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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 aristotélicotomista, 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 (openended) 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

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.
7
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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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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
151

Neste trabalho, utilizo os termos “Law and Economics” e “análise econômica do direito” como sinônimos.
Esta é a concepção de Posner (2007).
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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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