Direito, seja como prática, seja como 

modelo de análise, o que parece pouco plausível. 

Nesse sentido, o jurista deve prestar atenção às suas causas e às tendências de 

mecanização do Direito, para evitar o entricheiramento da atividade acadêmica, que 

ecoa por meio de expressões no âmbito da própria ciência, que trabalha no 

esclarecimento das melhores razões no decorrer das controvérsias científicas. Se o 

Direito é uma ciência racional, os tribunais só poderiam modificar seu entendimento 

com base em boas razões, pois a existência de uma razão decisória estável afasta 

interpretações não compatíveis com o sistema de Direito. 

Em prosseguimento, questiona-se: em relação à compreensão de preceitos 

jurídicos, pode o Direito estabelecer critérios objetivos para a resolução de um litígio? 

Pode-se partir do pressuposto de que tais critérios objetivos existem e que existe, 

também, uma única resposta correta para ele. Tal pressuposição, porém, parece 

inadequada, haja vista que se várias são as possibilidades de interpretação, também 

parecem ser várias as respostas, que não caberiam no binômio corretas ou incorretas, 

mas sim em interpretações mais aceitáveis ou menos aceitáveis. Se a tese da integridade 

possibilita eliminar interpretações não aceitáveis, ela não parece sugerir qual é a 

correção normativa974 em casos difíceis, ainda que o juiz imaginário, Hércules, possa 

ser dotado de superior capacidade e sensibilidade de resgatar, por meio dos princípios, a 

história institucional do Direito, considerando adequadamente as pretensões jurídicas 

que são submetidas à sua apreciação.  

Isso porque a concepção do juiz Hércules, bem como da tese que ela sustenta, 

ensejou controvérsias várias sobre o caráter das construções jurisprudenciais, que, ao 

permitir uma liberdade pendular na estrutura binária, lança a estabilidade do Direito no 

poder da autoridade, o que dificulta o controle da legalidade, da transparência e da 

publicidade dos atos decisórios. 

De outro turno, Dworkin não ignoraria o caráter coletivo e dialógico das 

construções jurisprudenciais. A alegoria do juiz hércules e a metáfora do romance em 

cadeia dizem respeito ao processo de aprendizado que compreende o direito como 

prática argumentativa e interpretativa, capaz de corrigir a si mesmo, com lastro em uma 
                                                           
974 Vera Karam de Chueri diz que a resposta correta é que será melhor possível. Ou seja, é uma mediação 
entre o romance (o que já está escrito) e o que dever ser (a possibilidade do melhor). CHUERI, Vera 
Karam de. A filosofia jurídica de Ronald Dworkin como possibilidade de um discurso instituinte de 
direitos. (Dissertação de Mestrado em Direito). Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 
1993, p. 95. 
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história institucional reconstruída reflexivamente com base em princípios jurídicos de 

moralidade política975. Assim, a tese da única resposta correta deve ser compreendida de 

modo adequado e plausível do ponto de vista interpretativo-construtivo do Direito como 

integridade.  

Essa afirmação pode não encontrar aceitação entre muitos estudiosos, para quem 

Dworkin seria um relativista, mormente, na análise dos hard cases. Além disso, muitos 

críticos poderão divergir quanto ao que considerar como integridade. Buscando 

responder a isso, diversas escolas de interpretação propuseram diferentes leituras,976 

como por exemplo, a de que o juiz hercúleo poderia ter bases hegelianas,977 atuando de 

modo a perenizar a forma do Estado tradicional (onisciente e onipresente) ainda que seu 

substrato ideológico esteja oculto pela presença da forma e da imagem (o que explica a 

ausência de tecido discursivo coeso dos tribunais), propiciando a formação de 

mentalidades que seriam crentes em um Estado racional978 apto a realizar a justiça, o 

que denotaria a existência de uma jurisdição justificada por uma suposta eticidade a 

serviço de uma paz sistêmica.  

Assim é o que juiz hercúleo tomaria assento nas decisões corretas, cujas fontes 

não seriam suscetíveis de falseabilidade, pois o pressuposto de uma moral objetiva 

impederia o caráter dialógico na comunidade de princípios, que seriam reificados em 

nome da igualdade, da liberdade, da paz social ou da integridade.   

Por estas razões, a integridade, um apelo de obediência governamental a 

princípios de justiça, equidade e devido processo legal, estabeleceria a coerência como 

                                                           
975

 CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Dworkin: De que maneira o direito se assemelha à 
literatura? Disponível em: https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/view/235/216. 
Acesso em: 10 mar. 2019. 
 
976

 CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Dworkin: De que maneira o direito se assemelha à 
literatura? Disponível em: https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/view/235/216. 
Acesso em: 10 mar. 2019. 

 
977 É a leitura de LEAL, Rosemiro Pereira. O declínio do estado hegeliano e o esperado fim das guerras. 
Disponível em: http://www.faminas.edu.br/upload/downloads/200910161005578544.pdf.  Acesso em 10 
mar. 2019. Leal toma como referência a abordagem popperiana. Karl Popper escreve: Hegel, tal como 
Platão, apresenta o estado como um organismo; e, acompanhando Rousseau, que lhe forneceu uma 
“vontade geral coletiva”, fornece-lhe Hegel uma essência consciente e pensadora, sua “razão” ou 
“Espírito”. Esse “Espírito” cuja própria essência é sua atividade, sendo o Estado a definir o que é a 
verdade objetiva e a história o juiz das ações humanas. POPPER, Karl. A sociedade aberta e seus 
inimigos. São Paulo: Itatiaia, 1987, v. 2, p. 42 – 56. Adaptado. Assim, o êxito histórico de uma 
compreensão de mundo seria o único critério da verdade. Essa filosofia oracular estaria nas bases, 
segundo Karl Popper, do totalitarismo.  
 
978 LEAL, Rosemiro Pereira. O declínio do estado hegeliano e o esperado fim das guerras. Disponível em: 
http://www.faminas.edu.br/upload/downloads/200910161005578544.pdf. Acesso em: 10 mar. 2019. 
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fonte de um direito principiológico? Sim e não. 1) Sim, porque permite no campo da 

razão prática uma tirania judicial, produto de um esforço de romancistas (o romance em 

cadeia) que resultem em um bem-estar da comunidade política a ser captada por mentes 

privilegiadas. Assim, os princípios não são contrastáveis ou testáveis por teorias, mas 

seriam referentes de uma razão imanente à realidade social e jurídica, galvanizada por 

um simulacro da boa-fé do intérprete-juízo. 

2) Não,  porque tese da única resposta correta é inovadora e teria sido 

desenvolvida nos anos 1990. Trata-se, na visão de uma questão de atitude, de postura, 

definida como crítica, interpretativa, autorreflexiva, de coerência normativa, em face do 

direito à integridade, que compreende os direitos individuais como trunfo na discussão 

política e do exercício da jurisdição por ele exigida. Dworkin diria que o problema não é 

metafísico, mas moral ou jurídico. Isso faz com o estadounidense se oponha à tradição 

positivista, na medida em que se opõe à possibilidade de escolha discricionária do juízo 

nos “casos difíceis”, e, também, por se opor a uma teoria do direito sem direitos em que 

a legitimidade das decisões judiciais poderia ser construída a posteriori:979  

A tese da única resposta correta pressupõe, por um lado, uma reconstrução 
acerca do que é o Direito de uma sociedade democrático-cooperativa 
(partnership democracy) compreendida como comunidade de princípios: 
Dworkin, contra o positivismo, afirma que o Direito não se reduz a um 
conjunto de regras convencionalmente estabelecidas no passado a serem, 
quando muito, meramente reproduzidas no presente pelo juiz, e, contra o 
realismo, que o Direito não se dissolve em diretrizes políticas ou em meras 
convicções políticas pessoais do juiz a serem legitimadas em razão de sua 
eficácia ótima. E, por outro lado, a tese da única resposta correta pressupõe 
uma reconstrução de acerca de como interpretar o Direito: para além do 
dilema positivista e realista entre descobrir ou inventar uma decisão, 
Dworkin defende que o raciocínio jurídico é um exercício de interpretação 
construtiva, de que o Direito constitui a melhor justificação do conjunto das 
práticas jurídicas, a narrativa que faz de tais práticas as melhores possíveis. A 
tese da única resposta correta pressupõe, portanto, uma ruptura tanto com o 
paradigma positivista de ciência e teoria do Direito, quanto uma ruptura com 
o próprio paradigma positivista do Direito, que se esgotaram. 
 

Não obstante, as premissas do “juiz hércules” são apresentadas em expressões 

ambíguas, polifônicas e pouco esclarecidas. Como resolver isto? A resposta não cabe 

aqui.  Um estudo desse porte teria de ser objeto de uma nova investigação. 

Por outro lado, na imprensa e mesmo na academia o discurso da Análise 

Econômica do Direito se confunde com a Law Economics, aparecendo como uma 

                                                           
979 CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Dworkin: De que maneira o direito se assemelha à 
literatura? Disponível em: https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/view/235/216. 
Acesso em: 10 mar. 2019. 
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roupagem cool do velho discurso de superação do atraso. Trata-se de uma leitura 

equivocada. 

Um interessante contraponto é que superação do atraso é um discurso condigno 

com a construção de uma nova práxis. Daí a ideia de se examinar a Law and Economics 

não para conferir uma coloração qualquer a essa tese de doutorado, mas para sugerir que 

a razão jurídica não tem logrado a emancipação dos seres humanos ou o bem-estar. Se o 

direito aqui existente ou implantado era frágil, a acumulação possibilitou uma visão 

utilitarista de mundo na empresa capitalista, em que pese os esforços dos jesuítas para 

transmitir concepções de fé, dignidade e caridade. 

Com a predominância de uma visão racionalista instrumental, há um fetiche com 

as ideias de enquadramento, mensuração, medida, lucro e valor que torna difícil uma 

leitura do tipo. Se a própria modernidade é oriunda de um projeto de matematização do 

mundo, então o capitalismo, pragmatismo e utilitarismo são herdeiros diretos desse 

programa racional que sustenta que uma teoria só é válida se tiver justificação prática.  

Esta tese permite apontar algumas conclusões a respeito da Law and Economics. 

No âmbito deste trabalho foi possível perceber que o movimento teve algum papel no 

fortalecimento de uma dimensão pragmática (no sentido posneriano) na atuação do 

Judiciário. Contudo, não foi possível mensurar isso haja vista ter o texto um viés 

predominantemente analítico e não estatístico. 

Um estudo como este permitiria adentrar na pergunta de número 7 (sete) exposta 

na introdução (a análise econômica do direito é um ativismo?) de modo especificado, o 

que não foi suficiente aqui. 

Se é certo que é possível uma comparação entre a Law and Economics e a 

Análise Econômica do Direito, certo também é que elas são distintas. A demonstração 

das diferenças foi feita ao longo do texto, inclusive mediante análise de caso, para 

melhor demarcação de cada uma delas. 

Feitas estas considerações, esta tese buscou ser um contributo para se perceber a 

importância da Law and Economics e de seus desdobramentos no debate sobre 

desenvolvimento, que é necessário pesquisar, na sequência de outras iniciativas. Oxalá 

possa ter continuidade. 

Por fim, finaliza-se com a sistematização das principais contribuições deste 

trabalho: 
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a) avança no conhecimento sobre a Law and Economics, mais 

especificadamente na descrição e análise do movimento nos Estados Unidos 

da América; 

b) analisa o estado da arte da Law and Economics nos Estados Unidos da 

América e no Brasil, as redes de pesquisa em Law and Economics em cursos 

de Direito país afora, a recepção dessa concepção teórica pelo Direito 

brasileiro e as dificuldades do jurista com o diálogo entre Direito e 

Economia; 

c) realiza um estudo inédito sobre os sentidos da Análise Econômica do Direito 

no Supremo Tribunal Federal, com base na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n. 5766 - DF, particularmente dos votos dos ministros 

Luís Roberto Barroso e Ricardo Lewandowksi;  

d) aponta as possibilidades de desdobramento da pesquisa, especialmente em 

uma dimensão empírica que levante novas hipóteses de trabalho. Algumas 

dessas abordagens promissoras são: 

             1. desenvolver um modelo de compreensão interdisciplinar entre o 

campo do Direito e da Economia, preservando a autonomia conceitual de cada 

uma delas, o que traz desafios inéditos à pesquisa nesse campo; 

             2. ressignificar a “dogmática jurídica”, evitando o monismo e dualismo 

explicativos, o que impõe mudança de rotas; 

             3. construir um modelo jurídico-econômico sistemático para avaliação 

de impacto legislativo e regulatório; 

             4. continuar o estudo das contribuições de Richard Posner e Ronald 

Dworkin nos seus diversos âmbitos de produção intelectual;  

             5. aprofundar o estudo das análises econômicas do Direito nos Estados 

Unidos da América e da compreensão da rede de pesquisas e sua articulação no 

Brasil; 

             6. examinar as relações entre: Direito e escolha pública; Direito e 

institucionalismo; e Direito e economia constitucional, temas pouco presentes na 

agenda de pesquisas jurídicas no País; 

             7. interrelacionar Direito e Desenvolvimento;  

             8. engendrar um estudo inédito sobre a função redistributiva da Justiça 

Trabalhista no Brasil, para compreender melhor a dimensão das atividades 

exercidas pelo Poder Judiciário;  
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             9. investigar a representação da Law and Economics no Supremo 

Tribunal Federal e a importância de uma concepção institucional e não 

monocrática; 

            10. realizar pesquisas que envolvam Responsabilidade Civil e Direito do 

Consumidor. 

Em suma, essas aproximações podem fornecer aos juristas a possibilidade de 

criar ou de inserir novas linhas de pesquisa voltadas a esses temas. Embora promissoras, 

elas exigem novos olhares teóricos e metodológicos aos problemas jurídicos. Há muito 

a fazer nessa direção para desnaturalizar a representação dos estudos jurídicos e 

diversificar um campo crítico e reflexivo para o Direito, que articule a comunidade de 

pesquisadores da área. 
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