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RESUMO 

 

 

A presente dissertação de mestrado apresenta resultados de investigação sobre o 

relacionamento entre o direito e a economia não só na vertente da análise econômica do 

direito proposta pela Escola de Chicago, mas também pela corrente teórica do final do 

século XIX e início do século XX. Para tanto, considerou a relação entre direito e 

economia especialmente a partir de uma perspectiva da teoria retórica do direito, em que 

um modelo hermêneutico é desenvolvido a partir da teoria das funções da linguagem de 

Roman Jakobson. Utilizando este modelo interpretativo, é apresentada uma discussão 

sobre os limites para uma interpretação pautada pela análise econômica do direito, 

considerando-se uma análise normativa que buscasse se orientar pelos critérios de Kaldor-

Hicks e de Pareto. Quando voltada a exemplos, a presente dissertação destaca o direito 

concorrencial, tendo em vista o inter-relacionamento de conceitos econômicos e jurídicos 

neste ramo do direito, o que permite observar com maior clareza os desafios presentes na 

utilização de conceitos econômicos pelo discurso jurídico. 
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ABSTRACT 

 

 

The present master’s thesis presents results of an investigation on Law & Economics, not 

just based on the economic analysis of law developed by the Chicago School, but also 

based in the theoretical approach developed at the end of the nineteenth century and during 

the beginnings of the twentieth. For that purpose, this thesis especially considered the 

relation between Law and Economics from the perspective of rhetorical theory of law, in 

which is developed a hermeneutic model, departing from the Roman Jakobson’s model of 

functions of language. Using that interpretative model, it is presented a discussion on the 

limits of the interpretation directed by the economic analysis of law, in consideration of a 

normative analysis which is oriented by the Kaldor-Hicks criterion or the Pareto criterion. 

The examples in the present master’s thesis are in their majority taken from the 

competition law that is the field in which the interrelationship between law and economics 

is more intense. This intense relationship makes able the analysis of the challenges which 

are posed by the adoption of economic concepts by the legal discourse. 

 

 

KEYWORDS: 

 

Economic analysis of law, rhetorical theory of law; functions of language; jurisprudence; 

law & economics. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o fortalecimento de um enfoque tecnológico do direito, como o vivenciado 

na atualidade, o direito se torna mais sensível a uma visão econômica1. Ainda que este 

enfoque do direito como um saber tecnológico faça referência a um processo mais antigo, 

sua presença no debate jurídico no Brasil pode ser presenciada claramente nos últimos 

anos, em que há uma crescente influência da análise econômica do direito, sendo esta 

compreendida segundo os ditames do movimento “law & economics” promovido pela 

Escola de Chicago. 

Ao se fazer referência a este movimento, que tem suas origens na década de 60 e 

70 do século passado, usualmente é olvidado que outras formas de análise econômica do 

direito já haviam sido praticadas anteriormente, com destaque para o movimento que se 

desenvolveu ao final do século XIX e início do século XX, na Europa continental, e que 

acabou por influenciar até mesmo o debate norte-americano. Sem esta menção ao debate 

anterior, os desenvolvimentos teóricos da Escola de Chicago surgem como uma abordagem 

completamente inédita e que poderiam iluminar por completo o atual debate jurídico. 

Colocando-se esta teoria em seu contexto histório, os objetivos buscados por ela podem ser 

melhor comprendidos e seus efetivos progressos também podem ser reconhecidos e 

acrescentados ao debate jurídico. 

Neste sentido, o presente trabalho investiga como se dá o relacionamento entre o 

direito e a economia, não só segundo a visão defendida pela Escola de Chicago, mas 

também por outras vertentes de análise econômica do direito. Assim, há um destaque para 

os desenvolvimentos na teoria econômica que permitiram o desenvolvimento da análise 

econômica do direito desta vertente. Ademais, ao modelo interpretativo proposto por esta 

teoria é contraposto outro, especificamente fundamentado em uma análise retórica do 

direito. 

Assim, para o desenvolvimento da presente análse, uma conceituação introdutória 

a respeito dos termos “direito” e “economia” é oferecida (Capítulo 2). A seguir (Capítulo 

3) o desenvolvimento teórico da análise econômica do direito é exposto, apontando-se as 

particularidades do movimento de análise econômica do direito no final do século XIX e 

XX. Neste mesmo capítulo também se descrevem as principais características da análise 

proposta pela Escola de Chicago. Como principal ramo do direito em que esta teoria 

                                                 
1 FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 3. ed. São 
Paulo: Atlas, 2001, p. 86. 
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conseguiu se impor, destaca-se o direito concorrencial, que apresenta de maneira acentuada 

o relacionamento entre o direito e a economia. Mas mesmo neste campo do direito há 

significantes diferenças entre as abordagens dadas à matéria, como ficará claro pela 

exposição do recente debate na União Européia a respeito da “abordagem mais econômica” 

do direito concorrencial. 

Como por meio desta abordagem procura-se alterar o conteúdo normativo de 

determinados dispositivos, uma referência aos limites da interpretação se faz necessária. 

Este delineamento da hermenêutica jurídica, com a exposição de um modelo interpretativo 

com raízes na teoria das funções da linguagem de Jakobson2, é exposto no Capítulo 4. 

Estabelecida esta base teórica, adiante (Capítulo 5) é possível se analisar como a 

hermenêutica jurídica impõe limites a uma análise econômica do direito generalizada. 

Neste mesmo capítulo, o relacionamento do discurso jurídico e do discurso econômico é 

considerado, expondo-se as principais dificuldades e vantagens que esta abordagem 

interdisciplinar apresenta, tanto em relação aos dispositivos normativos que se valem de 

conceitos econômicos, quanto em relação à utilização de instrumentário econômico para a 

apuração de questões de fato. 

Ao final, uma conclusão encerra o presente trabalho. 

 

                                                 
2 Em seguimento à pesquisa por nós anteriormente desenvolvida. Vide FISCHMANN, Filipe. A função fática 

na Constituição Federal. Tese de Láurea apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 
São Paulo: 2006. 
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6. CONCLUSÃO 

 

O entendimento a respeito da relação entre o direito e a economia foi se alterando, 

como exposto ao longo do presente trabalho, de acordo não só pelos desenvolvimentos 

puramente teóricos, mas também pela orientação política, dos envolvidos no debate, a 

respeito da economia, bem como a respeito do papel do direito. Anteriormente o debate 

envolvia as premissas básicas da teoria econômica, e era corrente o entendimento de que o 

objeto da economia seria a riqueza e não a escassez. 

Neste contexto, postulava-se até mesmo a alteração do modo de aquisição de 

bens, que era marcado pela propriedade privada. Alternativamente, pleiteava-se que a 

teoria econômica deveria pautar a diminuição das desiguladades sociais, o que ocorreria 

por meio da redistribuição de riqueza a ser operada principalmente pela tributação, além de 

se instituir padrões de segurança para o trabalhador, que também teria seus interesses 

protegidos pela introdução de um salário mínimo. 

Contudo, as bases científicas desta teoria passam a ser questionadas, limitando-se 

o papel que a utilidade marginal – que se pautava em comparações interpessoais de 

preferências – poderia ter no debate, o que naquele momento também se mostrava 

conveniente, dado que assim uma orientação socialista poderia ser refutada. Esta nova 

concepção a respeito da teoria econômica acaba por estabelecer que o seu objeto central 

seria a escassez de recursos disponíveis, que deveria orientar o comportamento humano, o 

que passa a gozar de consenso entre os economistas.  

Desse modo, postula a teoria econômica, que os arranjos que maximizem a 

eficiência devem ser buscados, sendo a eficiência entendida preferencialmente de acordo 

com o critério desenvolvido por Kaldor e por Hicks e não mais exclusivamente segundo o 

critério de Pareto. Entretanto, como já apontado, este critério não consegue superar por 

completo a dificuldade que resulta da comparação interpessoal de preferências. 

Estas alterações na teoria econômica acabam por ter impacto no direito, cuja 

função já havia sofrido alteração: de mero garantidor da segurança por meio da imposição 

de sanções, o direito passa a promotor de organização social e implementador de políticas 

públicas. Assim, no desenvolvimento desta nova função, e com fundamento no primeiro 

entendimento exposto a respeito da economia, inicialmente se entendia que o direito 

deveria disciplinar a distribuição de riqueza, o que se daria por meio da tributação, mas 
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também por meio daquela proteção ao trabalhador, além de haver a promoção de educação, 

saúde, etc, como já exposto. 

Entretanto, na reorientação promovida pelo novo papel do direito, a atuação 

estatal deve se restringir ao mínimo, garantindo a liberdade dos indíviduos e empresas. A 

garantia da liberdade se torna uma questão central, dado que, de acordo com esta 

concepção, as transações consentidas representam a principal forma de promoção de 

maximização da eficiência, de forma que, maximizando-se a garantia da liberdade, também 

estará se garantindo a maximização da eficiência. Neste sentido, o papel do direito também 

envolvia a proteção da liberdade, para a qual seria um requisito a intervenção mínima do 

Estado.  

Neste contexto, ganha destaque o papel do direito concorrencial, campo do direito 

em que a interrelação com a economia se apresenta mais próxima. Aliás, é nos Estados 

Unidos, e justamente nesta área do direito, que a Escola de Chicago alcança maior 

repercussão. A consolidação desta teoria no direito concorrencial norte-americano se dá de 

tal maneira, que alguns teóricos, principalmente da economia, passam a defender que as 

bases teóricas do direito concorrencial norte-americano – como a comprovação de prejuízo 

ao consumidor como requisito para a imposição de sanções por abuso de posição 

dominante – deveriam ser exportadas para outros lugares.  

O debate na União Européia – ainda não completamente acabado – a respeito de 

uma reorientação do direito concorrencial, que passaria a seguir o direito norte-americano, 

mostra a dificuldade para se transpor os conceitos da teoria econômica para o ordenamento 

jurídico, uma vez que nesta situação os resultados produzidos pelaa teoria econômica são 

influenciados por diversos elementos do ordenamento jurídico. Nesta reorientação do 

direito concorrencial, o recurso a um dispositivo que condicione à licitude de um contrato a 

eventos que podem acontecer anos após a elaboração do contrato, parece não ser adeqüado 

a um ordenamento que pretenda orientar os comportamentos dos indivíduos. Neste sentido, 

ainda que possa ser adeqüado à teoria econômica, um dispositivo como o apontado, que 

deixe em suspenso a verificação de licitude de determinado contrato, tende a ser conflitante 

com o princípio da segurança jurídica. 

Outra forma de relacionamento entre o direito e a economia, que pode vir a se 

chocar com o princípio da segurança jurídica seria uma interpretação, com base em 

critérios econômicos, que buscasse reorientar bruscamente uma determinada norma. 

Apesar desta ser depreendida somente a partir de uma interpretação, não é qualquer 

interpretação de um texto normativo que pode conformar adequadamente uma determinada 
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norma. Assim, no modelo interpretativo proposto, não só o significado de base e o 

contexto lingüístico são considerados, mas outros elementos, como o contexto de situação 

do remetente e do destinatário também são considerados. Justamente para não se chocar 

com o princípio da segurança jurídica, a análise do contexto de situação deve ser 

conduzida de maneira cautelosa e deve apresentar uma justificativa, por meio da qual a 

racionalidade da interpretação fique clara. 

Desse modo, uma interpretação judicial que busque introduzir os critérios de 

eficiência, postulados pela Escola de Chicago, pode vir a se chocar com os limites 

impostos pela racionalidade da interpretação. Isto não significa que instrumentos de 

microeconomia não possam ser utilizados para se delimitar um mercado relevante, para a 

aferição de poder de mercado ou até mesmo para o cálculo de indenizações. 

Entretanto, uma interpretação voltada principalmente à busca de uma 

maximização da eficiência segundo o critério de Kaldor-Hicks, tende a não ser adequada 

para se interpretar um dispositivo do ordenamento jurídico que tenha o objetivo de 

conduzir a uma redistribuição de renda. Caso estes dispositivos venham a ser considerados 

ultrapassados, sua alteração deve vir a ocorrer por meio de lei. 

Para a alteração do dispositivo em questão, e por ocasião do processo legislativo, 

não será apenas possível, mas também desejável, que se produza um estudo econômico a 

respeito das conseqüências da alteração do mesmo. Para que o novo dispositivo possa a vir 

a ser institucionalizado, será necessário que estes resultados econômicos não sejam 

considerados isoladamente, mas em conjunto com outros critérios e valores, de modo a se 

aferir se o dispositivo proposto pode servir à decidibilidade dos conflitos com um mínimo 

de perturbação social. Deste modo, o direito poderá ser um instrumento da sociedade e não 

só um mero instrumento da economia. 
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