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Si (como el griego afirma en el Cratilo) 

El nombre es arquetipo de la cosa, 

En las letras de rosa está la rosa 

Y todo el Nilo en la palabra Nilo 

- Jorge Luis Borges, El Golem. excerto1  

                                                           
1 Este poema está em Jorge Luis BORGES (1974, pp. 885-887). Em tradução livre e literal minha, sem 

preocupações com os aspectos formais: “Se (como o grego afirma no Crátilo) / O nome é arquétipo da coisa, / Nas 

letras de rosa está a rosa / E todo o Nilo na palavra Nilo”. 



RESUMO 

 

 

ABDOUCH, Rafael Parisi. A justiça abandonada?: Posner e as limitações do raciocínio 

econômico e pragmático no campo do direito. 2019. 126 p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade 

de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

Este trabalho busca mostrar que não se pode conceber o direito como um “saber sem fronteiras” 

e se dirige especificamente contra uma concepção que negligencia os limites entre o direito e a 

economia, presente, sobretudo, nos movimentos da análise econômica do direito e no 

pragmatismo jurídico. Busca, ainda, mostrar que esses movimentos cometem esse erro por não 

terem enfrentado importantes questões trazidas ao direito pela filosofia da linguagem. Tendo 

como referências, de um lado, a filosofia da linguagem de base wittgensteiniana e, de outro, a 

tradição aristotélico-tomista, este trabalho sustenta que o direito e a economia constituem-se 

como saberes distintos porque têm uma distinta condição de inteligibilidade: o direito tem-na 

na justiça, a economia na eficiência. A justiça e a eficiência podem conviver harmonicamente, 

mas quando houver embate entre elas, caberá ao jurista, dentro do seu campo, assegurar a 

solução justa, mesmo quando ela não seja a mais eficiente.  

 

Palavras-chave: Richard Posner. Teoria do direito. Economia. Filosofia da linguagem. Justiça.  

 

  



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

ABDOUCH, Rafael Parisi. Has justice been abandoned?: Posner and the limitations of 

economic and pragmatic reasoning in the field of law. 2019. 126 p. Dissertação (Mestrado) – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

This dissertation aims to show that it is not possible to conceive law as a “knowledge without 

frontiers”, and it specifically addresses a conception that neglects the boundaries between law 

and economics, present, above all, in the movements called Law and Economics and legal 

pragmatism. It also aims to show that these movements make this mistake because they have 

not answered important issues brought to law by the philosophy of language. Having as a 

Wittgensteinian philosophy of language as a theoretical background on the one hand and, on 

the other, the Aristotelian-Thomist tradition, this dissertation states that law and economics are 

distinct areas of knowledge since they have a distinct condition of intelligibility: justice is law’s 

condition and efficiency in economics’. Justice and efficiency can coexist harmoniously. 

Nevertheless, whenever there is a conflict between them, the lawyer, in order to be within his 

or her field, must ensure the most just solution, even when it is not the most efficient. 

 

Keywords: .Richard Posner Jurisprudence. Economics. Philosophy of language. Justice. 
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INTRODUÇÃO: A LIQUEFAÇÃO DA MODERNIDADE E A 

DESCRENÇA NA OBJETIVIDADE DO DIREITO 

 

A análise econômica do direito e o pragmatismo jurídico têm tentado defender a ideia 

de que o direito é um saber “sem fronteiras”, de forma a permitir que as ferramentas da teoria 

econômica sejam utilizadas sem qualquer “filtro” no campo jurídico. Ao jurista caberia, 

segundo pensam, buscar o resultado eficiente na solução dos problemas que se apresentam a 

ele no seu campo. É contra este tipo de concepção que me volto neste trabalho. Buscando meus 

referenciais teóricos na filosofia da linguagem desenvolvida, principalmente, pelo “segundo” 

Wittgenstein e seus seguidores e retomando a divisão dos saberes da tradição aristotélico-

tomista, defendo que o direito e a economia são saberes distintos por terem uma distinta 

condição de inteligibilidade: a justiça2, no caso do direito e a eficiência, no da economia3. 

Justiça e eficiência podem ter uma convivência harmômica, mas quando houver um embate 

entre elas, ao jurista, que deve se ater às regras constitutivas do que chamo de “jogo jurídico”, 

caberá assegurar a solução justa, ainda quando ela não seja a mais eficiente.  

Richard Posner (1939 -) e seus seguidores estão presos à vontade humana como 

determinante do mundo conceitual, bem como pressupõem – a meu ver, equivocadamente – um 

papel meramente referencial para a linguagem. Se estou certo, o direito tem autonomia e 

objetividade nas soluções e nos métodos, o que decorre da própria maneira como o encaramos 

como comunidade linguística.  

 

A erosão da objetividade do direito estampada em três escolas teóricas norte-americanas 

 

Esse tipo de visão que busca transplantar a teoria e os métodos de outros saberes para o 

direito tem como base uma espécie de ceticismo com relação ao saber jurídico, que se 

intensificou e gerou, nos Estados Unidos do último século, três espécies de movimento que se 

espraiaram para o mundo jurídico ocidental.  

Em primeiro lugar, o pensamento típico do que se convencionou chamar de realismo 

jurídico, que busca explicar o direito de uma forma probabilística da decisão judicial, concebida 

                                                           
2 A noção de justiça que me parece mais esclarecedora como chave de sentido do direito é a desenvolvida pela 

tradição aristotélico-tomista e, mais recentemente pelo que se denomina “ética das virtudes”. Justiça implica uma 

igualdade, passível de reconhecimento por todos, seja por meio de regras públicas, seja por meio da razão natural, 

presente em potência em todos os homens. Ela exige que as desigualdades entre os homens possam ser justificadas 

em termos racionais e universalizáveis. 
3 Eficiência consiste no postulado que que é melhor obter o máximo possível a partir de recursos escassos. 
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como um ato de vontade e disposição psicológica do juiz. Para os realistas, a natureza do direito 

é vista como “direito pronunciado”, isto é, o resultado da conclusão de uma disputa por um 

agente público que, na maior parte das vezes, é um juiz. Oliver Wendell Holmes Jr. (1897), por 

isso, entende que o objeto do estudo do direito é a capacidade de previsão da incidência da força 

pública por meio da instrumentalidade dos tribunais e a obrigação jurídica é vista por ele como 

nada além da previsão sobre as consequências jurídicas que o homem – o homem violador da 

lei, no caso – virá a sofrer em decorrência de um julgamento por um tribunal4. Outro importante 

realista jurídico norte-americano, Jerome Frank (1949), considera que as regras, sejam as 

estabelecidas por juízes, sejam as que constam de pareceres, leis e doutrina, não constituem o 

direito, mas são apenas uma dentre muitas fontes de que se utilizam os juízes na sua confecção 

para os casos julgados por eles. O direito consiste, sim, nas decisões emanadas. Os juízes é que 

o constituem (make law)5. 

 Em segundo lugar, uma tentativa de devassar as contradições do direito nas sociedades 

liberais, defendendo-se uma atuação abertamente política da adjudicação – proposta típica dos 

Estudos Jurídicos Críticos6. Roberto Mangabeira Unger, um dos principais representantes do 

movimento, considera que se trata de uma proposta que surgiu a partir da tradição de esquerda 

no pensamento e prática jurídicos e que tem, como principais objetivos a busca criticar o 

                                                           
4 Um dos principais expoentes do realismo jurídico norte-americano, Oliver Wendell Holmes Jr. (1897, p. 457), 

em The Path of Law, afirma que “[t]he object of our study, then, is prediction, the prediction of the incidence of 

the public force through the instrumentality of the courts”. Mais adiante, escreve que obrigação jurídica “is nothing 

but a prediction that if a man does or omits certain things he will be made to suffer in this or that way by judgment 

of the court; - and so of a legal right” (HOLMES JR., 1897, p. 458). Joseph Bingham (1912), por sua vez, entende 

o direito como a sequência dos fatos externos e suas consequências jurídicas concretas por meio da operação 

concreta da máquina governamental. Para uma recolha e refutação dos principais argumentos dos realistas, ver 

Hermann Kantorowicz (1934). 
5 Para Jerome Frank, então: “Rules, whether stated by judges or others, whether in statutes, opinions or text-books 

by learned authors, are not the Law, but are only some among many of the sources to which judges go in making 

the law of the cases tried before them” (FRANK, 1949, p. 127). O direito, assim “consists of decisions, not of 

rules. If so, then whenever a judge decides a case he is making law” (FRANK, 1949, p. 128). 
6 Wayne Morrison (2012, p. 540) oferece um bom panorama do movimento, que tem como expoentes Ducan 

Kennedy e Mangabeira Unger: “os Estudos Jurídicos Críticos constituem um projeto pós-positivista que implica: 

(i) uma crítica do método científico ‘objetivo’ tido como base do conhecimento tradicional, com a reivindicação 

de que o ‘entendimento interpretativo’, ou a hermenêutica, deve substituir o positivismo; nosso modo de entender 

ciência é visto como uma escolha política. A abordagem hermenêutica está ligada a uma abordagem radical, e às 

vezes de viés expressamente esquerdista, dos fenômenos jurídicos; (ii) uma mudança no modo de ver o direito. 

Considera-se que o conhecimento jurídico tradicional tenta desesperadamente dar sentido ao mundo, defender a 

ideia de que o direito é um corpo coerente e racional de regras e princípios, e que o objetivo do conhecimento 

jurídico dominante consiste em reconstruir decisões jurídicas racionalmente específicas para mostrar que elas se 

ajustam, ou não, ao desenvolvimento apropriado e racional do ‘direito’. Ao contrário disso, os CLS [Critical Legal 

Studies] usam uma série de técnicas que trazem à tona falhas, contradições e tensões. [...] Os motivos dessa 

desconfiança e do ceticismo diante de qualquer afirmação da pureza do direito estão profundamente impregnados 

nos Estudos Jurídicos Críticos; para esse movimento, devemos investigar como o direito, enquanto campo da ação, 

mantém seu domínio sobre nós e contribui para se manter a legitimidade do sistema”. De Duncan Kennedy, ver, 

especialmente, KENNEDY, 1976. 
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formalismo e o objetivismo. Aqui, a crítica ao formalismo e ao objetivismo são, no fundo 

críticas à própria possibilidade de objetividade no direito. Isto porque o autor se coloca contra 

o formalismo entendido como  

 

[...] um compromisso e, assim também, uma crença na possibilidade de um 

método de justificação jurídica que contraste com disputas abertas (open-

ended) sobre os termos básicos da vida social, disputas que as pessoas 

chamam ideológicas, filosóficas ou visionárias (UNGER, 1983, p. 1). 

 

Por outro lado, o objetivismo que descontenta o movimento é “a crença que os materiais 

jurídicos autoritativos – o sistema de leis escritas (statutes), casos e ideias jurídicas aceitas – 

incorporam e sustentam um esquema defensivo de associação humana” (UNGER, 1983, p. 2). 

Em terceiro lugar, uma nova busca de cientificidade para a decisão judicial, pautada pela 

intenção de importar conceitos e métodos da teoria econômica – especialmente da 

microeconomia – para a resolução de controvérsias jurídicas – o movimento da Análise 

Econômica do Direito (Law and Economics)7 e o pragmatismo jurídico. Este trabalho terá como 

foco estas duas últimas propostas. 

Embora não se possa negar que existiram diversas matrizes teóricas no movimento a 

que se costuma denominar Critical Legal Studies, o seu posicionamento determinante 

“defendeu a tese da existência de uma indeterminação intrínseca no discurso jurídico” 

(MACEDO JÚNIOR, 2013, pp. 32-33). 

Vou me concentrar nas obras de um autor que penso ser o mais representativo desses 

movimentos: Richard Posner. Posner é juiz de apelação do Sétimo Circuito, em Chicago, e 

professor da Faculdade de Direito da Universidade de Chicago, tem uma produção acadêmica 

muito vasta e tem ganhado cada vez mais popularidade nos Estados Unidos e no Brasil8. 

A obra de Posner é exemplar de uma gradual erosão da objetividade no direito. O autor 

demonstra ceticismo em relação ao direito, mas não quanto às ciências sociais de base empírica 

                                                           
7 Neste trabalho, utilizo os termos “análise econômica do direito”, “Law and Economics” e “Direito e Economia” 

(em maiúscula) como expressões sinônimas para referir-me à corrente de pensamento que associa a teoria 

econômica (principalmente a microeconomia) ao direito, como faz Richard Posner na sua primeira fase de 

pensamento (ver Capítulo 1). 
8 Cass Sunstein (2017), por ocasião da aposentadoria de Richard Posner como juiz federal, publicou um artigo em 

que considera o autor americano provavelmente o pensador do direito mais influente no mundo nos últimos 

cinquenta anos. Segundo Sunstein, a verdadeira revolução trazida por Posner tanto na prática, quanto na teoria se 

deu com a análise econômica do direito, já que, embora ele tenha tido importantes predecessores (Bentham, 

Calabresi, Coase), na era contemporânea ninguém chega perto de Posner em termos de influência no direito 

contemporâneo. Sunstein, ainda, nos informa que Posner escreveu mais de 3.300 votos como juiz federal em 

diversas áreas e que sempre advogou que devemos insistentemente ter como foco as consequências no mundo real 

das regras jurídicas. 
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ou matematizante, entre elas a economia (POSNER, 1999)9. Diante da impossibilidade de 

resolver questões práticas pelo direito, dada a fluidez e subjetividade dos conceitos jurídicos e, 

ao menos no direito privado, a natureza primordialmente econômica das relações – e mesmo 

quando não primordialmente econômicas, monetizáveis – a economia, com a objetividade dos 

seus métodos deveria entrar em jogo para a resolução das questões jurídicas10. Pelo menos nos 

seus primeiros artigos, “o critério para avaliar se os atos e as instituições são justas ou boas é a 

maximização de riqueza da sociedade” (SALAMA, 2008a, p. 5). 

A abordagem de Posner que farei neste trabalho tem como foco o que há de comum 

entre a sua teoria do direito ao longo de todos os seus períodos e a sua apropriação pelos juristas 

brasileiros: a descrença na objetividade do direito e a consequente apropriação de conceitos e 

métodos estranhos ao campo jurídico que, em última análise, pode levar (e tem levado) à 

arbitrariedade. 

Em sociedades dominadas pela lógica de mercado, parece mais natural que valores 

vistos como “sem valor econômico” – e aqui me permito a repetição do termo por efeitos 

estilísticos – passem a ser compreendidos como mercadoria: se antes, os Estados modernos, na 

sua ânsia classificatória, não concebiam suportar a existência de “homens desgovernados” e se 

os impérios modernos em expansão, querendo aumentar seus territórios não podiam conceber 

a existência de terras de ninguém, hoje os mercados modernos não toleram bem a ‘economia 

de não mercado’, conforme o afirma Zygmunt Bauman: 

 

Para os teóricos da economia de mercado, essa vida não conta – e portanto 

não existe. Para os praticantes da economia de mercado, ela constitui uma 

ofensa e um desafio – um espaço ainda não conquistado, um permanente 

convite à conquista, uma tarefa ainda não cumprida clamando por ação 

urgente (BAUMAN, 2004, p. 89)11. 

                                                           
9 Em seu The Problematics of Moral and Legal Theory, POSNER (1999, p. VIII) esclarece, quanto ao objeto da 

obra, que “[...] this book asks whether, when the methods of legal positivism fail to yield a satisfactory resolution 

of a legal issue, the law should take its bearings from philosophy or from science. And it answers, ‘from science’”. 
10 Essa concepção é geral entre os que integram o movimento do Law and Economics. Morton Horwitz (1980, p. 

905) destaca que “[f]or more than one hundred and fifty years, the slogan ‘law is a science’ has dominated 

American legal thought. The economic analysis of law is only the most recent claimant to draw upon the prestige 

of the natural sciences in the effort to create a system of legal thought that is objective, neutral, and apolitical. 

Law-and-economics emerges to fill the intellectual vacuum left by Legal Realism”. 
11 Anthony ATKINSON (2015) dá conta, neste sentido, de que alguns economistas entendem que a sua profissão 

nem mesmo deveria se preocupar com o tema da desigualdade: “Uma rápida olhada pelos manuais mais vendidos 

hoje em dia mostra que a estrutura permaneceu muito parecida com a do passado, sendo a discussão sobre 

desigualdade apartada dos capítulos centrais sobre produção e macroeconomia. Por exemplo, o livro Princípios de 

microeconomia, do professor de Harvard, Greg Mankiw, traz um excelente capítulo intitulado ‘Desigualdade de 

renda e pobreza’, embora esteja separado dos capítulos iniciais (e do concomitante Princípios de macroeconomia). 

Talvez mais significativo ainda seja o fato de que, quando ele compilou o livro em Essentials of Economics, o 

capítulo de desigualdade ficou de fora, e o critério para tanto foi, para citar o autor: ‘enfatizar o material que os 
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Essa descrença da racionalidade em relação às ciências humanas constitui, em outras 

palavras, um ceticismo quanto ao próprio método filosófico e dialético (nos termos clássicos da 

palavra, isto é, de pôr ideias à refutação e ver quais se sustentam) de se chegar à verdade, ou às 

“melhores respostas”. 

Para Posner, a filosofia moral já não tem papel a cumprir no direito (POSNER, 1998). 

Faz sentido que em uma sociedade fluida, em que o espaço público “deixa de desempenhar sua 

antiga função de lugar de encontro e diálogo sobre problemas privados e pressões públicas” 

(BAUMAN, 2001, p. 55), a racionalidade tipicamente filosófica esteja desacreditada, ou, ao 

contrário, que diante do ceticismo em relação ao método tipicamente filosófico, o espaço 

público tenha deixado de desempenhar a sua antiga função. Neste cenário, com a “vida moderna 

organizada em torno do consumo” (BAUMAN, 2001, p. 99), é compreensível que a economia 

tenha sido vista como ciência predestinada a salvar a filosofia moral e o direito de sua 

inescapável condição de relatividade e incerteza. 

Embora a eficiência seja um importante aspecto a ser considerado pelo jurista, 

especialmente tendo-se em vista a escassez de inúmeros bens em uma sociedade humana, ela 

não nos diz como esses bens devem ser divididos e qual o critério de racionalidade a pautar essa 

divisão, isto é, qual o critério de justiça que ficará a cargo do direito. Como decorrência da 

diferença das finalidades de cada um dos saberes, é compreensível que a teoria econômica se 

utilize de pressupostos individualistas que baseiem toda a sua metodologia, mas que nem 

sempre poderão ser assumidos pelo direito, que busca uma virtude dirigida necessariamente ao 

outro e é melhor compreendido tendo em vista um modelo de homem comunitário, que quer 

buscar, numa espécie de empreendimento social – a comunidade política – o bem comum, 

alicerçando tal empreendimento sobre valores que não precisam ser vistos do ponto de vista 

eficientista12. 

 

Por que um trabalho em filosofia do direito? 

 

Neste trabalho, mostro que há limites para a importação da teoria econômica para o 

direito e que o direito, ao contrário do que têm tentado demonstrar os pragmatistas e analistas 

                                                           
alunos deveriam achar e realmente acham interessante sobre o estudo de economia’. Aparentemente, a 

desigualdade não se qualifica” (ATKINSON, 2015, p. 38). 
12 Esses pressupostos individualistas repousam sobre uma concepção egoísta do homem, tal como a defendida 

por Thomas Hobbes (2006). 
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econômicos do direito, tem uma delimitação e que, portanto, conceitos trazidos de outros 

campos devem passar por um “filtro hermenêutico” a fim de que se possa justificar se “cabe” 

na sua própria delimitação, que não é estabelecida por mim ou pelo grupo de partidários da 

análise econômica do direito, mas pelo próprio mundo linguístico compartilhado por uma dada 

comunidade (também linguística). Trata-se, por assim dizer, de uma modesta tentativa de 

esclarecer que há diferentes regras constitutivas para cada um desses jogos de linguagem. 

É neste processo de elucidação das regras constitutivas dos “jogos de linguagem” e dos 

fatos institucionais que a filosofia tem um papel importante a desempenhar e é esta a tarefa que 

este trabalho se propõe a cumprir quando busca ajudar a desvendar alguns limites entre o 

raciocínio econômico e pragmático, de um lado, e o jurídico de outro.  

A tarefa da filosofia (e, no caso deste trabalho, da filosofia do direito) diferencia-se da 

desempenhada pela ciência propriamente dita, porque enquanto a ciência se preocupa com a 

construção de teorias que deem conta de prever e explicar eventos, podendo ser testadas pela 

experiência e apenas aproximar-se da verdade, a filosofia quer dissolver problemas por meio 

de um esclarecimento de sentido, que antecede a experiência e está pressuposta nos juízos 

verdadeiros e nos falsos (WITTGENSTEIN, 2014). Na filosofia, as descrições do uso das 

palavras são as explicações, uma vez que não pode ser uma hipótese que uma proposição que 

entendemos faça sentido: “No sentido em que a ciência explica fenômenos – isto é, por meio 

de hipóteses causais e inferências hipotético-dedutivas a partir de enunciados de leis e de 

condições iniciais – não há explicações em filosofia” (HACKER, 2000, p. 12). A filosofia 

esclarece o significado e distingue o que faz sentido daquilo que não faz. Na explicação de uma 

palavra ou conceito, deve-se abandonar a tentativa de buscar uma generalidade e apelar para 

“semelhanças familiares” na aplicação de um conceito em determinada comunidade linguística 

(KENNY, 2006). Cabe ao filósofo determinar o que não faz sentido em dado “jogo de 

linguagem”, revelar o nonsense, “[...] obter uma visão nítida da estrutura conceitual que está 

nos causando problemas, vale dizer, do estado de coisas que antecede a solução da contradição” 

(HACKER, 2000, p. 13), ainda que não promover inovações conceituais. Nos termos do próprio 

Wittgenstein (2014, p. 109): “A filosofia é uma luta contra o enfeitiçamento de nosso intelecto 

pelos meios de nossa linguagem”13.  

Se é assim, poderá perguntar o leitor, este trabalho, ao se propor a esclarecer a estrutura 

conceitual dos jogos de linguagem, pode parecer banal e, em última análise, toda a filosofia. 

Mas, embora este trabalho tenha uma pretensão modesta, penso que não seja banal e muito 

                                                           
13 Parágrafo 199 das Investigações Filosóficas. 
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menos a filosofia como disciplina. Embora o resultado da investigação filosófica deva ser 

simples, sua atividade é complicada porque os problemas gramaticais se conectam com os 

velhos hábitos de pensamento e os seres humanos estão envolvidos em imensas confusões 

gramaticais. A linguagem tem imensas redes de armadilhas a que todos estão sujeitos, 

ramificações com falsos caminhos e ao filósofo cabe, ao menos, pôr algumas placas para avisar 

do perigo (WITTGENSTEIN, 2005). 

A forma mais comum de nonsense filosófico não se dá quando uma palavra é usada fora 

de qualquer jogo de linguagem, mas quando ela é usada em um jogo de linguagem estranho ao 

que lhe seria apropriado – frequentemente o jogo de linguagem cuja gramática superficial 

erroneamente nos sugere (KENNY, 2006). É exatamente este tipo de confusão que percebo 

ocorrer pelos que entendem que a economia pode dar conta do direito ou que a teoria econômica 

pode entrar no “jogo de linguagem” do direito sem qualquer “filtro” prévio. Preciso revelar a 

gramática mais profunda do jogo de linguagem jurídico a ponto de podermos ver o que há de 

nonsense na pretensão dos posnerianos. 

 

O que este trabalho não pretende 

 

Tendo o trabalho esta pretensão modesta, quero dizer desde já o que ele não pretende. 

Ele não pretende, em primeiro lugar, ser uma espécie de manifesto por alguma forma não 

capitalista de sociedade. Pelo contrário, ele parte do pressuposto de que suas ideias se aplicam 

a uma sociedade que se quer inserir no contexto de uma organização político-econômica 

capitalista, democrática e liberal, como penso, o Brasil se propõe a ser. O leitor perceberá, 

apesar de não ser meu propósito principal discutir em profundidade nesses termos, que penso 

que o liberalismo igualitário, especialmente de base rawlsiana, encara da melhor forma a justiça 

– ao menos em termos procedimentais – nas sociedades. 

Em segundo lugar, ele não pretende discutir a fundo os modelos teóricos da teoria 

econômica, focando-se em algumas questões específicas como anuncio já nesta introdução e 

mais especificamente ao longo do texto, no início dos capítulos e das seções. Procuro ver o que 

há de comum entre a teoria de Richard Posner, autor que utilizo como paradigma e a sua 

apropriação no Brasil e, então, delimitar algumas características compartilhadas por eles que 

penso estarem equivocadas. Não é meu objetivo, portanto, criticar a teoria inteira de Richard 

Ponser, nem dos autores nacionais que apresento no segundo capítulo. Apresento tais 

características para demonstrar, de forma geral, o status quaestionis e não para assumir que 

todos os autores são meus adversários intelectuais na completude de suas obras. 
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Embora tenha em Richard Posner a minha delimitação, a fonte da minha preocupação 

não é especificamente a sua obra, mas as reverberações que uma determinada forma de pensar, 

que encontra ecos e fundamentos no seu pensamento e vêm tomando na prática jurídica 

ocidental – e, para o meu trabalho, principalmente a brasileira – e que tem negligenciado uma 

outra forma de pensar a política, a sociedade e o direito que vejo como melhor, mais proveitosa 

e, principalmente, mais coerente. Estou especialmente preocupado, aqui, com alguns conceitos 

que têm sido trazidos para o direito como se pudessem ser adotados sem adaptações e que, no 

entanto, “não encaixam” – se entendermos o direito conforme seu conceito tem sido moldado 

pela nossa tradição. Assim, pode-se dizer, trata-se de uma preocupação essencialmente 

metodológica. 

Em terceiro lugar, não me proponho a fazer uma análise pormenorizada das discussões 

específicas que o autor teve com outros autores, ou seus posicionamentos sobre questões morais 

e políticas particulares, como aborto, venda de órgãos, eleições nos Estados Unidos, muito 

famosas por seu embate direto, especialmente, com Ronald Dworkin14. Quando forem trazidos, 

esses temas servirão apenas de suporte ou ilustração à teoria que aqui pretendo delinear. De 

qualquer forma, procurei desenvolver as concepções que formulei sobre esses temas, a partir 

de muita reflexão e estudos desses debates, mas de forma menos apegada a autores específicos. 

Desenvolvi, aqui, minhas ideias de forma mais livre e as sustentei com obras que foram 

especialmente relevantes para a sua formulação ao longo do texto, seja em reconstruções diretas 

dos pensamentos de alguns autores, seja de forma oblíqua. Mesmo nesses últimos casos, 

especialmente quando não concordei com a tese sustentada por algum autor, mas ela teve um 

impacto grande sobre o desenvolvimento das minhas ideias, procurei sempre referenciá-lo em 

notas de rodapé. 

A obra de Posner é numerosa em todos os seus “períodos” e, por isso, selecionarei 

alguns pontos recorrentes e que entendo ressoar de forma mais contundente na dogmática e 

prática jurídica atuais, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil e que apresenta ecos em outros 

aclamados autores que abraçam essa “escola de pensamento”15. 

                                                           
14 Um panorama sobre os debates Posner-Dworkin pode ser encontrado em Ronaldo Porto Macedo Júnior (2013), 

Thais Nunes Arruda (2009) e Mercuro e Medema (2006). Para a primeira fase de Posner, a discussão centra-se 

principalmente em Posner (1973) e nos artigos compilados em Posner (1981) e Dworkin (1980a), Dworkin 

(1980b), estes dois últimos incorporados em Dworkin  (1985). Para o “Posner pragmático”, a discussão deu-se 

principalmente por Posner (1990) e Posner (1995) e os artigos reunidos em Dworkin (2006), embora uma primeira 

crítica ao pragmatismo jurídico em geral possa ser encontrada já em Dworkin (1986). 
15 Deixarei de tratar de ensaios e obras em que o tema da teoria do direito foi tratado de forma incidental ou 

secundária. Assim, no caso dos seus livros, ficam fora do escopo direto deste trabalho obras como Law and 

Literature (POSNER, 2009a), em que o autor faz paralelos entre direito e obras literárias, Sex and Reason 
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Espero poder dar alguma contribuição, ainda que pequena, a este debate que, penso, 

ainda tomará maiores proporções no Brasil. Espero, por fim, que a comunidade acadêmica e 

jurídica em geral encontre nessas primeiras ideias a oportunidade de refletir sobre temas que 

penso serem da maior importância para a consolidação de um Estado que se pretende 

verdadeiramente democrático e de direito – e, enfim, justo. 

 

Estrutura do trabalho 

 

 Para isto, estruturei este trabalho da seguinte forma. 

No primeiro capítulo, busco levar o leitor a conhecer as variações do pensamento de 

Richard Posner, o mais influente defensor de ideias da análise econômica do direito e do 

pragmatismo jurídico nos Estados Unidos e no Brasil. Ele serve como uma espécie de guia 

cronológico das obras do autor, situando o leitor em relação às suas posições quanto ao papel 

que a economia tem no direito e a possibilidade de objetividade no campo jurídico. 

No segundo capítulo, busco mostrar que é incorreta a pressuposição de que o 

pensamento de base posneriano não tenha se refletido no Brasil e, com isso, afirmo a relevância 

desta dissertação especificamente para o cenário nacional. Busco, com exemplos, demonstrar 

como as ideias sumariadas no primeiro capítulo têm sido apropriadas no cenário brasileiro na 

dogmática, na jurisprudência e na legiferação, fazendo já alguns comentários sobre os 

problemas das perspectivas apresentadas ao longo do texto. 

No terceiro capítulo, exploro alguns conceitos fundamentais da filosofia da linguagem 

e demonstro que a teoria do direito pragmática e da análise econômica do direito repetem os 

mesmos erros das teorias imperativistas e do naturalismo jurídico, já criticados por H. L. A. 

Hart e que pareciam há muito superados. Para isto, faço uma breve retomada histórica da 

superação daquelas teorias pela entrada da filosofia da linguagem no direito e exponho as 

críticas de Hart a Austin, que me parecem ser igualmente pertinentes aos movimentos que são 

meus objetos de crítica direta neste trabalho. 

 No quarto capítulo, exponho ao leitor as concepções filosóficas negligenciadas pelos 

pragmatistas e analistas econômicos do direito e demonstro como, a partir da perspectiva da 

filosofia da linguagem, há autonomia e objetividade no campo do direito e em que medida elas 

se dão. Recupero da tradição aristotélico-tomista os esclarecimentos sobre as finalidades que 

dão sentido às diferentes ciências e os diferentes métodos requeridos pelas diferentes 

                                                           
(POSNER, 1992) que se preocupa em analisar – principalmente a partir do ponto de vista econômico – a história, 

a teoria e a regulação da sexualidade. 
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disciplinas. Sustento que o que dá sentido ao direito, seu telos, é a justiça, que nem sempre 

coincide com a eficiência. Retomo os esclarecimentos feitos pela filosofia clássica sobre os 

tipos de justiça, o que as constitui e como elas devem ser entendidas. Defendo que o juiz deve 

sempre se pautar pelas regras escolhidas pela comunidade política, ainda que estas não sejam 

as mais eficientes, uma vez que embora a eficiência possa ser um, ela não é o único valor da 

moralidade comunitária. 

Por último, teço as minhas considerações finais. 
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1. VARIAÇÕES SOBRE UM TEMA: UM POSNER OU MUITOS 

POSNERS? 

 

1.1. As duas fases de Richard Posner 

 

Richard Posner começa um de seus textos, já na década de 1990, com uma frase forte: 

“Justiça é a palavra mais vaga da língua inglesa” (POSNER, 1997a, p. 1561)16. Esta 

desconfiança em relação à objetividade no campo jurídico e à autonomia do direito é uma 

constante de toda a sua obra.  

A obra de Posner pode ser dividida em duas fases. Na primeira fase, o autor argumenta 

que o direito deveria basear-se em um critério de eficiência, defendendo que a economia é o 

método por excelência para dar conta dos problemas jurídicos. Na segunda fase, em qualquer 

critério, desde que “funcione”. A eficiência passa a ser, então, um dos critérios a ser levados 

em conta, embora um dos mais importantes. Essa segunda fase costuma ser referida como a 

“guinada pragmática” do autor. 

O ceticismo em relação ao direito e aos seus métodos, que leva à negação da sua 

autonomia como forma de tornar possível o fazer jurídico, é o problema principal que permeia 

os adeptos do movimento da análise econômica do direito e do pragmatismo jurídico (sua 

segunda fase) e tem ganhado força entre os juristas, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil17. 

O objetivo deste capítulo é apresentar a teoria do direito que dá base às obras do autor, 

tanto as que compreendem a primeira, quanto as que compreendem a segunda fase. Diante de 

sua tão vasta bibliografia e das dificuldades que tive em encontrar uma sistematização de sua 

obra, procuro, aqui, percorrê-la de uma maneira sistemática, o que não encontrei em nenhum 

texto em língua portuguesa. Para isso, utilizo-me, principalmente, como partes deste capítulo, 

da sua obra editada em livros. Muitos desses livros constituem-se, na verdade, em uma reunião 

de artigos previamente publicados. Percorro, as obras que entendo serem as melhores sínteses 

da teoria do direito do autor – e que serão, afinal, os objetos mais imediatos deste trabalho: para 

o Posner da Análise Econômica do Direito, isto é, a primeira fase do autor, dois livros – 

Economic Analysis of Law (1973) e The Economics of Justice (1981).Para o Posner pragmático, 

a segunda fase, quatro livros, embora os dois primeiros sejam, a meu ver, os mais completos e 

                                                           
16 No original, em inglês: “‘Fairness’ is the vaguest word in the English language”. 
17 SALAMA (2012a) sistematizou a obra de Posner diferentemente, em três fases: (i) ascensão, em que a eficiência 

funcionava com método analítico; (ii) apogeu, que via a eficiência como critério ético; e (iii) queda, em que a 

eficiência se subordina ao pragmatismo. 
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representativos nesta fase: The Problems of Jurisprudence (1990), Overcoming Law (1995), 

The problematics of Moral and Legal Theory (1999) e Law, Pragmatism, and Democracy 

(2003).  

A seguir, apresentarei alguns dos principais conceitos do “primeiro Posner”, o que 

abraça a economia como “resposta certa” para os problemas que o direito não é (e nem poderia 

ser, segundo pensa) capaz de resolver. Além de seus inúmeros artigos, duas obras suas – como 

mencionei – são as principais representantes deste período, por se tratarem de grandes 

compilações de seu pensamento desta primeira fase como um todo: o seu livro Economic 

Analysis of Law, publicado pela primeira vez em 1973 e The Economics of Justice, de 1981, 

este último uma espécie de compilação de artigos revistos escritos principalmente na década de 

1970.  

Richard Posner é o autor mais difundido da análise econômica do direito, nos Estados 

Unidos e no Brasil e, por isso, olho para os problemas de que tratarei neste trabalho a partir da 

obra dele, os conceitos e ideias que podem aparecer de forma um pouco diferente aqui e ali em 

outros autores que tratam do tema fiquem mais bem delineados18.  

 

1.1.1. O Posner da Análise Econômica do Direito 

 

O “primeiro Posner” defende uma visão da economia como o método por excelência 

para dar soluções juridicamente válidas do ponto de vista do direito19. Há uma veemente 

negação do direito como disciplina autônoma que, diante das incertezas inerentes dos conceitos 

tradicionalmente utilizados pela teoria do direito (dentre eles, principalmente, o da justiça), 

deveria se valer de outros métodos – mais “científicos” – para a solução dos casos concretos, 

especialmente os difíceis. Quem daria o método para a resolução dessas questões seria a 

economia. O método econômico seria privilegiado dentre todos os possíveis, para a avaliação 

                                                           
18 Faço esta delimitação, inclusive, porque como aponta Ronaldo Macedo Júnior (2013, p. 226): “A relação entre 

a Análise Econômica do Direito e a teoria do direito não se estabelece num só registro ou dimensão. Aliás, como 

vem sendo cada vez mais acentuado na literatura que trata da AED, está muito longe de ser correto afirmar que há 

um acordo monolítico entre os diversos autores que se alinham nesta tradição ou movimento”. Gary Minda (1995), 

ao tratar dos movimentos jurídicos pós-modernos, especialmente no capítulo 5, esclarece algumas diferenças que 

podem ser encontradas entre grupos de autores deste grande movimento a que se denomina “análise econômica do 

direito”. Para uma análise esquemática dos movimentos e seus principais desenvolvimentos teóricos, ver a obra 

de Nicholas Mercuro e Steven Medema (2006). 
19 Esta primeira fase compreende, na divisão histórica de Bruno Salama (2012a), que tem o eficientismo como 

paradigma para sua classificação, às fases de (i) ascensão, em que a eficiência é defendida como critério analítico 

e (ii) apogeu, em que a eficiência passa a ser critério ético. 



26 
 

e valoração das ações humanas, dos bens e dos direitos20. Há, inclusive, a identificação do 

objetivo do direito com o ideal de eficiência, do ponto de vista de maximização de riqueza, não 

só de um ponto de vista descritivo, uma vez que, ao menos na common law, pode-se verificar 

uma tendência eficientista, mas também do ponto de vista prescritivo, já que não só o direito 

poderia ser descrito como tendente à eficiência, como também deveria guiar-se por ela. As 

respostas para os problemas jurídicos seriam corretas quando os bens e direitos na sociedade 

fossem alocados de acordo com quem está disposto a pagar mais por eles – o que coincidiria 

com o critério de “eficiência alocativa” da teoria econômica21. 

 

1.1.1.1. Economic Analysis of Law (1ª edição de 1973) 

 

Em Economic Analysis of Law (Análise Econômica do Direito), encontramos um breve 

histórico do movimento a que o autor denominou a “nova análise econômica do direito”. Posner 

considera que, embora até os anos 1960 a análise econômica do direito encontrasse eco em 

alguns artigos esparsos em algumas diferentes áreas do direito22, era quase plenamente 

identificado com o direito concorrencial (antitruste). O novo movimento (“new” law and 

economics), consistente na aplicação da economia ao sistema jurídico, tanto em campos típicos 

                                                           
20 Para Bruno Salama (2012a, p. 3), “[o] traço comum dos primeiros escritos de Posner foi um estudo dos incentivos 

criados pelas mais influentes interpretações e construções jurídicas da Common Law norte-americana. 
21 Do ponto de vista histórico, esta abordagem insere-se em um ambiente intelectual conservador tanto nos Estados 

Unidos quanto no Reino Unido, que culminou com a adoção de uma agenda política neoliberal pelo movimento 

que Eric Hobsbawm (1995) chama de “nova direita”, neste lado do Atlântico, pelo presidente Ronald Reagan, que 

governou o país de 1981 a 1989, e daquele lado, com o governo de Margareth Thatcher, de 1979 a 1990. Neste 

contexto, de descrédito da política de bem-estar social e do Estado interventor, a chamada Escola de Chicago, de 

que Posner fazia parte, passou a propor e sustentar uma agenda consistente na adoção de limites para a intervenção 

do Estado na vida dos cidadãos e, especialmente, no campo econômico, cabendo-lhe, neste aspecto, tão somente 

intervir para corrigir falhas de mercado. Para o direito, em particular, “[t]anto a redação das leis como a própria 

interpretação do direito deveriam ser guiadas por tal finalidade” (MACEDO JÚNIOR, 2013). Eric Hobsbawm 

(1995, p. 245) pondera, de maneira crítica a essa nova direita, que “[e]ncerrou-se um extenso período de governo 

centrista e moderadamente social-democrata, quando as políticas econômicas e sociais da Era de Ouro pareceram 

fracassar. Governos da direita ideológica, comprometidos com uma forma de egoísmo comercial e laissez-faire, 

chegaram ao poder em vários países por volta de 1980. Entre esses, Reagan e a confiante e temível sra. Thatcher 

na Grã-Bretanha (1979-90) eram os mais destacados. Para essa nova direita, o capitalismo assistencialista 

patrocinado pelo Estado das décadas de 1950 e 1960, não mais escorado, desde 1973, pelo sucesso econômico, 

sempre havia parecido uma subvariedade de socialismo (“a estrada para a servidão”), como a chamava o 

economista e ideólogo Von Hayek) da qual, em sua ótica, a URSS era o lógico produto final. A Guerra fria 

reaganista era dirigida não contra o “Império do Mal” no exterior, mas contra a lembrança de F. D. Roosevelt em 

casa: contra o Estado do Bem-estar social, e contra qualquer outro Estado interventor”. Para Ugo Matei (2011, p. 

458), o movimento do Law and Economics “não teria galgado um papel de dominância mundial se ele não tivesse 

sido impulsionado, começando nos anos Reagan, por uma plena agenda política e uma indústria real, capaz de 

inundar de dinheiro qualquer movimento que desse prestígio cultural à desregulamentação e qualquer outra política 

reacionária daquela época”. 
22 O autor cita, como exemplo, os trabalhos de Henry Simons no direito tributário, Henry Manne no direito das 

sociedades, Arnold Plant no direito da propriedade industrial, Robert Hale no direito dos contratos e Ronald Coase 

no “direito da energia” e direito público dos transportes (public utility and common carrier regulation) (POSNER, 

2011, pp. 29-31).. 
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de common law (direito dos contratos, da responsabilidade civil, da propriedade), como em 

campos regulados primordialmente por via legislativa própria (statutory law, como, por 

exemplo, direito ambiental, propriedade industrial, direito corporativo e financeiro), teria 

surgido nos início dos anos 1960 com a publicação de dois artigos: o primeiro artigo de Guido 

Calabresi (1961) sobre responsabilidade civil extracontratual (torts) e o artigo de Ronald Coase 

(1960) sobre custo social (POSNER, 2011). Na verdade, o livro não deu muito espaço às 

fundações filosóficas da análise econômica do direito23, tendo a pretensão de ser um livro-texto 

para estudantes de graduação em direito entenderem formas de analisar os diferentes campos 

jurídicos a partir da microeconomia. Neste primeiro momento, porém, é possível perceber que 

o autor entende a teoria econômica como espécie do utilitarismo benthamiano: “[o] utilitarismo 

de Bentham, no seu aspecto de ser uma teoria positiva do comportamento humano, é um outro 

nome para a teoria econômica. O prazer é valor e a dor é custo” (POSNER, 1973, p. 357)24. 

Menos de uma década depois, o esforço seria o de distanciar a economia do utilitarismo 

filosófico. Ronald Coase (1960), a quem o autor dá crédito de ser um dos principais 

inauguradores da “nova Análise Econômica do Direito”,  argumentou em The Problem of Social 

Cost (“O Problema do Custo Social”) defendia, contra a abordagem de Pigou25 que a 

distribuição inicial dos direitos não afeta a capacidade que o mercado tem de atingir um 

resultado eficiente, de modo que se os agentes econômicos privados puderem negociar sem 

custo a alocação de recursos (isto é, se não houver custos de transação), os envolvidos poderão 

resolver por si só o problema das externalidades. Em outras palavras, sendo zero o custo de 

transação (o que já é pressuposto pela teoria microeconômica), as negociações sempre levariam 

a uma solução maximizadora de riquezas. Por isso, qualquer intervenção estatal neste cenário 

seria completamente desnecessária (COASE, 1993)26.  

                                                           
23 Esta é também é a percepção de Klaus Mathis (2005), o que pode ser visto, especialmente no capítulo 8. 
24 Esta também foi a impressão de H. L. A. HART (1977, pp. 987-988): “But utilitarianism is quite explicitly 

acknowledged as the inspiration of the contemporary Chicago-bred school of the economic analysis of law, which 

now has a great hold upon American teaching of the law of torts”. 
25 Cf. Pigou (1932). 
26 Em um artigo posterior, Richard Coase esclarece que o artigo tinha sido escrito para economistas - e não juristas: 

“For me, ‘The Problem of Social Cost’ was an essay in economics. It was aimed at economists. What I wanted to 

do was to improve our analysis of the working of the economic system. Law came into the article because, in a 

regime of positive transaction costs, the character becomes one of the main factors determining the performance 

of the economy” (COASE, 1993, pp. 250-251). O autor, ainda, confessa que, naquele artigo ele apontou que juízes, 

muitas vezes, pareciam ter um entendimento melhor do problema econômico do que muitos economistas: “I 

pointed out that judges in their opinions often seemed to show a better understanding of the economic problem 

than did many economists even though their views were not always expressed in a very explicit fashion. I did this 

not to praise the judges but to shame economists. Richard Posner, who had been set on the right road through his 

contact with Aaron Director at Stanford and who then moved to Chicago, picked up what I had said about the 

judges and ran with it. I have never attempted to follow hum. For one thing, he runs much faster than I do. He 

also runs in somewhat a different direction. My interest is primarily in the economic system, although the 
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Para o que aqui particularmente me interessa no livro de Posner, é que ele sustenta que 

a economia é uma ferramenta poderosa na análise de uma grande gama de questões jurídicas e, 

no entanto, a maioria dos juristas têm dificuldade em conectar os princípios econômicos a 

problemas jurídicos complexos. A economia, para o autor, é a ciência da escolha racional em 

um mundo em que os recursos são limitados em relação às vontades humanas. O papel da 

economia é o de explorar as implicações de assumir-se que o homem é um maximizador 

racional dos seus fins e suas satisfações na vida (o autointeresse). O comportamento é racional 

quando se conforma aos modelos de escolha racional, não sendo importante, para isso, o estado 

de espírito de quem escolhe. Também é pressuposto da análise econômica que uma pessoa é 

maximizadora racional de utilidade em todas as áreas da vida – e não apenas nos negócios 

“econômicos”, isto é, não apenas quando compra e vende coisas nos mercados explícitos.  

O próprio Posner reconhece que os pressupostos da análise econômica não são realistas, 

mas para justificar o seu uso, argumenta que isto não invalida a teoria, mas é apenas uma pré-

condição dela – isto porque é, justamente, uma teoria – e não uma descrição. A validade do 

pressuposto, para o autor, estaria, então, baseada (i) no seu alto poder explicativo da realidade, 

pois a economia poderia explicar um grande número de fenômenos que ocorrem dentro ou fora 

do mercado; (ii) ainda mais importante, por passar no teste do poder preditivo, o que lhe confere 

caráter de teoria científica; (iii) a sua habilidade de subscrever (underwrite) intervenções 

efetivas no mundo da ação, já que muitas das intervenções feitas com base nela no campo da 

ação funcionaram bem – ainda que não todas (POSNER, 2011, pp. 20-21). Em suma, o autor, 

aqui, busca construir “uma teoria do direito importando uma teoria uma metodologia 

econômica”, retraduzindo-a “pelo viés de uma teoria econômica neoclássica” (MACEDO 

JÚNIOR, 2013, p. 230). 

 

1.1.1.2. The Economics of Justice (1981) 

 

A grande novidade de The Economics of Justice (“A Economia da Justiça”)27 de 1981, 

em relação à Economic Analysis of Law e os artigos anteriores, é a defesa da eficiência como 

critério normativo para o direito e as decisões judiciais É a primeira parte do livro que me 

interessa: nela, o autor defende, basicamente, dois argumentos, um normativo e um descritivo. 

                                                           
interrelationships between these two social systems leads to a considerable overlapping of interest. In the 

development of the economic analysis of the law or, as I would prefer to put it, of the legal system, Posner has 

clearly played a major role” (COASE, 1993, p. 251). 
27 Há tradução brasileira pela editora Martins Fontes: ver Posner (2010a). 
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O argumento normativo consiste na defesa da maximização de riqueza como critério ético para 

o direito. O argumento descritivo sustenta que a melhor maneira de explicar o common law é 

conceber os juízes como maximizadores do bem-estar econômico. Pode-se dizer que o autor 

desenvolve uma verdadeira teoria da justiça baseada na economia ou, nas palavras de Izhak 

Englard (1982, p. 1163) uma “teoria econômica da justiça” (“economic theory of justice”). 

Uma tal teoria eficientista da justiça pode ser vista, conforme argumenta Bruno Salama (2012a), 

portanto, como uma espécie de rearticulação das grandes  teorias da justiça de matiz 

contratualista dos anos 1970 nos Estados Unidos: A Theory of Justice, de John Rawls (1971), 

Anarchy, State, and Utopia, de Robert Nozick (1974) e The Limits of Liberty: between Anarchy 

and Leviathan, de James Buchanan (1975). 

Richard Posner argumenta que o princípio da maximização da riqueza incentiva e 

gratifica as “virtudes protestantes”, que se associam ao progresso econômico, bem como 

forneceria bases mais sólidas para uma teoria da justiça, tanto distributiva, como corretiva28. 

Para este Posner, a eficiência “caracteriza-se como um conceito de justiça adequado e imputável 

aos juízes, ao menos no que se refere à prestação da tutela jurisdicional no âmbito do sistema 

do common law” (POSNER, 2010a, p. 10).  

O autor se preocupa, diferentemente do que faz na primeira edição da obra anterior, em 

deixar claro seu distanciamento em relação ao utilitarismo clássico (benthamiano). A sua teoria 

não padeceria do problema da impossibilidade de medir a felicidade, a utilidade ou o bem-estar 

social, um dos principais problemas apontados no trabalho de Jeremy Bentham porque está 

totalmente baseada no conceito de riqueza. A riqueza está fundada no modo de transação 

voluntária presente nos mercados, implicando respeito às escolhas individuais, enquanto que o 

utilitarismo clássico poderia levar a invasões mais explícitas da liberdade individual em nome 

das felicidades ou das utilidades. O conceito básico que guiará a sua teoria, então, será o de 

maximização de riqueza.  

O autor defende a maximização de riqueza como conceito ético, isto é, deixa de lado a 

medida de bens intangíveis e passa a se preocupar com o valor possível de monetarização (ainda 

que hipotética) das coisas, o quanto as pessoas estão dispostas a pagar por aquilo e, se já é titular 

delas, quanto estariam dispostas a receber para abrir mão de tal monetarização. E não é preciso, 

segundo sustenta, que isso se dê nos mercados explícitos, mas também no que chama de 

mercados inexplícitos ou hipotéticos.  

                                                           
28 A primeira vez em que Posner defende o conceito de maximização de riqueza como um princípio ético através 

de artigos esparsos deu-se em 1979, com a publicação de Utilitarianism, Economics, and Legal Theory (POSNER, 

1979). 
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Numa situação inicial, a distribuição de direitos deveria dar-se a quem mais os 

valorizasse, e não aleatoriamente, de forma a evitarem-se os custos de transação de uma 

provável retificação. Num segundo momento, o papel do jurista, nesse cenário, então, seria o 

de verificar quem mais valoriza um bem ou um direito, transferindo-o a tal pessoa, da mesma 

forma que ocorreria numa transação de mercado explícito. Em suma: busca elaborar uma teoria 

moral que não se confunda com o utilitarismo clássico e que “afirme, como critério de 

julgamento da equidade de uma ação ou instituição, sua capacidade de maximizar a riqueza da 

sociedade” (POSNER, 2010a, p. 138), isto porque tal abordagem permitiria conciliar utilidade, 

liberdade e igualdade. 

 

1.1.2. O Posner pragmático 

 

Nesta segunda parte, tratarei dos livros pós-guinada pragmática de Richard Posner29. A 

partir da década de 1990, o autor norte-americano deixa de considerar as respostas econômicas 

como as respostas certas para os casos jurídicos. Passa, então, a entender que qualquer tipo de 

raciocínio prático que leve a soluções com consequências socialmente desejáveis seria válido 

para o direito e, consequentemente, como respostas aos casos concretos que surjam diante dos 

juízes. Já não haveria respostas certas, especialmente nos casos difíceis. Qualquer resposta 

“funcional” seria vista como resposta certa. Não é possível encontrar, porém, de forma clara na 

obra de Posner o que ele entende como “funcional”30.  

A economia continua a ter um papel relevante, como uma dentre tantas ferramentas na 

solução dos problemas juridicamente relevante, ao lado de outras, como o silogismo, o bom-

senso e as pesquisas comportamentais em geral. Como ciência comportamental, porém, tem o 

privilégio de ser o campo de saber mais capaz de prever as ações humanas e fornecer melhores 

alocações de bens e direitos. 

Do ponto de vista histórico, a teoria econômica do direito, desde a década de 1980 viu 

o surgimento de uma nova escola, formada principalmente por professores da Universidade de 

Yale, orientados para o estado regulatório moderno de bem-estar social. Esta escola de 

                                                           
29 Esta fase do autor, a que chamo de “pragmática”, corresponde, de acordo com a divisão histórica do autor 

proposta por Bruno SALAMA (2012a), à fase da queda do eficientismo na obra do autor: a eficiência passa a 

subordinar-se ao pragmatismo. 
30 Em seu livro sobre Richard Posner, William Domnarski (2016, p. 5) explica de modo sintético o que o autor 

entende por pragmatismo aplicado: “As applied, pragmatism looked to both the case at hand and the broader 

social interest to fashion a result no cabined by precedent that made the most sense for the various interests at 

issue. Its roots were in realism, in the social sciences, and in recognizing the judges are not observers but 

policymakers guided by interpretations of what legislators intended with their legislative handiwork”. 
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pensamento passou a ser denominada de “Escola de New Haven”, ou “Escola Reformista”. Esta 

nova escola procurava definir a justificação econômica para a ação pública, analisar as 

instituições políticas e burocráticas de forma realista e definir papéis úteis para os tribunais 

dentro desse sistema moderno de elaboração de políticas públicas (policymaking) (ROSE-

ACKERMAN, 1992). 

Não é correto, conforme demonstra Bruno Salama (2012a), dizer-se que houve uma 

quebra abrupta de pensamento na obra de Posner. O afastamento da defesa da maximização de 

riqueza como critério ético e a adoção de uma postura pragmática, nos termos aqui descritos, 

fizeram parte de um processo gradual. Após vários anos defendendo-se de críticas provenientes 

de juristas, economistas e filósofos morais, em 1985, o autor publicou um artigo que seria uma 

modesta reconsideração do ponto de vista expressado até então: Wealth Maximization 

Revisited. Nele, o autor sustenta que quer “meramente persuadi[r] que [a maximização de 

riqueza], é uma ética razoável, embora não demonstravelmente ou universalmente correta” 

(POSNER , 1985, p. 90)31. Neste primeiro momento, “seu argumento reforçava sua convicção 

de que a maximização da riqueza seria no mínimo tão protetiva dos direitos e liberdades 

individuais quanto os demais critérios defendidos pela tradição liberal” (SALAMA, 2012a, p. 

21). 

A “guinada pragmática” deu-se com a publicação de The Problems of Jurisprudence, 

em 1990. O autor passa a ver com “desconfiança os ideais de cientificidade e objetividade”, 

tendo caminhado “na direção de um neopragmatismo pós-moderno, claramente antiteórico” 

(MACEDO JÚNIOR, 2013, p. 237). Ela é que servirá de norte para as críticas que tecerei nos 

próximos capítulos32. O pragmatismo que Posner passa a defender, apesar de descender do 

pragmatismo filosófico, com ele não se confunde, tratando-se, na verdade de “uma espécie de 

‘praticalismo’; uma ‘arte’ de aplicar e formular o direito sem fundações filosóficas” 

(SALAMA, 2012a, p. 24). Ao juiz, assim, cabe apenas decidir de forma razoável, sopesando 

                                                           
31 No original, o trecho vem assim: “My goal is therefore quite modest. I do not seek to ‘convert’ anyone to wealth 

maximization. I merely want to persuade you that it is a reasonable, though not a demonstrably or a universally 

correct, ethic […]”. 
32 A teoria do direito pragmatista que delinearei aqui é aquela desenvolvida pelo autor, mas não é a única. Matthew 

Kramer (1996) nota, em sua resenha sobre Overcoming Law, neste sentido, que Richard Posner negligencia as 

diferenças entre os diferentes níveis de pragmatismo, do qual destaca três: (i) o pragmatismo metafísico ou 

filosófico, que seria uma posição relativista que nega que o conhecimento possa basear-se em fundamentos 

absoltos; (ii) o pragmatismo metodológico ou intelectual, que se trata de uma posição que atribui grande 

importância a um debate vivo e aberto sobre a flexibilidade nas ciências, humanidades e artes e (iii) o pragmatismo 

político, posição que atribui grande importância às liberdades civis e à tolerância, bem como à experimentação 

flexível nas discussões e instituições que dão forma aos arranjos das relações humanas. Essas três formas de 

pragmatismo não se implicam mutuamente, de forma que é possível, segundo Kramer, legitimamente adotar uma 

posição pragmática em um dos níveis rejeitar em outro. 
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“as prováveis consequências das diversas interpretações que o texto permite, mas a elas não 

deve se fiar cegamente. [...] A eficiência é então uma consideração; uma, dentre diversas outras” 

(SALAMA, 2012a, p. 24). 

 

1.1.2.1. The Problems of Jurisprudence (1990) 

 

Em seu The Problems of Jurisprudence (Problemas de Teoria do Direito)33, de 1990, o 

autor se mostra favorável a uma teoria do direito como atividade – a que, segundo acredita, 

fundamenta a teoria da previsão de Holmes – e é favorável ao behaviorismo e à ideia de que o 

objetivo do juiz é um resultado razoável, embora não demonstravelmente correto. O autor 

defende a receptividade da ciência pelo direito e a uma concepção do processo jurídico que seja 

funcional, impregnada de política, não legalista, naturalista e nem cética34.  

Quando trata do direito norte-americano, o autor sustenta que ele é, de fato, e deve ser 

pragmático e que a tomada de consciência disso pode aperfeiçoá-lo. Nesta obra, a vertente 

pragmática que Posner adota enfatiza as virtudes científicas, a imparcialidade e a seriedade na 

pesquisa, coloca o processo de investigação acima dos resultados das pesquisas, rejeita a 

metafísica, as distinções que não fazem diferença prática, vê com olhar duvidoso a descoberta 

de verdades objetivas em qualquer campo de pesquisa, não tem qualquer interesse em criar uma 

base filosófica para o pensamento e a ação, aprecia a experimentação e quer-se voltada para o 

futuro. As normas jurídicas têm de ser vistas em termos instrumentais; já que o direito tem o 

seu olhar voltado para o futuro, ele é servo das necessidades humanas. O juiz, aqui, é um 

verdadeiro criador do direito e não apenas um intérprete. O livro altera o ponto de vista anterior 

                                                           
33 Embora eu tenha preferido a tradução “teoria do direito” para o termo em inglês “jurisprudence”, o livro conta 

com tradução em português, pela editora Martins Fontes, que preferiu traduzir o título como Problemas de filosofia 

do direito. Ver POSNER (2007). 
34 Em seu artigo The Jurisprudence of Skepticism (“A teoria do direito do ceticismo”), de 1988, Posner já 

demonstra essa forma de ceticismo quanto ao método jurídico propriamente dito. Nele, o autor explora dois tipos 

de ceticismo jurídico: (i) o ceticismo sobre a possibilidade de se chegar demonstrativamente a respostas corretas a 

questões jurídicas difíceis e (ii) o ceticismo sobre a existência de um método jurídico analítico próprio que possa 

ser chamado de “raciocínio jurídico” (legal reasoning). O autor se declara mais cético sobre o raciocínio jurídico 

do que sobre a determinação de resultados jurídicos, embora reconheça que ambas as formas de ceticismo estejam 

proximamente relacionadas. Embora acredite que a maior parte das questões jurídicas possa ser respondida 

silogisticamente, isto é, aplicando-se uma regra geral a casos particulares em uma configuração em que o 

significado, a aplicabilidade e a validade da regra estejam claros, uma significativa parte das disputas judiciais não 

podem ser resolvidas assim, nem por outros métodos que pudessem ser emprestados, por exemplo, da lógica, 

matemática ou da ciência empírica. Há uma área de indeterminação que, segundo o autor, o juiz deve preencher 

com uma decisão razoável e não deve ser mais pretensioso do que isto. Se há duas ou mais respostas razoáveis, o 

juiz deve escolher qualquer uma delas. Em suma, o autor diz defender, neste artigo, uma abordagem 

moderadamente cética ao direito e ao ato de julgar, argumentando que as respostas às questões jurídicas difíceis 

dependerão dos julgamentos sobre as políticas públicas, as preferências políticas e os valores éticos dos juízes ou 

da opinião pública dominante que age sobre os juízes, antes que em um raciocínio jurídico considerado como algo 

distinto da política, dos valores ou da opinião pública (POSNER, 1988). 
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do autor ao defender um papel significativo para a justiça corretiva e ao insistir na atribuição 

de um papel apenas limitado à maximização de riqueza. O autor considera que a maioria das 

questões jurídicas é resolvida silogisticamente (POSNER, 1990). 

Para este Posner, o juiz não tem sempre o dever de jogar conforme as regras: as regras 

constitutivas do direito são menos imperativas do que nos jogos35. Isto porque haveria uma 

diferença importante, neste sentido, entre, de um lado, direito e ciência e, de outro, a função das 

regras de um jogo. O direito e a ciência se preocupariam com os resultados certos. As regras 

de um jogo consistiriam em fornecer uma estrutura para se comparar e avaliar o desempenho 

do adversário no jogo. Ao contrário da ciência, porém, o direito não se preocupa somente com 

a obtenção do resultado certo, mas também com a estabilidade, que frequentemente fará 

sacrificar a justiça material (POSNER, 1990). Nesta nova abordagem, Posner não descarta 

totalmente o papel da maximização de riqueza no direito. O papel que o conceito passa a ter 

aqui é o de guia para o julgamento, um guia especialmente importante já que é também “um 

valor social genuíno, e o único que os juízes têm condições favoráveis de promover” (POSNER, 

2007, p. 484), porque lhes dá chave para uma descrição exata do que lhes cabe fazer e, também, 

o referencial perfeito para a crítica e a reformulação. 

A abordagem econômica, em geral, tem o papel duplo de reformulação do direito em 

termos simples e coerentes e a aplicação com maior objetividade, bem como fornece a melhor 

possibilidade de predizer os resultados das demandas judiciais. Este Posner já não se preocupa 

seriamente em definir os limites entre direito e economia, ou mesmo em definir qualquer coisa, 

porque se diz contrário ao essencialismo. Afirma que “[...] ‘economia’, como ‘direito’ (ou 

‘filosofia, ou ‘democracia, ou ‘religião’) não tem nem intensão nem extensão fixa; isto é, não 

pode ser definida, nem enumerado o complexo conjunto de coisas ao qual ela se aplica” 

(POSNER, 2007, p. 494): o direito e a sua teoria precisariam adotar uma abordagem pragmática, 

cujo objetivo é o de “afastar a discussão das questões semânticas e metafísicas e aproximá-la 

das questões factuais e empíricas” (POSNER, 2007, p. 520).  

O direito deve ser compreendido em termos comportamentais, behavioristas, jamais 

podendo ser descrito como um conjunto de conceitos. É mais bem descrito, ainda que não 

totalmente “[...] como a atividade de profissionais habilitados que chamamos de juízes, que têm 

o alcance de sua habilitação circunscrita somente pelos difusos limites externos do decoro 

profissional e do consenso moral” (POSNER, 2007, p. 610). Esses atores (os juízes) “[...] criam 

em vez de descobrirem o direito, e usam como insumos tanto as regras formuladas por 

                                                           
35 Sobre o conceito de “regras constitutivas”, ver capítulo 3 deste trabalho. 
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legisladores e tribunais anteriores (‘direito positivo’) quanto suas próprias preferências éticas 

sobre políticas públicas” (POSNER, 2007, p. 611). 

O conceito de direito formulado nesta obra, em suma, (i) sustenta que nada há que se 

possa denominar “raciocínio jurídico”, uma vez que os juristas utilizam-se tanto de lógica 

simples, como também de raciocínios práticos corriqueiros, utilizados por todos nós no 

quotidiano; (ii) a justificação, ou seja, a demonstração de que uma decisão jurídica é correta é 

frequentemente impossível36; (iii) os casos jurídicos difíceis raramente podem ser decididos 

objetivamente se entendermos objetividade como algo além do que podemos considerar 

razoável; (iv) as grandes mudanças no direito acontecem, muitas vezes, como resultado de um 

processo não racional; (v) o direito é uma atividade e não um grupo de conceitos, sendo 

impossível determinar o que pode ou não ser considerado um argumento em direito a priori37; 

(vi) não cabe falar em direito interpretativo em qualquer sentido útil, porque como a 

interpretação não é um processo lógico, não há interpretações logicamente corretas; (vii) não 

existem conceitos abrangentes de justiça que possam ser apropriados pelo sistema jurídico para 

dar rumo à sua atividade38; (viii) o direito é funcional, não é expressivo ou simbólico, seja na 

aspiração, seja de fato, de forma que nas áreas em que a função social consiste na alocação 

eficiente de recursos, o direito segue o exemplo da economia, não devendo e nem de fato se 

interessando na alma ou na mente, já que adotou um conceito behaviorista da atividade humana 

(POSNER, 2007, pp. 613-615). Neste cenário, o autor considera que não cabe ao jurista 

pragmatista o interesse na verdade, mas apenas “[...] na crença justificada pela necessidade 

social” (POSNER, 2007, p. 620). Ser pragmático é perceber as limitações da razão, ter 

consciência do particularismo (inclusive territorial) dos conhecimentos, abandonar a tendência 

                                                           
36 E isto seria “[...] em parte porque muitos métodos de razão prática são desarticulados (por exemplo, o 

conhecimento tácito), em parte porque o ‘prejulgamento’ em si, no sentido de resistência aos argumentos racionais 

que contradizem antecedentes fortes, é racional, em parte porque há pouco feedback no processo jurídico (isto é, 

as consequências da decisão judicial são em grande parte desconhecidas)” (POSNER, 2007, pp. 613-614). 
37 E o direito natural tampouco se prestaria a isto, segundo Posner, porque a sua importância moderna “não implica 

concebê-lo como um corpus de normas objetivas que sancionam o direito positivo, mas como uma fonte dos 

argumentos éticos e políticos que os juízes usam para contestar, mudar ou elaborar o direito positivo – em outras 

palavras, para produzir um novo direito positivo. Não há ‘reais’ morais (pelo menos, nenhum disponível para se 

decidirem os casos jurídicos complicados), assim como não existe um corpus de direito positivo que de algum 

modo preexista às decisões judiciais que se aplicam e, ao longo do processo, confirmam, modificam ampliam e 

rejeitam os comandos ‘do soberano’. A linha que separa direito positivo do direito natural deixou de ser 

interessante ou importante, e os próprios conceitos são insípidos” (POSNER, 2007, pp. 614-615). 
38 Aqui, o autor faz uma ressalva: “A justiça corretiva e a maximização de riqueza têm esferas de aplicabilidade 

importantes, porém limitadas; a primeira reflete o resíduo de pensamento vingativo que há no direito e na 

sociedade, e a segunda reflete a persistência do espírito utilitarista, instrumentalista e pragmático na sociedade 

norte-americana. A justiça distributiva parece bastante inútil, porém, e ainda está por provar que as perspectivas 

literárias, feministas ou comunitaristas tenham boas contribuições – tanto novas quanto úteis – a dar à atividade 

jurídica. O prudencialismo de um Burke tem valor cautelar em direito, mas talvez não vá além disso” (POSNER, 

2007, p. 615) 
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de olhar retrospectivamente e adotar o olhar prospectivo, aceitar a impossibilidade de alcançar 

a verdade e de manter-se abertos para diferentes métodos de investigação, mas, sobretudo, 

compreender as ações sociais “[...] como instrumentos a serviço de objetivos humanos tidos em 

alto apreço e não como fins em si mesmos” (POSNER, 2007, pp. 621-622). Essa posição 

pragmática do direito, mais profundamente desenvolvida nesta obra, continuou a ser sustentada 

nos seus livros mais recentes.  

 

1.1.2.2. Overcoming Law (1995) 

 

Posner pretende que Overcoming Law (“Superando o Direito”)39, de 1995 seja uma obra 

de e sobre teoria do direito. Neste livro, o autor continua a assumir uma postura pragmática, ao 

dizer que não acredita que o economista detenha todas as chaves da teoria jurídica, mas explicita 

que, segundo pensa, a economia é uma de três chaves, sendo as outas duas o pragmatismo 

despojado dos excessos do pós-modernismo e o liberalismo da tradição clássica, que tem John 

Stuart Mill como porta-voz. Essas três chaves conviveriam em harmonia. Assim como em 

Problems of Jurisprudence, aqui também, o autor sustenta que o direito deveria adotar uma 

postura pragmática diante da realidade e das dificuldades, isto é, uma abordagem instrumental 

e prática, interessada pelo que é útil do ponto de vista funcional (em outras palavras, pelo que 

funciona), voltada para frente, para o progresso. Isto seria possível, segundo defende, por meio 

do cálculo das ações humanas, com uma ênfase nas consequências, utilizando-se um método 

empírico e conservando um ceticismo diante de qualquer afirmação sobre a verdade das coisas. 

O pragmático rejeita o dogmatismo e é antimetafísico. Vê todas as teorias científicas como 

ferramentas que nos auxiliam a explicar e prever e, consequentemente, entender e controlar os 

ambientes físico e social. 

O pragmatismo é um antídoto para o formalismo. Este último acredita que se podem 

solucionar questões de direito através da utilização de conceitos e sua relação, de forma 

antiempírica, o que, segundo Posner argumenta, é insustentável. O pragmatista, adota 

corretamente uma ênfase empírica desde o início da análise da questão jurídica, recorrendo aos 

conceitos apenas na medida em que eles servem às necessidades humanas. No trabalho de 

interpretar textos de lei, os pragmatistas “perguntarão qual das resoluções possíveis tem as 

melhores consequências, considerando-se tudo aquilo que é ou deveria ser do interesse dos 

juristas [...]” (POSNER, 2009b, pp. 422-423) Neste cenário, a economia ainda continua a ter 

                                                           
39 Há tradução em português pela editora Martins Fontes, intitulada Para Além do Direito. Ver POSNER (2009b). 
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um papel essencial, porque funciona como uma ferramenta de investigação científica útil, por 

ser capaz de fornecer um aparato teórico elaborado para de modelos de comportamento 

humano. Com isso, possibilitaria a previsão e o controle das ações humanas. 

 

1.1.2.3. The Problematics of Moral and Legal Theory (1999) 

 

A teoria geral do direito de The Problematics of Moral and Legal Theory (“A 

Problemática da Teoria Moral e Jurídica”), de 199940, é, essencialmente, a mesma das duas 

obras anteriores. Posner insiste que quando os métodos do positivismo jurídico não são capazes 

de resolver satisfatoriamente uma questão jurídica, o direito deve se orientar pela ciência social 

e pelo senso comum, mas não pela filosofia. A filosofia moral não teria nada a oferecer aos 

juristas no que se refere à atividade judicial ou à formulação de doutrinas jusfilosóficas ou 

jurídicas. Além disso, teria pouquíssimo a oferecer a qualquer pessoa engajada em uma tarefa 

normativa qualquer que não fosse o direito. A teoria moral, a jusfilosofia e a teoria 

constitucional são, a seu ver, impotentes para a resolução de questões jurídicas concretas, 

meramente locais (e não universais). Aqui, o autor continua a ver a economia como um dos 

instrumentos a serviço da resolução das questões jurídicas, sendo de especial relevância porque 

ajuda a prever, compreender e, em pequena medida, controlar nosso ambiente físico e social, 

na medida em que produzem um conhecimento que afeta a realidade (POSNER , 1999). 

 

1.1.2.4. Law, Pragmatism, and Democracy (2003) 

 

Em Law, Pragmatism, and Democracy (Direito, Pragmatismo e Democracia)41, de 

2003, Posner defende o que chama de uma “teoria de liberalismo pragmático” que, com seu 

entendimento da natureza humana livre de ilusões e o ceticismo sobre o efeito de 

constrangimento de teorias morais, jurídicas e políticas sobre as ações de funcionários públicos 

(officials), enfatiza os constrangimentos institucionais e materiais da tomada de decisão por 

funcionários públicos em uma democracia. O pragmatismo, na visão deste Posner, continua 

sendo a melhor descrição do ethos judicial norte-americano, bem como o melhor guia para a 

melhora do desempenho judicial. Não se pode, segundo ele argumenta, estabelecer a verdade 

de proposições metafísicas a priori e, tampouco, empiricamente. Aliás, nem a lógica nem 

qualquer protocolo empírico garante a verdade, sendo até mesmo o conhecimento científico 

                                                           
40 Há tradução em português pela editora Martins Fontes. Ver POSNER (2012). 
41 Há tradução em português pela editora Forense. Ver POSNER (2010b). 
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falível. Para o pragmático, os conceitos de verdadeiro ou falso devem ser substituídos por 

“suficientemente verdadeiro” se as consequências que preveem ou implicam de fato ocorrem. 

Assim, a proposição “está chovendo” é verdadeira, por exemplo, se eu me molho quando saio 

a céu aberto sem um guarda-chuva ou uma capa de chuva. Em resumo, este pragmatismo é, 

segundo defende, a melhor teoria positiva e normativa do papel judicial (POSNER, 2003).  

 

1.2. Posner na Balança 

 

 Neste primeiro capítulo percorri as principais obras de Richard Posner e tomei como 

foco as suas considerações sobre o conceito e a natureza do direito e do raciocínio jurídico. 

Demonstrei que é possível dividir o pensamento do autor em dois grandes períodos. Um 

primeiro, em que o autor acredita que a teoria econômica tem as respostas que o direito não tem 

e, por isso, precisaria recorrer a ela para a solução dos seus problemas. É neste sentido a sua 

defesa de que não há autonomia no direito. Essa defesa não leva em consideração aspectos 

importantes da linguagem humana. Presume que, por ter objetos não moleculares, os saberes 

correspondentes ao direito e à economia não têm qualquer delimitação, podendo fundir-se e 

confundir-se. Essa visão nem é útil nem descreve bem a forma como pensamos e estruturamos 

o mundo. Os conceitos com que lidam o direito e a economia, as perspectivas, os pressupostos 

e as finalidades são diferentes. 

Num segundo período, o autor afilia-se ao que chama pragmatismo, que seria melhor 

descrito como um “praticalismo”, em que as respostas a ser dadas pelo direito seriam quaisquer 

umas que “funcionassem”. No entanto, mesmo neste segundo período, a economia joga um 

papel muito importante – senão o mais importante – visto que continua sendo, aos olhos do 

autor, a melhor ciência para de analisar e prever o comportamento humano. O autor busca 

afastar toda teoria e metafísica do campo do direito, mas não percebe que são inafastáveis. A 

própria resposta à pergunta “o que, então, funciona?” dependerá de uma teoria sobre o assunto. 

Neste sentido, a prática, seja do jurista, seja do economista, é um desdobramento de uma 

elaboração mental presente, na maior parte das vezes, de forma virtual – mas não menos real – 

no “mundo linguístico” de uma comunidade de pessoas. Para definir o que é justo, o que é 

eficiente, como funcionam as externalidades, quais devem ser aceitas, o operador do direito 

inescapavelmente terá de recorrer a normas que constituem e regram essas práticas e, neste 

sentido, dependerá de uma teoria. 
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 É verdade que apesar de as obras de Richard Posner poderem ser apropriadas por 

quaisquer tradições jurídicas, especialmente em vista da elasticidade de sua compreensão do 

direito, o autor não escreveu para um público universal. Ao contrário, ele teve a preocupação 

de dizer que, como descrição, a tendência eficientista podia ser verificada no contexto da 

common law e, mais especificamente, do direito norte-americano42. Ele é, porém, o principal 

autor citado e utilizado pelos divulgadores da análise econômica do direito e do pragmatismo 

jurídico em outros países e, entre eles, o Brasil. Isso torna tudo ainda mais problemático em 

nosso cenário. Porque se, para Posner, o common law pode ser descrito como eficientista a 

partir de uma visão de como os juízes “legislam” ao longo do tempo, nem isso podemos supor 

aqui. Prescindiríamos, para dizer o mínimo, de uma análise da própria legislação para podermos 

tirar alguma conclusão semelhante. E de qualquer forma, mesmo que isso se verificasse, 

conforme mostrarei nos próximos capítulos, seria insuficiente para dizer que o campo do direito 

passa, então, a ser regido por um ideal puramente eficientista. 

  

                                                           
42 Utilizo  “norte-americano”, neste trabalho, para me referir a “dos Estados Unidos” ou “estadunidense”. A escolha 

deste termo deve-se exclusivamente à minha preocupação de desenvolver o trabalho em uma linguagem mais 

fluida, mais próxima da que utilizamos no dia-a-dia, mais livre de preciosismos e tecnicismos. 
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2. POSNER E O PENSAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

Nos capítulos anteriores, busquei mostrar que as fases de pensamento de Richard Posner 

podem ser vistas como representantes de uma gradual erosão da confiança no raciocínio 

jurídico. Em um primeiro momento, Posner procurou as respostas que não poderiam ser dadas 

pelas ferramentas de que dispunha tradicionalmente o direito na economia; num segundo 

momento, em qualquer ferramenta que pudesse fornecer uma solução razoável, tendo em vista 

as consequências e preocupando-se pouco ou nada com o passado. Até aqui, ilustrei este 

movimento, principalmente, no cenário da teoria do direito norte-americano. Este capítulo visa 

a responder às seguintes questões: faz sentido (ou, em outras palavras, é relevante) perceber as 

limitações presentes no pensamento da análise econômica do direito e do pragmatismo jurídico 

no cenário brasileiro? Há alguma base teórica comum entre o pensamento de Posner e a 

recepção dos movimentos do pragmatismo jurídico e da análise econômica do direito? A partir 

da investigação do que há de comum entre eles, passarei a refletir sobre as implicações teóricas 

da sua adoção para a prática jurídica, principalmente para a prática jurídica brasileira. Isto 

porque acredito que, também no Brasil, o raciocínio propriamente jurídico está desacreditado e 

há motivos suficientes para nos precavermos da ilusão e das consequências indesejáveis a que 

o raciocínio econômico ou pragmático possa levar.  

 Existe um pensamento comum entre os juristas brasileiros de que o movimento da 

análise econômica do direito não tem particular relevância no país, porque não teria encontrado 

terreno fértil na prática do direito brasileiro, o que poderia tornar desnecessário ou pouco 

relevante um trabalho como este. Entre outros motivos, o movimento seria uma singularidade 

americana, os juristas brasileiros não teriam capacidades matemáticas e econômicas, haveria 

barreiras linguísticas, um ranço tradicionalista no ensino jurídico e uma dominação marxista do 

pensamento nas faculdades de economia (PARGENDLER; SALAMA, 2014)43. Luciano 

Timm, um dos partidários da análise econômica do direito no Brasil, em entrevista que deu a 

Kalleo Coura (2017, p. 7), chegou a afirmar que o movimento não se desenvolveu no país 

                                                           
43 Aqui listei somente os argumentos que considero mais relevantes para o cenário brasileiro. No seu artigo, 

Mariana Pargendler e Bruno Salama (2014, p. 441) tratam das razões comumente apontadas para uma aparente 

incompatibilidade entre a análise econômica do direito e o mundo da civil law (não particularmente o Brasil): “The 

catalog of potential culprits includes the alleged singularity of American ideology, divergent ‘attitudes toward 

legal science’ and practice in the civilian world, the lack of mathematical skill among civilian legal scholars, 

language barriers and the ‘inertia of traditional legal education, the comparatively greater power of U.S. courts, 

the different incentives presented to law professor, the degree of protectionism within the legal profession, 

misconceptions about the comparative method, the influence of legal realism, other cultural differences, and even 

Marxist domination of economics faculties”. 



40 
 

porque encontrou aqui um predador ideológico que não encontrou nos Estados Unidos: a 

proteção dos fracos e oprimidos, a rejeição do pragmatismo, efeitos do “‘perfeito idiota latino-

americano’, socialista e protetor dos fracos e oprimidos”. 

 Entendo ser equivocado sustentar-se que a análise econômica do direito não tem apelo 

na prática e na teoria jurídica no Brasil. Ao contrário, penso que é justamente por estar cada vez 

mais presente na Academia e na prática jurídica que é preciso um refinamento intelectual sobre 

a função que legitimamente pode desempenhar em nosso sistema jurídico.  

É por isto que vou demonstrar, ao contrário do pensamento vulgar, que o pensamento 

econômico – mais especificamente, por meio do ferramental da microeconomia – cada vez mais 

figura como parte do cenário jurídico brasileiro, de forma a  explicitar como isso tem se dado, 

por quais meios e quais os principais debates já existentes na literatura nacional. Feito isto, 

poderei, então, sugerir alguns cuidados que o jurista deve ter com uma possível “colonização” 

do direito pelo ideal da eficiência econômica, demonstrando muitas vezes a insuficiência desse 

pensamento para algumas questões que entendo serem particularmente relevantes do ponto de 

vista da teoria do direito e que parecem ter sido negligenciadas no debate nacional. O meu 

receio é a adoção irrefletida do movimento no país, sem o esclarecimento conceitual necessário 

por parte dos juristas que o adotam, o que, a meu ver, e conforme pretendo demonstrar ao longo 

deste trabalho, pode levar – e tem levado – a consequências desastrosas para bom desempenho 

do “jogo jurídico” – e, em particular, para o jogo jurídico brasileiro. 

 Vejamos o argumento de Luciano Timm, que apresentei há pouco, segundo o qual o 

movimento da análise econômica do direito teria encontrado um predador ideológico na 

América Latina, inexistente nos Estados Unidos, a rejeição do pensamento pragmatista em 

favor de uma agenda socialista, protetora dos fracos e oprimidos. Acredito que pensar assim é 

ter uma visão muito simplista do fenômeno por dois motivos. Em primeiro lugar, porque não 

se pode dizer que não havia ou não tem havido um “predador ideológico” nos Estados Unidos, 

se entendermos a expressão como ausência de concepções do direito contrárias ao que sustenta 

a análise econômica do direito. Dizer isto é desconsiderar o papel de autores que já compunham 

ou viriam a compor importantes escolas político-filosóficas e jurídicas fortemente críticas de 

uma perspectiva utilitária ou defensores da autonomia do direito, entre estes, a defesa, por 

exemplo, de um direito legitimado por neutralidade e procedimentos judiciais próprios do 

campo jurídico e aptos a criar estabilidade, principalmente, do ponto de vista dos sujeitos do 

direito. Entre os teóricos do direito que desenvolveram esse tipo de argumentos estão Lon L. 
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Fuller e os demais adeptos do Legal Process Movement44 e mesmo os movimento dos direitos 

civis na década de 1960. Na filosofia política, a principal alternativa ao pensamento utilitário 

foi desenvolvida por John Rawls, cuja teoria da justiça tem imensa repercussão até os dias de 

hoje45. Também não se pode assumir generalizadamente que, no Brasil, domine o pensamento 

protetor dos fracos e oprimidos – principalmente sem que sejam apresentadas evidências aptas 

a sustentar isto46. Se, ao final dos anos cinquenta do século XX, o utilitarismo e os movimentos 

de base utilitaristas – na filosofia moral e no direito – tinham-se tornado as correntes mais 

influentes de pensamento no cenário norte-americano, já a partir dos anos sessenta começou a 

haver, principalmente entre os filósofos políticos, muitas reações, principalmente a partir do 

surgimento das teorias contratualistas da justiça, que têm em Rawls o seu principal expoente 

(SPECTOR, 2003). 

Se o legislador brasileiro, diante das imensas desigualdades sociais que caracterizam o 

país, tem buscado formas de compensação ou de interpretação favorável aos que estão em 

desvantagem, os partícipes do direito e, entre eles os juízes, ao praticarem o jogo de linguagem47 

estabelecido, têm de jogá-lo de acordo com essas regras, que passam a constituir o próprio jogo, 

ainda que tenham concepções diversas do ponto de vista privado.  

Aliás, com a positivação de diversos direitos prestacionais pela Constituição de 1988, o 

pensamento econômico passou a ser requerido pelos operadores do direito, o que se traduz, por 

exemplo, nas frequentes considerações sobre a limitação de recursos: o debate entre o “mínimo 

existencial” e a “reserva do possível” é frequente nos tribunais brasileiros48. Talvez o que o 

                                                           
44 Esta concepção do direito pode ser verificada, principalmente em Lon Fuller (1969). Outros adeptos do 

movimento são Albert M. Sacks, Henry M. Hart e Herbert Wechsler. Para um breve histórico, ver Nicholas 

Mercuro (2009). 
45 A principal obra de John Rawls, A Theory of Justice, foi publicada também na década do amadurecimento do 

movimento do Law and Economics, no início da década de 1970 – ver John Rawls (1971). A este tipo de 

concepção, que defende as liberdades econômicas e de mercado, considerando, portanto, as pessoas responsáveis 

por suas escolhas, mas que defende que haja limites ao mercado quando ele penaliza as pessoas por razões que 

não sejam as suas escolhas, em favorecimento de uma economia mista e de um Estado de bem-estar social a fim 

de alcançar as exigências da própria igualdade, Will Kymlicka denomina igualdade liberal (KYMLICKA, 2006). 

Mais tarde, este ponto de vista passará a ser defendido também por Ronald Dworkin. 
46 Neste sentido, ver Dell’Orto e Carvalho (2007), para quem a justiça não pode servir nem de Robin Hood nem 

paroquialmente, cabendo aos juízes o papel de pacificadores das relações sociais sem comprometerem-se com 

pobres, poderosos, ricos ou destituídos de influência econômica ou política. 
47 Sobre a expressão “jogo de linguagem” e sua variedade, ver Wittgenstein (2014), especialmente o parágrafo 23. 
48 Para André de Carvalho Ramos (2017), “[a] maior controvérsia envolvendo os direitos sociais está na busca de 

sua efetivação, que pode esbarrar em argumentos referentes à falta de recursos disponíveis, que limitaria a 

realização desses direitos a uma “reserva do possível”, servindo esta “... um argumento contrário à intervenção do 

Poder Judiciário na luta pela implementação dos direitos sociais. Grosso modo, afirma-se que os recursos públicos 

não são ilimitados e, assim, a decisão de alocação desses recursos finitos deve caber, em uma sociedade 

democrática, ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo, nas suas interações que desembocam na aprovação do 

orçamento público. Caso o Judiciário interferisse, a separação das funções do poder estaria abalada” (RAMOS, 

2017, p. 67). Sobre o mínimo existencial, o autor esclarece: “Na mesma linha, há aqueles que defendem que o 

núcleo essencial do princípio da dignidade da pessoa humana é composto pelo mínimo existencial, que consiste 
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autor quisesse dizer, com mais acerto, é que o pensamento econômico que concorda com a sua 

ideologia político-econômica não tenha tido tanto impacto no país, mas é um erro assumir, em 

primeiro lugar, que só exista uma teoria econômica que leve aos mesmos resultados - talvez 

aqueles imaginados pelo autor49; e, em segundo lugar, que os partícipes da “sociedade jurídica” 

possam decidir e argumentar como se estivessem a escolher roupas no armário, isto é, sem as 

limitações que o próprio sistema jurídico lhes impõe50. 

Embora não se possa dizer que a análise econômica do direito já ganhou um terreno tão 

importante no Brasil quanto ganhou nos Estados Unidos, pelo menos desde os anos 2000 tem 

ganhado força, principalmente no ambiente acadêmico e na dogmática jurídica (doutrina). 

Avolumam-se os cursos de pós-graduação que têm por objetivo introduzir a análise econômica 

do direito no Brasil e já é possível encontrar sua repercussão em julgados, inclusive dos 

tribunais superiores. É um mito pensar-se que a prática jurídica brasileira esteja isolada do 

pensamento econômico51. Ao contrário, a sua repercussão tem se dado nas três esferas jurídicas 

no país: na doutrina, na jurisprudência e na legislação. 

 

2.1. Na Academia e na Doutrina 

 

No cenário acadêmico, a Universidade de São Paulo, criou um projeto de pesquisas 

denominado “Diálogos FEA & Largo São Francisco”, sob a coordenação de Décio Zylbersztajn 

e Rachel Sztajn. Em 2007, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi criado um dos 

primeiros cursos de especialização em direito e economia, com a realização de simpósios e 

eventos. Em 2009, criou-se uma disciplina de direito e economia no programa de pós-graduação 

em direito na Universidade de São Paulo, contando com a colaboração de professores de 

                                                           
em ‘um conjunto de prestações mínimas sem as quais se poderá afirmar que o indivíduo encontra-se em situação 

de indignidade” (RAMOS, 2017, p. 78). Ver, também, especificamente em relação à saúde, José Reinaldo de Lima 

Lopes (2008). 
49 Ver, e.g., Ian Shapiro (2005), especialmente, o capítulo 3. Aqui, Shapiro, ao comentar a obra de Richard Posner, 

esclarece que há uma espécie de miopia entre os que pensam que existe a teoria econômica e que ela sempre leve 

aos mesmos resultados. Para um panorama sobre as diferentes teorias econômicas e suas relações com o direito, 

ver Nicholas Mercuro e Steven Medema (2006) e Nicholas Mercuro (2009). 
50 Luciano Timm (2009, p. 4), ao tratar do direito contratual nos tribunais brasileiros considera que há uma 

excessiva intervenção judicial nos contratos, o que pode “trazer instabilidade jurídica ao ambiente econômico, 

acarretando mais custos de transação às partes, para que negociem e façam cumprir os pactos”. Considera, ainda, 

que tal intervenção pode originar externalidades negativas, no caso, efeitos a serem suportados por terceiros, já 

que o risco de perda ou a perda efetiva do litígio pela parte mais forte tenderia a “respingar” ou a ser repassado à 

coletividade. Mas esta pode ser justamente a função do Judiciário que deve seguir as normas jurídicas e não fazer, 

por si só, uma análise de custo-benefício. Os direitos servem como limites a este raciocínio. É por isso que estamos 

no jogo do direito e não no do mercado. 
51 Mariana Pargendler e Bruno Salama (2014) demonstram este ponto, trazendo exemplos de como o pensamento 

econômico tem estado cada vez mais presente não apenas na dogmática jurídica, mas também, nos argumentos 

dos tribunais. 
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economia. Em 2010, foi criada uma disciplina de direito e economia no curso de economia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na Escola de Direito de São Paulo da Fundação 

Getulio Vargas, desde 2007, a disciplina direito e economia compõe o currículo da graduação. 

A Universidade Católica de Brasília instituiu um programa de pós-graduação com uma linha 

de pesquisa inteiramente voltada para a análise econômica do direito, tendo criado um periódico 

especializado com conselho editorial internacional. A disciplina também está presente em 

cursos da Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Pernambuco, 

Universidade Federal do Paraná e a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (ZANATTA, 

2012)52. 

Hoje, há, ainda, no Brasil, uma associação de nível nacional, denominada Associação 

Brasileira de Direito e Economia (ABDE) que procura desenvolver a pesquisa e a 

interdisciplinaridade entre o direito e a economia, que tem como associados os maiores 

expoentes de pesquisa da área53. Há, ainda, uma cada vez mais extensa bibliografia sobre o 

tema no país e produzida por autores nacionais. Uma rápida pesquisa nas livrarias, é capaz de 

mostrar que autores brasileiros produziram livros inteiros sobre a análise econômica no direito 

ligada a várias áreas jurídicas: há introduções gerais ao tema54, economia aplicada ao direito de 

família55, ao direito ambiental56, ao direito penal57, ao direito tributário58, administrativo e 

econômico59, ao processo civil60, ao processo penal61, relações entre a análise econômica e a 

                                                           
52 Para um balanço do movimento no país, ver também Battesini, Balbinotto Neto e Timm (2010). 
53 Dou como exemplos alguns membros da diretoria das gestões atual e pretéritas: , Luciano Benetti Timm, que 

tem vários artigos na área e é professor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS – RS), da Fundação 

Getulio Vargas de São Paulo (FGV-SP) e do Centro de Estudos de Direito Econômico e Social (SP), Alexandre 

Bueno Cateb, editor da Revista da Associação mineira de Direito e Economia, , Fernando Boarato Meneguin, 

consultor legislativo do Senado Federal na área de Economia, pesquisador no Laboratório de Pesquisa em 

Comportamento Político, Instituições e Políticas Públicas da Universidade de Brasília (LAPCIPP-UnB-DF) , 

professor do Instituto Brasiliense de Direito Público e do American College of Brazilian Studies, tendo recebido 

o prêmio Robert Cooter Award on Law and Economics, e o prêmio Edgardo Buscaglia Award on Empirical 

Research in Law and Economics, ambos conferidos pela Associação Latino-americana e Ibérica de Direito e 

Economia, , Bruno Salama, professor da disciplina de Direito e Economia na Fundação Getulio Vargas de São 

Paulo, entre outros. 
54 Ver, e.g.: Luciano Timm (org.) (2012), Luciano Timm (2018a), Luciano Timm (ed.) (2018b), Ribeiro e Klein 

(coord.) (2011), Sztajn e Zylbersztajn (2005), Bruno Salama (org.) (2010), Cateb et al. (2017), Porto e Sampaio 

(org.) (2014). Para uma análise econômica do acesso à justiça, ver Marcellino Júnior (2016). 
55 Ver, e.g.: Cristiana Ferreira (2014). 
56 Ver, e.g.: Tatiana Ssqueff (2016). 
57 Ver, e.g.: Ana Luiza Barbosa de Sá (2014), Filipe Rodrigues (2014), Gustavo Olsson (2014); ver, também, o 

capítulo de Pery Shikida e Thiago Amaral (2012). 
58 Ver, e.g.: Paulo Caliendo (2009), Agostinho do Nascimento Netto (2017); ver, também, o capítulo de Cristiano 

Carvalho (2012). 
59 Ver, e.g.: Schapiro (coord.) (2009); sobre licitações, parcerias público-privadas e contratos administrativos, ver 

o capítulo de Marcos Nóbrega (2012); para a defesa da concorrência, ver Paulo de Azevedo (2012). 
60 Ver, e.g.: Bruno Bodart (2015); ver também o capítulo de Rafael Machado e Jean Dias (2012), especificamente 

sobre a arbitragem, ver o capítulo de Bruno Salama (2012b). 
61 Ver, e.g.: Alexandre Morais da Rosa (2017a e 2017b). 
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teoria sistêmica62, análise econômica da seguridade social63, contratual64, aplicada à 

responsabilidade civil65, no direito comercial66. A minha preocupação neste capítulo, porém, 

não é a de fazer uma varredura da bibliografia nacional sobre o tema, mas apenas indicar por 

que são relevantes, também no nosso cenário jurídico, as limitações que mostrarei na teoria de 

um autor que, a princípio, está preocupado com o cenário jurídico norte-americano. 

Mesmo antes do movimento propriamente da análise econômica do direito, é possível 

encontrar, na doutrina de teoria do direito, no Brasil, uma insatisfação com uma racionalidade 

tradicionalmente jurídica, no sentido de entender o direito como instrumento sem um bem 

próprio, ou sem identificá-lo como um campo virtual, isto é, um jogo de linguagem que tem 

como sentido precípuo a persecução da justiça através do direito, das leis vigentes67. 

 

2.1.1. Antecedentes: o naturalismo jurídico e a desconfiança na objetividade e autonomia 

do direito 

 

O primeiro grande sinal de desconfiança em relação à objetividade do direito pode ser 

notado no século XIX, com o advento e o prestígio da sociologia, da história natural e da 

economia, consolidadas como disciplinas autônomas só no século XIX68. O método empírico 

foi alçado a um patamar de verdadeiramente objetivo para o estudo dos homens e das 

sociedades. Todos os saberes que não os utilizavam passaram a ser vistos com desconfiança. O 

direito e a filosofia passaram a ser vistos como saberes secundários, sem método propriamente 

científico, uma vez que não eram empíricos, nem matematizados. Assim, algumas tentativas de 

dar cientificidade ao direito pela via da negação de sua autonomia surgiram, talvez a mais 

influente no Brasil do século XIX tenha sido o movimento denominado naturalismo jurídico. 

Este movimento, passou a conceber o direito como saber incorporado e subordinado à recém-

consolidada sociologia (LOPES, 2014).  

                                                           
62 Ver, e.g.: Thiago Araújo (2017), Gustavo Olsson (2014). 
63 Ver, e.g.: Leal e Portela (2018), Marco Aurélio Serau Júnior (2012). Sobre o direito do trabalho, ver o capítulo 

de Luciana Yeung (2012). 
64 Ver, e.g.: Maria Paula Bertran (2008), Maria Estela Gomes (2014); também o capítulo de Luciano Timm e João 

Francisco Guarisse (2012). 
65 Ver, e.g.: Aciarri e Ribeiro (2014), Eugênio Battesini (2011), também o capítulo de Antônio Porto (2012). 
66 Ver, e.g.: Vincenzo Florenzano (2004), Maria Estela Gomes (2014), Henrique Lana (2016). Especificamente 

sobre as falências, ver o capítulo de Jairo Saddi (2012), sobre o direito societário, tipos societários e limitação de 

responsabilidade no Brasil, ver Alexandre Cateb e Eduardo Pimenta (2012). 
67 Esclarecerei esse ponto no capítulo seguinte. 
68 O prestígio adquirido no século XIX pelo método de base empirista das ciências sociais e, entre elas, a economia, 

continuou no século XX e parece perdurar até a nossa era. É por isso que Morton Horwitz (1980, p. 905) sustenta 

que “only the prestige of social sciences could have brought law-and-economics such prominence during the past 

two decades”. 
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Um exemplo desse tipo de concepção pode ser encontrado na teoria do delito, na qual 

há interessantes debates sobre o conceito de ação que nos levam à discussão sobre o 

naturalismo, ainda hoje. Luis Greco (2000), ao fazer uma introdução à dogmática funcionalista 

do delito, que tem como principal expoente o jurista alemão Klaus Roxin, utiliza uma 

classificação sobre a teoria do delito no tempo, que passa pelas seguintes categorias ou sistemas, 

em suma, métodos de compreender a ação humana e, mais especificamente, a ação criminosa: 

(i) o sistema naturalista (também denominado sistema clássico do delito); (ii) o sistema 

neokantiano (ou sistema neoclássico); (iii) o sistema finalista; e (iv) o sistema funcionalista.  

O sistema clássico, que teve como maior expoente o alemão Franz von Liszt, procurava 

utilizar-se de conceitos avalorados, buscando cientificidade para o direito penal, por reputar que 

valores são meramente subjetivos, confundindo-se com as emoções. Os conceitos avalorados a 

serem trazidos para a teoria do delito deveriam ser tomados de empréstimo das ciências 

naturais, da psicologia, da física e da sociologia. Assim, para Liszt, a ação surge como um 

conceito pré-jurídico, que se esgota num movimento voluntário que causa modificação no 

mundo naturalístico. O autor, em seu tratado, publicado pela primeira vez em 1881, trata a 

comissão, por exemplo, como  

 

[...] a causação do resultado por um acto de vontade. Este apresenta-se como 

movimento corporeo voluntario, isto é, como tensão (contracção) dos 

musculos, determinada, não por coacção mecânica ou psycho-physica, mas 

por idéas ou representações e effectuada pela inervação dos nervos motores. 

O movimento corpóreo e o resultado constituem pois (v. acima, p. [sic]) os 

dois elementos igualmente importantes da idéa de acção como comissão 

(LISZT, 2006, p. 198).  

 

No Brasil, essas ideias foram endossadas, entre outros, pelo próprio tradutor do tratado 

do jurista alemão, o ministro do Supremo Tribunal Federal José Hygino Duarte Pereira, que, 

no prefácio à obra, diz-nos: 

 

[a] criminologia é a ‘sciencia do crime’ (causal, naturalística), e divide-se em 

biologia criminal e em sociologia criminal. Ao passo que a primeira descreve 

o crime como fenômeno que se produz na vida do individuo e estuda o 

penchant au crime na sua conformação e nas suas condições individuaes, a 

segunda tem por objeto descrever o crime como fenômeno que se produz na 

vida social e o estuda na sua conformação e nas suas condições sociaes 

(PEREIRA, 2006, p. XXXVI). 

 

O vocabulário das ciências naturais e sociais empíricas ainda se fez sentir na obra de 

Pontes de Miranda que, por exemplo, ao defender que o direito é encontrado em qualquer que 
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seja o grupo social, da mesma forma que não há vida em comum sem fenômenos econômicos, 

ilustra o sentimento de direito que todo homem socializado tem como uma resultante de forças, 

à moda da física: 

 

Se dois homens se deparassem, a sós, em plena mata virgem, cada um traria 

consigo o sentimento do Direito, que o seu grupo lhe ensinou. Se falam e 

convivem, duas horas, que sejam, minutos talvez, entre eles, elementos 

positivos do grupo nascente, – se nenhuma ação vai até eles, nem pode ir, - 

criam-se inconscientemente, espontâneas, tiradas da resultante dinâmica, 

imperceptíveis, mas reais e poderosas, as regras de índole jurídica. A 

resultante não é outra que a diagonal imaginária do paralelogramo de forças; 

tais forças é que são de várias espécies: física, moral, profissional, etc., e daí 

a preponderância de caracteres de um deles nas recentes relações dos dois 

desgarrados de sociedades constituídas. (Sobre a adição das forças, devemos 

advertir que tal processo de composição trata as velocidades e forças como 

extensões: então, somar é juntar a uma força o quantum da outra. Não é o que 

se passa no mundo real, onde a velocidade tem de se ligar a massas: não seria 

possível dizer A = a +  b, e sim afirmar que se compõem segundo regra menos 

simples) (PONTES DE MIRANDA, 1972, pp. 76-77). 
 

 Para Pontes de Miranda, os erros no direito provêm da subjetividade que decorrem das 

impressões humanas, falíveis, como a razão. Assim, se o físico deu à sua ciência o termômetro 

para avaliar a temperatura dos corpos, ao direito, o instrumento deverá ser dado pelo sociólogo 

e o cientista do direito: 

 

Não basta ao jurista o chamado senso jurídico, que é amplo surrão para todas 

as fraquezas de eqüidade e todos os desacertos inseridos em textos. Não é 

cientista da vocação, mais ou menos cultivada, para acarear artigos e 

parágrafos. É preciso o método, a observação e a experiência, a educação 

psicológica indispensável para pesquisar a verdade, ainda depois de firmada a 

opinião, e alimentar a dúvida, sempre que se trata de solução adquirida sem 

os seguros guias da análise científica. 

Quem quer opinar recorre à antítese: a boa e a má opinião. É a velha 

metafísica do bem e do mal. Ao físico que pretende saber a temperatura de um 

corpo dá-se o termômetro. Ao jurista, não. Há de saber por si, subjetivamente. 

E daí os erros. Sem o termômetro poderia aquele enganar-se e reputar por mais 

quente o mais frio e por mais frio o mais quente. As impressões humanas são 

falíveis, como a razão. É preciso temer as perfídias daquelas e as dessa, que 

todas podem danar a evolução da cultura e a realização da felicidade humana. 

O físico deu à ciência o instrumento: que o dêem ao Direito o sociólogo e o 

cientista do direito (PONTES DE MIRANDA, 1972, p. 97). 

 

 É verdade que Pontes de Miranda não reduz o método do direito ao método empírico, 

mas é inegável que tenta dar a ele um status científico, importando o vocabulário e parte do 

método das ciências naturais e sociais. A concepção de direito do autor brasileiro é uma 
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concepção evolutiva. Os fenômenos estudados pelo direito são fenômenos naturais que “[se] 

transformam, evoluem, como o próprio homem” (PONTES DE MIRANDA, 1972, p. 98). 

Na teoria geral do direito, a ânsia naturalista encontrava eco na teoria do direito ainda 

nos anos 1970, na obra de Goffredo da Silva Telles Júnior, que desenvolveu a sua teoria 

quântica do direito, na qual buscava aproximar o direito das ciências naturais, especialmente da 

física e da biologia69. O autor abraça um certo determinismo, ao considerar que qualquer 

organismo é a expressão de seu patrimônio genético e, extensivamente, o seu comportamento, 

encontra-se, em última análise a ele subordinado: 

 

Em suma, os caracteres de cada indivíduo estão na dependência de seus 

gens. 

Isso significa que as propriedades e as atuações dos seres vivos, 

inclusive do homem, podem ser explicados pelos filamentos microscópicos, 

por assim dizer quânticos, de seus nucleótidos encadeiados (TELLES 

JÚNIOR, 1973, p. 54). 

 

A sociedade humana existe, nessa perspectiva, para servir o homem, tendo mera função 

instrumental. Nessa sociedade-instrumento, deve haver exigências autorizadas e proibições 

impostas, de modo que cada homem consiga exigir, em benefício próprio, certas ações e 

abstenções uns dos outros, a fim de que possa servir-se da sociedade. A autoridade, da qual 

emanam as normas existem em toda sociedade, sendo verdadeiros “centros cibernéticos”, DNA 

da célula social. O que distingue as normas humanas das dos outros seres é que as nossas detêm 

imperatividade e a norma jurídica, em particular, detém, ainda, o caráter de autorizamento (é 

um imperativo autorizante), no sentido de que “somente ela autoriza o lesado pela sua violação 

a exigir o seu cumprimento, ou a exigir a reparação do mal sofrido” (TELLES JÚNIOR, 1973, 

p. 62). 

Com a presença do direito, ou da norma jurídica (o imperativo autorizante), fica proibida 

certa quantidade de movimento e é exigível uma outra quantidade (os quanta de movimento). 

Em outras palavras, a liberação do quantum de movimento é comedida, com delimitações 

impostas. As relações jurídicas são compreendidas como as interações resultantes do encontro 

de quanta humanos, de forma que são sempre interações quânticas, porque “as ações correlatas, 

de que elas se constituem, não são quaisquer ações, mas, precisamente, as ações que as normas 

jurídicas autorizam e quantificam” (TELLES JÚNIOR, 1973, p. 68). 

                                                           
69 Cf. Goffredo da Silva Telles Júnior (1971).  
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O autor parece ver o homem como produto de sua determinação natural, genética. As 

normas jurídicas, neste contexto, são vistas à moda das leis naturais, como normas que 

quantificam e delimitam a quantidade de energia dispendida por essas “massas humanas 

determinadas por genes”. São, como as leis que regem as partículas subatômicas, leis de 

probabilidade. A ordenação jurídica é, para o autor, implicada na própria ordenação universal: 

“é a ordenação universal no setor humano” (TELLES JÚNIOR, 1973, p. 69). 

 

2.1.2. A obra de Tércio Sampaio Ferraz Júnior e a abertura do direito brasileiro ao 

pragmatismo 

 

Mais recentemente, a obra de Tércio Sampaio Ferraz Júnior parece ter dado abertura a 

uma espécie de pragmatismo no Brasil. O direito passa a ser visto cada vez mais 

pragmaticamente, como instrumento principalmente tecnológico a fim de agir sobre a 

sociedade.  

Tércio Sampaio Ferraz Júnior, desde os anos 1980, nega a possibilidade de referir-se ao 

direito ou conceituá-lo a partir de uma perspectiva racionalista, uma vez que “tendo em vista a 

carga emotiva da palavra, é preciso saber que, qualquer definição que se dê de direito, sempre 

estaremos diante de uma definição persuasiva” (FERRAZ JÚNIOR, 2003, p. 38, grifo no 

original)70. Nega-se mesmo a possibilidade de se procurar uma definição neutra do direito, 

apoiando-se numa filosofia moral emotivista71. Na sua tentativa de redefinir o direito, diz não 

esconder que a carga emotiva exercerá um papel na sua proposta e defende que, no contexto 

atual, o direito exerce, antes que repressor, sobretudo um mecanismo de controle premunitivo, 

de forma que o jurista deixa de ter o único papel de sistematizador e intérprete e passa a ter de 

exercer o papel “de um teórico do aconselhamento, das opções e das oportunidades, conforme 

um cálculo de custo-benefício [...]” (FERRAZ JÚNIOR, 2003, p. 84). A causa deste fenômeno 

estaria, de um lado, na evolução da própria sociedade que, mais complexa, teria gerado a 

necessidade de o Estado desempenhar uma função de produtor de serviços e de consumo social, 

                                                           
70 Embora utilizemos para as referências a edição de 2003, a primeira edição da obra é de 1989. Desde a primeira 

edição, essas ideias já estão delineadas na obra.  
71 Para desenvolver a sua teoria do direito, o autor referencia Charles L. Stevenson (1908-1979) que, junto com A. 

J. Ayer (1910-1989), foi o principal representante do emotivismo na filosofia moral contemporânea. Para o autor 

referenciado, na esteira da teoria de Hume (Cf. HUME, 1896), para lidarmos adequadamente com os problemas 

éticos, devemos considerar o ponto de vista de uma psicologia informal, do senso comum (STEVENSON, 1963). 

Daniel R. Boisvert (2016) esclarece que a natureza dos problemas morais, segundo o pensamento de Stevenson, 

encontra-se nas experiências subjetivas daqueles que se engajam em desacordos morais interpessoais e incerteza 

moral intrapessoal, vendo nesta área de psicologia moral – a experiência subjetiva do desacordo e da incerteza 

moral – como a área mais subapreciada da ética e a chave para o progresso nas questões importantes de ética 

normativa. 
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regulamentador da economia e produtor de mercadorias. Como consequência, o direito deveria 

adaptar-se a esta realidade, a fim de permitir a organização de uma máquina assistencial, de 

serviços e a produção de um sistema de estímulos e subsídios. O direito ético teria dado lugar 

a um direito tecnológico (FERRAZ JÚNIOR, 2003). Ferraz Júnior, porém, não deu o passo 

completo já que, de um lado, não exclui totalmente o papel da justiça no campo do direito, uma 

vez que  

 

[a]o criar normas, interpretá-las, fazê-las cumprir, a justiça (em seu aspecto 

material) é o problema que deve ser enfrentado, como num jogo de futebol, 

em que o objetivo é atingir o gol”, ao passo que a justiça formal “não pertence 

ao jogo, mas é o limite do jogo (FERRAZ JÚNIOR, 2003, p. 356, grifo no 

original).  

 

O direito, privado de moralidade, “perde sentido, embora não perca necessariamente 

império, validade, eficácia”, apesar de perguntar-se como “é possível, às vezes, ao homem e à 

sociedade, cujo sentido de justiça perdeu, ainda sobreviver com seu direito”, entendendo ser 

isso “um enigma, o enigma da vida humana, que nos desafia permanentemente e que leva 

muitos a um angustiante ceticismo e até a um despudorado cinismo” (FERRAZ JÚNIOR, 

2003). Embora o saber dogmático contemporâneo seja um saber muito influenciado pela visão 

econômica das coisas, em que a ideia de um cálculo de custo-benefício esteja presente no saber 

jurídico-dogmático, nesse cálculo a eficiência não conta como critério único, uma vez que ela 

é limitada pelo direito vigente, levando em consideração “os limites dogmáticos em face das 

exigências sociais, procurando, do melhor modo possível, criar condições para que os conflitos 

possam ser juridicamente decidíveis72” (FERRAZ JÚNIOR, 2003, p. 86). Um primeiro passo, 

ainda que pequeno, no sentido de um pensamento pragmático do direito, estava dado. 

 

2.1.3. A Análise Econômica do Direito na literatura jurídica brasileira 

 

Não se pode, é claro, imaginar que todas as obras que tratam especificamente da análise 

econômica do direito estejam alinhadas às premissas de Posner ou mesmo da escola de 

                                                           
72 Em outra obra, o autor acentua a racionalidade retórica do direito visto de um ângulo pragmático. Nela, ele 

considera que “[o] objeto do discurso da Ciência do Direito não é, pois, a positivação nem o conjunto das normas 

positivadas, mas o ser que, do interior da positividade jurídica que o envolve, se representa, discursivamente, o 

sentido das normas ou proposições prescritivas que ele estabelece, obtendo, afinal, uma representação da própria 

positivação. Nesse sentido falamos na decidibilidade como a questão dubitativa do discurso da Ciência do Direito. 

Mas a decidibilidade apresenta níveis de reflexividade que provocam precariedade, incerteza, perigosa 

familiaridade com a Filosofia, pondo uma série de obstáculos à ocorrência do discurso jurídico também como 

discussão-com” (FERRAZ JÚNIOR, 1997). 
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Chicago73. Há, entre os brasileiros, desde autores que, mais alinhados ao primeiro Posner, veem 

uma superioridade da economia sobre todas as demais ciências sobre o comportamento humano 

até os que, na linha do segundo Posner, indicam que o critério da eficiência é apenas um dos 

que devem ou podem ser utilizados para a elaboração de soluções aos problemas jurídicos. 

Entre os primeiros, estão, por exemplo, Cristiano Carvalho e Ely José de Mattos, que 

explicitamente consideram a aplicação da teoria econômica ao direito superior a qualquer outra 

abordagem, porque, segundo argumentam, a “Ciência Econômica [é], de longe, a ciência social 

com mais êxito até hoje” (CARVALHO e MATTOS, 2008, p. 7). Entre os mais pragmatistas, 

estão Armando Castelar Pinheiro e Jairo Saddi (2005), para quem o critério de eficiência não 

pode ser isoladamente observado, nem tampouco deve ser o mais importante na elaboração das 

normas. Num meio termo, poderíamos situar Bruno Salama, o qual considera que a análise 

econômica do direito “serve, antes de tudo, para iluminar problemas jurídicos e para apontar 

implicações das diversas escolhas normativas” e considera um mito a ser rejeitado desde logo 

a ideia de que “a disciplina do Direito e Economia se limitaria à discussão do papel da eficiência 

na determinação das normas jurídicas” (SALAMA, 2008b, p. 2)74. 

O que se pode perceber, à primeira vista, é que, com poucas exceções, os autores que 

escreveram sob a perspectiva da análise econômica do direito no Brasil utilizam-se do 

ferramental da microeconomia, inserindo-se no que tem sido denominado mainstream Law and 

Economics ou de alguma forma presos à dita Escola de Chicago que no cenário jurídico tem 

em Richard Posner seu principal difusor. Uma importante exceção é encontrada nos textos de 

Rachel Sztajn e Decio Zylberstztajn75, que procuram a visão do que chamam Nova Economia 

Institucional. Mesmo assim, apesar das notas introdutórias feitas para referenciar essa outra 

perspectiva, é a análise microeconômica que costuma ser desenvolvida nos textos. 

Não há como separar a análise econômica do direito, seja no Brasil, seja em outros 

países, de uma questão correlata, qual seja a da possibilidade e plausibilidade de considerar-se 

o direito como científico ou de adotar para o direito os métodos científicos de outras disciplinas, 

uma vez que o pensamento jurídico tradicional se utilizaria de métodos insuficientemente 

objetivos e, portanto, não científicos. Em outras palavras, a insatisfação comum dos autores é, 

                                                           
73 No mesmo sentido, Zanatta (2012) aponta ser um erro comum imaginar-se que o Law and Economics seja 

prontamente identificado com a escola de Chicago e seus adeptos. O “primeiro Posner” abraçou os pressupostos 

dessa escola. 
74 Neste sentido, o norte-americano Robert Cooter (1987) também defende (a meu ver, corretamente) que os 

conceitos econômicos devem elucidar, mas não suprimir os conceitos jurídicos e, entre eles, principalmente o de 

justiça. 
75 Ver, por exemplo, Sztajn, Zylbersztajn e Mueller (2005) e Sztajn, Zylbersztajn e Azevedo (2005). As 

observações vêm, normalmente, numa primeira parte dos capítulos, escritos pelos autores referenciados no texto. 

Por isso, falo somente dos dois no corpo do texto, embora a referência completa contenha três autores. 
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de um lado, com a falta de objetividade e previsibilidade que os métodos tradicionalmente 

jurídicos de resolução de controvérsias teriam em si e, de outro, com a dificuldade de trazer o 

pensamento consequencialista na solução dessas controvérsias. A ânsia dos autores é a de 

“cientificizar” o direito, de forma a aproximá-lo de uma ciência natural, com previsibilidade e 

falsificabilidade76 e, para alguns, de prever as consequências das decisões a serem tomadas no 

direito a fim de, depois de consideradas (ainda que hipoteticamente), sejam levadas em 

consideração para a tomada de decisão. O caminho é, em geral, o de deixar de reconhecer o 

direito como uma disciplina autônoma e inseri-lo como parte de outras disciplinas, 

principalmente a economia, a biologia (ou história natural) e a sociologia77. 

Para Luciano Timm (2009), por exemplo, no que diz respeito aos contratos no Brasil, 

impera um paternalismo que os vê em rota de colisão com o mercado e busca dar a ele uma 

interpretação segundo a função social, entendida como uma promoção da solidariedade, 

corrigindo o desequilíbrio de poder dos contratantes e distribuindo o resultado econômico do 

relacionamento entre as partes. Há, a seu ver, uma excessiva intervenção judicial nesse campo 

no Brasil. O Direito e Economia, neste cenário, viria a bom tempo para desvendar o fato de que 

o mercado não seria uma organização anárquica, mas uma instituição social espontânea, apta a 

estabelecer a alocação eficiente de recursos escassos, de forma que a principal função social do 

direito contratual seria a de “possibilitar a ocorrência dos contratos, o fluxo de trocas no 

mercado, a alocação de riscos pelos agentes econômicos e seu comprometimento em ações 

futuras, até que seja alcançada a situação mais eficiente” (TIMM, 2009, p. 27). A distribuição 

de riquezas para corrigir as desigualdades ficariam a cargo do sistema tributário e da seguridade 

social, mas não dos contratos78.  

                                                           
76 Por “falsificabilidade” (ou “falseabilidade”) entende-se a possibilidade de um dado ser possível de refutação 

pela experiência. Esse critério, desenvolvido por Karl Popper, distinguiria o científico do não-científico: “[...] só 

reconhecerei um sistema como empírico ou científico se ele for passível de comprovação pela experiência. Essas 

considerações sugerem que deve ser tomado como critério de demarcação, não a verificabilidade, mas a 

falseabilidade de um sistema. Em outras palavras, não exigirei que um sistema científico seja suscetível de ser 

dado como válido, de uma vez por todas, em sentido positivo; exigirei, porém, que sua forma logica seja tal que 

se torne possível validá-lo através de recurso a provas empíricas em sentido negativo: deve ser possível refutar, 

pela experiência, um sistema científico empírico” (POPPER, 1972, p. 42, destaques no original). 
77 Ver Capítulo 1. 
78 Em outro sentido, Anthony Kronman (1980) defende que a concepção não distributiva do direito dos contratos 

não pode ser sustentada nem pelos fundamentos liberais e nem, tampouco, pelos libertários. Para ele, as normas 

de direito contratual devem ser usadas na implementação de objetivos distributivos sempre que outras formas de 

fazer isto sejam mais custosas ou intrusivas. Não há razões para pensar-se que a redistribuição via tributos seja 

sempre a forma mais neutra e menos intrusiva de redistribuição de riqueza, nem que seja sempre o meio mais 

eficiente para que se atinja um determinado objetivo distributivo. Nenhum método é inerentemente superior ao 

outro. Para Kennedy (1998) a eficiência como guia para o direito dos contratos não é num guia apolítico ou neutro. 

Nos casos em que as regras operam com baixos custos de transação em que há múltiplas soluções eficientes, as 

soluções terão que ser dadas com base em critérios não eficientistas. 
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Mas o mercado não é uma instituição natural neste sentido. Ele não precede o direito 

porque depende de uma estrutura que assegure a possibilidade de trocas. Uma tal estrutura é 

fornecida pelo direito que, portanto, deve precedê-lo – ao menos do ponto de vista lógico. As 

trocas que podemos denominar “mercado” só podem existir se houver, antes, um aparato social 

que as regule, dê-lhes segurança e exequibilidade. Em outras palavras, é preciso que haja uma 

estrutura – jurídica – a fim de que tais trocas possam ser efetivamente feitas e asseguradas. 

Neste sentido, é a economia que segue o direito, que serve de pressuposto para a sua própria 

realizabilidade. Segundo essa forma de conceber o mundo, podemos perceber, analogamente, 

que “propriedade” é também um conceito e não uma realidade bruta (MURPHY; NAGEL, 

2005). “Propriedade” pressupõe, conforme a entendemos, que alguém possa deter determinada 

coisa como sua e guardá-la a salvo de interferências externas. No próprio conceito a que 

comumente aludimos de propriedade há, portanto, pressupostos que demandam uma certa 

realização fática para que possamos utilizá-lo. Assim, só posso falar em “propriedade” se 

houver a própria possibilidade – e aqui, uma possibilidade fática e não só virtual – de proteger 

determinados bens como meus: “O Estado não é dono de seus cidadãos nem estes são donos 

uns dos outros. Mas os cidadãos individuais só podem ser donos de alguma coisa quando 

existem leis promulgadas e impostas pelo Estado” (MURPHY; NAGEL, 2005, p. 242).  

Rudolf Stammler (1925, p. 186), ao se contrapor aos naturalistas, já havia observado, 

no começo do século XX, que “[n]ão é, portanto, verdade que a economia social existe como 

uma coisa independente e que o Estado interfere em algo que já estava lá sem a ordenação 

jurídica. Ao contrário, aquela apenas pode existir como um trabalho comum juridicamente 

regulado”79. 

 José Reinaldo de Lima Lopes, ao comentar a obra de Stammler, esclarece que 

 

[...] o direito desempenhava [para Stammler] o papel de instituição social 

elementar e primeira, porque era a disciplina normativa mais abrangente. Em 

poucas palavras, Stammler atacou a ideia de que os processos sociais fossem 

processos brutos, naturais e anteriores a sua configuração normativa e jurídica. 

Percebera que todas as atividades humanas eram regradas. Não haveria, a 

rigor, atividades brutas como se fossem coisas a acontecer no mundo (LOPES, 

2014, p. 229). 

 

 Isto é dizer que: 

                                                           
79 A tradução, do inglês, é livre minha. No texto vertido ao inglês, o trecho vem assim: “It is not true therefore that 

social economy exists as an independent thing, and that the State interferes in something which was there before 

without legal order. On the contrary, the former can exist only as legally regulated working in common” 

(STAMMLER, 1925, p. 186). 
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[...] aquilo que alguns (como os marxistas, por exemplo) diziam que eram as 

relações fundamentais e primeiras – como a economia – do ponto de vista 

lógico eram precedidas por instituições normativas. Para que houvesse trocas, 

seria preciso que houvesse uma prática das trocas, e o direito era a disciplina 

que reconhecia e disciplinava as trocas possíveis. O mercado não é uma coisa 

natural, como uma árvore, mas uma instituição. Para ele [Stammler], não era 

possível falar de mercado ou de preços antes que houvesse relações jurídicas 

determinadas e definidas aptas a gerar as relações de mercado (LOPES, 2014, 

p. 230).  

 

São as concepções morais, portanto capazes de serem justificadas, traduzidas em uma 

determinada altura em concepções políticas de uma determinada sociedade, que darão a 

possibilidade e os limites do exercício disso que chamamos propriedade. Trata-se, para falar 

com Murphy e Nagel (2005), da natureza convencional da propriedade80. A partir de então, o 

conceito terá sentido, assim como falar de outras instituições como o direito das coisas e o 

próprio mercado. 

Há, ainda, um non sequitur em supor-se que porque o mercado é a “estrutura” mais 

eficiente, é também a melhor, ou a que “deve ser” ou prevalecer. Isto porque, na estruturação 

das normas que asseguram a própria possibilidade de mercado, a comunidade política tem o 

poder de limitar a eficiência a fim de promover outros valores que considera mais importantes. 

Assim, por exemplo, não podemos dispor da nossa liberdade ou vender nossos órgãos, ainda 

que isto levasse todos a um resultado mais eficiente ou, segundo algum cálculo mirabolante, 

aumentasse o bem-estar geral de todos.  

Os economistas, muitas vezes, partem do pressuposto de que os mercados não 

interferem nos bens que “regulam”. Essa é, porém, uma visão míope, que desconsidera a visão 

moral das comunidades políticas. As comunidades podem preferir seus valores morais à 

eficiência, seja porque considera que determinados bens são preciosos ou sagrados demais para 

que tenham preço seja porque concebe que o mercado corrompe os bens que são relegados a 

ele. Assim, por exemplo, a comercialização de sangue em vez da sua doação altera o próprio 

significado da prática (SANDEL, 2015)81.  

                                                           
80 Para os autores, “[a] natureza convencional da propriedade é ao mesmo tempo perfeitamente óbvia e facílima 

de ser esquecida. Todos nós nascemos no contexto de um sistema jurídico minuciosamente estruturado que rege a 

aquisição, o intercâmbio e a transmissão dos direitos de propriedade; por isso, a propriedade ou a posse pessoal de 

bens materiais nos parece ser a coisa mais natural do mundo. Porém, a economia moderna na qual ganhamos nosso 

salário, compramos nossa casa, temos a nossa conta bancária, economizamos para a aposentadoria e acumulamos 

bens pessoais, e na qual usamos nossos recursos para consumir ou investir, seria impossível sem a estrutura 

fornecida pelo governo, que é sustentado pelos impostos” (MURPHY; NAGEL, 2005, p. 11). 
81 Cf. também Sandel (1998). 
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Também poderia ser muito mais eficiente promover o extermínio de pobres, indesejados 

e doentes, mas a lei não permite que façamos isto82. Em uma democracia, tais regras traduzem 

– ou melhor, trazem – para o campo jurídico as concepções que permeiam a moralidade política 

dos cidadãos. Essa moralidade política limita, no direito e nas decisões oficiais, raciocínios que 

lhe sejam alheios ou privados dos decisores. E é a ela que o intérprete deve se voltar quando há 

obscuridade ou lacuna no direito. 

A existência do mercado depende da existência de um governo e de leis e decisões 

políticas que esse governo tem de tomar. Se não houver um sistema jurídico, não haverá 

dinheiro, patentes, bolsas de valores e uma moderna existência de mercado, isto é, não haveria 

instituições que tornam possível a existência de quase todas as formas contemporâneas de renda 

e riqueza (MURPHY e NAGEL, 2005). 

Não há nada que exija que os membros da comunidade política devam deixar sempre 

de lado outros valores presentes na sua moralidade na constituição das regras básicas de sua 

comunidade a favor de regras que favoreçam a melhor alocação dos recursos ou a eficiência em 

termos econômicos. É razoável, por exemplo, que uma comunidade escolha regras penais que 

não sejam as melhores do ponto de vista da recuperação dos apenados e da otimização 

dissuasória porque entendem que uma parte do que é devido a quem provoca um determinado 

mal funda-se na retribuição deste mal a quem o cometeu. É isso que justifica e tem justificado, 

por exemplo, que a função retributiva da pena ainda figure como uma dentre as demais funções 

em quase todas as sociedades ainda nos dias de hoje. 

Luciano Timm (2009, p. 4), ao tratar do direito contratual nos tribunais brasileiros, 

considera que há uma excessiva intervenção judicial nos contratos, o que pode “trazer 

instabilidade jurídica ao ambiente econômico, acarretando mais custos de transação às partes, 

para que negociem e façam cumprir os pactos”. Considera, ainda, que tal intervenção pode 

originar externalidades negativas, no caso, efeitos a serem suportados por terceiros, já que o 

risco de perda ou a perda efetiva do litígio pela parte mais forte tenderia a “respingar” ou a ser 

repassado à coletividade. Mas esta pode ser justamente a função do Judiciário, que deve seguir 

as normas jurídicas e não fazer, por si só, uma análise de custo-benefício. Os direitos servem 

como limites a este raciocínio. É por isso que estamos no jogo do direito e não no do mercado. 

As “regras do jogo” jurídico são auxiliadas pelas ferramentas econômicas, mas com elas 

não se confundem, porque é a justiça que dá a chave de sentido para o direito e nem sempre a 

eficiência. Há outros valores em jogo na moralidade política comunitária que podem ser 

                                                           
82 Cf. Lopes (2005). 
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justificados pelos seus membros, isto é, existem razões que a fundamentam. Ao enxergar as 

regras do jogo apenas como estímulos e incentivos e as instituições sociais como a eleição dos 

meios mais adequados para facilitar a negociação entre as pessoas, como faz, por exemplo, 

Rachel Sztajn (2016), faz-se uma descrição ruim das regras e das comunidades políticas, 

permeadas de regras justificáveis que privilegiam outros valores em detrimento da melhor 

alocação de recursos e, do ponto de vista normativo, porque não fornecem justificativas 

plausíveis para que adotemos um sistema que privilegie a maximização na alocação de recursos 

sobre todos os outros valores comunitários. A escolha de um sistema menos eficiente do ponto 

de vista econômico poderia justificar-se, por exemplo, porque se quer evitar consequências 

indesejáveis de distribuição de renda (REUTER, 1982). 

 

2.2. Na Jurisprudência 

 

 A influência do modelo tem chegado aos poucos, ainda que nem sempre os juízes o 

mencionem de forma explícita, também nos tribunais e, consequentemente, na jurisprudência. 

Não é de hoje que os tribunais (e os atores na prática jurídica) utilizam o raciocínio tipicamente 

econômico para embasar as suas decisões. O que tenho visto nos últimos anos, porém, não é 

apenas o raciocínio econômico enquanto parte da argumentação das cortes, mas o recurso 

explícito a autores e conceitos da análise econômica nas decisões. Cito aqui alguns casos 

emblemáticos, que servem de ilustração. 

 

2.2.1. Supremo Tribunal Federal 

  

A utilização de um raciocínio consequencialista, com argumentos econômicos nas 

decisões judiciais não é nova. Há muitos casos mesmo no Supremo Tribunal Federal. Mariana 

Pargendler e Bruno Salama (2013) trazem como exemplos interessantes em que o raciocínio 

consequencialista foi utilizado pelo tribunal o julgamento da Ação Direita de 

Inconstitucionalidade 4.424 e a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.946. 

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.424, o Supremo Tribunal 

Federal conferiu Interpretação Conforme aos artigos 12, I, 16 e 41 da “Lei Maria da Penha” a 

fim de que se dispensasse a representação da vítima nos crimes em que este procedimento era 

exigido de acordo com a Lei 9.099/95. Para o ministro Ricardo Lewandowski, isto se justificaria 

ante a análise estatística de que as mulheres deixam de representar criminalmente seus cônjuges 
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pela coação física e moral que inibem a manifestação de vontade, voto que se sagrou 

vencedor83.  

Já na discussão da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.946, sobre a 

constitucionalidade da aplicação para as gestantes do artigo 14 da Emenda Constitucional 

20/1998, em que se fixava em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) o teto para os benefícios do 

regime geral de previdência social, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela sua 

inconstitucionalidade, sem redução de texto a fim de que, de outro modo, o empregador terá 

incentivos para optar pelo trabalhador masculino, em vez da mulher, de forma que se propiciaria 

uma discriminação que a Constituição Federal buscou combater84. 

Além desses dois casos, outros têm-se tornado cada vez mais comuns. Aqueles em que 

o orçamento público, tradicionalmente associado à esfera particularmente política, a ser 

determinado pelo Poder Executivo, tem sido, de alguma forma, restrito ou alterado por via 

judicial, baseado, sobretudo, em consequências que, no entender dos ministros, são violadoras 

de direito.  

A relação entre análise econômica do direito, pragmatismo jurídico e consequencialismo 

é umbilical, já que, de um lado, a teoria econômica está preocupada com a maximização dos 

recursos escassos no mundo e, em decorrência, com as consequências das ações a fim de 

estabelecer o que seria a escolha mais eficiente. O pragmatismo de base posneriana enuncia-se 

exatamente como um tipo de pensamento prático, baseado apenas nas consequências, no “olhar 

para frente”, deixando de lado toda teoria e metafísica. O tipo de raciocínio que orienta essas 

correntes de pensamento é instrumental, os seus imperativos são hipotéticos, se quisermos falar 

em termos kantianos85. 

Como exemplos de raciocínio consequencialista, especialmente em questões associadas 

à justiça distributiva, o Supremo Tribunal Federal recentemente decidiu que (i) é possível que 

o Poder Judiciário obrigue a Administração Pública a manter uma quantidade mínima de 

medicamento em estoque, para que se evitem interrupções do tratamento86, (ii) que pode obrigar 

município a oferecer vaga em creche87, (iii) que é lícito ao Poder Judiciário a imposição de 

obrigação de fazer consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais 

em estabelecimentos prisionais a fim de assegurar aos presos o respeito à integridade física e 

                                                           
83 STF, Plenário, ADI 4.424/DF, Rel. Min. Marco Aurélio , j. 9/02/2012. 
84 STF, ADI 1.946/DF, Plenário, Rel. Min. Sydney Sanches, j. 3/4/2003. 
85 Os conceitos de “imperativo hipotético” e “imperativo categórico” estão desenvolvidos principalmente em 

Immanuel Kant (2011). 
86 STF, 1ª Turma, RE 429.903/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 25/6/2014. 
87 STF, decisão monocrática, RE 956.475/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, j. 12/5/2016. 
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moral88, (iv) que há um “estado de coisas inconstitucional” pela inércia das autoridades públicas 

em modificar a situação do sistema penitenciário brasileiro, de forma que foram instituídas, por 

via judicial, a implementação da audiência de custódia, e, por fim, (v) que há a obrigação de a 

União liberar, sem quaisquer restrições, o saldo acumulado do Fundo Penitenciário Nacional, 

proibindo-lhe de fazer novos contingenciamentos89. 

Em 2013, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Judiciário pode obrigar a 

Administração Pública a adotar providências que viabilizem o direito a acessibilidade em 

prédios públicos90 e, em 2016, o Superior Tribunal de Justiça entendeu ser possível a 

condenação de universidade pública a adequar suas instalações a fim de garantir o acesso a 

pessoas com deficiência, afastando o argumento da reserva do possível91. 

Uma limitação à racionalidade tipicamente econômica pelo direito foi evidenciada, 

ainda, quando o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “é constitucional a regra que 

veda, no âmbito do Sistema Único de Saúde, a internação em acomodações superiores, bem 

como o atendimento diferenciado por médico do próprio Sistema Único de Saúde, ou por 

médico conveniado, mediante o pagamento da diferença dos valores correspondentes”. Isto 

porque o procedimento da “diferença de classes”, no sistema público, subverte a lógica que rege 

o sistema de seguridade brasileiro e afronta o acesso igual e universal às ações e serviços de 

saúde, sendo incompatível com os princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana92. 

No direito penal, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de iniciar-se 

a execução da pena condenatória de natureza penal após a confirmação da sentença em segundo 

grau, entre outros motivos, pela ineficiência do sistema penal brasileiro93. 

 

2.2.2. Operação “Lava-Jato” 

 

  No caso que ficou conhecido como “Lava Jato” também se pode verificar a utilização 

de conceitos probabilísticos no campo das provas em processo penal. Para os procuradores 

                                                           
88 STF, Plenário, RE 592.581/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 13/8/2015. 
89 STF, Plenário, ADPF 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 9/9/2015. Em 2015, o STJ já havia decidido que 

o Judiciário podia determinar a reforma ou a construção de unidade prisional, afastando a alegação de ausência de 

previsão orçamentária (STJ, 2ª Turma, REsp 1.389.952/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03/6/2014). 
90 STF, 1ª Turma, RE 440.028/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 29/10/2013. 
91 STJ, 2ª Turma, REsp 1.607.472/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15/9/2016. 
92 STF, Plenário, RE 581.488/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 03/12/2015 (repercussão geral). 
93 STF, Plenário, HC 126.292, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 17/2/2016. 
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federais, a teoria das probabilidades viria a suprir a incerteza inexpugnável sobre o delito – que 

ocorreu, naturalmente, no passado94.  

Também na “Lava Jato”, houve outra manifestação explícita do uso da teoria econômica 

no direito processual penal: ao julgar uma exceção de suspeição proposta pelo ex-presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva e sua esposa, Marisa Letícia Lula da Silva, em que se questionava a 

imparcialidade de um dos desembargadores  responsáveis pelo caso no Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região, João Paulo Gebran Neto, sob o fundamento de que ele mantinha estreita 

e íntima amizade com o juiz de primeiro grau, Sérgio Fernando Moro. A novidade 

argumentativa, aqui, coube à desembargadora relatora, Cláudia Cristina Cristofani, que, ao 

negar provimento à exceção, em determinado trecho citou Richard Posner e teceu argumentos 

em linguagem tipicamente econômica95. Após conceituar sanção como “consequência jurídica 

prevista pela norma para seu descumprimento; ou a adição de um custo ao agir criminoso, de 

modo a reduzir as vantagens do crime, desincentivando o agente”, remetendo-se a uma tese de 

doutorado em economia do crime96, a magistrada considera que quanto maior a sanção a que o 

agente poderá estar sujeito, maior a sua motivação em tentar adiá-la ou evitá-la. 

 

2.3. Na Legislação 

 

2.3.1. A Lei n. 13.655/2018 e a infiltração do raciocínio consequencialista e econômico nas 

fontes do direito 

 

Uma prova importante da relevância que a análise econômica do direito tem assumido, 

também no campo legislativo, é a publicação da Lei 13.655, de 25 de abril de 2018 que, segundo 

estabelece sua ementa “[i]nclui no Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro), disposições sobre segurança jurídica e eficiência 

na criação e na aplicação do direito público Esta lei é  especialmente relevante para este trabalho 

porque altera justamente a principal lei reguladora dos critérios gerais de interpretações e fontes 

do direito no Brasil: a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – “LINDB” (Decreto-

Lei 5.657/1942)97. Oriunda do Projeto de Lei do Senado 349, de 2015 – correspondente ao 

                                                           
94 Especialmente nas alegações finais do Ministério Público Federal na Ação Penal 5046512-94.2016.4.04.7000, 

perante a Justiça Federal de Primeiro Grau no Paraná. 
95 TRF4, Exceção de Suspeição Criminal (Seção) nº 50529062-04.2016.4.04.0000/PR, Rel. Des. Claudia 

Cristofani, j. 14/12/2016. 
96 Trata-se de Cristiano Aguiar de Oliveira (2011). 
97 Até a Lei 12.376/2010, este Decreto-lei era conhecido como “Lei de Introdução ao Código Civil brasileiro” 

(LICC). Esta lei veio alterar a sua “denominação”, a fim de deixar claro de que as normas insertas neste diploma 

aplicam-se a todos os ramos do direito – não só ao direito civil. 
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Projeto de Lei 7.448, de 2017 na Câmara dos Deputados – , de autoria do senador Antonio 

Anastasia, foi promovida pelos professores Carlos Ari Sundfeld e Floriano de Azevedo 

Marques Neto, com a finalidade de “aprimorar a qualidade decisória dos órgãos 

administrativos, judiciais e de controle nos três níveis da federação brasileira”, bem como 

“tornar expressos alguns princípios e regras de interpretação e decisão que, segundo a doutrina 

atual, devem ser observados pelas autoridades administrativas ao aplicar a lei” (ABI-ACKEL, 

2017, p. 1)98. 

Na justificativa do projeto de lei, o senador Antonio Anastasia considera que ele foi 

idealizado para neutralizar fatores de distorção da atividade jurídico-decisória pública, 

enumerando esses fatores a partir de Carlos Ari Sundfeld e Floriano de Azevedo Marques, para 

quem há (i) um alto grau de indeterminação de grande parte das normas públicas, (ii) relativa 

incerteza, inerente ao Direito, quanto ao verdadeiro conteúdo de cada norma, (iii) a dificuldade 

de o poder público obter cumprimento voluntário e rápido de obrigação por terceiros, 

contribuindo para a inefetividade das políticas públicas; (iv) a instabilidade dos atos jurídicos 

públicos, pelo risco potencial de invalidação posterior, nas várias instâncias de controle; (v) os 

efeitos negativos indiretos da exigência de que as decisões e controles venham de processos 

(que demoram, custam e podem postergar o cumprimento de obrigações); e (vi) o modo 

autoritário como, na quase totalidade dos casos são concebidas e editadas normas pela 

Administração Pública (SUNDFELD; MARQUES NETO, 2013, p. 278). Assim, os autores 

estabelecem como diretrizes, a serem adotadas pela lei, a consagração de alguns princípios 

gerais a serem observados pelas autoridades nas decisões baseadas em normas indeterminadas 

(arts. 20 e 21), o fato de a lei conferir aos particulares o direito à transição adequada quando da 

criação de novas situações jurídicas passivas (art. 22), o estabelecimento de regime jurídico 

para negociação entre autoridades públicas e particulares (art. 23), a criação da ação civil 

pública declaratória de validade, com efeito erga omnes, para dar estabilidade aos atos, 

contratos, ajustes, processos e normas administrativas, o impedimento da invalidação de atos 

em geral por mudança de orientação (art. 25), a disciplina dos efeitos da invalidação de atos em 

geral, a fim de torná-los mais justos (art. 26), o impedimento da responsabilização injusta de 

autoridade em caso de revisão de suas decisões (art. 27), a imposição de consulta pública 

obrigatória para a edição de regulamentos administrativos (art. 28) e a determinação de que se 

                                                           
98 Segundo o senador Antonio Anastasia (2015), o projeto de lei de que é autor baseou-se numa sugestão da 

Sociedade Brasileira de Direito Público e da FGV Direito SP. 
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compense, dentro dos processos, os benefícios ou prejuízos injustos gerados para os envolvidos 

(art. 29) (SUNDFELD; MARQUES NETO, 2013, p. 280). 

 Nesta lei, pode-se ver uma grande inspiração do pensamento de fundo comum a ambas 

as fases de Richard Posner: a preocupação com as consequências, com o futuro, antes que o 

olhar voltado para o passado. Segundo o relator do projeto na Comissão de Constituição de 

Justiça da Câmara dos Deputados, a norma soluciona o erro de achar-se que as respostas para 

os problemas da vida já estão definidas na lei, sendo preciso descobri-las mediante a aplicação 

do texto (ABI-ACKEL, 2017). Floriano Azevedo Marques Neto e Egon Bockmann Moreira 

(2015), ao comentar sobre a necessidade de aprovação do projeto, consideram que a Lei de 

Introdução, tal como estava, era ultrapassada, baseada em um sistema monolítico, retrospectivo 

e supostamente estável, incapaz de se fazer entender no mundo pós-moderno: o direito, para os 

autores, não nasce da lei, mas da vida, brota da experiência social e nela se desenvolve. 

 É neste cenário que o novo artigo 20 da LINDB, acrescentado pela Lei 13.655/2018, 

dispõe que “[n]as esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em 

valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão” 

(destaque meu). Daí, podem-se extrair duas conclusões: a primeira, é a de que há uma descrença 

na objetividade dos princípios jurídicos e dos conceitos tradicionalmente utilizados como 

parâmetros decisórios; a segunda, a internalização, agora por via legislativa, de um 

consequencialismo obrigatório (“deverá”) para o tomador de decisão. Aliás, a motivação deve 

demonstrar a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, 

ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face de possíveis alternativas (artigo 20, 

parágrafo único). Em termos econômicos: o tomador de decisão estará obrigado, ao menos 

quando se tratar de direito público, de fundamentar sua decisão considerando, obrigatoriamente, 

as externalidades que afetem terceiros, o Estado e a sociedade (CARVALHO, 2018). A decisão, 

assim, só será “adequada e legítima quando se revelar menos danosa e mais eficaz consideradas 

as alternativas possíveis em determinada situação fática” (PEREIRA, 2015, p. 18).  

 Para Cristiano Carvalho (2018), a análise econômica do direito é a melhor ferramenta 

para dar concretude aos objetivos desta lei porque, segundo ele, a ciência econômica e, por 

consequência, a análise econômica do direito, seriam as melhores teorias do comportamento 

disponíveis no atual estágio das ciências, por possibilitar não apenas mensurar, como também 

prever (ainda que com limites) as futuras consequências da aplicação desta nova lei. Ocorre que 

a medida que se deve dar às ações humanas é dada por uma regra comum, definidora de um 

tipo de igualdade entre as pessoas. A definição dessa medida será dada por meio do direito, 

formulado pela e a partir da comunidade política, que pode preferir a adoção de regras que não 
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sejam as mais eficientes, porque há outras convicções morais em jogo. Além disso, a previsão 

a que se refere é muito limitada, em razão da impossibilidade de isolar todas as variáveis 

possíveis e capazes de influenciar no futuro a fim de que haja uma genuína determinação de 

que algo vai acontecer. 

 Segundo Carlos Ari Sundfeld e Bruno Salama (2015), a lei traria uma solução para o 

que consideram o problema das decisões baseadas em “valores jurídicos abstratos (que podem 

ser entendidos como princípios” (SUNDFELD; SALAMA, 2015, p. 14) e que faz bem ao exigir 

que, em qualquer caso, os tomadores de decisão, assim como os administradores, pensem como 

políticos. Daí o artigo 20, caput, parágrafo único exigir que eles ponderem sobre as 

consequências práticas da decisão e considerem possíveis alternativas. Além disso, a lei traria 

uma medida de prudência básica: a de fazer recordar a finitude dos recursos do mundo, trazida 

pela lei no seu artigo 21. O artigo 23 viria a desmistificar a visão de que aplicar o direito seria 

fazer a subsunção, acertadamente, porque “em tempos de estado social regulador não podemos 

mais nos dar ao luxo de viver com a fábula do ‘legislador racional’” (SUNDFELD; SALAMA, 

2015, p. 14) em por isso, exigir-se a consulta pública, a oitiva de órgão jurídico como condição 

da celebração de compromissos, bem como conferir às autoridades poder de negociação. 

 Assim, também na esfera da produção de leis e do debate sobre esta produção, há uma 

gradual entrada de ideias pertencentes na origem ao campo de raciocínio tipicamente 

pragmático e econômico, muitas vezes sem os necessários cuidados. As discussões sobre a lei, 

já aprovada, que vem mudar o próprio sistema de fontes do direito do Brasil, demonstram uma 

preocupação crescente com o sopesamento de consequências, principalmente consequências 

econômicas, decorrentes da prolação de decisões dos órgãos decisórios. 

 

2.4. Brasil, Análise Econômica do Direito e Pragmatismo Jurídico: um panorama 

 

Costuma-se pensar que a análise econômica do direito “não pegou no Brasil”, 

constituindo um mero debate acadêmico. Neste capítulo, procurei mostrar que, embora não 

tenha tido a mesma força no país com que teve nos Estados Unidos, as suas ideias, implícita ou 

explicitamente, têm permeado os debates acadêmicos, com reflexos na elaboração de leis e nas 

decisões dos tribunais. 

Na doutrina, há uma tendência entre os autores da análise econômica do direito de 

ignorar (ou desconstituir) a autonomia do campo jurídico para, com essa estratégia, justificar a 

adoção de conceitos e finalidades de outros campos de saber entendidos como verdadeiramente 
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científicos. Há desde autores que veem a economia como a melhor ferramenta para a solução 

dos problemas jurídicos, até autores que estão mais preocupados com as consequências 

positivas da decisão, não se aferrando tanto aos métodos econômicos, mas aos das ciências 

sociais em geral, aproximando-se da perspectiva do “segundo Posner” Na jurisprudência, dei 

exemplos de decisões que procederam a um raciocínio essencialmente econômico ou 

utilitarista, especialmente com decisões que esbarram na tradicional separação de poderes, com 

a imposição ao Executivo de realizar medidas que não estavam previstas no orçamento a fim 

de que se realizem direitos fundamentais, além do próprio método de ponderação de princípios 

que, no fundo, trata de colocar em uma ordem de preferência os princípios que viriam a incidir 

no caso concreto e, ao fim, decidir por qual deles “pende a balança”.  Na legislação, trouxe a 

inovação trazida em 2018 à Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro e as discussões 

acadêmicas a ela relacionadas. Não seria possível fazer uma varredura completa das novas leis, 

decretos e regulamentos que esposam uma concepção utilitária ou econômica do direito e nem 

é este o objetivo deste trabalho. Preferi apresentar esta inovação por seu caráter profundamente 

fundante do sistema jurídico, uma vez que é a lei que estrutura as próprias fontes do direito no 

Brasil. 

No capítulo anterior, procurei apresentar esquematicamente a tese de Richard Posner e 

sua evolução. Neste capítulo, apresentei as principais aplicações e pautas de discussão do Law 

and Economics no Brasil e pude verificar que, diferentemente da evolução de pensamento em 

duas etapas, os autores, por aqui, não fazem uma clara distinção – ao menos nos textos citados 

– entre um raciocínio econômico e um raciocínio pragmático. E nem seria preciso, uma vez que 

ambas as ideias se ligam de forma muito estreita. O objetivo, para os autores brasileiros 

envolvidos na discussão – com exceção, no caso brasileiro de Salama e Pargendler, que 

apresentam uma teoria mais complexa das interações entre direito e economia – é o de que o 

raciocínio tradicionalmente utilizado no direito precisa desapegar-se da tradição e do passado e 

“olhar para frente”, à busca de consequências positivas e economicamente maximizadoras. 

As premissas mais recorrentes compartilhadas pelos autores que defendem a aplicação 

do raciocínio econômico do direito são as de que o método hermenêutico não é suficiente para 

a boa resolução dos casos jurídicos, seja porque não deixam a sociedade em melhor situação, 

seja porque os bens ou direitos adjudicados não são distribuídos segundo o critério de quem 

mais os valoriza, não podendo fluir segundo a lógica das trocas que surgiriam naturalmente nas 

sociedades humanas (a lógica de mercado). A sociedade é vista como uma interação entre 

agentes maximizadores e ao direito cabe não impor empecilhos às trocas que voluntariamente 

ocorreriam caso não houvesse proibições. 
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O problema de fundo é, afinal, a ausência de cientificidade do direito e de seus métodos. 

É hora, sustentam os autores, de ele se deixar abrir aos métodos de outras disciplinas, estas sim, 

eles argumentam, “científicas”. Ao decisor, seria aberta a possibilidade de escolher, no caso 

concreto – ao menos quando não há solução expressa decorrente do texto legal – a decisão mais 

eficiente ou que cause consequências menos negativas do ponto de vista de um cálculo de custo-

benefício. A economia, por também estudar a conduta humana, viria a suprir a falta de 

objetividade do direito, dando soluções mais acertadas. 
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3. O DIREITO COMO JOGO DE LINGUAGEM E A INSISTÊNCIA NOS 

ERROS DA TEORIA IMPERATIVISTA DO DIREITO 
 

Sempre fui um péssimo jogador de futebol99. Nunca me esqueço de quanto queria fugir 

da escola quando o sinal tocava para que nos reuníssemos no ginásio de esportes para a aula de 

educação física, em que, evidentemente, jogava-se muitas vezes futebol. Sempre fui daqueles 

que, na formação dos times era o último a ser escolhido, era o garoto que nenhum jogador queria 

ter no seu time. Não jogava mal por má vontade. Eu era incapaz de entender o que se fazia além 

do objetivo de se fazer gols: não sabia a diferença das posições de jogadores, o que cada um 

poderia fazer, quais as posições que deveriam ocupar, por que alguns gols não valiam. Nunca 

quis ser o último a ser escolhido para os times, mas era incapaz de entender o jogo. Cometi 

muitas jogadas proibidas, mas jamais as cometi porque queria “roubar” no jogo ou prejudicar 

o meu time. Só não era capaz de entender bem o que se fazia ali. 

Assim como o futebol, o direito é uma espécie de jogo: é uma prática regrada. Como 

prática regrada que é, tem formas permitidas – legais – e proibidas – ilegais – de se proceder e 

se é certo que há pessoas que deixam de cumprir as regras do campo do direito para “roubar” 

no jogo jurídico, acredito que é certo que, assim como eu no futebol, muitos o fazem porque 

não foram capazes de entender bem como funciona o “jogo jurídico”. Como eu no futebol, o 

paradigma para se pensar o direito pode ser não o homem que quer violá-lo intencionalmente 

para obter vantagens indevidas, mas o que quer compreender o jogo (e erra porque ainda não o 

compreende) para agir nele como se deve100.  

O direito e o futebol não são fatos brutos, encontráveis na natureza. Não são como o 

ouro ou o gás hélio. Ao contrário, são discursivos, existem virtualmente – são uma espécie de 

“invenção” social. O fato de o futebol e o direito não estarem presentes no universo como entes 

moleculares não fazem, porém, com que a sua prática não seja dotada de qualquer objetividade. 

Para eles, há regras passíveis de ser racionalizadas. É preciso que as jogadas sejam inteligíveis. 

As regras que estabelecem os limites da própria prática podem denominar-se regras 

constitutivas. 

 

3.1. O que são jogos de linguagem?  

 

                                                           
99 Este exemplo do jogo de futebol para explicar este aspecto da filosofia da linguagem foi inspirado em João 

Vergílio Cuter (2009). 
100 Concordo com J. R. Lucas (1979) no sentido de que a maior parte das pessoas obedecem ao direito, na maioria 

das vezes, simplesmente porque é o que deve ser feito e não por temer as consequências do ato ilícito. 
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Quando Gulliver, o personagem-narrador de As Viagens de Gulliver, de Jonathan 

SWIFT (2007), chega à terra dos Balnibarbi, descreve-nos um interessante projeto dos sábios 

daquela região. Depois de refletirem que a cada palavra falada, os pulmões diminuem um pouco 

por corrosão e, consequentemente, nossa vida também diminui e, como as palavras nada mais 

são do que nomes para as coisas, seria mais conveniente que os homens trouxessem com eles 

as coisas de que precisassem falar. Além disso, este modo de falar teria a vantagem de servir 

como uma linguagem quase universal, já que poderia ser entendida por todos os povos 

civilizados que, em geral, dispõem dos mesmos utensílios ou de outros muito semelhantes. 

Embora a liberdade de falar com as línguas tenha ficado garantida graças às mulheres e os 

analfabetos, que ameaçaram iniciar uma rebelião se não pudessem se expressar à maneira dos 

seus antepassados, muitos dos estudados e dos próprios sábios aderiram ao novo método de se 

falar por meio das coisas. Essa forma de expressão era inconveniente para os assuntos muito 

longos e variados, que obrigavam os homens a carregar um grande fardo de coisas sobre as 

costas ou pagar para alguém os carregar. 

Nesta passagem, Swift busca ironizar a concepção vulgar das pessoas segundo a qual as 

palavras servem como meras etiquetas para as coisas – a linguagem serviria apenas como uma 

espécie de “tecnologia descritiva” do mundo fático. Mas a linguagem é, antes, um processo 

complexo, um “modo de vida”, que não está à disposição de um ou de alguns, não é um sistema 

de mostração de objetos, constituindo-se mesmo em uma forma de organizar, interpretar e 

categorizar um mundo que nos preexiste (WITTGENSTEIN, 2014). Os humanos são, por 

natureza, seres que usam linguagem e elas, junto com as nossas formas de vida, dão forma ao 

nosso pensamento, preenchem a nossa vida (HACKER, 2000). A linguagem humana não 

apenas prescinde que os objetos a que se refere estejam presentes na situação de comunicação 

como pode, inclusive, criar objetos inexistentes. Criamos conceitos que ordenam o nosso 

mundo, a nossa realidade (FIORIN, 2014). 

Quando o primeiro Posner afirma que os operadores do direito buscam e que devem 

buscar a maximização de riqueza, que “justiça” (fairness) é a palavra mais vaga da língua 

inglesa, que o raciocínio tradicional do direito não dá conta de resolver os problemas da 

sociedade porque lida com conceitos que, afinal, não são existentes, de forma que o direito, tal 

como vem sendo concebido, não pode ser um verdadeiro saber, ele negligencia aspectos 

importantes que tem sido salientados pela filosofia da linguagem.  

Entre nós o que há de comum na série de movimentos teóricos que apresentei no 

segundo capítulo, começando com o naturalismo jurídico e culminando, nos nossos dias, em 
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uma forma de pragmatismo e análise econômica do direito, é o “colocar em dúvida” a 

possibilidade de uma disciplina que não lida com coisas materiais e mensuráveis e nem com 

métodos matematizados sobre essas deter qualquer objetividade possível. E se é assim, não 

pode, segundo argumentam, conceber-se como ciência.  

Como aqueles sábios da narrativa de Gulliver, esses autores perdem uma concepção do 

modo de vida que se estrutura por meio de intrincadas relações linguísticas compartilhadas, 

com uma gramática própria que limita nosso mundo não-molecular, estabelecendo fronteiras 

de possibilidades em cada um dos contextos formados, ainda que sem referencial externo. Esse 

mundo do qual eu falo, o mundo dos “jogos de linguagem” não pode ser expressado recorrendo 

a objetos como aqueles ingênuos sábios da história. 

É possível conceber um saber objetivo e com racionalidade porque existe uma gramática 

que limita as possibilidades lógicas em cada um dos contextos da vida e, como decorrência, a 

indagação sobre o que “cabe” e o que não “cabe” em cada um dos contextos é uma pergunta 

legítima. Sendo assim, não posso, simplesmente com base na minha vontade ou na vontade de 

alguns colocar em xeque um “modo de vida” estruturado como se fosse um conjunto de palavras 

sem sentido porque sem referencial externo. É isso que parecem querer fazer alguns autores 

quando, por exemplo, ignoram essa dimensão do direito e passam a imaginar que o tipo de 

raciocínio e de métodos podem ser trazidos para dentro de suas “fronteiras”. A autonomia do 

direito não deixa de existir pela sua simples negação. 

Na medida em que as comunidades humanas e a linguagem existem antes de mim, 

também preexistem as limitações de sentido que poderei dar às coisas, bem como as estruturas 

(no caso, linguísticas) dentro das quais eu poderei me mover e continuar a ser compreendido 

pela minha comunidade linguística. Nos termos de Ferdinand de Saussure, é como se existisse, 

em relação à linguagem, “uma espécie de contrato estabelecido entre os membros da 

comunidade” (SAUSSURE, 2012, p. 46). Mas, assim como o “contrato social” dos filósofos 

políticos, trata-se aqui de um contrato hipotético, que não encontra um ponto passível de 

estabelecimento no passado: um contrato que se pressupõe e se segue, e não uma regra 

livremente consentida: o signo linguístico escapa à nossa vontade101. A língua, assim como as 

demais instituições virtuais, aparece sempre como uma herança da época precedente: “De fato, 

nenhuma sociedade conhece nem conheceu jamais a língua de outro modo que não fosse como 

um produto herdado de gerações anteriores e que cumpre receber como tal” (SAUSSURE, 

2012, p. 112). É por isso que mesmo na criação de neologismos, há um padrão dentro do qual 

                                                           
101 Cf. Ferdinand de SAUSSURE (2012), especialmente Capítulo II (“Imutabilidade e mutabilidade do signo”). 
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essa criação opera. De outro modo, as pessoas não poderiam ser amplamente compreendidas 

nas suas comunidades. Estariam a inventar verdadeiras línguas privadas que, em verdade, não 

cumprem qualquer papel relevante no universo de um ser social e linguístico, como é o ser 

humano102. 

Assim, se é legítimo que, numa determinada comunidade linguística, existam dúvidas 

sobre o alcance de determinados termos e expressões, não faz sentido que possamos pôr tudo 

em dúvida a todo o tempo. Para falar com Wittgenstein (1968, p. 128), “[o] cepticismo não é 

irrefutável mas patentemente absurdo, quando pretende duvidar onde não cabe perguntar”103. 

O próprio fato de o leitor ser capaz de entender o que quero dizer quando lê esta dissertação 

demonstra que há muito mais certezas do que dúvidas104. Há, para dizer de outra forma, uma 

limitação que culmina na própria objetividade de um mundo que não pode ser medido por 

instrumentos de laboratório, um mundo conceitual, virtual, linguístico – que, no entanto, 

existem como fatos (Cf. Searle, 1995) e como coisas (Cf. Austin, 1962)105.  

Quando o presidente da Câmara dos Deputados declara a sessão aberta ou os noivos 

pronunciam o “sim” ao celebrante de um casamento, eles não utilizam a linguagem de uma 

maneira referencial ou constatativa, mas, presente um determinado contexto, eles realizam de 

fato o casamento e a abertura da sessão: falar é modificar o mundo, é agir sobre ele (Austin, 

1962)106. E aqui cabem duas observações107. Em primeiro lugar, o fato de essas ações não 

poderem ser verificadas por meio de instrumentos de medição como termômetros não fazem 

com que o casamento ou a sessão na Câmara dos Deputados tenham deixado de existir ou 

existam só na mente individual de cada uma das pessoas que proferiu aquelas frases naquele 

contexto. Em segundo lugar, a impossibilidade de medir esses atos de fala com aquele tipo de 

                                                           
102 Do ponto de vista filosófico, o homem foi tratado como ser gregário e social por toda a tradição aristotélica.  

Esta ideia é particularmente bem descrita e desenvolvida em Aristóteles (2007). Nas ciências propriamente ditas, 

o primatólogo Frans de Waal tem vários trabalhos em que demonstra a natureza inerentemente social da nossa 

espécie: v., e.g. De Waal (2005, 2006 e 2011). 
103 Trata-se do parágrafo 6.51. No mesmo sentido, Charles Taylor (2000). 
104 Quanto às dúvidas, elas surgem, nos termos de H. L. A. Hart (2011), devido à textura aberta das línguas naturais, 

há “zonas de penumbra” nos conceitos. 
105 Trata-se de John Langshaw Austin (o filósofo da linguagem) – e não de John Austin (o jurista), que será 

referenciado mais adiante. No mesmo sentido John Searle (1964) e G. E. M. Anscombe (1958). 
106 Trato aqui do que John Langshaw Austin (1962) chama de “enunciados performativos” (performative 

utterances).  
107 Do ponto de vista histórico, Yuval Noah Harari (2015) denominou “Revolução Cognitiva” a essa “capacidade 

de transmitir informações sobre coisas que não existem” e esclarece que “[a]té onde sabemos, só os sapiens podem 

falar sobre tipos e mais tipos de entidades que nunca viram, tocaram ou cheiraram” (HARARI, 2015, p. 43). Esse 

tipo de ficção permitiu-nos não somente imaginar coisas, como também fazê-lo de forma coletiva. Essa realidade 

imaginada, porém, difere da mentira, na medida em que “uma realidade imaginada é algo em que todo mundo 

acredita e, enquanto essa crença partilhada persiste, a realidade imaginada exerce influência no mundo” (HARARI, 

2015, p. 53). 
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instrumentos mostra que o método pelo qual o estudioso desse tipo de tema é incompatível com 

o método das ciências naturais. A matematização ou a adaptação de instrumentos deste tipo de 

ciências só se faz, nesses casos, por analogia, por pressuposições muito frágeis, dado o caráter 

inafastável da contingência nas ações humanas108. 

Ser partícipe de uma comunidade linguística requer, assim, um domínio não só do 

conjunto de palavras e estruturas sintáticas que a forma, mas dominar aquilo que chamei de 

contextos. É preciso ser capaz de entender sob que circunstâncias, por exemplo, o “sim” 

equivale à aceitação de um casamento. E da mesma forma que compreender uma língua requer 

não somente o domínio do seu léxico, mas a introdução em toda a sua estrutura, em sua 

gramática (isto é, em sua técnica), compreender um campo de saber requer também a 

compreensão dessa estrutura muitas vezes virtual, mas sempre objetiva, porque compartilhada, 

sobre a qual se estruturam os seus temos, não apenas do ponto de vista sintático, mas também 

do ponto de vista semântico. Isto é, é preciso conhecer as regras que estruturam aquele “modo 

de vida” como participante dele, não somente como observador porque é preciso conhecer como 

os “contextos” em que os atos são praticados os influenciam. Ao deixar de aceitar como 

premissas essa “gramática” das línguas e dos campos de saber, estamos, na verdade, “jogando 

um jogo” (no caso, um “jogo de linguagem”) diferente do que pretendemos jogar. Estamos 

desafiando mesmo as regras constitutivas desse jogo de linguagem ou, em outras palavras, a 

sua delimitação.  

É nesse sentido que Ludwig Wittgenstein (2014, p. 113) entende que a compreensão de 

uma frase é, no final das contas, a compreensão de toda uma estrutura linguística que lhe serve 

como premissa: 

 

199. O que denominamos “seguir uma regra” é algo que apenas um homem 

poderia fazer apenas uma vez na vida? – Trata-se, naturalmente de uma 

observação para a gramática da expressão “seguir a regra”. 

Não é possível um único homem ter seguido uma regra uma única vez. 

Não é possível uma única comunicação ter sido feita, uma única ordem ter 

sido dada ou entendida uma única vez etc. – Seguir uma regra, fazer uma 

comunicação, dar uma ordem, jogar uma partida de xadrez, são hábitos (usos, 

instituições). 

Compreender uma frase significa compreender uma língua. 

Compreender uma língua significa dominar uma técnica. 

 

                                                           
108 É claro que isso não retira totalmente o seu valor. A microeconomia, por exemplo, precisa se basear em 

pressupostos desse tipo ao fazer as suas predições: os homens devem ser racionais em termos econômicos, as 

previsões são feitas se todas as circunstâncias além daquelas analisadas forem mantidas constantes (ceteris 

paribus). É possível, porém, muitas vezes, guiar-nos pelas previsões econômicas que assumem esse tipo de 

modelo. O que não se pode perder de vista, porém, são as limitações que ele contém. 
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A linguagem, portanto, pode ser comparada aos jogos por ter regras a serem seguidas, 

por ser compreendida por quem entende e é capaz de seguir essas regras, por não ter objetivos 

externos, por poderem ser atividades autônomas e por requererem um compartilhamento: “[é] 

por meio do compartilhamento que há no jogar os jogos de linguagem que uma linguagem se 

conecta com a nossa vida” (KENNY, 2006, p. 130). 

 Se existe objetividade nos saberes que lidam com um modo de vida, ainda que 

constituído, em grande parte, de uma realidade não molecular, do agir humano, como é o direito, 

nos termos que mencionei, não faz sentido defender que o direito carece de qualquer 

objetividade possível, que seus termos sejam tão vagos que se tornam imprestáveis ou inúteis e 

que não seja possível constituir-se um verdadeiro saber sobre e dentro dele. E também podemos 

extrair a conclusão de que a autonomia ou a delimitação de um campo de saber não depende da 

autoridade de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, porque se funda em práticas, verdadeiros 

“modos de vida”, que existem objetivamente no mundo dos fatos não moleculares. 

Mas a fim de que que possamos descobrir os limites do “jogo de linguagem” 

compreendido pelo direito e do “jogo de linguagem” compreendido pela economia, será preciso 

investigar quais regras constituem esses jogos. Quais são, em outros termos, as suas regras 

constitutivas: o que faz com que o direito seja direito e o que faz com que a economia seja 

economia.  

Nós, juristas, já estamos habituados a lidar com esse tipo de regras, embora muitas vezes 

não tenhamos clareza de estarmos lidando com elas. Costumamos fazer isto, é certo, num nível 

mais delimitado, em que tais regras se encontram, nas maior parte das vezes, expressas nos 

próprios ordenamentos jurídicos e configuram conceitos. Imagine o caso das tipificações penais 

ou dos contratos em espécie. Naquele primeiro caso, as elementares do crime servem como 

regras constitutivas, porque delimitam o campo de significado compreendido pelo tipo penal e 

que, consequentemente, leva, no caso concreto, a imputar uma ou outra consequência jurídica 

de acordo com as características de ação ou omissão que tenha ocorrido no mundo fenomênico. 

É como se, por exemplo, “roubo” constituísse um jogo de linguagem e “furto” outro jogo de 

linguagem. Quando vejo alguém subtrair uma coisa alheia móvel, é preciso perceber se há uma 

característica específica que faça com que o autor do crime tenha, de fato, jogado um ou outro 

jogo: o fato de na subtração ter sido empregada violência ou grave ameaça. Nos contratos em 

espécie, também aprendemos a raciocinar de acordo com esse tipo de regras, que por exemplo 

nos levam a investigar se se aplicam as regras da uma compra e venda ou as da locação. E 
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haverá, certamente, casos difíceis, como o leasing, quando as semelhanças com um e com outro 

dos “tipos” é tão grande que temos de descobrir, afinal, onde se encaixa. 

 

3.2. O que são regras constitutivas? 

 

Imagine que você tire uma cédula da sua carteira e a analise de perto. As características 

físicas e químicas daquele pedaço de papel não são muito interessantes. Trata-se, em suma, 

quimicamente, de fibras de celulose tingidas com pigmentos e, no entanto, as pessoas estão 

dispostas a trocar coisas por aquele pedaço de papel. Em outras palavras, o que importa naquele 

papel é a sua natureza de dinheiro, não sendo suficientes as propriedades físicas e químicas dele 

para explicar, por exemplo, as trocas que ele permite efetuar. Dinheiro, portanto, é um conceito, 

dependente de uma realidade compartilhada que só existe virtualmente em uma dada 

comunidade. E assim também propriedade, governo, festas, universidades, advogados, 

presidentes, contratos. Existe, portanto, nas sociedades humanas, uma realidade institucional 

objetiva, mas que não se confunde com a realidade física. Mas há uma parte das coisas que 

independem de nós – observadores – para existirem e outra parte que dependem. Assim, por 

exemplo, a massa ou estrutura molecular são aspectos do mundo que independem do 

observador, sendo objetos de estudo, em geral, das ciências naturais. As ciências sociais, de 

outro lado, lidam com os aspectos que dependem dos observadores, como as eleições, os 

problemas de balança de pagamento e as organizações sociais regras constitutivas, que não 

apenas servem para regular, mas constituem a própria atividade sobre a qual versam, tornam 

possível a forma de atividade que regulam. Diferem das regras regulativas, porque estas 

últimas regulam formas de comportamento que preexistem a elas. Assim, por exemplo, a regra 

que manda dirigir do lado direito da estrada é uma regra regulativas, mas as regras que definem 

como as peças do jogo de xadrez podem ser movimentadas são regras constitutivas, uma vez 

que a própria atividade “jogar xadrez” não seria possível sem a sua instituição. A forma lógica 

das regras constitutivas é sempre do tipo “X equivale a Y no contexto C”. Assim, por exemplo, 

“uma peça com determinado formato equivale a um cavalo no contexto do jogo de xadrez” ou 

“uma certa posição no tabuleiro equivale a um xeque-mate no contexto do jogo de xadrez” 

(SEARLE, 2000). 

Enquanto um fato bruto (brute fact) existe independentemente da linguagem ou de 

qualquer outra instituição, como o fato de o sol estar a tantos quilômetros da terra, um fato 

institucional requer instituições humanas especiais, a linguagem sendo a principal delas, para a 

sua própria existência (SEARLE, 1995). Os primeiros são “independentes do observador”, 
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tratados pelas e com os métodos das ciências naturais; os segundos, “dependentes do 

observador”, tratados pelas ciências sociais. Há, porém, como enfatizei, uma realidade mesmo 

nesses fatos “dependentes do observador” que é objetiva e que nos permite criar saberes e 

métodos sobre eles: embora o dinheiro seja, por exemplo, dependente do observador, o fato de 

que eu e outras pessoas consideramos aquele tipo de “papel pintado” como dinheiro é um fato 

sobre nós que independe do observador (SEARLE, 2004). 

Conscientes dessas limitações, podemos perceber que existe objetividade em campos 

que não operam necessariamente com métodos empíricos ou matematizados, como é o caso do 

direito, o que muitos dos partidários do Law and Economics e pragmatistas querem fazer crer. 

Podemos também chegar à conclusão de que o direito é um “jogo”, um “modo de vida” que 

tem regras que o constituem e lhe dão limites, inclusive para a entrada de métodos de outros 

saberes que, da mesma forma, também constituem “modos de vida”. É preciso investigar essas 

regras para descobrirmos em que constitui o direito, o que lhe dá sentido e, afinal, o que cabe 

dentro desse saber. 

A incorporação dessas ideias ao direito é também relativamente recente, podendo se 

verificar uma primeira virada linguística neste sentido com O Conceito de Direito, de H. L. A. 

Hart (2011)109 – ainda que este autor ainda se encontre preso, de certa forma, a uma teoria da 

norma – preocupado, ainda, com a descrição do direito (não à toa o título de sua magum opus), 

ainda feita com recurso a uma determinada “observação empírica” de fatos sociais – e a 

delimitação do fenômeno jurídico. 

 

3.3. A teoria da norma 

 

Se podemos conceber o direito desta forma, com o foco de atenção sobre a questão de 

o que é seguir uma regra e, por conseguinte, sobre o processo deliberativo dos agentes da 

prática, esta concepção não foi dominante no decorrer do século XIX. Uma outra concepção de 

direito, que se preocupava precipuamente com a conceituação de norma e estava presa à ideia 

de sanção dominou o imaginário dos juristas – e jusfilósofo – dos séculos XIX e XX e tem 

fortes repercussões ainda hoje entre os juristas. A esta concepção LOPES (2009) denominou 

teorias da norma, em contraposição à teorias da ação (ou da decisão). Enquanto as teorias da 

norma partem da reflexão da ontologia da norma jurídica, considerando-a como um imperativo, 

                                                           
109 A primeira edição de O Conceito de Direito (no original, em inglês, The Concepto f Law), de H. L. A. Hart é 

de 1961:ver H. L. A. Hart (1961). 
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a teoria da decisão “[...] desenvolve-se na medida em que o foco de atenção volta para o 

processo deliberativo e escapa vagarosamente da força atrativa das teorias da norma” (LOPES, 

2008, p. 56), o que foi possível após a entrada da filosofia da linguagem no direito. 

Se o paradigma de ciência e objetividade pelo menos até o século XVIII era a física e a 

geometria, a nova sociologia e a economia passaram a gradualmente ocupar esse papel. A 

sociedade poderia ser compreendida, segundo acreditavam então, de forma objetiva, como 

fenômeno orgânico, mensurável. Na ânsia pela busca de objetividade e cientificidade, alguns 

juristas passaram a subordinar o direito à sociologia, compreendendo-o como, também ele, um 

fenômeno social, evolutivo (e evolucionista). A essa concepção do direito como equiparável (e 

equiparado) às ciências sociais, passível – acreditava-se – de descrições e explicações causais 

podemos chamar naturalismo jurídico (LOPES, 2014)110. 

Uma reação contrária a essa concepção naturalista do direito pode ser encontrada na 

primeira metade do século XX em Hans Kelsen. Contra a geração anterior, a obra de Kelsen 

pode ser entendida como uma tentativa de afastamento do direito da moral, mas também de 

outras ciências – especialmente as ciências sociais – a formar uma ciência própria, livre das 

impurezas. A busca pela concepção do direito continua em Kelsen como nos naturalistas, mas 

a resposta por ele encontrada fixa-se nas normas e em sua virtude de proibir, permitir ou obrigar, 

mediante uma sanção aplicável aos que a descumprissem (LOPES, 2014). Mais adiante, ao 

menos nos Estados Unidos, uma nova reação pode ser verificada, desta vez contra o positivismo 

lógico-formal à moda de Kelsen: o realismo jurídico. Para o realismo jurídico, o que interessa 

para o direito é a possibilidade de prever a aplicação de uma sanção pelos tribunais.  

Embora as escolas apontadas tenham funcionado umas como reação às outras, elas 

guardam algumas semelhanças que as diferem da concepção da teoria do direito como ação, 

que expliquei no início desta seção. A centralidade da preocupação de todas essas três escolas 

jurídicas está na preocupação de definir o direito e a norma jurídica e conceber o direito como 

inseparável da sanção jurídica. A norma jurídica – e, por consequência, o direito –, é vista como 

um comando emanado de um soberano – seja ele o legislador, no primeiro caso, seja o julgador, 

no segundo. Assim, o paradigma para a própria compreensão do direito não é o partícipe social 

que quer seguir as regras para que, entendendo o jogo, possa bem segui-las, mas, ao contrário, 

o homem delinquente, autointeressado e individualista que quer violar as normas. A única coisa 

que poderia impedi-lo de violá-las seria a ameaça da sanção jurídica, que deve ser 

suficientemente grave para que a violação não “valha a pena”. A concepção do sujeito de direito 

                                                           
110 Ver Capítulo 2 deste trabalho. 
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é a do sujeito ao direito, concebendo-o de forma behaviorista. A preocupação principal da 

autoridade (seja ela o legislador, no primeiro caso, seja o juiz, no segundo) é a de fazer impor 

a sanção jurídica de modo a dissuadir as pessoas e afastá-las por meio do medo do 

descumprimento da norma. 

 

3.3.1. Os problemas da teoria da norma na análise econômica do direito 

 

O movimento da análise econômica do direito como tem uma concepção de direito que, 

embora pretenda focar no comportamento dos participantes do jogo (os “agentes” na linguagem 

deles), é incapaz de romper completamente com alguns dos principais paradigmas anteriores, 

especialmente com a concepção behaviorista desses participantes do jogo, que fazem ou 

deixam de fazer coisas apenas seguindo a “preços internos” (sanções ou premiações) e que se 

comportariam somente de acordo com esses incentivos. A esse tipo ideal de homem, os teóricos 

do Direito e Economia denominaram “homem racional”. Na verdade, porém, o homem 

racional, tal como esperado por eles, não existe no mundo e suas análises dependem de que 

todas as condições estabelecidas continuem as mesmas – o famoso ceteris paribus – e que todos 

os agentes sejam racionais – pelo menos para essa concepção adotada pelo primeiro Posner. Os 

agentes não são sempre racionais e as circunstâncias de fato estão em constante mutação, de 

modo que a sua tentativa de previsão dos comportamentos dos agentes falha. Se eles podem 

explicar um determinado evento econômico ou jurídico depois que ele se deu, não podem 

explicar com precisão antes (MACINTYRE, 2007). Assim, uma das principais pretensões da 

teoria microeconômica aplicada ao direito não se realiza. Nisso, a análise econômica do direito 

guarda pelo menos uma importante característica comum com o realismo jurídico: a ânsia da 

previsão baseada em métodos empíricos. Diferem em dois aspectos, porém: em primeiro lugar, 

enquanto os realistas buscavam a previsão do ponto de vista do juiz ou do jurado, os teóricos 

do Direito e Economia preocupam-se com os participantes do jogo jurídico em geral; em 

segundo lugar, enquanto os realistas, para fazer suas previsões do que sairia dos veredictos dos 

juízes e dos jurados se amparavam principalmente na psicologia, os teóricos da Análise 

Econômica do Direito buscam as suas respostas na economia – especialmente na 

microeconomia.  

Para além deste problema inicial, há outros mais graves porque já apontados e 

combatidos muito antes do surgimento do movimento do Direito e Economia, nas obras de 

grandes expoentes da teoria do direito. Quero enfatizar o problema de encarar o direito como 
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sanção. Para isto, remontarei às concepções de dois importantes jusfilósofos: John Austin e 

Hans Kelsen. 

 

3.3.1.1. John Austin e Hans Kelsen 

 

 O que me interessa de John Austin (o jurista)111 nesta seção é a sua concepção do direito, 

que o restringia a uma estrutura de comando. Austin, à semelhança de Kelsen, que tratarei a 

seguir, objetivava, com isso, separar o direito de outros campos com os quais, parecia-lhe, 

vinham confundidos, especialmente a moral112. Ele se preocupa em estabelecer uma diferença 

entre o direito que “é” e o direito que “deve ser”, de modo a excluir concepções extraídas de 

fora do direito. A teoria do direito, para ele, deve preocupar-se com o direito positivo, isto é, o 

direito posto por superiores políticos a inferiores, ou, em outras palavras, o comando do 

soberano imposta sobre os seus súditos, dotadas da ameaça de sanção no caso do 

descumprimento113. O direito é comando e comando é a expressão de um desejo seguido da 

possibilidade de uma parte superior – o soberano – aplicar um mal a quem o descumprir114. 

 De outro lado, também Kelsen tinha essas preocupações. Assim como Austin, Kelsen 

queria “limpar” o direito das impurezas trazidas para dentro dele de outras disciplinas e definir 

o que seria próprio do campo do direito115. Assim, Kelsen entende que a teoria pura do direito 

é uma teoria do direito positivo, que quer “única e exclusivamente conhecer o seu próprio 

objeto” (KELSEN, 2012, p. 1)116. O objeto do direito, assim, passa a ser a norma jurídica, que 

                                                           
111 Nesta seção, trato do John Austin jurista. Na seção anterior dedicada à linguística e à filosofia da linguagem, 

referia-me a John Langshaw Austin (o filósofo da linguagem). 
112 John Austin (1995, p. 18) é claro quanto a este ponto, defendendo que a concepção do direito a ser estudado 

pela teoria do direito é o direito propriamente positivo e isto porque o “[…] positive law (or law, simply and strictly 

so called) is often confounded with objects to which it is related by resemblance, and with objects to which it is 

related in the way of analogy: with objects which are also signified, properly and improperly, by the large and 

vague expression law”. 
113 John Austin (1995, p. 18) inicia já a sua primeira conferência determinando o objeto da teoria do direito: “The 

matter of jurisprudence is positive law: law, simply and strictly so called: or law set by political superiors to 

political inferiors”. 
114 Para Austin (1995), “[e]very law or rule […] is a command. Or, rather, laws or rules, properly so called, are 

a a species of command” (p. 21). Mais adianta ele define o que quer dizer com o termo “comando”: “[a] command, 

then, is a signification of desire. But a command is distinguished from other significations of desire by this 

peculiarity: that the party to whom it is directed is liable to evil from the other, in case he comply not with the 

desire” (pp. 21-22).  
115 Ambos os autores estavam precipuamente preocupados com uma definição precisa do direito. Isto porque, ao 

restringir o conceito de direito, deixariam de fora tudo o que não entendiam próprio do direito (ou do direito que 

é em oposição ao direito que deve ser). Essa preocupação de ambos os autores é visível já desde o título de suas 

obras mais difundidas: a de Kelsen, Teoria Pura do Direito; a de Austin, The province of jurisprudence determined 

[A província da teoria do direito determinada, em tradução livre minha]. 
116 Kelsen (2012) busca, com sua teoria pura, conhecer o objeto próprio do direito e, ao separar o “ser” (sein) do 

“dever-ser” (sollen), propugna que “já não lhe importa [à teoria] a questão de saber como deve ser o direito, ou 

como deve ele ser feito. É ciência jurídica e não política do Direito” (p. 1). Sua reação ao naturalismo jurídico, já 

exposta anteriormente neste trabalho, fica clara quando o autor explica que apesar de a busca da pureza do direito 
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é concebida como um ato de vontade, com a ameaça de sanção em caso de descumprimento, 

que é capaz de permitir, proibir e ordenar os comportamentos. Em síntese, o direito “é o 

conjunto de normas que regulam o comportamento humano” (KELSEN, 2012, p. 5), 

estabelecendo sanções no caso de descumprimento117 (KELSEN, 2012). É claro que a teoria de 

Kelsen é, também, muito mais complexa que isto e que um dos problemas mais debatidos tenha 

sido a sua concepção da norma fundamental pressuposta, mas não a abordarei neste trabalho 

porque foge aos meus propósitos. 

 

3.3.1.2. A virada: a crítica de Hart a Austin 

 

Um dos principais adversários intelectuais de John Austin (o jurista) é H. L. A. Hart, 

que identifiquei como o ponto de virada da teoria do direito, que passa a incorporar a filosofia 

da linguagem, especialmente de base wittgensteiniana (refiro-me aqui, como já disse, ao 

“segundo” Wittgenstein). Hart parte do pressuposto de que o direito, como toda atividade 

comunicativa em sociedades humanas, é regrado – o direito passa a ser visto como um “jogo 

de linguagem” nos termos wittgensteinianos 118. É neste sentido que o próprio Hart distingue 

os dois pontos de vista que se podem tomar sobre o direito: um deles, o ponto de vista interno 

– de quem participa desse “jogo” jurídico –; outro, o ponto de vista externo, de quem observa 

o jogo “de fora”, mas não o joga propriamente. Essa percepção do direito em Hart importa 

também para que se possa contextualizar a sua crítica a John Austin. Este é incapaz de ver o 

“direito” como este jogo de linguagem, por não conseguir desligar-se da ideia do direito como 

ordem emanada de um soberano a qual todos obedecem por medo da sanção. 

Hart defende que Austin, ao enxergar o direito como uma pessoa ou várias pessoas que 

impõem seus comandos e sanções a outras que lhe obedecem, não é capaz de perceber o 

                                                           
para a elaboração de sua teoria pareça ser evidente, “a jurisprudência tem-se confundido com a psicologia e a 

sociologia, com a ética e a teoria política” (p. 1). 
117 Para Kelsen (2012, p. 35), o direito é uma ordem coativa, por reagirem a um descumprimento com “um mal 

que é aplicado ao destinatário mesmo contra a sua vontade, se necessário empregando até a força física – 

coativamente, portanto”. 
118 O uso de exemplos, por H. L. A. Hart, extraídos da linguagem ordinária é recorrente em toda a sua obra. Destaco 

aqui, ainda, seu esforço em distinguir casos paradigmáticos (nítidos ou casos-padrão) de os casos discutíveis e sua 

elaboração sobre a textura aberta das normas e a zona de penumbra, que é passível de aplicação não só ao direito, 

como também à linguagem ordinária. Para exemplificar, já no capítulo introdutório de seu O Conceito de Direito, 

o exemplo que Hart dá sobre um caso paradigmático e um caso discutível não é extraído do direito, mas da 

linguagem ordinária. Nele, Hart diz que, “[u]m homem com uma cabeça brilhantemente polida é claramente 

careca; um outro com uma cabeleira luxuriante claramente que o não é; mas a questão respeitante a um terceiro 

homem, com um tufo de cabelo aqui e ali, sobre se é careca ou não, poderia ser discutida indefinidamente, se 

valesse a pena ou se dela derivasse qualquer resultado prático” (HART, 2011, p. 8). Outros exemplos da linguagem 

ordinária, neste sentido: “Um barco voador é um ‘navio’? Ainda se trata de xadrez se o jogo é disputado sem 

rainhas?” (HART, 2011, p. 9). 



76 
 

fenômeno jurídico completamente, porque ele é mais complexo do que isso. Uma ilustração 

elucidativa seria a impossibilidade, segundo a visão austiniana do direito, de diferenciar o 

direito da ordem do ladrão. Se o direito se enquadrasse, de fato, na descrição que John Austin 

faz dele, a ordem do ladrão seria semelhante à do governo (ou do soberano). Isto porque Austin 

não teria sido capaz de perceber a diferença que há entre ter uma obrigação, concepção que se 

refere a uma autoridade e ser obrigado, esta última não se remetendo à autoridade. Quem é 

assaltado, assim, cumpre a ordem do ladrão porque é obrigado, não porque tem uma obrigação: 

ele está subjugado naquele momento e faz o que lhe mandam porque teme a sanção imediata, 

mas não reconhece qualquer forma de legitimidade à ordem do ladrão: não vê nele uma 

autoridade. Assim, quando se emite um comando, não ocorre, necessariamente, que haja uma 

latente ameaça de um mal em caso de desobediência, já que, comandar, caracteristicamente, é 

o exercício de uma autoridade sobre homens, e não o poder de infligir um mal a eles, embora 

possa haver ameaça de um mal: “um comando é primariamente um apelo não ao medo, mas ao 

respeito pela autoridade” (HART, 2011, p. 25). O direito, ainda, difere do comando porque suas 

diretivas não são individualizadas, mas gerais. Além disso, as leis têm caráter duradouro, 

diferindo-se, por exemplo, da ordem do assaltante, feita frente a frente (e não, portanto de forma 

geral) e que desaparece com a ocasião, por exemplo, a entrega da coisa que se pretende subtrair. 

Hart, ainda, nota que a teoria imperativista do direito falha ao não perceber que o 

conjunto de regras que entendemos como parte do direito não são todas do tipo “Se A pratica a 

conduta C, recairá sobre A a sanção S”, típicas do direito penal, ou, mesmo, é insuficiente a 

concepção de normas completas como somente aquelas que trazem em si um comando voltado 

ao funcionário da administração para aplicar a sanção a quem descumpre a regra (“Imponha a 

sanção S a qualquer A que descumprir a norma N”). Essa caracterização do direito explica mal 

o que entendemos sob esse conceito. Há normas que não implicam, necessariamente, uma 

sanção, como é o caso das regras de competência dos tribunais e juízes singulares, da 

capacidade civil – e Hart desenvolve a incorreção de compreender a nulidade de um ato jurídico 

como sanção – ou, ainda, as do processo legislativo. Ainda, a concepção imperativa do direito 

não é capaz de explicar porque determinada comunidade jurídica continua a reconhecer 

determinadas regras como tais e a segui-las após a morte do soberano (a que chama de rex). 

 

3.3. Análise econômica do direito e a não superação da teoria da norma 

 

Como já mencionei neste trabalho, a análise econômica do direito como um todo baseia-

se em alguns pressupostos bastante irreais. Nesta seção, destacarei dois deles e, em seguida, 
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demonstrarei de que defeitos eles padecem. Os dois pressupostos que destacarei estão 

imbricados: (i) o pressuposto do homem racional – o homo economicus, ou, o homem 

maximizador de riqueza, na terminologia de um Posner mais maduro – e (ii) a assunção de que 

os homens reagem de forma behaviorista a incentivos (sejam eles os preços do mercado, sejam 

alguma forma de sanção ou retribuição que, segundo os defensores do movimento do Law and 

Economics, funcionam como “preços implícitos” ou “custos implícitos”)119. Essas 

pressuposições, que podem parecer sãs e correntes na teoria econômica, não o são para o direito 

e uma tal concepção padece das mesmas críticas levantadas por H. L. A. Hart à teoria imperativa 

do direto e à nova tradição de matriz analítica e hermenêutica (LOPES, 2016) – a da teoria da 

ação – e, ainda, pelas críticas que sofreram os que defendiam o movimento que se passou a 

denominar naturalismo jurídico. 

Para desenvolver a sua análise econômica do direito e desenvolver seus modelos, 

Richard Posner (1973) ampara-se nos pressupostos da microeconomia e, com eles, analisa 

várias áreas do direito, desde os tradicionalmente associados à teoria microeconômica como o 

direito antitruste, tanto os não tão tradicionalmente a ela associados, como é o caso do direito 

dos contratos, o direito da responsabilidade civil (torts), o direito criminal e as liberdades 

individuais. Um dos pressupostos para a análise do direito a partir da perspectiva econômica é 

a de que o homem é um maximizador racional e que reage de maneira behaviorista a incentivos. 

Posner, em oposição ao que chama de concepções do mentalismo, da intencionalidade e do 

livre-arbítrio, diz “mostrar[-se] favorável a uma teoria do direito como ‘atividade’ – a teoria 

que fundamenta a teoria da previsão de Holmes; favorável ao behaviorismo” (POSNER, 2007, 

p. 37). Por isso, sustenta– e isto continua a sustentar até o seu Problems of Jurisprudence – que 

 

                                                           
119 Outra importante premissa – também irreal – de que partem os adeptos da análise econômica do direito, também 

compartilhada pela microeconomia, é a chamada condição ceteris paribus. Não analisarei esta premissa neste 

capítulo, mas farei isto em outra parte deste trabalho, em que demonstrarei o problema dos que assumem que a 

economia possa ter uma verdadeira força preditiva (nos moldes do que têm, por exemplo, as ciências brutas). Se, 

numa reação química, é possível manter as condições ideais (ceteris paribus) para observarem-se os diferentes 

resultados ao se alterar uma variável do experimento, na sociedade isto não é possível ser feito. Mankiw (2009, p. 

22), neste sentido, reconhece que “[a]lthough economists use theory and observation like other scientists, they 

face an obstacle that makes their task especially challenging: In economics, conducting experiments is often 

difficult and sometimes impossible. Physicists studying gravity can drop many objects in their laboratories to 

generate data to test their theories. By contrast, economists studying inflation are not allowed to manipulate a 

nation’s monetary policy simply to generate useful data. Economists, like astronomers and evolutionary biologists, 

usually have to make do with whatever data the world happens to give them”. O primeiro Posner, porém, parece 

mais ingênuo e inclinado a aceitar o caráter científico da economia como salvadora dos problemas sociais e, 

inclusive, jurídicos, destacando, já em um artigo de 1987, que “[e]conomics not only has become more rigorous 

since the 1950s, but it has branched out from market to nonmarket behavior, thus takin in the subject matter of 

most interest to legal thinkers. It has also become more empirical” (POSNER , 1987, p. 767).  
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o] pressuposto básico da economia que orienta a versão da análise econômica do 

direito que apresentarei aqui é o de que as pessoas são maximizadores racionais de 

suas satisfações – todas as pessoas (com exceção das crianças bem novas e das que 

sofrem graves distúrbios mentais), em todas as suas atividades (exceto quando sob 

influência de transtornos psicóticos ou perturbações semelhantes que decorrem do 

abuso de álcool e drogas (POSNER, 2007, pp. 473-474). 

 

Em ambas as fases de Posner, o homem é completamente determinado por incentivos 

(POSNER, 2009b). Ora, se o que o autor quis dizer com “teoria do direito como atividade” 

tivesse a ver um rompimento com a “teoria da norma” (pré-Hart) ele fracassou na sua tentativa. 

Também padecem dos mesmos problemas, a meu ver, todos os outros autores que propõem 

uma abordagem econômica do direito120. Já mostrei no que consiste esse modelo para a teoria 

econômica em geral. 

Para o raciocínio econômico, as pessoas devem ser tratadas como agentes que reagem a 

incentivos. Um incentivo é “algo que induz uma pessoa a agir, como a perspectiva de uma 

punição ou uma recompensa” (MANKIW, 2009, p. 7)121, isto porque as pessoas racionais, 

pressuposto da análise econômica, tomam decisões a partir da comparação dos custos e 

benefícios. Segundo essa concepção, o direito (e, neste sentido, o soberano, seja ele o legislador 

ou o juiz da common law) deve ver as pessoas que são sujeitas a ele como seres que reagem a 

incentivos – prêmios e punições. Essas são as pessoas racionais. David Friedman (2000) 

esclarece que, sob a perspectiva do Law and Economics, as regras jurídicas devem ser julgadas 

de acordo com a estrutura de incentivos que estabelece e as consequências sobre a alteração do 

comportamento das pessoas, que ocorrerão como resposta a esses incentivos. Richard Posner, 

ao tratar do direito penal, considera que o modelo que defina os criminosos como 

maximizadores de riquezas – isto é, o modelo defendido por ele  

 

[

...] pode prever corretamente que um aumento da severidade da pena ou da 

probabilidade de execução desta reduzirá o índice de criminalidade, ainda que a 

maioria dos criminosos tenha sérios distúrbios cognitivos e emocionais, pois estes são 

suficientemente racionais para reagir, ainda que moderadamente, às mudanças de 

estímulo (POSNER, 2009b, pp. 17-18). 

 

Cooter e Ulen (2010), na sua própria resposta à pergunta “o que é a análise econômica 

do direito?” nos responde que a economia teria proporcionado uma teoria científica que 

                                                           
120 Embora a crítica em relação à teoria imperativista do direito e à sanção jurídica não esteja tão evidente nos 

autores que iniciaram o movimento – Ronald Coase (1960; 1993)  e Guido Calabresi (1961) -, principalmente por 

eles analisarem mais de perto – ao menos nos seus primeiros artigos – a responsabilidade por acidentes (torts), 

esses pressupostos permeiam toda a análise de ambos, de forma que os mesmos defeitos e as mesmas críticas 

podem ser estendidas a eles. 
121 A tradução deste trecho é livre minha. 
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possibilita a previsão dos efeitos das sanções legais sobre o comportamento. Isto porque, 

segundo eles, as sanções “se assemelham aos preços e, presumivelmente, as pessoas reagem às 

sanções, em grande parte, da mesma maneira que reagem aos preços” (COOTER; ULEN, 2010, 

p. 25). Isto é, segundo os analistas econômicos do direito, da mesma forma como pessoas 

reagem a preços mais altos de um determinado produto diminuindo seu consumo, elas reagiriam 

a sanções jurídicas mais duras praticando menos a atividade sancionada. Para os defensores do 

Direito e Economia, a conclusão seguiria como uma obviedade: já que “a economia tem teorias 

matematicamente precisas (teoria do preço e teoria dos jogos) e métodos empiricamente sólidos 

(estatística e econometria) de análise dos efeitos dos preços sobre o comportamento” 

(COOTER; ULEN, 2010, p. 25), ela (a economia) forneceria “uma teoria comportamental para 

prever como as pessoas reagem às leis. Essa teoria, baseada em como as pessoas reagem a 

incentivos, suplanta a intuição da mesma maneira como a ciência suplanta o bom senso” 

(COOTER; ULEN, 2010, p. 25).  

Os defensores da análise econômica do direito acreditam ter descoberto a fórmula para 

resolver os problemas do direito, mas não percebem que caem nos mesmos erros que caíram os 

que defenderam uma teoria da norma. O método é diferente, a teoria subjacente ao método é a 

mesma – ainda que se digam “antiteórico”, um paradoxo que já apontei existir em seus 

argumentos.  

O direito passa, mais uma vez a ser visto a partir da perspectiva do homem mau que 

responde a sanções (em geral, negativas, mas podendo, também, ser positivas, na forma de 

prêmios, ou, incentivos, como os incentivos fiscais) e, apesar do discurso da análise da ação 

das pessoas em jogos cooperativos, para a análise de leis, decisões e políticas públicas persiste 

(do direito, afinal), ainda que com um modo de dizer mais sutil, o tipo ideal soberano-súdito, 

em que o “soberano” deve ter em mente, ao criar o direito, as reações daqueles que deverão 

obedecê-lo, sendo sua principal função dosar – agora ajustemos a palavra sanção jurídica para 

um sinônimo com máscara de ciência econômica – os incentivos. Assim, sob vestes novas, 

repetem os defeitos, de um lado, do naturalismo jurídico, ao conceber o direito como uma parte 

de uma ciência social mais ampla e o homem de forma behaviorista e, de outro lado, das teorias 

imperativas do direito e do realismo jurídico, que, também de forma behaviorista preocupavam-

se precipuamente com a sanção e tinham o homem mau como paradigma. A pretexto de fazer 

uma teoria da ação, repetem o discurso da teoria da norma e os defeitos que têm sido apontados 

há, pelo menos, cinco décadas e que pareciam superados. 
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O movimento da análise econômica do direito pretendeu, de certa forma, afastar-se de 

uma teoria da norma, ao incorporar para o direito e as políticas públicas os conhecimentos de 

um campo que pretensamente seria capaz de melhor prever o comportamento humano, dos 

partícipes desses jogos de linguagem. Ansiou, então, pela busca de compreender 

comportamentos que se formariam em práticas sociais regradas e nisso se distanciou do que 

LOPES (2009) denominou de teoria da norma, que dominou o cenário jurídico pelo menos até 

a segunda metade do século XX.  

O Direito e Economia afastou-se, pelo menos, de duas principais formas das teorias da 

norma: o foco de atenção da busca de um conhecimento sobre a norma e dos problemas 

jurídicos como problemas precipuamente a ser resolvidos pelos mecanismos formais 

(especialmente de hierarquia normativa) e a percepção de direito como comando, ato de poder 

emanado por uma espécie de soberano. A vontade do soberano e os mecanismos formais de 

resolução de problemas no campo do direito passaram a ser minimizados e maximizou-se a 

preocupação com a análise do comportamento dos partícipes do jogo social – denominados por 

esta teoria de “agentes” – e as decisões que por eles são tomadas por eles. De certa forma, isso 

só foi possível, porque direito e economia guardam uma característica comum, que é a 

preocupação das interações sociais que se dão precipuamente por meio de ações individuais e 

coletivas. 

O movimento, porém, carece de uma fragilidade nesse sentido: ao tentar abandonar os 

paradigmas de uma teoria da norma, não é capaz de fazer uma transição completa para uma 

teoria da ação e nisto padece de alguns dos problemas há muito apontados contra concepções 

da teoria da norma. Talvez a principal delas seja a insistência de conceber o direito tendo como 

paradigma o homem violador da lei, que age considerando as sanções a lhe serem aplicadas em 

caso de descumprimento e nisto, especialmente Posner lembra seu grande admirador, Holmes. 

Para Holmes Jr. (1897), o direito só pode ser compreendido a partir da perspectiva do homem 

mau. Para este, quase que naturalmente inclinado a violar a lei por quaisquer proveitos sociais, 

o que interessa é a possibilidade de prever qual a probabilidade de aplicação de uma eventual 

sanção por um tribunal, qual a sanção aplicável efetivamente e quão gravosa ela seria. Para ele, 

não importa a letra da lei, mas a efetiva aplicação de sanções por juízes. Holmes entende, então, 

o direito consiste na previsão da incidência da força pública por meio da instrumentalidade dos 

tribunais122. 

                                                           
122 Já H. L. A. Hart alude a essa concepção de direito de Holmes e a classifica como exagerada e paradoxal (HART, 

2011). 
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Se a linguagem, é certo, muda com Richard Posner e os analistas econômicos do direito, 

a ideia central não muda. Para eles, só é possível entender o direito a partir da perspectiva dos 

agentes – já não “homens” – que agem sempre respondendo a incentivos, que podem ser 

positivos ou negativos. Se abandonamos a ideia de direito como um comando emanado de um 

soberano, como decorrência não abandonamos a ideia da sanção jurídica como definidora da 

ação dos homens que agem no direito, respondendo quase que a estímulos, aqui denominados 

“incentivos”. Para os teóricos da análise econômica do direito as normas funcionam de certa 

forma como o mercado e os homens respondem a elas como respondem aos preços do mercado. 

As sanções jurídicas seriam, assim, equiparáveis aos preços dos produtos postos à venda e para 

que se deixe de descumprir a lei, deve-se estabelecer um preço – e, evidentemente, a aplicação 

desse preço – elevado o suficiente para que deixe de ser vantajosa a violação. 

Se o movimento da análise econômica do direito foi inovador em relação ao que chamei 

de teoria da norma, deslocando-se dela de certo modo, continuou preso a determinadas 

concepções típicas daquela forma de pensar o direito, ligadas às teorias imperativistas, que 

pareciam há muito superadas. A passagem não foi concluída. 
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4. DE UMA REFLEXÃO SOBRE OS FINS A UM DISCURSO SOBRE O 

MÉTODO 

 

Sêneca (2017), em uma das cartas que escreveu a Lucílio, diz-lhe que o artista pode ter 

todas as suas tintas preparadas, mas não produzirá nada a menos que já tenha decidido o que 

quer pintar. Neste conselho que o estoico deu, estão inseridos princípios que derivam da própria 

lógica da ação humana e de tudo o que dela depende. A ação sempre visa a uma finalidade. Isto 

também se aplica às disciplinas estudadas pelo homem. Esse aspecto das ações humanas tem 

sido negligenciado pela análise econômica do direito.  

No primeiro capítulo, mostrei que a “liquefação” da objetividade e da separação entre 

as disciplinas vai ficando cada vez mais evidente em Posner, o que culmina em sua última fase, 

a pragmática, para quem pouco importam esses aspectos que ele chama de teóricos e 

metafísicos, bastando que se aja de uma maneira funcional, embora ele não esclareça o que isto 

quer dizer. Mas também no Brasil pode ser encontrada uma concepção deste tipo123. 

Luciano Timm (2009), por exemplo, não vê uma separação verdadeira entre direito e 

ciência. Para o autor, trata-se somente de uma questão metodológica.  

Luiz Marcelo Berger (2017) tem uma concepção de história que decanta os movimentos 

por sua correção. Ele argumenta que insistir na autossuficiência do direito é incorrer em linhas 

que já estão ultrapassadas há cerca de quase um século e meio. O autor defende que a análise 

econômica do direito é, acima de tudo, método e não teoria, mas parece não se dar conta que 

qualquer método se constrói, justamente como teoria. Se é método, pressupõe normas gerais 

aplicáveis a uma gama de casos semelhantes, a demandar do aplicador (do método) a 

compreensão ou interpretação e, por fim, a aplicação, que faz, justamente a ponte entre método 

(teoria) e prática. No entanto, não dá motivos pelos quais teria havido tal “ultrapassagem” e 

nem esclarece por que o que veio depois seria a melhor concepção da prática jurídica.  

Guilherme Jardim Duarte (2017) nega autonomia ao direito, para que então seja possível 

trazer os métodos e conceitos de outros campos para dentro dele. Para ele há um único método 

que perpassa todas as ciências, independentemente do objeto com o qual elas lidam, e este 

método único, científico, concentra sua atenção nas relações de causa e efeito. Segundo ele, 

para o progresso do direito como “ciência”, seria necessário que se reconhecesse uma 

                                                           
123 No Brasil, Luiz Marcelo Berger (2017) também defende, de modo semelhante, que a análise econômica do 

direito é boa porque funciona, mas não esclarece o que significa funcionar, como funciona, nem para quem 

funciona. 
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racionalidade específica do campo e que os pesquisadores do direito avançassem na análise de 

questões “causais”.  

O erro que esses autores cometem é o mesmo erro de Posner. O de desconsiderar o 

aspecto limitativo das disciplinas e dos seus objetos e finalidades, que não dependem da sua 

vontade para serem alterados. O objeto e a finalidade do direito não podem ser medidos em 

laboratório124, as variáveis da ação humana não têm como ser todas isoladas para sabermos, de 

antemão, o que deu causa a quê. O máximo que podemos fazer é imaginar que uma explicação 

seja melhor do que a outra a partir de certos pressupostos que, mesmo eles, serão sempre 

contestáveis pelo caráter contingente e inescapável das ações humanas. O significado das ações 

humanas não pode ser aferido pelos órgãos dos sentidos. Os estudiosos poderão perceber 

correlações, mas dificilmente se poderá falar de causalidade nesse tipo de saber. 

Não é de agora que se reconhece que diferentes disciplinas têm de ter diferentes métodos 

de investigação e de procedimento. Embora seja comum a crítica segundo a qual tem havido 

uma compartimentalização exagerada no ensino das disciplinas em geral, as pessoas não têm 

se dado conta de que algumas dessas compartimentalizações não são artificiais, mas exigências 

de natureza propriamente lógicas. A finalidade das coisas determina, isto é, põe termo, 

estabelece as fronteiras de seu próprio campo de compreensão e inteligibilidade125. As ações 

humanas desenvolvem-se de acordo com algumas regras que as formatam – suas regras 

constitutivas. Desta mesma forma, para que se possa compreender um campo de estudo, 

naturalmente temos que o restringir à sua finalidade. Assim, quando uma criança pergunta ao 

professor de matemática: “o que é essa tal de matemática?” e o professor lhe responde algo 

como “é a matéria que lidará com os números e as operações que se podem fazer com eles”. 

Não estou muito preocupado se esta é uma definição muito precisa da matemática, mas, de 

qualquer modo, isto serve para o meu propósito de explicar que a delimitação provém de uma 

natureza inescapável, isto é, lógica. Isto porque, no meu exemplo, quando o professor diz que 

a matemática trata dos números e das operações que se podem fazer com eles, ele também diz 

muitas outras coisas, uma delas que a matemática não trata daquilo que não sejam números e 

operações que se fazem com números. A essas operações associam-se métodos de estudo e de 

compreensão que não são aplicáveis a outros campos de estudo. Então, se entendermos essa 

explicação do que é matemática, não é razoável pressupormos que haverá uma aula de 

matemática em que o professor tratará da forma de reprodução das espécies (isto está fora do 

                                                           
124 Cf. Peter Winch (1956 e 1970). 
125 Ver, neste sentido, Christine Korsgaard (2009), especialmente capítulo 2. 
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campo semântico do termo) e tampouco que os métodos associados à disciplina da compreensão 

da reprodução das espécies poderão ter aplicação imediata no campo da matemática – ainda 

que possa haver algo em comum.  

Não é possível conceber a economia sem a noção de eficiência, nem o direito sem a 

noção de justiça. Esses dois conceitos parecem ser o que dá sentido a esses saberes. 

 

4.1. Aristóteles e a divisão dos saberes 

 

Aristóteles (2009) nos chama a atenção, em sua Ética a Nicômaco para que toda 

“tekhné” (τέχνη), que pode ser traduzido como arte, perícia e que, mais propriamente quer dizer 

uma atividade de produção material, todo o “méthodos” (μέθοδος, traduzido comumente como 

método, ou processo de investigação), toda a “práxis” (πράξις: ação, situação prática, 

procedimento prático), bem como toda “proáiresis”(προαίρεσις, decisão) tendem a um fim, 

um bem (1094a1-5)126. No entanto, o filósofo alerta que há uma diferença entre os fins, que 

determinam o produzir e o decidir (1094a1-17). 

Uma primeira separação que nos traz Aristóteles é aquela que se faz entre os fatos da 

natureza e os atos humanos. Aqueles atuam, como dirá mais adiante Tomás de Aquino, como 

movimento, independentemente de qualquer ponderação, como relação de causalidade 

necessária. Um exemplo é a equivocidade do temo “lei” nas expressões “lei penal” e “lei da 

gravidade”. Enquanto um homem pode descumprir uma lei penal127, uma esfera metálica (ou 

mesmo um homem no sentido de um corpo humano) jamais poderá deixar de cumprir a lei da 

gravidade. A lei da gravidade, como as demais leis da física, não deixa espaço para “agir”, não 

há relação de contingência nelas, mas de necessidade. Aristóteles opõe, assim um campo que 

depende do intelecto humano e que, assim, tem sempre algo de contingente – o ethos (ἔθος) – 

a um campo que decorre de relações de causa e efeito necessárias – a physis (φύσις).  

                                                           
126 “Toda a perícia e todo o processo de investigação, do mesmo modo todo o procedimento prático e toda a 

decisão, parecem lançar-se para um certo bem. É por isso que tem sido dito acertadamente que o em é aquilo por 

que tudo anseia” (ARISTÓTELES, 2009, p. 17). Sobre a interpretação de “bem” como condição de inteligibilidade 

de toda ação na filosofia clássica e, especialmente, em Santo Tomas de Aquino, ver Germain GRISEZ (2007). 
127 Esclarece Berti (2002, pp. 144-145): “[...] Aristóteles explica que a ação (práxis) tem como princípio a ‘escolha’ 

(proháiresis), a qual é o resultado do encontro entre o desejo de chegar a certo fim e o cálculo dos meios necessários 

para alcançá-lo, ou ‘deliberação’”. À capacidade de deliberar bem, isto é, fazer o cálculo sobre os meios 

necessários ao atingimento de um fim bom, Aristóteles chama de phrónesis (φρόνησις), o que costuma ser 

traduzido por “prudência”. Esta phrónesis é especialmente importante na atividade do jurista e, especialmente, na 

do juiz porque se ocupa não apenas com o conhecimento universal (para nós, o direito), como também o 

conhecimento dos casos individuais, porque é prática e a ação se produz em situações individuais (v. Et. Nic., 7, 

1141 b 15-23). Trata-se da virtude de quem realiza bem um silogismo prático. 
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O saber jurídico é do primeiro tipo. Disso decorre que se devem utilizar métodos 

diferentes para a investigação de cada um desses campos, já que o conceito de exatidão, no caso 

dos saberes éticos, estaria fora de lugar.  No saber ético, é possível “o buscar-conselho-consigo-

mesmo” (GADAMER, 1999, p. 477), necessitando da capacidade de entendimento e 

julgamento, da phrónesis (φρόνησις: sabedoria prática): no agir “o homem não dispõe de si 

mesmo como o artesão dispõe da matéria com a qual trabalha. Não pode produzir-se a si mesmo 

da mesma forma que pode produzir outras coisas” (GADAMER, 1999, p. 470)128. Trata-se, 

portanto, de um saber prático, de modo que a simples especulação não basta para dominar o 

campo. Os saberes práticos dependem da experiência, do hábito: não há como ser justo sem o 

exercício do hábito da justiça, assim como não sabe nadar aquele que apenas leu um tratado 

sobre a natação e nunca caiu na água (LOPES, 2004). Mas experiência não é livre, mas 

dependente da finalidade e dos pontos de partida da ciência em questão. Em outras palavras, 

ela é direcionada por princípios129. É por isso que, como diz Ronald Dworkin (2010, p. 126) 

embora Posner preferiria que as decisões judiciais se baseassem em algoritmos ou na ciência 

de modo que sempre pudessem ser, no sentido especial que ele confere ao termo, “resolvidas” 

por consenso, isso não basta, porque “[...] os juízes se deparam com questões morais, e vituperar 

contra a teoria moral não vai transformar essas questões em problemas matemáticos ou 

científicos”. 

Hans-Georg Gadamer (1999) ao comentar a ética aristotélica, diz-nos que não há como 

desvincular o método do objeto. Eu diria diferente: não há, na verdade, como desvincular o 

método do ponto de vista pelo qual se pretende observar o objeto. Assim, cada ciência (aqui 

entendida no sentido lato, isto é, de saber), necessita de princípios próprios, adequados à 

perspectiva com que olha o seu objeto de estudo, o que implica a “impossibilidade de uma 

ciência universal, a partir da qual se possam demonstrar os princípios próprios de todas as outras 

ciências” (BERTI, 2002, p. 8). 

                                                           
128 Quanto ao objeto principal do saber prático em Aristóteles, Máynez (1973, p. 48) assim dispõe: “El objeto 

principal del saber práctico es conocer los fines humanos, principios supremos, no silogísticamente derivables y, 

por ende, no susceptibles de demostración, del comportamiento del hombre”. 
129 Cf. R. M. Hare (1952), para quem, na linguagem moral, os princípios têm a função de guias da conduta. Nos 

problemas morais, diferentemente de quando resolvemos palavras-cruzadas, precisamos de guias porque 

precisamos também agir sem poder esperar muito tempo, até porque da solução do problema moral que temos 

diante de nós dependerá a solução do próximo. José Reinaldo de Lima Lopes (2004) esclarece que, na tradição da 

filosofia clássica, em que os juristas estavam imersos até, pelo menos o século XVI, os saberes começam a partir 

de algum lugar, os princípios (prius incipio, isto é, antes de começar) que, por definição, não são demonstráveis, 

são evidentes. Os princípios são os pontos de partida de um dado saber, de forma que se forem colocados em 

xeque, esta disputa não se dá por um processo reflexivo de demonstração, mas de investigação dialética ou 

metafísica. São eles (os princípios) que informam o saber racional, podendo consistir de definições (que tratam da 

natureza de algo, o que é) ou pressuposições (sobre se algo é). 
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Aliás, como demonstramos ser da própria natureza do agir humano o seu caráter 

contingente, ainda que a economia busque, como outras ciências sociais empíricas, ser um saber 

preditivo, não se pode considerar que consiga alcançar totalmente este objetivo. O direito, de 

seu lado, imagina situações possíveis de violação de legalidade, mas não busca dar uma resposta 

certeira ao que vai acontecer. Essa é uma primeira diferença entre os saberes.  

A fraqueza preditiva das ciências sociais chamou a atenção de Alasdair Macintyre 

(2007), para quem, embora os cientistas sociais tenham sido contratados como conselheiros ou 

peritos a fim de prever os resultados de políticas públicas alternativas, não se pode dizer com 

propriedade que suas previsões derivam de um saber que consiga fazer generalizações em 

formas de leis causais. É por isso que, por exemplo,  

 

[...] nenhum economista previu a ‘estagflação’ antes que ela tivesse ocorrido, 

os escritos de teóricos da moeda têm fracassado notavelmente em prever as 

taxas de inflação corretamente e D.J. C. Smyth e J. C. K. Ash mostraram que 

as previsões produzidas na base das teorias econômicas mais sofisticadas para 

a OCDE [Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico] 

desde 1967 tem produzido previsões menos bem sucedidas que as que teriam 

sido produzidas pelo uso do senso-comum, ou, como se costuma dizer, 

métodos ingênuos de previsão de taxas de crescimento pela tomada dos 

últimos dez anos como guia ou taxas de inflação assumindo-se que os 

próximos seis meses vão se assemelhar aos últimos seis meses 

(MACINTYRE, 2007, p. 104)130.  

 

Isto não quer dizer que os fenômenos sociais não possam ser explicados depois de que 

tenham ocorrido e que, assim, possa-se relacionar as causas que levaram ao fenômeno como 

consequência. O que se quer mostrar aqui é o caráter ineliminável da contingência nas ações 

humanas. 

 

4.2. A eficiência e o raciocínio econômico  

 

Tradicionalmente, a teoria econômica lida com as ações humanas e a sua coordenação, 

bem como como a análise de custos e benefícios dos homens quando há algum tipo de recurso 

escasso em jogo. Tem como objeto a produção, circulação, distribuição e consumo de bens e 

                                                           
130 A tradução é livre minha. Omiti as citações. No original, em inglês, o trecho vem assim (com citações omitidas): 

“No economist predicted ‘stagflation’ before it occurred, the writings of monetary theorists have signally failed 

to predict the rates f inflation correctly and D. J. C. Smyth and J. C. K. Ash have shown that the forecasts produced 

on the basis of the most sophisticated economic theory for OECD since 1967 have produced less successful 

predictions than would have been arrived at by using the commonsense, or as they say, naïve methods of 

forecasting rates of growth by taking the average rate of growth for the last ten years as a guide or rates of 

inflation by assuming that the next six months will resemble the last six months” (MACINTYRE, 2007, p. 104). 
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serviços. Em última análise, costumamos entender, atualmente, a economia como o campo de 

saber intimamente ligado aos mercados – isto é, às trocas humanas, tanto por tanto – e, afinal, 

ao dinheiro, que representa a medida de um bem em comparação a outro no intercâmbio131. 

Mas qual é a sua finalidade, afinal? Qual a sua chave de sentido? 

Alguns tentaram sustentar que a economia não se define pelo seu objeto, mas apenas 

pelo seu método, como Lionel Robbins (1935). Mas isto só faz fugir ao problema e não o 

resolve. Afinal um método existe para que se persiga a alguma finalidade, ainda que ela esteja 

oculta no pensamento das pessoas que, ao longo do tempo, participam de pequenas partes do 

saber com finalidades subsidiárias de um todo que constitui a prática e, afinal, o campo de saber.  

Toda a teoria econômica parte do princípio de que as pessoas enfrentam escolhas 

conflitantes (trade-offs), de modo que escolher um pouco mais de algo, implica abdicar de um 

pouco mais de outra coisa132. Posso pensar, por exemplo, que, se tenho R$ 10,00, posso comprar 

duas barras de chocolate de R$4,00 cada e tomar um café coado de R$ 2,00. Mas se quiser 

tomar dois cafés coados, por exemplo, terei que abdicar de uma das barras de chocolate – ou 

comprar outra coisa mais barata. Esse mesmo raciocínio aplica-se não só ao dinheiro, mas 

também a outros recursos escassos, como o tempo. Para cada hora andando de bicicleta, abdico 

de uma hora em que poderia estar cochilando, ou escrevendo este trabalho. O que eu deixo de 

comprar ou fazer é o que os economistas se referem como custo de oportunidade. O custo de 

alguma coisa consiste justamente naquilo que abro mão para obter alguma outra coisa. 

Como já expliquei, a economia também se estrutura sobre a presunção de que as pessoas 

são racionais. E essa racionalidade, na teoria econômica, tem um sentido específico: a pessoa 

racional pensa na margem. Os economistas definem mudanças marginais como pequenas 

mudanças incrementais a um plano de ação já traçado, ou, em outras palavras, pequenos ajustes 

feitos nos “extremos” da ação a ser tomada (ou já tomada). As pessoas racionais comparam os 

benefícios marginais com os custos marginais ao tomar as suas decisões (MANKIW, 2009). 

Assim, as pessoas racionais escolhem com base na análise entre custos marginais e benefícios 

marginais: “a quantidade ótima de uma atividade é a quantidade em que o benefício marginal 

iguala o custo marginal” (KRUGMAN; WELLS, 2007, p. 182).  

 Mas, o que guia a teoria econômica em torno desses conceitos é a ideia de que o melhor 

é obter o máximo possível a partir dos recursos escassos133. Em outras palavras: a ideia de 

eficiência. É assim que, segundo eles, pensa o homem racional. Busca-se eficiência ao lidar 

                                                           
131 Neste sentido, e.g., Gimeno (2006). 
132 Cf. Mankiw (2016). 
133 Cf. Mankiw (2016). 
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com recursos escassos. Se pensarmos no dinheiro como o principal recurso escasso referido 

pela teoria econômica, temos como desdobramento a teoria do primeiro Posner: a maximização 

de riqueza deve ser o objetivo da sociedade porque os homens racionais da economia buscam 

esse objetivo. A meu ver, é a eficiência que constitui a chave de significação do saber da 

economia, a sua finalidade, o seu bem. 

Assumir os pressupostos da teoria econômica (ou, ao menos, da microeconomia) 

implica ignorar uma série de características morais com as quais estamos acostumados a lidar 

como seres humanos. Da perspectiva do indivíduo, negligencia-se a cooperação humana 

desinteressada, explica-se mal o altruísmo, os atos de generosidade, a caridade e a defesa de 

uma sociedade mais igualitária mesmo por quem tenha muitos recursos134. Da perspectiva da 

sociedade, corre-se o risco de imaginar que ela, como personificação de um grande homem 

racional, deve buscar, afinal de contas, a maximização de riqueza ou a eficiência em todas as 

suas relações.  

Temos que considerar que as pessoas não querem só riqueza e têm outras preferências 

que inclusive podem ser colocadas em risco pelo seu aumento. Em última análise, a 

maximização da riqueza, a menos que uma pessoa seja um “fetichista” do dinheiro, não faz 

sentido por si só, já que ela constitui meio para a obtenção de outras coisas, como levar uma 

vida mais valiosa, bem-sucedida ou feliz (DWORKIN, 1980a)135. É razoável pensar que uma 

pessoa não prefira acumular a maior quantidade de bens materiais escassos possíveis se estiver 

condenada a viver sem liberdade de expressão, de ir e vir, por exemplo (SEN, 2010). E usar o 

vocabulário econômico para tratar de liberdades, conceituando-as, por exemplo, como bens 

escassos, parece destoante da forma com que concebemos o mundo. A economia, assim, numa 

antiga metáfora, está preocupada com o tamanho do bolo, mas não costuma olhar para as 

divisões dele. Podemos ter uma sociedade que tem as riquezas e os recursos maximizados do 

ponto de vista global, mas a quem caberá dar a medida, a divisão sobre esses recursos? Essas 

respostas não podem ser encontradas pelas ferramentas da teoria econômica e devem ser 

buscadas em outro lugar, de acordo com outra lógica, uma lógica que leve em conta um campo 

para o qual não são muito úteis as fórmulas matemáticas: a moralidade e, em última análise, o 

direito.  

O direito também lida com ações humanas, medidas e recursos escassos. E por isso tem 

grandes similaridades com a economia. Mas lida com esses temas a partir de uma outra 

                                                           
134 Neste sentido, ver, principalmente a crítica de Amartya Sen (1988) à teoria econômica tradicional, que, 

apartando-se da ética, tem negligenciado esse tipo de problemas. 
135 No mesmo sentido Coleman (1980) e Veljanovski (1981). 
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perspectiva. A esse saber caberá definir não as formas que otimizam o acúmulo dos recursos 

escassos, mas, principalmente, a sua distribuição e redistribuição. Para usar a metáfora do bolo 

mais uma vez, o direito não está tão preocupado com o seu crescimento, mas com a divisão das 

fatias. Ele está preocupado, em suma, com o estabelecimento e a aplicação de uma medida de 

igualdade entre os homens e as ações humanas. Em uma palavra: com a justiça. É ela que lhe 

dá a “chave de compreensão”. 

Assim como o chef de cozinha e o nutricionista olham para o alimento a partir de 

perspectivas diferentes e, por isso, necessitam de métodos diferentes para a avaliação de seu 

objeto, penso que o economista e o jurista encontram-se numa situação semelhante. Ambos 

olham para a ação humana como seu objeto. Olham, porém, de prismas diferentes para a ação 

humana. E, assim, precisam de métodos diferentes: “[o] direito e a economia, como duas 

disciplinas diferentes, lidam com dois significados [meanings] e propósitos diferentes da ação 

humana” (LOPES, 2005, p. 173). 

 

4.4. A JUSTIÇA COMO CHAVE DE SENTIDO DO DIREITO 

 

Acredito que a perspectiva aristotélico-tomista da justiça nos esclarece de forma 

coerente esse termo que é a chave de sentido do direito. A justiça é uma virtude voltada para o 

outro, uma certa igualdade com que devo tratar o outro136. Em outras palavras, não se pode 

compreender o que é justiça sem que se tenha em vista uma outra pessoa na relação que se 

examina. A noção de alteridade faz parte do seu próprio campo semântico (πρòς ἕτερον, ad 

alterum)137. 

A lei, como medida, esclarece-nos a obra de Tomás de Aquino (2014), não é irracional 

nem subjetiva, mas convencional e, ao mesmo tempo objetiva. Por ser interpessoal, não 

depende exclusivamente da vontade. Ao comentar essa concepção do filósofo medieval, José 

Reinaldo de Lima Lopes esclarece: 

  

                                                           
136 Este é o sentido explicitado em Santo Tomás de Aquino, para quem “[e]ntre as demais virtudes, é próprio à 

justiça ordenar o homem no que diz respeito a outrem. Implica, com efeito, uma certa igualdade, como seu próprio 

nome indica, pois se diz comumente: o que se iguala se ajusta. Ora, a igualdade supõe relação a outrem. As demais 

virtudes, ao contrário, aperfeiçoam o homem somente no que toca a si próprio” (... iustitiae proprium est inter 

alias virtutes ut ordinet hominem in his quae sunt ad alterum. Importat enim aequalitatem quandam, ut ipsum 

nomen demonstrat: dicuntur enim vulgariter e aquae adaequatur iustari. Aequalitas autem ad alterum est. Aliae 

autem virtutes perficiunt hominem solum in his quae ei conveniunt seipsum”) (AQUINO, 2014, p. 46). 
137 Não sem razão, o étimo grego “δικ- “encerra também os significados de apontar para, indicar [o caminho para 

restabelecer a ordem e o equilíbrio das coisas], bem como os conceitos de legalidade e ilegalidade, de respeitar ou 

desrespeitar dos direitos de outrem e, consequentemente, os de justiça e injustiça. 
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A medida é simultaneamente convencional e objetiva. O fato de ser 

convencional não a torna irracional. A medida é um artefato de 

comensurabilidade. Tanto na tradição aristotélica, conhecida por Tomás, 

quanto na filosofia contemporânea (a de Wittgenstein, por exemplo), aquilo 

que serve de medida e indispensável nas formas de pensamento, ação e 

comunicação entre os homens. 

Falar em regra é falar de algo interpessoal, que pode ser ensinado e 

apreendido. Por isso, a medida não pode depender exclusivamente da vontade 

de um só sujeito. Para valer convencionalmente, é preciso que todos a 

compreendam e utilizem (LOPES, 2004, p. 89). 

 

Mas há uma outra exigência da justiça, que se encontra no significado compartilhado do 

termo em sociedades que se pretendem democráticas como a nossa. Trata-se da necessidade de 

haver previsibilidade (embora nunca previsão) para as ações segundo as medidas previamente 

dadas e públicas, bem como que casos semelhantes sejam decididos de forma semelhante. Isto 

é, na verdade, decorrência da própria noção de igualdade de que tratei nos parágrafos anteriores 

e da referência a uma determinada medida, dada, nos termos de Tomás de Aquino, nas 

sociedades politicamente organizadas, pela lei. A principal diferença da abrangência do termo, 

neste sentido, em sociedades medievais e nas atuais é, em geral, o alcance dos destinatários de 

diferentes normas. Se, na sociedade medieval, concebiam-se diferentes regulações para 

diferentes estamentos, nas sociedades democráticas, a maior parte das leis deve dirigir-se – a 

não ser em casos excepcionais – para todos os cidadãos indistintamente, uma vez que se 

pretenderam abolir os privilégios. Mas a noção de que casos iguais devem ser tratados de forma 

igual persiste naquele e nestes casos. Para que haja justiça, deve haver, nos termos de Ronald 

Dworkin (1986), integridade na confecção e na aplicação das normas jurídicas. 

O cerne do que constitui o mínimo de justiça – ou, nos seus termos, de moralidade – 

numa sociedade democrática, parece-me ter sido bem expresso por Lon Fuller (1969) e consiste, 

basicamente, em que haja regras – ou, nos termos da tradição aristotélico-tomista, medidas 

públicas – aplicáveis aos cidadãos, de forma que os casos não sejam decididos ad hoc, que elas 

sejam publicadas ou, no mínimo, estejam à disposição para ser conhecidas pelas partes afetadas, 

que se evitem normas retroativas, porque elas não podem servir como guias para as ações dos 

cidadãos, que se busque produzir normas inteligíveis e possíveis de serem seguidas, não 

contraditórias, que haja um sistema jurídico razoavelmente estável e congruência entre as 

normas e sua aplicação. É por isso, que, segundo sustenta, haveria oito formas de fracassar 

nessa empreitada: 

 

A primeira e mais óbvia [forma de fracassar] consiste em não ter regras, de 

forma que toda questão tenha que ser decidida ad hoc. As outras formas são: 
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(2) deixar de publicar ou, ao menos, de tornar acessível à parte afetada, as 

regras que ela deve seguir; (3) o abuso da legislação retroativa, que não apenas 

não pode guiar a ação, mas impossibilita a integridade das regras de efeitos 

prospectivos, uma vez que as coloca sob a ameaça da mudança retrospectiva; 

(4) falhar em tornar as regras compreensíveis; (5) editar regras contraditórias 

ou (6) regras que requeiram condutas para além dos poderes das partes 

afetadas; (7) introduzir mudanças tão frequentes nas regras que o sujeito [a 

elas] não possa orientar suas ações de acordo com elas; e, finalmente, (8) 

deixar de ser congruente em relação às normas como anunciadas e o seu 

cumprimento de fato (FULLER, 1969, p. 39)138. 

 

No nosso sistema jurídico, a maior parte desses requerimentos encontram-se expressos, 

de uma forma ou de outra: a Constituição Federal proíbe o juízo ou tribunal de exceção (artigo 

5º, XXXVII) , garante igualdade perante a lei (artigo 5º, caput), institui que ninguém será 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (artigo 5º, II), institui 

a irretroatividade da lei penal, salvo em benefício do réu (artigo 5º, XL), o devido processo 

legal (artigo 5º, LIV), institui a necessidade de lei penal prévia para que possa haver crime ou 

pena (artigo 5º, XXXIX), garante o contraditório e a ampla defesa (artigo 5, LV), a 

irretroatividade tributária (artigo 150)139. Na redação de leis, há o mandamento de que as 

disposições normativas sejam redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, estabelecendo-

se requisitos para o atingimento dessas virtudes (artigo 11 da Lei Complementar 95/1998). 

Quanto à publicidade, garante-se que a lei só entre em vigor após a sua publicação oficial (artigo 

1º do Decreto-lei 4.657/1942). O Código Civil considera nulo o negócio jurídico impossível 

(artigo 166, II do Código Civil). Essas exigências de justiça incorporam-se ao direito como 

“régua pública” e limitam a racionalidade de maximização de eficiência, de riqueza ou de bem-

estar. Trata-se dos limites que a comunidade política resolveu impor, seja na configuração da 

                                                           
138 A tradução é livre minha. Procurei, na tradução, privilegiar a adequação à forma com que frequentemente 

falamos sobre o tema em detrimento de uma tradução muito apegada à letra. No original, em inglês: “The first and 

most obvious lies in a failure to achieve rules at all, so that every issue must be decided on an ad hoc basis. The 

other routes are: (2) a failure to publicize, or at least to make available to the affected party, the rules he is 

expected to observe; (3) the abuse of retroactive legislation, which not only cannot itself guide action, but 

undercuts the integrity of rules prospective in effect, since it puts them under the threat of retrospective change; 

(4) a failure to make rules understandable; (5) the enactment of contradictory rules or (6) rules that require 

conduct beyond the powers of the affected party; (7) introducing such frequent changes in the rules that the subject 

cannot orient his actions by them; and, finally (8) a failure of congruence between the rules as announced and 

their actual administration” (FULLER, 1969, p. 39). 
139 Embora, neste último caso, o artigo 106 do CTN estipule que a lei tributária aplica-se a ato ou fato pretérito 

quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos 

interpretados e em se tratando de ato não definitivamente julgado (a) quando deixe de defini-lo como infração, (b) 

quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido 

fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo; e (c) quando lhe comine penalidade menos 

severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. A doutrina tributarista, porém, não costuma interpretar 

o primeiro caso como caso de retroatividade, uma vez que consideram que a lei interpretativa não inova no 

ordenamento jurídico, apenas esclarece o conteúdo de outra; o segundo caso trata da lei tributária mais benéfica, 

não constituindo, para o que nos interessa, uma violação da liberdade do cidadão em face do Estado. 
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sua constituição política, que traz em si própria e na sua própria concepção determinados limites 

(como é o caso de “democracia” ou de “Estado de direito”, incompatíveis pela própria definição 

com “extermínio de minorias” ou “julgamentos ad hoc”), seja na positivação de direitos pela 

lei, seja, em última análise, pelo mínimo de justiça que uma dada comunidade linguística 

concebe como necessária ao convívio social. 

 

4.3. Os tipos de justiça em Aristóteles 

 

No capítulo quinto de sua Ética a Nicômaco, Aristóteles (2009) trata do tema específico 

da justiça. Os seus esclarecimentos acerca das espécies de justiça, seguidos e refinados depois 

por Santo Tomás de Aquino interessam-me porque tipos diferentes de justiça exigem modos 

diferentes de proceder. O filósofo grego esclarece, num primeiro momento, que a justiça é a 

única das excelências que efetivamente envolve uma relação com o outro. Feito esse 

esclarecimento inicial, ele nos mostra que há, na verdade, duas primeiras concepções de justiça, 

uma primeira, que chama de justiça universal e a outra que é a justiça particular. A justiça geral 

(ou universal) diz respeito ao cumprimento da lei e dos costumes, e é uma forma abrangente de 

referir-se à justiça. Nesta primeira acepção, o homem justo confunde-se com o homem bom. 

Na explicação de Otfried Höffe: 

 

A justiça, como virtude completa, denominada justiça universal (iustitia 

universalis) por Santo Tomás de Aquino, significa, para Aristóteles, com 

vistas ao outro, a virtude perfeita, ainda mais reluzente do que a estrela 

vespertina e matutina. Consiste na atitude de cumprir voluntariamente tudo o 

que a lei e os costumes exigem. A justiça universal denota uma integridade 

abrangente. Dela fazem parte, e.g., as obras de coragem e da prudência, a que 

Aristóteles, no entanto, alude modestamente apenas, com interdições: a 

coragem proíbe o soldado de abandonar o seu posto, a prudência proíbe 

cometer o adultério e tornar-se violento (HÖFFE, 2003, pp. 24-25). 

 

Há, porém, um outro sentido, mais preciso, em que se utiliza o termo justiça. Esta forma 

de falar sobre a justiça interessa mais particularmente ao direito, porque refere-se a situações 

específicas, em que há necessidade de medir as relações na comunidade, dar a cada um o que 

lhe pertence, num caso particular. Esta justiça particular também se subdivide em duas 

espécies: em justiça corretiva (ou comutativa, ou ainda, retributiva) e em justiça distributiva. 

A justiça distributiva, segundo Aristóteles (2009, p. 108), preocupa-se com as “[...] 

distribuições da honra ou riqueza bem como de tudo quanto pode ser distribuído em partes pelos 

membros de uma comunidade” (1130b30 – 1131a1). Esse tipo de justiça interessa, nos nossos 
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dias, tanto à política, quanto à economia e ao direito. Isto porque trata-se, em termos da teoria 

econômica, da forma com que se vão distribuir os recursos escassos. Como não há uma 

infinitude de determinados recursos, será preciso uma regra de justiça geral – justificável e, 

numa democracia, elaborada pelos representantes do povo – segundo a qual se dará a 

distribuição. Neste caso, a justiça é uma espécie de proporção, de igualdade geométrica (como 

oposição a uma igualdade aritmética). Na proporção geométrica, 

 

(1113b10-20) [...] um todo esta na mesma relação com o outro todo como cada 

um dos termos entre si. Esta proporção não é contínua, porque não sucede que 

cada termo seja um único número correspondente a uma única pessoa, pela 

qual se distribui a coisa única para ser distribuída (ARISTÓTELES, 2009, p. 

110)  

 

É desta justiça que se trata quando temos, nos nossos dias, os problemas de distribuição 

de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde, de vagas em presídios, do concurso de credores 

em um processo de falência e recuperação judicial e, em outras situações corriqueiras da nossa 

vida, como a distribuição de senhas em bancos ou lojas quando não há tempo suficiente para 

atender a todos. Quem será deixado de fora? Que critérios obedeceremos como critérios de 

justiça? Terá direito à senha os mais idosos? Os mais jovens? Os que chegaram primeiro? Os 

que têm dificuldade de permanecer de pé? É com esse tipo de questões que lida a justiça 

distributiva140. 

A outra espécie de justiça, a justiça corretiva, aplica-se nas transações entre os 

indivíduos, transações estas que podem se dar de forma voluntária, como na compra e venda, 

no empréstimo a juro ou na locação, ou involuntária, como no roubo, no adultério ou no 

homicídio. Diferentemente da justiça distributiva, que obedece a uma proporção geométrica, a 

justiça corretiva obedece à proporção aritmética. Diz-nos Aristóteles (2009, p. 110):  

 

aqui é irrelevante se é uma boa pessoa que defrauda uma má ou se é uma má 

pessoa que defrauda a boa, tal como é irrelevante se quem comete adultério é 

boa ou má pessoa. A lei olha apenas para a especificidade do dano, e trata toda 

a gente por igual, o seu intuito é o de ver quem comete a injustiça e quem a 

sofre, quem lesa e quem é lesado. A injustiça é de tal sorte iniquidade que o 

juiz tenta repará-la (1132a1-10). 

 

Nestes casos, o juiz encarna a própria justiça e restabelece a igualdade anterior. Assim 

ocorre, por exemplo, quando você compra de mim um livro e eu deixo de entregá-lo a você. É 

                                                           
140 Sobre essas questões, ver José Reinaldo de Lima Lopes (2008). 
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de justiça corretiva que haja uma compensação a você, pelo dano causado pelo não 

cumprimento da minha obrigação. 

A métrica do justo nem sempre se dá de forma natural, espontânea, mas, muitas vezes, 

pela lei141. Embora eu possa argumentar que decorra da razão dos homens – ou, para falar nos 

termos que venho falando, trata-se de um fato social, objetivo na medida em que compartilhada 

por uma comunidade linguística ou por dadas comunidades linguísticas – que é injusto que 

alguém mate alguém sem que este tenha lhe provocado qualquer mal, ou que se João pediu R$ 

10,00 emprestados hoje de José prometendo-lhe devolver daqui a um mês o mesmo valor, é 

justo que este cumpra com a sua palavra, em outros casos a “medida”, a “régua” (e daí a palavra 

“regra”) para medir as ações dos homens é dada pela lei, estabelecida na e para a comunidade 

política. Não se sustenta, assim, a premissa de alguns seguidores da análise econômica do 

direito e do pragmatismo jurídico segundo a qual a eficiência é objetiva e a justiça é o domínio 

dos sentimentos subjetivos142. 

É verdade que se pode argumentar que decorre do exercício da razão (por isso somos 

capazes de justificar) que deve haver um prazo máximo para que alguém responda a petição 

inicial, já que de outro modo, a resolução dos casos poderia ficar pendentes para a eternidade. 

A medida exata do prazo, porém, não é determinada pelo simples exercício da razão. É possível 

que se entenda que um ano para a resposta é um tempo muito grande e que um dia um tempo 

demasiadamente pequeno (e aqui a razão já é capaz de operar, por si só, utilizando um certo 

conceito de justiça, uma métrica de igualdade que, é claro, leva em conta as consequências). 

No entanto, o estabelecimento de uma métrica comum a todos os que estejam em mesma 

condição relevante, isto é, do prazo exato para aquela “categoria de pessoas” responderem (ou 

contestarem) à petição inicial será dado a partir de um dispositivo normativo em alguma medida 

arbitrário, mas não totalmente, como demonstramos, porque haverá prazos que serão 

considerados por qualquer pessoa que entre neste debate racional e honestamente, não 

razoáveis. A partir da definição do prazo, esta será a métrica (de igualdade) para a ação humana, 

no caso, de contestar uma petição inicial, válida genericamente em determinada sociedade e ela 

definirá o limite do que é justo ou injusto. Daí também decorre a necessidade de tratar a todos 

os casos semelhantes de forma semelhante. Assim, o prazo para que sejam opostos embargos 

de declaração, na justiça comum, corre para todos os litigantes de processo civil em cinco dias 

contadas da publicação da decisão embargada (artigo 1.023 e artigo 219, do Código de Processo 

                                                           
141 Para Santo Tomás de Aquino, a lei é uma regra, uma medida dos atos humanos, ordenada para o bem comum 

e promulgada por quem detém autoridade (ST, Ia IIae, q. 90). 
142 Essa característica do movimento é explicitada por Mattei (2011). 
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Civil). O juiz não pode considerar tempestivos os embargos de declaração de Mauro, que foram 

opostos sete dias depois da publicação da decisão embargada, porque isto importaria em tratar 

Mauro desigualmente do que todos os demais cidadãos sujeitos à lei. Seria injusto, contrário à 

medida comum, dada, por antecipação, a todos conhecer. Os principais problemas que daí 

podem surgir são interpretativos, isto é, das dificuldades de compreender a norma geral 

aplicável ao caso particular na determinação do justo no caso.  

É por isso que Ronald Dworkin (1986) defende que o direito é, eminentemente, um 

saber interpretativo. É interpretativo na medida em que as regras de justiça estão já em um 

corpo linguístico (na maior parte das vezes, hoje, escrito) pré-existente ao caso particular, para 

o qual o jurista (e especialmente o juiz) deverá se voltar sempre. Aliás, do qual ele faz parte. 

Compreenderá quando o caso for claro, terá de considerar o corpo completo de medidas para 

extrair a regra geral aplicável àquele (e, em consequência a todos os casos iguais àquele) quando 

houver lacunas ou obscuridades.  

 

4.4. Quando a solução eficiente não é solução justa 

 

 A divisão da justiça em corretiva e distributiva em Aristóteles ajuda a perceber que as 

principais discussões que se podem dar entre eficiência e justiça se darão no caso da justiça 

distributiva. Isto porque caberá decidir a distribuição de bens escassos. Na maioria dos casos, 

a regra de distribuição dos bens entre os membros da comunidade política será decidida de 

forma pretérita aos casos dados a conhecer, por exemplo ao juiz. Essa regra, que costuma estar 

nas Constituições deverá pautar, a partir da sua instituição as decisões seguintes. E às vezes as 

soluções não serão as mais eficientes. 

 O movimento do Law and Economics e o pragmatismo jurídico muitas vezes querem 

que o jurista olhe para o futuro, deixando de dar muita atenção ao passado. Mas o jurista jamais 

pode deixar de lado o passado (ou melhor: o jogo dentro do qual está inserido, como 

“observador interno”, nos termos de H. L. A. Hart), em dois principais sentidos: num primeiro, 

porque as normas aplicáveis ao caso particular necessariamente terão de ser estabelecidas em 

um corpo jurídico-político que preexiste ao caso, sob pena de realizar-se uma injustiça, que é a 

da aplicação de uma medida que não poderia guiar a ação do sujeito ao direito no momento de 

sua decisão; num segundo sentido, porque o caso particular, na quase totalidade das vezes, 

refere-se a uma ação que ocorreu no passado. Negligenciar as regras pretéritas destroem a 

previsibilidade dos membros da comunidade política quanto ao que lhes pode acontecer de 

acordo com as suas ações.  
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As consequências da análise custo-benefício ou de maior bem-estar estarão adiante, não 

atrás. As ferramentas econômicas são explicativas das ações humanas, não tendo por função a 

sua regulação. O economista pode explicar a alta do dólar de uma maneira diferente que o 

jurista tem que justificar a decisão tomada. Aquele prescinde de um corpo normativo que lhe 

serve de guia vinculante para as suas ações, este precisa dele para o seu ofício. O economista 

pode ter o olhar voltado exclusivamente para uma análise provável do que virá a acontecer e 

tomar as decisões de acordo com o que é mais eficiente para um indivíduo, as famílias, as 

empresas. O jurista não tem essa liberdade. Ele está adstrito às medidas que a comunidade 

política entendeu por bem fixar como justas as regras constitutivas de sua prática. Mas isto não 

quer dizer que ele não tenha papel na transformação e formulação de novas regras constitutivas 

e nem que seu papel seja somente técnico. Muito pelo contrário. O jurista é, sobretudo, um 

perito nos assuntos de justiça, finalidade do seu campo de saber. As instituições sociais, as 

novas leis e a própria interpretação das situações de fato a que se aplicarão as leis já vigentes 

exigem um papel que não é somente técnico desse tipo de profissional e, neste sentido, o 

conhecimento de ferramentas de outros saberes, especialmente os sociais, e entre eles, a 

economia só lhe vem acrescentar nessa empreitada143. Neste sentido, caberá a ele verificar, 

expor e permanentemente ter um papel ativo e crítico da sociedade e de suas regras144. O que 

ele não poderá é, no desempenho da sua atividade, desconsiderar que age sob normas que não 

estão à sua disposição. 

Num sistema como o nosso, as regras do jogo já nos são dadas, ainda que haja um 

constante aperfeiçoamento na aplicação das regras, por conta de extrair soluções de regras 

gerais para casos particulares, que vão dando forma ao direito.  

Ao legislador, eleito democraticamente, cabe transportar à lei eventuais juízos 

econômicos a ser feitos pelos membros da comunidade política ou deixar abertas lacunas para 

ser completadas pelos juízes e outros agentes púbicos com a ajuda de outras ciências. É aí – e 

só aí – que o juiz estará autorizado a fazê-los, mas sempre balizado e limitado por direitos 

fundamentais constitucionais, que servirão para limitar o raciocínio econômico nos casos 

                                                           
143 Neste sentido, ver Anita Bernstein (2005), para quem, uma das coisas positivas que movimento conseguiu 

deixar é a importação das descobertas interdisciplinares para o direito e a insistência na pesquisa empírica como 

ume parte integral da política legislativa. 
144 Neste ponto, tem razão Calixto Salomão Filho (2012) quando defende que o papel do jurista também é de crítica 

e revisão das estruturas de poder, já que ao direito cabe criar os instrumentos que influirão nesse tipo de estruturas. 

Para isso, ele não poderá deixar de utilizar de diferentes instrumentos teóricos que, muitas vezes, estarão 

desenvolvidos outras disciplinas. Ver também, no mesmo sentido Salomão Filho (2015), especialmente o capítulo 

1. 
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concretos. Isto acontece, por exemplo, no caso do tipo penal referente ao tráfico de 

entorpecentes. 

Um exemplo de como as ciências empíricas podem – e devem – auxiliar o direito pode 

ser dado no caso de dúvida sobre se um determinado réu é incurso no crime prescrito no artigo 

33, caput, da Lei de Drogas (Lei 11.343/2006) – tráfico de drogas – ou no delito prescrito no 

seu artigo 28 – uso de drogas. O primeiro tipo penal refere-se ao tráfico de drogas, enquanto o 

segundo, ao uso. A lei, porém, não prescreve uma quantidade específica de drogas acima da 

qual seja a pessoa considerada traficante e abaixo da qual seja considerada usuária, mas serão 

as circunstâncias do caso concreto que deverão informar o juiz (artigo 28, §2º da Lei 

11.343/2006). Vejamos os artigos: 

Lei 11.343/2006, Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, 

produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, 

transportar, trazer consigo guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo 

ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar: 

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 

(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.  

 

Lei 11.343/2006, Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, 

transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem 

autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será 

submetido às seguintes penas: 

I – advertência sobre os efeitos das drogas; 

II – prestação de serviços à comunidade; 

III – medida educativa de comparecimento a programa ou curso 

educativo. 

(...) § 2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, 

o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e 

às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e 

pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. 

 

Como poderá, porém, o juiz, diante de um caso concreto, saber se determinada 

quantidade de droga é excessiva ou não? O direito não oferece esta resposta, que deveria ser 

buscada “fora” dele, de preferência por meio de estudos empíricos que informassem o juízo 

qual a média de consumo individual de determinada substância por dia ou quanto de droga 

alguém costuma, em média, comprar para uso pessoal. Essa lacuna, portanto, autoriza ao juiz o 
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recurso a outros saberes.  Isto porque não compromete a sua finalidade, a justiça, ,mas, ao 

contrário, reforça-a. 

Uma revisão criminal145 foi ajuizada perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, 

objetivando a desconstituição de um acórdão, que confirmou a pena de Denis, em oito anos de 

reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 

11.343/2006). A revisão objetivava a desclassificação da conduta por aquela prevista no artigo 

28 da Lei de Drogas. O tribunal deferiu a revisão criminal, para tornar o Denis incurso no artigo 

28 da lei referida e aplicar a pena de cinco meses de prestação de serviços à comunidade. 

O que importa, nesta decisão, foi o acerto em utilizar-se de estudos sobre a quantidade 

de crack utilizada comumente por um usuário, já que não havia outros indícios de que o 

entorpecente se destinasse ao tráfico ilícito. A materialidade estava provada, tendo sido 

encontradas treze porções do entorpecente, com peso líquido total de 2,74 gramas. 

Assim se pronunciou a relatora, desembargadora Kenarik Boujikian: 

No tocante à quantidade, creio ser importante verificar pesquisas 

científicas sobre o tema e o “Estudo Técnico para Sistematização de dados 

sobre informações do requisito objetivo da lei 11.343/2006”, de autoria de 

Maria Tereza Uille Gomes, de 2014 (...) traz valiosas informações de 

pesquisas científicas realizadas no Brasil (folha 14 do acórdão). 

 

 A relatora, então, verifica que a quantidade de droga apreendida é compatível com a que 

costuma ser consumida por um usuário diariamente, resolvendo por desclassificar o crime. 

 Este exemplo mostra como é de grande importância a utilização de estudos de outros 

saberes pelos profissionais do campo jurídico, mas, como sustentei, essa utilização deve ser 

balizada pelas próprias regras constitutivas do campo. No caso, as pesquisas empíricas de que 

se utilizou a relatora deram a solução mais adequada ao caso. 

Quando o texto é lacunoso, devemos fazer uma avaliação sobre se há direito 

fundamental envolvido. Dizemos “fundamental” porque nele se fundamenta o direito como um 

todo, são as regras que constituem o próprio jogo, servem de “medida de justiça”. Estes devem 

guiar a solução jurídica. Especial atenção deve ser prestada nos direitos que os cidadãos têm 

contra o Estado. Esses direitos não podem admitir considerações utilitárias ou econômicas na 

                                                           
145 TJSP, 1º Grupo de Direito Criminal, Revisão Criminal 0025831-60.2017.8.26.0000, Rel. Des. Kenarik 

Boujikian, j. 13/8/2018. 
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sua aplicação, sob a consequência de serem anulados na prática. Aqui, não pode caber 

pragmatismo ou análise econômica, como aconteceu no “caso Janaína”. 

No “caso Janaína”, o Ministério Público do estado de São Paulo ajuizou ação civil 

pública em face do município de Mococa e de uma mulher de nome Janaína, no interior do 

estado de São Paulo, requerendo tutela de urgência a fim de que ele (o município) fosse 

obrigado a realizar laqueadura tubária em uma mulher de nome Janaína. O promotor 

fundamentou o seu pedido alegando que Janaína era dependente química, usuária de álcool e já 

esteve internada compulsoriamente em instituições estatais especializadas em tratamento de 

adictos, que já era mãe de cinco filhos acolhidos em casa de acolhimento de menores e que “[...] 

em razão de sua condição, a requerida não demonstra discernimento para avaliar as 

consequências de uma gestação” (folha 5 do processo). Trouxe o artigo 1º da Lei 9.263/1996, 

que prevê o planejamento familiar como direito do cidadão e argumentou que o procedimento 

de esterilização é método contraceptivo hábil a resguardar os interesses da sociedade e da 

própria requerida, sendo mesmo direito seu, de acordo com a Constituição Federal, em seu 

artigo 196, que garante o direito a saúde como direito de todos e dever do Estado146: 

 

Assim, não resta alternativa ao Ministério Público senão o ajuizamento da 

presente ação para compelir o MUNICÍPIO DE MOCOCA a realizar a 

laqueadura tubária em JANAÍNA, bem como para submetê-la a tal 

procedimento mesmo contra a vontade, tudo em conformidade com o disposto 

na Lei nº 9.263/96 e preceitos constitucionais que consagram a saúde como 

dever do Estado e direito de todos (folha 6). 

 

A tutela de urgência foi concedida, uma vez que, segundo o juiz, nesta primeira decisão, 

Janaína teria manifestado intenção de se submeter à cirurgia. A municipalidade foi obrigada a 

realizar o procedimento no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem 

reais) (folhas 30 a 31). 

O Município enviou ofício ao juiz para informar que Janaína não havia comparecido à 

consulta ginecológica agendada e o Ministério Público manifestou-se nos autos reafirmando 

que a medida fosse feita compulsoriamente: 

 

Ora, em se tratando de ação que visa à realização de cirurgia de esterilização 

compulsória, a resistência da requerida era esperada, motivo pelo qual foi 

pleiteado pelo Ministério Público e determinada liminarmente a realização de 

cirurgia de laqueadura, a qual deve ser feita mesmo contra a vontade da 

requerida. Caso contrário, nem seria necessário o ajuizamento de ação judicial 

(folha 50). 

                                                           
146 TJSP, Processo 1001521-57.2017.8.26.0360, 2ª Vara da Comarca de Mococa. 
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 O Município informou, então, a impossibilidade de cumprir a tutela de urgência, porque 

Janaína estava grávida e, em sentença, o juiz julgou procedente o pedido do Ministério Público 

a fim de condenar o Município a realizar a laqueadura, assim que ocorresse o parto, 

fundamentando a sua decisão na “[...] obrigação das pessoas políticas assegurarem a efetividade 

do direito à saúde do cidadão” (folha 94)., 

 Em apelação147, os desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo determinaram 

que não fosse realizada a esterilização contra a vontade de Janaína, mas a esterilização já tinha 

sido feita148. 

 A decisão de primeiro grau não pode persistir porque está fora dos limites estabelecidos 

pelo “jogo de linguagem” que constitui o direito e, mais especificamente, o nosso direito. 

Desconsidera a medida de justiça inserida nos direitos individuais a favor de uma concepção 

eficientista (ou utilitária). Para o juiz, porém, há uma limitação hermenêutica que não permite 

que ele faça considerações de eficiência ou de bem-estar contra as liberdades civis asseguradas 

às pessoas. Não cabe a ele avaliar de forma consequencial ou econômica quando há algum 

direito de liberdade envolvido, porque sua função, é, segundo sustento, justamente vedar esse 

tipo de raciocínio por parte dos agentes públicos decisores.  

. O observador interno, portanto, ao interpretar ou buscar um sentido para tomar uma 

decisão deve olhar para esse complexo de regras constitutivas que delimitam (por definição) o 

“jogo político-jurídico” como um complexo coeso de normas. Em outras palavras, exige-se, 

tanto do legislador, quanto do juiz (e outros decisores dentro do sistema jurídico-político) um 

tipo de integridade: daquele, integridade quanto aos princípios que alicerçam sua prática dadas 

pelas decisões legislativas hierarquicamente superiores e dos princípios que podem ser 

extraídos dos atos pretéritos decorrentes da moralidade política da comunidade, destes, 

integridade no julgamento, que seu ato busque nos atos pretéritos um sentido – o melhor 

sentido, segundo a melhor interpretação da moralidade política da comunidade e as suas 

escolhas legislativas – que deve ser levado em consideração na sua decisão. Quando a legislação 

é clara e de acordo com esse sentido – em geral extraída dos princípios que se encontram, nas 

mais das vezes, nas regras fundamentais da Constituição – deve-se segui-la, porque a 

previsibilidade das decisões para que os atos oficiais funcionem como guias para a ação dos 

cidadãos deve sempre ser um dos valores mais privilegiados num sistema jurídico que se quer 

                                                           
147 TJSP, 8ª Câmara de Direito Público, Processo 1001521-57.2017.8.26.0360, Rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti, 

j. 23/5/2018. 
148 Ver Migalhas (2018). 



101 
 

 
 

democrático. Os pragmáticos e os partidários da análise econômica do direito, na medida em 

que buscam mitigar a importância desse passado jurídico-político ou de negar-lhe importância 

negligenciam esses aspectos essenciais do direito que se quer democrático e legítimo149. 

 

  

                                                           
149 Ronald Dworkin esclarece este ponto, ao sustentar o peso especial que o tribunal deve atribuir ao passado, o 

que contraria os pressupostos do pragmatismo jurídico. Os juízes, segundo corretamente sustenta, “[...] devem 

conceber o corpo de direito que administram como um todo, e não como uma série de decisões distintas que eles 

são livres para tomar ou emendar uma por uma, com nada além de um interesse estratégico pelo restante” 

(DWORKIN, 2014, p. 203). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A aproximação do direito com a economia tem ficado mais evidente nos últimos anos. 

Essa aproximação parece, porém, desconsiderar aspectos importantes que diferenciam os cada 

um dos dois saberes, muitas vezes chegando mesmo a confundi-los como se fossem um campo 

único de saber. Isto parece decorrer de uma espécie de "fetichismo" do Law and Economics150 

Neste trabalho procurei defender uma concepção de direito que penso ser mais coerente com as 

nossas expectativas e com o próprio entendimento comum da nossa comunidade linguística 

sobre o que se espera de um operador do direito. Acredito que essas considerações tenham sido 

trazidas para o direito por meio da filosofia da linguagem, cujos argumentos foram largamente 

ignorados pelo movimento que estudei. Para isto, parti de uma ideia de direito que tem sido 

cada vez mais difundida e adotada pelos juristas brasileiros, que se ampara na teoria econômica 

e no pragmatismo de base posneriana. O que alguns desses autores têm em comum é um tipo 

de ceticismo quanto à própria possibilidade de significação de conceitos e, entre eles, do direito. 

Não acreditam haver qualquer autonomia no campo do direito e, em vista de serem os conceitos 

jurídicos subjetivos, propõem-se em substituí-los por outros conceitos tradicionalmente 

utilizados em outras disciplinas – principalmente a economia. 

Vimos que a via mais utilizada pelos autores da análise econômica do direito para tentar 

legitimar a inserção da teoria econômica no direito é tentando negar-lhe qualquer autonomia. 

Algumas propostas mais radicais, como a do segundo Posner, chega a considerar mesmo uma 

impossibilidade de definição do direito e da economia, eliminando quaisquer delimitações 

possíveis e fundindo os saberes151. A crítica deles parece dirigir-se contra uma espécie de 

formalismo jurídico, que tenta excluir do direito tudo o que é impuro – a moral, a ética, a política 

e, enfim, as outras ciências. Mas, ao fazer isso sem uma reflexão apurada sobre o que cabe 

dentro do que aludimos como “direito”, cai num tipo de radicalismo oposto. O erro de base dos 

formalistas e desses partidários do Law and Economics é o mesmo: o de desconsiderar a 

dimensão da linguagem como “modo de vida” comunitário, que delimita a realidade 

institucional independentemente da vontade das pessoas. Ao ignorar esse aspecto da linguagem, 

ignoram também a busca pelo que vem a ser a chave de sentido do direito entendido como 

                                                           
150 Neste trabalho, utilizo os termos “Law and Economics” e “análise econômica do direito” como sinônimos. 
151 Esta é a concepção de Posner (2007). 



103 
 

 
 

prática e a partir dela a busca das regras que dão sentido ao jogo de linguagem que constituem 

o direito. 

Richard Posner e outros partidários da análise econômica do direito parecem não levar 

em conta que existe um mundo formado por um conjunto de concepções que compartilhamos 

com outras pessoas, por meio da linguagem. Em outros termos, a linguagem constitui o nosso 

limite, afinal não só falamos como pensamos por meio dela (Cf. WITTGENSTEIN, 2014). A 

língua, meio pelo qual nos expressamos, por exemplo, nos preexiste e não pertence a cada um 

de nós individualmente, de forma que quando adquiro a capacidade de me comunicar em uma 

determinada língua, para que essa comunicação seja possível com as pessoas que também a 

falam, é preciso que haja muitos elementos comuns entre nós, ainda que esses elementos sejam 

virtuais. Existe, por assim dizer, uma realidade compartilhada que não se verifica de forma 

material, molecular, mas ainda assim existe como realidade.152. 

O mundo linguístico impõe fronteiras que independem das vontades individuais dos 

participantes das comunidades linguísticas. Eu não posso mudar “modos de vida” ou “jogos de 

linguagem” porque simplesmente quero e impor novas regras pela força.  Da mesma forma, 

não é uma coincidência que eu tenha dedicado este trabalho a fornecer elementos iniciais para 

pensar as limitações que o raciocínio fornecido pela teoria econômica possa ter no direito. A 

pergunta sobre a autonomia do direito – e o quanto de autonomia – só faz sentido aqui porque 

há características em comum entre ele e a economia. Quando alguns dos partidários mais 

extremistas do “Direito e Economia” nos dizem que, no fundo, não há diferença entre os dois 

saberes, que ambos devem, afinal, buscar a maximização de riqueza (como faz o primeiro 

Posner), isso nos causa incômodo porque ele pretende, por um mero ato de vontade, ignorar o 

que uma comunidade linguística entende e vem entendendo como partes desses saberes. E ao 

fazer isto cria uma espécie de “linguagem privada”.  

Expliquei que a justiça não é um termo vazio, mas definido pela própria concepção 

moral da comunidade política, traduzida em medidas públicas. Num Estado que se quer 

democrático, liberal e de direito, como penso ser o nosso, os direitos e as liberdades civis 

funcionam – ou, devem funcionar – justamente como limites a qualquer outro tipo de raciocínio 

que leve em conta a eficiência ou a maximização de bem-estar. As normas funcionam como 

“régua pública” apta a medir as ações dos homens a elas sujeitos. Este limite é tanto um limite 

interpretativo para a atividade jurisdicional, como para a legiferação.  

                                                           
152 Cf. Searle (2000) e Austin (1962). 
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 No estabelecimento de uma medida comum a ser debatida e, enfim, adotada por uma 

determinada comunidade política, a eficiência e os estudos empíricos têm uma importância 

fundamental porque dão, no mínimo, a dimensão dos problemas enfrentados pela comunidade 

e indicam algumas formas justificáveis de resolvê-los. 

Num Estado que se quer de direito e democrático, necessariamente deverá haver a 

adoção de limitações ao raciocínio puramente eficientista ou maximizador, seja de utilidades 

ou de riqueza. O dinheiro é uma espécie de valor instrumental e os mercados podem ser vistos 

como corruptores de alguns valores fundamentais, deslocando determinadas práticas de seu 

próprio campo semântico e perdendo um valor que as pessoas concebem como positivo. Tal é 

o caso, que dei como exemplo, de doar e comercializar sangue. 

 Ao longo da exposição das minhas ideias, fiz alguns comentários sobre problemas 

inescapáveis com que a teoria econômica terá de lidar, especialmente quando busca prever algo. 

A sua cientificidade, por assim dizer, será sempre de uma espécie diferente daquela pretendida 

e alcançada pelas ditas “ciências duras”, porque ao lidar com as ações humanas, sempre haverá 

um elemento contingencial que não poderá ser afastado se se quiser ter um cenário completo e 

preciso.  

Todas essas considerações levam, também, a elucidar a impossibilidade de pretender 

que o direito – e mesmo a economia – baseiem-se numa espécie de pura prática, desligada de 

toda a teoria e de toda a metafísica. Isto porque a prática, para que possa ter um mínimo de 

objetividade e sentido, deverá ser guiada, seja por pressuposições que lhe sirvam de premissas 

teóricas, seja por um método que precisará de ser também teorizado, seja por uma finalidade 

que dependerá de ser delimitada e esclarecida no campo teórico. Feitos esses esclarecimentos, 

resta, ainda, a outros trabalhos ir percebendo e definindo as regras constitutivas de cada um 

desses campos com maior clareza, ao longo do tempo. 

  Acredito que tenha pude dar um passo para a elucidação de conceitos e perspectivas 

sobre o direito, o que penso poder resultar, enfim, em uma possibilidade de praticar o direito de 

uma forma mais íntegra, mais de acordo com o que ele pretende ser e, enfim, de uma forma 

mais justa, o que penso ter particular importância principalmente diante do descrédito cada vez 

maior que as instituições têm tido, seja por parte dos que dela participam imediatamente, seja 

por parte dos cidadãos em geral. Se a virtude primeira das instituições é a justiça, um descrédito 

nas instituições é, ao final, um descrédito na própria possibilidade de justiça. Espero, com a 

defesa de uma forma de ver e interpretar o direito, poder dar um passo, ainda que pequeno, na 

contramão de tudo isso. 
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