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RESUMO 

A presente Tese de Doutorado de tema: “Análise Econômica do Direito e as Decisões 

Judiciais: O Judiciário como uma Variável Econômica”, desenvolveu-se na linha de 
pesquisa, Principiologia Constitucional e Política do Direito, dentro da área de 
concentração Constitucionalismo e Política do Direito, do Programa de Pós-

graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI, bem como da linha de 

pesquisa, Filosofía del Derecho, adotada no Programa de Doutorado da Universidade 

de Alicante – ES. A sua composição teórica tem como objetivo geral demonstrar que 

a metodologia trazida pela Análise Econômicas do Direito contribui significativamente 

para a melhor compreensão dos fenômenos jurídicos, auxiliando na adoção de 

políticas judiciais e na tomada de decisões mais racionais e eficientes, buscando o 

aprimoramento de um protagonismo judicial que impulsione o crescimento econômico 

nacional e sirva de instrumento ao bem-comum e útil a todo o arranjo social. Foram 

elencados os seguintes objetivos específicos, distribuídos, cada qual, num dos cinco 

capítulos e da seguinte forma: a) possibilitar uma compreensão geral da teoria 

econômica traçando um breve resgate da historicidade da teoria econômica e 

analisando seus princípios basilares bem como a maneira que eles podem auxiliar na 

análise dos fenômenos jurídicos; b) descortinar a Análise Econômica do Direito, 

trazendo a sua origem, os principais teóricos, demonstrando a sua evolução e 

transformação bem como os pressupostos sobre os quais se assenta; c) demonstrar 

de que maneira o Poder Judiciário constitui uma variável econômica mediante o 

exame das variáveis que afetam diretamente o Spread Bancário e o Custo País; d) 

trazer a problemática da procrastinação judicial como um dos principais gargalos da 

justiça brasileira e que a morosidade deita suas raízes na desmesurada quantidade 

de processos que tramita atualmente. Diante dessa constatação será efetuada uma 

análise econômica da litigância, a fim de identificar os fatores que impulsionam a 

litigância sensivelmente mais elevada que em outros países, bem como as medidas 

passíveis de reduzir as externalidades negativas produzidas pelo uso desmedido da 

tutela jurisdicional; e) ocupar-se do déficit de segurança jurídica proporcionado pelo 

Poder Judiciário brasileiro e da relação positiva existente entre as decisões judiciais e 

o desenvolvimento econômico, mediante a previsibilidade. Mediante uma Análise

Econômica das decisões judiciais serão identificadas e estudadas as principais áreas

de insegurança jurídica que servem de entrave ao crescimento e desenvolvimento



 

econômico e melhoria do bem-estar social. Quanto à Metodologia, registra-se que, o 

Relatório dos resultados expressos na presente tese é composto da base lógica 

Indutiva. 

Palavras chave: Análise Econômica do Direito, Decisões Judiciais, Poder Judiciário, 

Economia, Desenvolvimento Econômico. 



 

ABSTRACT 
 

The present Doctoral Thesis on "Economic Analysis of Law and Judicial Decisions: 

The Judiciary as an Economic Variable", developed in the line of research, 

Constitutional Principles and Policy of Law, within the concentration area of 

Constitutionalism and Politics of Law, on the Stricto Sensu Post-Graduation Program 

in Legal Science of UNIVALI, as well as the line of research, Philosophy of Law, 

adopted in the Doctoral Program of the University of Alicante - ES. Its theoretical 

composition has as general objective to demonstrate that the methodology brought 

by the Economic Analysis of the Law contributes significantly to the better 

understanding of the juridical phenomena, helping in the adoption of judicial policies 

and in the decision making more rational and efficient, seeking the improvement of a 

judicial protagonism that drives national economic growth and serves as an instrument 

for the well-being and usefulness of the whole social arrangement. The following 

specific objectives have been listed, each one of them divided into the following five 

chapters: a) to provide a general understanding of economic theory by drawing a brief 

overview of the historicity of economic theory and analyzing its basic principles as well 

as the way they can assist in the analysis of legal phenomena; b) unveiling the 

Economic Analysis of Law, bringing to its origin, the main theorists, demonstrating its 

evolution and transformation as well as the assumptions on which it is based; c) 

demonstrate how the Judiciary is an economic variable by examining the variables that 

directly affect the Bank Spread and the Country Cost; d) to bring the problem of judicial 

procrastination as one of the main bottlenecks of the Brazilian justice system and that 

the slowness takes root in the excessive amount of lawsuits currently being processed. 

In light of this finding, an economic analysis of the litigation will be carried out in order 

to identify the factors that drive litigation significantly higher than in other countries, as 

well as the measures that may reduce the negative externalities produced by the 

excessive use of judicial protection; e) to deal with the lack of legal security provided 

by the Brazilian Judiciary and the positive relationship between judicial decisions and 

economic development, through predictability. Through an Economic Analysis of 

judgments will be identified and studied the main areas of legal uncertainty which serve 

as a barrier to economic development and improving social welfare. As for the 

Methodology, it is recorded that the Report of the results expressed in the present 

thesis is composed of the Inductive logic base. 



 

RESUMEN   
 
 

La presente Tesis de Doctorado cuyo tema es: Análisis Económico del Derecho 

y de las Decisiones Judiciales: El Poder Judicial como una Variable Económica”, tiene 

por objeto la evaluación y el estudio de las decisiones de los Tribunales y la política 

judicial desde el prisma del Análisis Económico del Derecho, posicionando al Poder 

Judicial como una variable económica. 

Su objetivo institucional es la obtención del Título de Doctor en Ciencias 

Jurídicas en el Curso de Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad do Vale 

do Itajaí– CDCJ/UNIVALI, vinculado al Programa de Post Graduación Stricto Sensu  

en Ciencias Jurídicas – PPCJ,  y también a la obtención del título de Doctor en 

Derecho  por la Universidad de Alicante – UA/ España , en nivel de Doble Titulación , 

en virtud del Convenio  firmado entre las dos instituciones. 

El objetivo general de la Tesis es manejar las categorías del Análisis 

Económico del Derecho para demostrar que el Costo País y el spread bancario, 

encuentran en el ámbito del Poder Judicial, una institución relevante, cuyas 

reglamentaciones, estabilidad, coherencia y eficiencia contribuyen en forma 

significativa a la reducción de costos en las transacciones y en consecuencia genera 

factores externos de carácter positivo. 

A continuación se enumeran los siguientes objetivos específicos, distribuidos  

cada uno  en cinco capítulos de la siguiente forma: a) el Primer Objetivo Especifico 

será posibilitar  una comprensión general de la teoría económica, trazando una breve 

evolución histórica de la misma y analizando sus principios fundamentales, así como 

la forma  en que los mismos pueden auxiliar en el análisis de los fenómenos jurídicos; 

b) el Segundo Objetivo Especifico será presentar el Análisis Económico del 

Derecho, estudiando su origen  y los principios teóricos, demostrando su evolución y 

transformación, así como los presupuestos en los cuales se asienta ; c)  el Tercer 
Objetivo Especifico, será demostrar de que forma el Poder Judicial constituye una 

variable económica a través del examen de las variables  que afectan directamente al 

Spread Bancario  y el Costo País; d)  el Cuarto Objetivo Especifico es el análisis de 

la dilación  judicial como uno de los principales obstáculos de la justicia en el Brasil, y 



 

en consecuencia  como esta morosidad  tiene sus raíces en la desmesurada cantidad 

de procesos  que se tramitan .Frente a esta constatación se realizará un análisis 

económicos de la litigiosidad, para identificar qué factores impulsan a que la misma 

sea sensiblemente más elevada que en otros Estados, así como que medidas son 

posibles para  reducir las consecuencias negativas producidas por el uso desmedido 

de los mecanismos de tutela jurisdiccional; e) el Quinto Objetivo Especifico  será  

ocuparse del déficit  en la seguridad jurídica  que proporciona el  Poder Judicial del 

Brasil, así como la relación positiva que existe entre las decisiones judiciales y el 

desarrollo económico, gracias a la previsibilidad  de las mismas. A través de un 

Análisis Económico de las decisiones judiciales, serán identificadas y analizadas las 

principales áreas de inseguridad jurídica que son obstáculos al desenvolvimiento 

económico y a la mejora en el bienestar social. 

La delimitación del tema propuesta en esta Tesis se da a través del tema de 

la misma: el Análisis Económico de las decisiones y la política judicial, demostrando 

que el Poder Judicial es una variable con un impacto profundo en la economía y que 

puede ser racionalizado y perfeccionado mediante la adopción de una perspectiva 

económica. 

El tema se ha desarrollado dentro de la línea de investigación de los Principios 

Constitucionales y la Política del Derecho, dentro del área de concentración 

Constitucionalismo y Política del Derecho del Programa de Post Graduación Stricto 

Sensu en Ciencias Jurídicas de la UNIVALI, así como la línea de investigación 

Filosofía del Derecho adoptada en el Programa de Doctorado de la Universidad de 

Alicante. España. 

El objetivo referido tiene sus raíces en la formulación del siguiente problema: 

Partiendo de la premisa de que el Poder Judicial es una de las instituciones con 

mayor impacto económico; ¿Existe alguna propuesta que convierta en más eficientes 

a la política y a las decisiones judiciales, contribuyendo al desarrollo económico del 

país?  

Frente al problema se suscita la siguiente hipótesis:  



 

La metodología  establecida a través del Análisis Económico del Derecho  

contribuye en forma significativa a la mejor comprensión de los fenómenos jurídicos, 

auxiliando en la adopción de políticas  judiciales y en la toma de decisiones más 

racionales y eficientes, con una interpretación sensible a los impactos económicos, 

procurando mejorar el protagonismo del poder judicial que impulse el desarrollo 

económico nacional y que sirva como instrumento para el bien común, y útil a los 

acuerdos en la  Sociedad. 

Para lograr lo deseado, el desarrollo del presente Estudio se estructurará de 

acuerdo al siguiente esquema:  

En el Capítulo 1, titulado; “POR UNA LECTURA ECONOMICA DEL 

DERECHO”, se posibilitó una comprensión general de la teoría económica, trazando 

se una revisión breve de la historicidad de la misma, analizando sus principios 

fundamentales, así como la forma en que ellos pueden auxiliar en el análisis de los 

fenómenos jurídicos. 

En primer lugar se intentó develar el objeto del estudio de la ciencia 

económica.Mal que pese, cuando se habla en economía, instintivamente se piensa en 

cuestiones monetarias, mercados, tipos de cambio e intereses. La ciencia económica 

moderna engloba comprende en su campo de estudios a todo comportamiento 

humano que requiera una toma de decisiones. La misma es un método de 

investigación para evaluar el comportamiento humano, ya sea este individual o 

colectivo, dentro de un escenario de escasos recursos, lo quiera o no el mercado. 

Por lo tanto, toda conducta humana, que esté incluida en este escenario será 

pasible de análisis económico y de investigación. 

Asimismo la economía auxilia en las gestiones de los recursos de la Sociedad, 

lo cual es de suma importancia visto que esos recursos son escasos y limitados. Al 

tener recursos limitados la Sociedad no puede producir todos los bienes y servicios 

que las personas desean tener. En consecuencia como estas personas toman 

decisiones: cuanto trabajan, lo que compran, cuanto ahorran y como invierten sus 

ahorros, es objeto de estudio por los economistas. 



 

Asimismo es importante la forma en que los individuos interactúan unos con 

otros y el modo en que se establece el precio de los bienes y servicios. Todos estos 

aspectos, macroeconómicos, son objeto de análisis por la microeconomía.También 

constituye objeto de análisis económico, las fuerzas y tendencias que afectan a la 

economía como un todo, incluyendo el crecimiento de la renta media, el desempleo, 

la inflación, el mercado de cambios y las políticas económicas, todos aspectos 

macroeconómicos. 

Siendo así, la ciencia económica investiga en la actualidad una vasta gama de 

conductas humanas, dentro o fuera del mercado. Los principios económicos pueden 

ser aplicados a muchas situaciones en la vida, de modo tal que nos ofrecen un valioso 

arsenal para entender muchos aspectos y conductas en el mundo que vivimos, 

incluyendo el Derecho. 

El perfil trazado en esta breve evolución histórica de la Teoría Económica, si 

bien simplificado es elemental ya que de acuerdo a Bresser Pereira, fuera de esta 

perspectiva es totalmente vacío y artificial cualquier intento de distinguir y analizar las 

diversas ramas en que esta ciencia se ha dividido, en la medida en que se ha ido 

desarrollando y ganando en complejidad. Al mismo tiempo se intenta posibilitar una 

función de asistencia al mundo jurídico, que en muchos casos carecen de 

conocimientos básicos sobre las teorías económicas. 

Se traza por lo tanto un breve panorama de la teoría económica, desde la 

economía clásica, cristalizada en el liberalismo político y con el enfoque e la ley de los 

mercados y las nociones de valor- trabajo.  Posteriormente con la escuela neoclásica, 

la teoría económica pasa a tener un enfoque microeconómico, cristalizada, a saber en 

el análisis y la síntesis de Alfred Marshall.  Este análisis, anterior al pensamiento 

keynesiano, basado en el “laissez-faire” y en la ley de los mercados (Ley de Say), 

apostaba a que la producción generaba su propia demanda, partiendo por lo tanto, de 

una perfecta movilidad de los agentes y factores económicos en un mercado 

autorregulado. 

Este enfoque macroeconómico, producto de las escuelas clásicas y neo 

clásicas, que partía de premisas perfectas, pero alejadas de la realidad, se enfrenta a 



 

la Gran Depresión de 1929 lo cual motivó el surgimiento   de la teoría general de 

Keynes: el nacimiento de la macroeconomía moderna. 

Después de Keynes, muchos economistas criticaron, reafirmaron o 

reformularon su teoría general, pero la macroeconomía en la actualidad si bien ha 

sumado elementos en relación a las teoría keynesianas, mantiene sus bases  

El análisis histórico asentó el camino para la comprensión de la economía a 

través de sus dos ramas principales: la Microeconomía y la Macroeconomía. En 

consecuencia la tercera parte del Capítulo se concentró en demostrar el anisáis 

microeconómico que permea la toma de decisiones individuales, como las personas 

toman sus decisiones y   eligen. Para la microeconomía, los agentes económicos son 

seres racionales que sopesan los costos y beneficios entre las alternativas posibles 

antes de tomar sus decisiones, sea cual fuere la naturaleza de las mismas. El análisis 

microeconómico es fundamental para el examen de la toma de decisión individual y la 

forma en que los incentivos pueden mudar el comportamiento humano. 

La cuarta parte de ocupa del análisis macroeconómico. En cuanto la teoría 

microeconómica observa el comportamiento individual de los agentes económicos, el 

análisis macroeconómico   se enfoca en la economía nacional o global como un todo, 

partiendo del estudio de agregados económicos, como la renta, el consumo, el 

crecimiento económico, el desempleo, la inflación, y las finanzas públicas. Estos 

conceptos tienen en cuenta la suma de todos los elementos individuales. Del producto 

de todos los productores, del consumo de todos los consumidores, de las inversiones 

de todos los inversores y así sucesivamente. 

Micro y Macroeconomía están relacionados en la medida en que la 

microeconomía está compuesta de unidades individuales y estas precisan actuar en 

el contexto de la macroeconomía.  

En relación a las premisas microeconómicas estas nos permiten analizar el 

comportamiento de los individuos dentro y fuera de los mercados, en cambio los 

factores macroeconómicos afectan directa y significativamente la vida de todos 

nosotros, sin excepción. Esto es así porque dentro de ellos está el aumento de la renta 

media de los consumidores, los cálculos estimativos de la inflación, el nivel de 

desempleo y las medidas económicas tendientes a mejorar las condiciones de vida y 



 

aumentar la oferta de empleos, las tasas de cambio, la influencia de la política fiscal 

sobre el ahorro nacional y el crecimiento económico así como otras cuestiones. 

Las nociones o concepto de microeconomía y macroeconomía son necesarias 

como puerta de acceso al estudio del Análisis Económico del Derecho y de como la 

ciencia económica ofrece un instrumental metodológico orientador que elucida a los 

fenómenos jurídicos. 

La quinta y última parte de este Capitulo nos ofrece una primera aproximación 

entre Derecho y Economía para demostrar que pese a la diversidad de ópticas entre 

amas, es claro que la interdisciplinariedad es un instrumento de fundamental para la 

explicación, el análisis y la detección de la fenomenología social. 

El Capítulo 2 titulado “ANALISIS ECONOMICO DEL DERECHO COMO 

PRPOPUESTA” trata de develar el Análisis Económico del Derecho analizando en su 

comienzo a los principales teóricos, demostrando su evolución y transformación así 

como sus presupuestos fundamentales.  En la primera parte se aborda la trayectoria 

del movimiento del Derecho y la Economía hasta su consolidación en una vertiente: 

el Análisis Económico del Derecho. 

Este movimiento metodológica busca aplicar los modelos y teorías de la Ciencia 

Económica para la interpretación y aplicación del Derecho. Partiendo de la afirmación 

de que el Derecho no es ni puede ser una ciencia autónoma, la AED promueve un 

dialogo necesario entre la ciencia económica y la jurídica, reformulando la segunda al 

incorporar el arsenal teórico y empírico de la Economía, con la finalidad de 

perfeccionar la producción, aplicación y determinación de las consecuencias posibles 

de las nomas jurídicas y las decisiones judiciales. Para lograrlo se apoya en algunos 

fundamentos económicos explicado o analizados en la segunda parte, 

Esta se ocupó de los fundamentos económicos del Análisis Económico del 

Derecho, como la Teoría de las Elecciones Racionales, la eficiencia, los factores 

externos y los costos de transacción. En la secuencia se diferenciaron los enfoques 

Positivo y Normativo del Análisis Económico del Derecho. El enfoque positivo, al 

describir el mundo como realmente es, se preocupa con los impactos posibles de las 

normas jurídicas, políticas públicas y decisiones judiciales en la conducta de los 

individuos y las instituciones, o sea el mundo real. Esta vertiente se preocupa con los 



 

incentivos y desincentivos que emanan de esas normas, visualizando u observando 

cuales, entre ellas producen mayor eficiencia en el sistema.  El enfoque normativo, en 

cambio, al describir al mundo como debería ser, tiene como esencia que los 

operadores del Derecho deben reflexionar sobre las consecuencias probables de las 

diversas interpretaciones que la norma permite. Otorgando continuidad a la cuestión, 

se demuestra cómo algunos acontecimientos hicieron que Richard Posner revisase 

algunas premisas de la economía neo clásica adoptadas por la escuela del Análisis 

Económico del Derecho, acercándola más al keynesianismo. 

La crisis económica del 2008 demostró la falsedad o el fracaso de la aplicación 

irrestricta de las premisas neoclásicas, provocando un retorno de los economistas a 

las teorías de Keynes. La imposibilidad de las construcciones neoclásicas en prever y 

combatir la depresión, hizo que Posner revisase su fe incondicional en el 

neoclasicismo y se orientase a los postulados keynesianos en el Análisis Económico 

del Derecho. La tercera parte del capitulo procura demostrar que el hecho de que el 

Análisis Económico del Derecho se base en sus orígenes y aun hoy, en gran parte, 

en los instrumentos microeconómicos neoclásicos y qué mismo esas premisas no 

sean verdades absolutas, ellas constituyen una buena aproximación de los modelos 

de comportamientos razonablemente precisos. 

De acuerdo a Mankiw, los modelos económicos no pretenden ser réplicas de la 

realidad, sino simplemente mostrar la esencia del problema como ayuda para una 

mejor comprensión. No se puede contemplarse el entierro de un movimiento que tanto 

ha contribuido a mejorar la formulación e interpretación del Derecho solo porque 

algunas de sus proposiciones no constituyen verdades absolutas. Por el contrario ello 

solamente lo engrandece. 

La inexistencia de verdades absolutas permite la regeneración, que constituye 

el bálsamo fundamental del desarrollo de todas las ciencias, sea de la Economía, sea 

del Derecho o sea del Análisis Económico del Derecho.  

La ultima parte del capítulo trata de la forma en cómo ese movimiento, 

proveniente de la tradición del common law puede ser recepcionado en países de 

Derecho continental como el Brasil, cuyo nivel de desarrollo y la relativización presente 



 

en los derechos de propiedad y contratos, obliga a que el enfoque analizado deba ser 

la consolidación de la protección jurídica a dichos institutos. 

El Capítulo 3 titulado “EL PODER JUDICIAL COMO VARIABLE EXOGENA A 

LA ECONOMIA”, aborda al Poder Judicial como una variable económica a través de 

las variables que afectan directamente el Spread Bancario y el Costo País. La primera 

parte retratará la relación positiva entre el Poder Judicial y el desarrollo económico. 

Entre las instituciones, el Poder Judicial ocupa una posicione de preeminencia, siendo 

una de las de mayor impacto en la determinación del nivel y ritmo de desarrollo 

económico en un país. 

La justicia y el desarrollo económico constituyen por lo tanto un vínculo 

indisoluble. En las economías más desarrolladas, donde la responsabilidad por la 

asignación de recursos se traslada a los mercados, le compete al Poder Judicial la 

protección y garantía de los derechos de propiedad y cumplimiento de los contratos. 

La calidad del funcionamiento del aparato judicial es lo que dicta el nivel de seguridad 

jurídica, los costos de transacción y la eficiencia económica. A efectos de demostrar 

en forma amas especifica la relación entre el Poder Judicial y el desarrollo económico, 

la segunda parte buscó examinar de qué forma las decisiones judiciales se comportan 

como una de las variables que afectan directamente el Costo País. 

La tercera parte se ocupa de la relación existente entre el sistema financiero, el 

mercado de crédito y el desarrollo económico. Las instituciones financieras poseen un 

papel relevante para la sociedad y contribuyen en forma decisiva al crecimiento 

económico de un Estado, financiando, el consumo y la inversión, entre otras 

funciones.  

Es evidente entonces, que el nivel de desarrollo económico está relacionado a 

la disponibilidad del crédito así como al costo del mismo. Crédito y crecimiento del 

Producto Bruto Interno son factores interdependientes. Un Estado obstaculiza su 

desarrollo y crecimiento cuando no se dispone de un mercado de crédito amplio y de 

costo accesible. Es e crédito el que posibilita la concretización de las inversiones a 

través de los agentes económicos empresarios, los cuales generan empleos y rentas, 

traduciéndose en desenvolvimiento y mejora en el bienestar social. 



 

La cuarta parte, aborda los matices del mercado de crédito brasilero, explicando 

la noción de créditos libres y aquellos orientados, analizando la relación crédito / PBI 

y explicando la relación entre el crédito y la confianza. En la confianza reside la llave 

para la concesión de crédito, de las menores rasas de interés y de los plazos de pago 

más extensos. Cualquier variable que quiebre el estado de confianza, aumenta el 

riesgo y en consecuencia el costo de los activos.  Es decir, cuanto menor la confianza 

mayor será la tasa de interés. En consecuencia las operaciones donde hay menos 

certeza y más riesgo exigen tasa de interés más altas. También se analizó que el 

spread bancario, traduce la diferencia entre la tasa de aplicación cobrada en las 

operaciones de financiamiento y la tasa de captación de recursos por las instituciones 

bancarias. La descomposición de las variables del spread bancario así como la forma 

como el Poder Judicial es capaz de influenciarlo, es analizado en la última parte de 

este capitulo 

El Capítulo 4 titulado “ANALISIS ECONOMICO DEL LITIGIO Y EL COSTO DE 

LA DEMORA” encuadra a la lentitud judicial como uno de los principales obstáculos 

de la justicia del Brasil y demuestra que la morosidad tiene sus raíces en la 

desmesurada cantidad de procesos que se tramitan en la actualidad. Frente a esta 

constatación se efectúa un análisis económico del litigio. El capitulo contiene tres 

partes. La primera parte buscó determinar que un camino fatal por el cual Poder 

Judicial afecta a la economía y a la sociedad, es a través del consumo directo de 

recursos escasos. Así el caso del presupuesto público. Se acompañan los datos 

correspondientes a la porción significativa que el Poder Judicial consume del el 

presupuesto público anual y que no se traduce en una prestación jurisdiccional 

eficiente. Tenemos un Poder Judicial caro e ineficiente. La transferencia masiva de 

recursos no tiene en consecuencia, el poder de provocar la ansiada celeridad. Se 

constata sobre todo que la morosidad tiene sus raíces en la desmesurada cantidad de 

procesos que se tramitan.  

El siguiente análisis demuestra que esa excesiva lentitud judicial constituye un 

pesado costo económico y social. El primer gran problema que la morosidad genera 

es el hecho de que la no reparación de un derecho violado, en término, equivale a la 

perpetuación de la lesión. En segundo lugar la morosidad procesal produce un grave 

daño a la colectividad al desalentar a que las partes con reivindicaciones legítimas 

inicien acciones legales. Al mismo tiempo, esto acarrea un estímulo indeseable al 



 

comportamiento oportunista y de mala fe, explotándose el mal funcionamiento del 

sistema. 

La lentitud del trámite procesal, además de afectar a la sociedad en general, 

que busca una prestación jurisdiccional eficiente, produce efectos nefastos sobre la 

economía y el desarrollo del país.  La morosidad se refleja negativa y ostensiblemente 

en el llamado Costo País. 

La excesiva lentitud produce un retroceso en las inversiones internas e 

internacionales, y al aumentar sobremanera el riesgo de la actividad económica, 

específicamente en los casos de ejecución contractual forzada, obstaculiza la entrada 

de nuevas empresas en el mercado, reduciendo la concurrencia, traduciéndose en 

una reducción de la calidad y en el aumento de los precios dentro del mercado 

nacional. 

La lentitud de los procesos impacta en forma negativa en el spread bancario y 

del mercado de crédito, ya que la excesiva demora en el recupero del crédito, es una 

variable que afecta las tasa de interés. La morosidad judicial aumenta el riesgo de 

recuperar el crédito en la Justicia, y de las garantías ofrecidas por los deudores, 

reduciendo el monto recuperado. En la mayoría de los casos las garantías se 

deterioran con el paso del tiempo, perdiendo su valor comercial, generando un 

perjuicio económico al acreedor. La acción del tiempo también tiene consecuencias 

en relación con el monto recuperado, fomentándose el comportamiento abusivo y de 

mala fe por parte de los deudores que no cumplen. Los mismos inician procesos 

sabiendo de antemano que tienen pocas chances de ganar, para abstenerse de 

cumplir las obligaciones asumidas o postergar al máximo el cumplimiento y 

permanecer en la posesión se los bienes dados en garantía.    

En consecuencia, el problema de la morosidad se ha convertido en un cuello 

de botella que atasca a la justicia en Brasil, y sus efectos trascienden a las partes, 

constituyéndose en un obstáculo para el desarrollo y crecimiento económico. 

La evidencia de una morosidad excesiva  e ineficiencia judicial  aliado a las 

tasas altísimas de litigios, manifestaron la necesidad de  un análisis económico de los 

procesos, para identificar  los factores que producen un mayor índice de litigiosidad  

en comparación con otros países, así como qué medidas se deben tomar para reducir 



 

los efectos negativos, producto de una utilización desmedida de la tutela 

jurisdiccional., lo cual fue  discutido en la segunda parte al tratar el tema del acceso 

irrestricto a la Justicia. 

La naturaleza, complejidad y gravedad del problema del acceso a la justicia   

nos obliga a la utilización de enfoques alternativos para el análisis de la cuestión. 

Examinar la morosidad judicial desde la perspectiva del acceso a la justicia es 

un ejercicio valioso, si bien polémico. Este análisis demuestra la estructura de 

incentivos con que se encuentran los principales protagonistas del sistema judicial: 

jueces abogados y litigantes, observándose los costos económicos y sociales que un 

acceso irrestricto a la justicia produce. Este panorama ha comprometido la función 

jurisdiccional, consumiendo cada vez más los recursos públicos - de naturaleza finita. 

La agitación sobre la escasez de los recursos, así como los incentivos previstos 

en relación a aquellos que son comunes, fue bien explicada por la economía por medio 

de la metáfora de la Tragedia de los Comunes, La metáfora ilustra como el acceso 

libre e irrestricto a un recurso común y finito termina por agotarlo, condenado al 

recurso estructuralmente, a través de la sobreexplotación. 

Aplicando la metáfora al caso del Poder Judicial en Brasil, el amplio e irrestricto 

acceso a la Justicia produce una excesiva morosidad en la resolución de los conflictos, 

transformándolo en un recurso común. Esto es así porque la utilización del mismo por 

un individuo disminuye la disponibilidad para otros, que si bien cuentan con el derecho 

al acceso a la justicia, la misma al tardar e solucionar las cuestiones genera 

inevitablemente injusticias, acarreando perjuicios económicos, desalentando a los 

litigantes que tienen pretensiones legitimas, y estimulando una conducta oportunista, 

en relación al amplio e irrestricto acceso a la justicia es una visión que toma en 

consideración  

El enfoque que presenta el Análisis Económico del Derecho sobre el acceso 

irrestricto a la justicia es una visión que toma en consideración cuestiones no 

reflejadas en el enfoque pollyana, pero extremadamente beneficiosas y esenciales 

para la preservación de dicho derecho. La intención es demostrar que la ausencia de 

filtros y sanciones para una litigiosidad frívola, así como una excesiva facilidad del 

acceso a la justicia transmite a la Sociedad la ilusión de una justicia gratuita e 



 

inagotable, sirviendo de incentivo a la litigiosidad y al oportunismo, culminando en un 

colapso del Poder Judicial, víctima del exceso y del abuso del acceso. 

Asimismo los mecanismos de facilitación de litigios, acaban atentando contra 

el propio derecho que pretenden garantizar. El sistema no es realmente accesible a 

los más necesitados y no atiende en modo eficiente a los litigantes con pretensiones 

legítimas, sirviendo en cambio de estímulo a los litigios que contienen una conducta 

oportunista y abusiva. 

La decisión de litigar produce un costo para la Administración Pública   y para 

toda la colectividad. El costo directo para la Administración es económico y 

corresponde a la falta de presupuesto que debe ser dirigida a la justicia-lo cual es 

extremadamente oneroso en el caso del Brasil. El costo social se traduce en este 

mismo presupuesto público que es emplead por el Poder Judicial y que deja de ser 

utilizado en otras áreas, mas deficitarias.  

No obstante, existe otro costo social, que es el hecho de cuantas más personas 

utilizan el Poder Judicial, menos útil se convierte este para la Sociedad, pues su 

utilización excesiva reduce su capacidad de solucionar los conflictos en forma rápida 

y eficiente   

Finalmente, y partiendo de la premisa de que el agente que pretende presentar 

una demanda judicial estará incentivado a hacerlo cuando los costos del litigio sean 

menores a los beneficios esperados de la resolución del mismo, fueron sugeridas 

algunas medidas con la intención de reducir los incentivos a los litigios y controlar el 

exacerbado numero de procesos que abarrotan al Poder Judicial y producen efectos 

negativos de consideración. 

Por último el Quinto Capitulo cuyo título es “ANALISIS ECONOMICO DE LAS 

DECISIONES JUDICIALES “ se ocupó del déficit de seguridad jurídica proporcionado 

por el Poder Judicial del Brasil, y a través de un análisis económico de las decisiones 

judiciales se identificaron y estudiaron las principales áreas de inseguridad jurídica 

que son obstáculo para el crecimiento, el desarrollo económico y la mejora del 

bienestar social. 



 

El capítulo se subdividió en siete partes, y la primera busca relatar la relación 

positiva existente entre las decisiones judiciales y el desarrollo económico, mediante 

la previsibilidad. El desarrollo económico depende de innumerables transacciones, las 

que formalizan mediante contratos. La actual economía globalizada y la realización de 

incontables transacciones comerciales, precisan de la existencia de reglas adecuadas 

para regir esas relaciones, así como garantías de que esas reglas existentes y los 

contratos celebrados serán obedecidos, aun en forma coercitiva por el sistema jurídico 

estatal. Es preciso confianza, previsibilidad, seguridad jurídica. No hay forma como el 

mercado produzca seguridad jurídica, pero para desarrollarse el mismo precisa de 

ella, como lo demuestra Weber. Se trata de un imperativo de eficiencia de sistema 

económico, crucial en el fomento a la inversión, estimulando el crecimiento y el 

desarrollo económico así como la mejora del bienestar. El Derecho al regular los 

contratos, los derechos de propiedad y las relaciones económicas en sí; y el Poder 

Judicial al garantizar el cumplimiento de las normas, permiten cierto grado de 

previsibilidad, con relación a los factores de riesgo que envuelven a la relación 

económica, estabilizando las expectativas de los agentes económicos y posibilitando 

predicciones de las consecuencias de sus actos. Por consiguiente, en relación al 

aspecto económico, la norma jurídica y el Poder Judicial al otorgar estabilidad a las 

reglas del juego, permiten que el agente económico actúe con previsibilidad en 

relación a los riesgos y consecuencias que permean al negocio, disminuyendo los 

riesgos presentes en la transacción, e incentivando a los empresarios a que inviertan 

y empleen su capital para la ampliación y el aumento de la productividad, impulsando 

de esta forma el desarrollo económico. De esta forma, cuando mayor sea la seguridad 

jurídica menores serán los riesgos y lo costos de la transacción y mayor la 

competitividad y el nivel de inversiones – propulsores del desarrollo económico. La 

seguridad no depende solo de la estabilidad, claridad y previsibilidad del ordenamiento 

jurídico positivo, sino del respeto de esos preceptos generales, así como de la 

interpretación y aplicación de las decisiones judiciales. Por lo tanto el cumplimiento de 

la ley, la defensa de los derechos de propiedad, el respeto a los contratos y una 

institución imparcial que garantice la resolución de los conflictos de manera previsible 

y uniforme, están entre los requisitos fundamentales para el buen funcionamiento de 

una economía de mercado. 



 

Los Estados que se apartan de estos fundamentos, donde existe un menor 

grado de seguridad jurídica, crean un factor adicional de riesgo a la actividad 

económica, perjudicando la producción y la inversión, y por eso crecen más 

lentamente.  

La segunda parte retrató que el éxito de determinadas economías en 

contraposición al fracaso de otras, de debe en gran medida a los incentivos adecuados 

en algunos países, frente a otros que repelen las inversiones e inducen a la fuga de 

capitales, a causa de las acciones de sus instituciones. De allí que el fortalecimiento 

del Poder Judicial, en lo que concierne a la seguridad jurídica por él prestada es uno 

de los factores que explica la diferencia en el grado de desarrollo entre los Estados y 

corrobora el insignificante crecimiento que muestra Brasil año tras año. El déficit de 

seguridad jurídica brasilero es una de las variables que provoca un bajo nivel de 

inversiones e innovación. Cuanto menor es la seguridad jurídicas más aumenta la falta 

de certeza y los riesgos en las transacciones económicas.  Esto se debe a que las 

bases son inestables, sus efectos, mas difíciles de prever y sus costos y beneficios, 

mas difíciles de calcular, frente a la incertidumbre de cuáles serán los derechos 

efectivamente recibidos como contrapartida. Al respecto los agentes económicos 

acaban optando por caminos los cuales poseen como denominador común, el 

sacrificio de la eficiencia económica. Las transacciones que sufren un mayor impacto 

son aquellas que contemplan contrapartidas diferidas en el tiempo-  como es el caso 

de de las inversiones y operaciones de crédito. El estudio denominado, Credit, 

Interest, and Jurisdictional Uncertainty: Conjectures on the Case of Brazil introduce el 

concepto de “incertidumbre jurisdiccional”, la cual, según los autores es la razón por 

la cual no existe un mercado amplio de crédito interno a largo plazo, además de ser 

la causa de elevadas tasa de interés reales, en las operaciones de crédito. Los 

elevados niveles de las tasas de interés encarecen el capital siendo una de las 

principales barreras a las inversiones en Brasil Se deduce por lo tanto, que hay una 

conexión inquebrantable entre seguridad jurídica y desarrollo económico, ya que la 

primera afecta al segundo aumentando los riesgos y costo de las transacciones. 

Cuanto mayores los costos de las transacciones mayores serán los mismos para 

obtener el mismo resultado, distorsionándose el sistema de precios. La volatilidad es 

costosa, y al elevar los costos y distorsionar los precios, actúa como medio de 



 

retracción de la producción de las inversiones, del mercado de crédito, y en 

consecuencia del desarrollo económico.  

La tercera parte del capitulo nos muestra como la protección jurídica de los 

derechos de propiedad y los contratos constituyen un requisito fundamental al buen 

desempeño de la economía nacional. Es sobre estas instituciones: el derecho de 

propiedad y los contratos que se erige el desarrollo económico. Se ha demostrado a 

través de innumerables estudios el valor económico de los derechos de propiedad así 

como la necesidad de ser definidos y respetados en forma socialmente reconocida. 

Los derechos de propiedad bien delimitados y respetados   contribuyen a definir la 

estructura de costos y recompensas, y a establecer las expectativas que los individuos 

pueden mantener   en relación a la utilización de un recurso en particular. Son estas 

condiciones, necesarias para el funcionamiento del comercio, del mercado de crédito, 

del aumento de la productividad y del crecimiento. Además de que los derechos de 

propiedad sean definidos y asegurados, es esencial también la certeza en relación al 

cumplimiento de los contratos, ya que es a través de los mismos que so 

desplazamientos de derechos de propiedad son efectuadas. Son ellos los que definen 

los términos del intercambio, las condiciones de uso y la división de los resultados. Es 

mediante los contratos que los derechos de propiedad son dados en garantía para las 

operaciones de crédito. Es mediante los contratos que los individuos deciden, por 

mutuo acuerdo llevar a cabo un intercambio voluntario de bienes y servicios, 

constituyendo   en consecuencia el núcleo fundamental de las transacciones 

mercantiles.  

Atravesada esa etapa, la secuencia del estudio tiene la intención de demostrar 

los obstáculos principales de carácter judicial a la seguridad jurídica. Así la cuarta 

parte retrata la ausencia de estabilidad y uniformidad en la interpretación judicial. La 

seguridad jurídica es el corolario de la previsibilidad y de la estabilidad de las 

decisiones, siendo imperioso que casos iguales reciban la misma decisión. La 

resolución igualitaria de casos idénticos prestigia no solo a la seguridad jurídica y a a 

la inherente necesidad de previsibilidad, sino a la isonomia y a la duración razonable 

del proceso. La previsibilidad y estabilidad permiten a los agentes sociales saber y 

negociar ex ante   donde y en quien queda alojado un riesgo frente a determinado 

evento. 



 

Por otra parte, un antagonismo presente en las decisiones, acarrea inseguridad 

jurídica, impulsa el número de litigios y reduce la posibilidad de acuerdo.  Este 

panorama se traduce en la morosidad e ineficiencia, además del consumo directo de 

recursos públicos escasos.  

La previsibilidad es otro criterio imprescindible para la reducción de los costos 

de transacción y la ansiada reducción del Costo Brasil y de los spreads bancarios 

nacionales. Es imperioso por los tanto que el Poder Judicial actúe como protector de 

la previsibilidad   y de la confianza en las relaciones jurídicas, uniformizando y 

estabilizando su interpretación.  

La quinta parte se ocupa de otra forma por la cual el Poder Judicial genera 

inseguridad y falta de certeza- la politización de las decisiones judiciales. Este Poder 

genera inseguridad porque sus integrantes al proferir sus decisiones, actúan 

frecuentemente en forma parcial imbuidos de motivaciones políticas. La politización 

de las decisiones judiciales significa en el sentido empleado en este estudio, el intento 

del juez de proteger ciertos grupos sociales que son percibidos como más débiles en 

un litigio, que la otra parte. Esta actuación parcial promueve la falta de respeto de los 

contratos, los derechos de propiedad y aquellos de los acreedores, propiciando una 

“justicia” determinista y distorsionada.  

Es relativamente común la existencia de una mentalidad anti mercado, y sobre 

todo en contra de las instituciones financieras entre muchos magistrados judiciales. 

No son pocos los jueces que rechazan el pacta sunt servanda, los derechos de 

propiedad y de los acreedores, en la búsqueda de la justicia social. De allí que en los 

que concierne al mercado de crédito, una considerable mayoría en las decisiones 

detenta una visión anti acreedora, favoreciendo a la parte considerada hipo suficiente 

en la relación, no cumpliendo con la legislación vigente y anulando cláusulas 

contractuales.                   

 Este panorama provoca la necesidad de que las instituciones financieras 

incluyan una prima de riesgo elevando aun más la tasa en los prestamos que concede, 

ampliando el spread bancario y en consecuencia a las tasa de interés que se exigirán 

a todos los tomadores en las operaciones de crédito. Además del aumento de los 

spreads bancarios, el aumento de la inseguridad por la constante falta de respeto a 



 

las clausulas contractuales por parte de los magistrados, termina restringiendo la 

concesión de crédito. Es decir la falta de certeza jurisdiccional en el mercado de 

crédito afecta tanto a la escasez descrédito como en el aumento de los spreads 

bancarios, ambas variables de gran relevancia para el desarrollo de cualquier 

actividad comercial.  

Esta posición de los magistrados, se vincula muchas veces con un sistema de 

valores especifico que pone el énfasis en otras consideraciones además de la 

prosperidad económica, como lo expresa Max Weber.  

También contribuyó en forma significativa para demostrar la forma como se da 

el descubrimiento y la justificación en las decisiones judiciales, las investigaciones 

realizadas en la sexta parte, y realizadas a través de los recientes avances producidos 

por las ciencias cognitivas en el campo de la investigación multidisciplinaria, objetos 

tanto de la neurociencia como de la psicología moral.  

La séptima y última parte procuró explicar el pragmatismo defendido por Posner 

y la forma en que podría aplicarse a las decisiones judiciales brasileras. Finalmente y 

demostrando la justificación de una decisión judicial inspirada en los modelo de 

Posner y de Neil Mac Cormick, se enfatizó como imprescindible una toma de 

decisiones basadas también en las consecuencias de segundo orden por ella 

producidas, evaluando os efectos reales de las decisiones judiciales en la Sociedad, 

los mercados, el crecimiento económico y el bienestar de la población. 

En las Consideraciones Finales, se trazaron las nociones en relación al alto 

grado de riesgo relacionado a las actuales sociedades complejas y globalizadas. La 

perspectiva de riesgo constituye una referencia en a sociedad moderna según de 

Giorgi.1El riesgo es una adquisición de la evolución y actúa tanto en lo social como en 

lo económico. Este riesgo se traduce “en la capacidad de soportar, en la aceptabilidad 

y no e la cereza de las propias expectativas. ”  

El Derecho al fijar las reglas del juego, el presupuesto que dirigen las 

expectativas en el futuro tiene el poder para resolver las expectativas sociales y 

                                            
1 DE GIORGI, Rafaelle. O Risco da Sociedade Contemporânea. Revista de Direito Sanitário, São Paulo, 

vol 9, n. 1, p. 37-49, Mar./Jun. 2008. 



 

económicas. Si bien no existe la posibilidad de evitar el riego, una vez que hay certeza 

de que no puede evitarse, el Derecho puede retardarlo,2 debitándolo, produciendo 

confianza.  

La confianza en el más amplio sentido de fe en expectativas, es un hecho 

básico de la vida social.3  La confianza implica una relación con el tiempo, ya que en 

definitiva es una apuesta hecha en el presente para el futuro. Ella permite ofrecer 

seguridad en el presente para anticipar el futuro, y comportarse como si el futuro fuese 

seguro 

Pese a que la confianza no ofrece una garantía absoluta que implique algún 

grado de certeza en el futuro, lo cual es imposible dadas las contingencias temporales, 

ella reduce el riesgo al minimizarlas.  

La confianza es un elemento fundamental para la manutención del sistema, 

como es afirmado por Luhmann, Fukuyama y Keynes. Su fundamento también se 

extiende al Derecho, y a la Economía – ambas ciencias sociales. 

Las sociedades contemporáneas establecen medios de simplificación que 

reduzcan la complejidad, lo cual puede ser alcanzado a través de la confianza. Lo 

mismo sucede con el entorno económico contemporáneo. La creciente complejidad e 

intensidad de la vida moderna convierte el planeamiento económico en algo 

sumamente complejo, dependiendo de la existencia de la confianza para resolver el 

riesgo y reducir la complejidad. Es imposible por lo tanto tener prosperidad económica 

y social sin confianza. 

Fukuyama ratifica este postulado, demostrando lo que considera “una de las 

lecciones más importantes que se aprenden con el análisis de la vida económica”, el 

                                            
2 DE GIORGI, Rafaelle. O Risco da Sociedade Contemporânea. Revista de Direito Sanitário, São Paulo, 

vol 9, n. 1, p. 37-49, Mar./Jun. 2008. 
3 LUHMANN, Niklas. Confianza. Trad. Amanda Flores. Barcelona: Anthropos; México: Universidad 

Iberoamercana; Santiago de Chile: Instituto de Sociología. Pontificia Universidad Católica de Chile, 
1996. Título original: Vertrauen. p. 05 



 

hecho de que el bienestar de una sociedad así como su capacidad de competir, están 

subordinados a una única característica inherente a su cultura: el nivel de confianza.4   

El autor afirma que las sociedades más desarrolladas del mundo 

contemporáneo como los Estados Unidos, Japón y Alemania poseen en común el 

hecho de ser sociedades orientadas por un elevado nivel de confianza.5 En 

consecuencia para Fukuyama la confianza tiene un valor económico inestimable. 

La confianza es un valor que permite una mayor convergencia, tanto económica 

como social, a través de la reducción de las complejidades y de las posibilidades 

imprevisibles. Al posibilitar una mayor convergencia económica y social estabilizando 

las expectativas económicas y sociales, la confianza facilita y estimula las relaciones 

sociales y económicas al reducir los imprevistos, disminuyendo la falta de certeza y el 

riesgo, permitiendo un mayor y mejor crecimiento desarrollo y prosperidad. 

Frente a las contingencias inherentes a la Sociedad contemporánea, urge la 

necesidad de estructuras que produzcan y aseguren confianza, estabilizando las 

expectativas, colocando las perspectivas de que a la noche le sigue el día, de que 

mañana la casa seguirá en pie, que la cosecha está garantizada, que no habrá 

expropiación de la propiedad privada y que los contratos firmados serán cumplidos. 

Específicamente, en lo concerniente al sistema económico, es imposible en un 

sistema convivir con la desconfianza. La clave para la inversión, para la generación 

de la producción del consumo, de la renta y del empleo está en la confianza. El 

crecimiento económico, como afirma Keynes, tiene una correlación positiva con la 

aversión a la incertidumbre. Los agentes económicos, así como el ciudadano común 

precisan de confianza y seguridad para prosperar. 

La confianza es un valor, es un capital social,6 un imperativo de supervivencia 

y desarrollo. Cuando prevalece la desconfianza se deforma el sistema y las 

                                            
4 FUKUYAMA, Francis. Confiança: as virtudes sociais e a criação da prosperidade. Tradução de 

Alberto Lopes. Rio de Janeiro: Rocco, 1996. Título original: Trust: the social virtues & the creation of 
properity, p. 21. 

5 Ibidem p. 25. 
6 Para la economía el capital social está relacionado a las normas que promueven la confianza  y la 

reciprocidad en la economía. FUKUYAMA, Francis. Confiança: as virtudes sociais e a criação da 



 

instituciones y se obstaculiza el desenvolvimiento. La, ausencia de confianza trae caos 

temor, 7 aumenta la incertidumbre con el riesgo de obstaculizar las interacciones 

económicas y sociales, con nefastas consecuencias para el ordenamiento económico. 

El crecimiento de la economía depende por lo tanto no solo de los factores 

económicos, sino también de las instituciones de la confianza que ellas transmiten, de 

las expectativas que aseguran y fundamentan. 

En este contexto el Poder Judicial se presenta como una estructura apta para 

cumplir una función esencial y relevante, dentro del sistema global de proporcionar y 

celar por la confianza en todo arreglo social y económico, fundamentando y 

generalizando las expectativas, reduciendo la incertidumbre y disminuyendo los 

riesgos. La confianza producida por el Poder Judicial sirve como punto de partida 

correcto y apropiado8 para la derivación de comportamientos con esas características.  

La misma facilita las interacciones económicas y sociales, ampliando la posibilidad de 

acción permitiendo un mayor crecimiento, desarrollo y prosperidad económica y 

social. 

Pero para producir y garantizar confianza el Poder Judicial precisa sobresalir 

en las reglas del juego, respetando el ordenamiento jurídico positivo y la correcta 

aplicación de las reglas jurídicas validas. También es necesaria la confianza en que 

la tutela jurisdiccional se otorgue en un plazo razonable. 

De acuerdo a ese diagnostico la presente Tesis se propone enfatizar en base 

al Análisis Económico del Derecho, la necesidad de mejorar el ambiente institucional 

judicial en el Brasil, principalmente en relación a dos cuestiones capitales para la 

ansiada confianza y desarrollo del entorno económico: la demora judicial y la 

inseguridad jurídica. 

Se manejaron las categorías del AED para demostrar que el Costo País y el 

spread bancario encuentran en el Poder Judicial una institución relevante, cuyo 

                                            
prosperidade. Tradução de Alberto Lopes. Rio de Janeiro: Rocco, 1996. Título original: Trust: the social 
virtues & the creation of properity. 

7 LUHMANN, Niklas. Confianza. Trad. Amanda Flores. Barcelona: Anthropos; México: Universidad 
Iberoamercana; Santiago de Chile: Instituto de Sociología. Pontificia Universidad  Católica de Chile, 
1996. Título original: Vertrauen. p. 06. 

8 Ibidem p. 06. 



 

reglamento, estabilidad coherencia y eficiencia contribuyen en forma significativa para 

la reducción de los costos de las transacciones y en consecuencia generan efectos 

positivos. 

Un análisis económico de las decisiones judiciales y de los litigios proporciona 

un enfoque alternativo de incentivos y consecuencias en las políticas y decisiones 

judiciales, poniendo al descubierto nuevas perspectivas, en extremo necesarias para 

el análisis de los fenómenos jurídicos, así como la estructura de inventivos a que están 

sometidos los agentes económicos y los ciudadanos  

Por lo tanto se confirmó la hipótesis originalmente discutida  de que la 

metodología   instrumentada por el Análisis Económico del Derecho  contribuye 

significativamente  para una mejor comprensión de los fenómenos jurídicos, auxiliando 

en la adopción de las políticas  judiciales  y en la toma de decisiones  razonables y 

eficiente, interpretando  en forma sensibles sus impactos económicos, y buscando 

mejorar el protagonismo judicial  que impulse el desarrollo económico nacional, sea 

un instrumento  para el bien común  y de utilidad al arreglo social. A través de esa 

perspectiva ofrecida por el Análisis Económico del Derecho, el Poder Judicial está en 

mejores condiciones de proporcionar y velar por una condición esencial a la 

prosperidad económica, la confianza. 

Es oportuno considera, finalmente, que la proposición del tema surge de los 

anhelo y la práctica de la doctoranda a lo largo de catorce años de ejercicio e la 

profesión, en el ámbito de litigios relacionados al mercado de crédito, así como en la 

vigorosa observación de los reflejos del orden económico sobre el Derecho. Ascender 

en la investigación con mayor carácter científico en relaciona la problemática 

presentada, solo fue posible con la gran contribución de la Profª Drª Isabel Lifante 

Vidal, cuya posición no es consistente con la que adopta la doctoranda, por lo cual se 

generó un análisis critico y dialectico de gran rigor sobre los argumento científicos 

expuesto, y dando como resultado consideraciones fácticas de gran relevancia e 

imparcialidad para el escenario jurídico actual. 

En relación a la Metodología, el método utilizado en la fase de investigación fue 

el inductivo, en la fase de Tratamiento de Datos, el cartesiano, y el Informe en la 

presente Tesis fue compuesto en base a la lógica inductiva.  En las diferentes fases 



 

de la investigación, se utilizaron las Técnicas del Referente, del Concepto Operacional 

y de la Investigación Bibliográfica. 



 

INTRODUÇÃO 
 
 

A presente Tese de Doutorado de tema: “Análise Econômica do 

Direito e as Decisões Judiciais: O Judiciário como uma Variável Econômica” 

desenvolveu-se na linha de pesquisa, Principiologia Constitucional e Política do 

Direito, dentro da área de concentração Constitucionalismo e Política do Direito, do 

Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI, bem 

como da linha de pesquisa, Filosofía del Derecho, adotada no Programa de 

Doutorado da Universidade de Alicante – ES.  

A sua composição teórica tem como objetivo geral está inserida tem 

por objeto9 a avaliação e análise das decisões judiciais e política judiciária sob o 

prisma da Análise Econômica do Direito, posicionando o Poder Judiciário como 

uma variável econômica. 

 O seu objetivo institucional10 é a obtenção do Título de Doutor em 

Ciência Jurídica pelo Curso de Doutorado em Ciência Jurídica da Universidade do 

Vale do Itajaí – CDCJ/UNIVALI, vinculado ao Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu em Ciência Jurídica – PPCJ, e, também, a obtenção do título de Doctor en 

Derecho pela Universidade de Alicante – UA/Espanha, em nível de Dupla Titulação, 

conforme convênio firmado entre essas instituições. 

Enquanto o seu objetivo geral11 é manejar as categorias da Análise 

Econômica do Direito para demonstrar que o Custo País e o spread bancário 

encontram no Poder Judiciário uma instituição relevante, cujo regramento, 

estabilidade, coerência e eficiência contribuem significativamente para a redução 

dos custos de transação e, por via de consequência, gera externalidades positivas. 

                                            
9 (...) é o motivo temático (ou a causa cognitiva, vale dizer, o conhecimento que se deseja suprir 
e/ou aprofundar) determinador da realização da investigação”. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da 
Pesquisa Jurídica: ideias e ferramentas úteis para o pesquisador do Direito. 2003. p. 170 
10 PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: ideias e ferramentas úteis para o 
pesquisador do Direito. 2003. p. 161 
11 [...] meta que se deseja alcançar como desiderato da investigação”. PASOLD, Cesar Luiz. Prática 
da Pesquisa Jurídica: ideias e ferramentas úteis para o pesquisador do Direito. 2003. p. 162. 
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Foram elencados os seguintes objetivos específicos12, distribuídos, 

cada qual, num dos cinco capítulos e da seguinte forma: a) o Primeiro Objetivo 
Específico será possibilitar uma compreensão geral da teoria econômica traçando 

um breve resgate da historicidade da teoria econômica e analisando seus princípios 

basilares bem como a maneira que eles podem auxiliar na análise dos fenômenos 

jurídicos; b) o Segundo Objetivo Específico será descortinar a Análise Econômica 

do Direito, trazendo a sua origem, os principais teóricos, demonstrando a sua 

evolução e transformação bem como os pressupostos sobre os quais se assenta; 

c) o Terceiro Objetivo Específico, será demonstrar de que maneira o Poder 

Judiciário constitui uma variável econômica mediante o exame das variáveis que 

afetam diretamente o Spread Bancário e o Custo País; d) o Quarto Objetivo 
Específico será trazer a problemática da procrastinação judicial como um dos 

principais gargalos da justiça brasileira e que a morosidade deita suas raízes na 

desmesurada quantidade de processos que tramita atualmente. Diante dessa 

constatação será efetuada uma análise econômica da litigância, a fim de identificar 

os fatores que impulsionam a litigância sensivelmente mais elevada que em outros 

países, bem como as medidas passíveis de reduzir as externalidades negativas 

produzidas pelo uso desmedido da tutela jurisdicional; e) o Quinto Objetivo 
Específico será se ocupar do déficit de segurança jurídica proporcionado pelo 

Poder Judiciário brasileiro e da relação positiva existente entre as decisões judiciais 

e o desenvolvimento econômico, mediante a previsibilidade. Mediante uma Análise 

Econômica das decisões judiciais serão identificadas e estudadas as principais 

áreas de insegurança jurídica que servem de entrave ao crescimento e 

desenvolvimento econômico e melhoria do bem-estar social. 

A delimitação do tema proposta nesta Tese se dá pelo Referente da 

Pesquisa: a Análise Econômica das decisões judiciais e política judiciária, 

demonstrando que o Poder Judiciário é uma das variáveis de expressivo impacto 

                                            
12 PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: ideias e ferramentas úteis para o 
pesquisador do Direito. 2003. p. 162. 
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na economia e que a pode ser racionalizado e aperfeiçoado mediante a adoção de 

uma perspectiva econômica.  

O Tema desenvolveu-se na linha de pesquisa, Principiologia 

Constitucional e Política do Direito, dentro da área de concentração 

Constitucionalismo e Política do Direito, do Programa de Pós-graduação Stricto 

Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI, bem como da linha de pesquisa, Filosofía 

del Derecho, adotada no Programa de Doutorado da Universidade de Alicante – 

ES. 

Referido objetivo geral deita suas raízes na formulação do seguinte 

problema: 

Partindo da premissa de que o Poder Judiciário é uma das instituições 

de maior impacto econômico, existe alguma proposta que traga mais eficiência à 

política e decisões judiciais, contribuindo com o desenvolvimento econômico do 

país? 

Diante do problema aventado suscita-se a seguinte hipótese13: 

A metodologia trazida pela Análise Econômicas do Direito contribui 

significativamente para a melhor compreensão dos fenômenos jurídicos, auxiliando 

na adoção de políticas judiciais e na tomada de decisões mais racionais e 

eficientes, trazendo uma maneira de interpretação sensível aos seus impactos 

econômicos, buscando o aprimoramento de um protagonismo judicial que 

impulsione o desenvolvimento econômico nacional e sirva de instrumento ao bem-

comum e útil a todo o arranjo social. 

Para atingir este desiderato, o desenvolvimento do presente estudo 

dar-se-á mediante o seguinte arranjo: 

No Capítulo 1, intitulado, “POR UMA LEITURA ECONÔMICA DO 

DIREITO”, possibilitou-se uma compreensão geral da teoria econômica traçando 

                                            
13 Define PASOLD como a “[...] suposição [...] que o investigador tem quanto ao tema escolhido e 
ao equacionamento do problema apresentado”. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa 
Jurídica: ideias e ferramentas úteis para o pesquisador do Direito. 2003. p. 138. 
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um breve resgate da historicidade da teoria econômica e analisando seus princípios 

basilares bem como a maneira que eles podem auxiliar na análise dos fenômenos 

jurídicos.  

Primeiramente procurou-se descortinar o objeto de estudo da ciência 

econômica. Em que pese quando se pensa em economia, instintivamente se pensa 

em questões monetárias, mercados, câmbio, juros. A ciência econômica moderna 

engloba em seu rol de estudos todo comportamento humano que requeria uma 

tomada de decisão. Isto porque, ela é um método de investigação a aferir o 

comportamento humano, individual ou coletivo, em um cenário de recursos 

escassos, quer no mercado ou não.  

Portanto, toda conduta humana que esteja incluída nesse cenário 

será passível de análise econômica, ou seja, de pesquisa e investigação.  

Além desse aspecto, a economia auxilia, ainda, na gestão dos 

recursos da sociedade. O que se mostra de suma importância vez que esses 

recursos são escassos. Isso significa que a sociedade tem recursos limitados e, 

portanto, não pode produzir todos os bens e serviços que as pessoas desejam ter.  

Logo, a maneira como as pessoas tomam decisões: o quanto 

trabalham, o que compram, quanto poupam e como investem suas economias são 

objeto de estudos pelos economistas. Assim como a análise da forma como os 

indivíduos interagem uns com os outros e de que maneira se formam os preços de 

bens e serviços. Todos esses, aspectos microeconômicos, são objeto de análise 

por parte da microeconomia.  

Ainda constitui objeto de análise econômica, as forças e tendências 

que afetam a economia como um todo, incluindo o crescimento da renda média, o 

desemprego, a inflação, o câmbio e as políticas econômicas. Aspectos 

macroeconômicos objeto de análise da macroeconomia.   

Assim sendo, a ciência econômica investiga, atualmente, uma vasta 

gama de condutas humanas, dentro ou fora do mercado. Os princípios econômicos 

podem ser aplicados a muitas situações da vida, de maneira que nos oferecem um 
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valioso arsenal para entendermos muitos aspectos e condutas humanas no mundo 

em que vivemos, incluindo o Direito.  

Na sequência foi traçado um breve resgate histórico da Teoria 

Econômica. Embora o perfil histórico a ser traçado seja bastante simplificado, ele é 

elementar vez que, conforme expressado por Bresser Pereira, fora desta 

perspectiva, parece-nos totalmente artificial e vazia qualquer tentativa de distinguir 

e analisar os diversos ramos em que esta ciência se subdividiu, na medida em que 

ia se desenvolvendo e ganhando complexidade. Também intentou-se possibilitar 

uma noção perfunctória aos do meio jurídico, os quais não possuem conhecimentos 

básicos acerca da teoria econômica.  

Foi assim traçado um breve panorama da teoria econômica desde a 

economia clássica, cristalizada no liberalismo político e com enfoque a lei dos 

mercados e noção de valor-trabalho.  

Posteriormente, com os neoclássicos, a teoria econômica passou a 

ter um enfoque microeconômico, cristalizado, nomeadamente, na análise e síntese 

de Alfred Marshall. Essa análise, anterior ao pensamento keynesiano, baseada no 

"laissez-faire" e na lei dos mercados (lei de Say), apostava que a produção gera 

sua própria demanda, partindo, portanto, de uma perfeita mobilidade de agentes e 

fatores econômicos em um mercado auto regulador.  

Já o enfoque macroeconômico da análise clássica e neoclássica 

partia de premissas perfeitas, alienadas da realidade, o que restou latente com a 

Grande Depressão de 1929 e motivou o surgimento da teoria geral de Keynes, 

conhecida como a macroeconomia moderna. Após Keynes, muitos economistas 

vieram para criticar, reafirmar e reformular sua teoria geral, sendo que a 

macroeconomia hoje, apesar de acrescentar elementos em relação à teoria de 

Keynes, detém as suas bases.  

O resgate histórico assentou o caminho para a compreensão da 

economia atual em seus dois ramos principais: a Microeconomia e a 

Macroeconomia.  
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A sequência do capítulo concentrou-se em demonstrar a análise 

microeconômica que permeia a tomada de decisão individual. Como as pessoas 

tomam decisões e fazem as suas escolhas. Para a microeconomia os agentes 

econômicos são racionais e sopesam os custos e os benefícios dentre as 

alternativas possíveis, antes da tomada de decisão, seja qual for a natureza da 

decisão. A análise microeconômica é fundamental para o exame da tomada de 

decisão individual e de que maneira os incentivos podem alterar o comportamento 

humano.  

Em seguida foi delineada a análise macroeconômica. Enquanto a 

teoria microeconômica observa o comportamento individual dos agentes 

econômicos, a análise macroeconômica enfoca a economia nacional ou global 

como um todo, partindo do estudo de agregados econômicos, como a renda, o 

consumo, o crescimento económico, o desemprego, a inflação, as finanças 

públicas. Ou seja, são conceitos que levam em conta a somatória de todos eles: do 

produto de todos os produtores, do consumo de todos os consumidores, dos 

investimentos de todos os investidores, e assim por diante.  

Micro e Macroeconomia estão relacionadas na medida em que a 

microeconomia é composta de unidades individuais e as unidades individuais 

precisam agir no contexto da macroeconomia. Enquanto as premissas 

microeconômicas nos permitem analisar o comportamento dos indivíduos dentro e 

fora do mercado, os fatores macroeconômicos afetam direta e significativamente a 

vida de todos nós, sem exceção. Isto porque dentre eles estão o aumento da renda 

média dos consumidores, a estimativa da inflação, o nível do desemprego e as 

medidas econômicas tendentes a melhorar as condições econômicas e aumentar 

a oferta de empregos, a taxa de câmbio, a influência da política fiscal sobre a 

poupança nacional, o crescimento econômico dentre vários outros.  

As noções acerca da microeconomia e da macroeconomia se fizeram 

necessárias pois constituem o pórtico do estudo da Análise Econômica do Direito 

e da maneira como a ciência econômica oferece instrumental metodológico 

orientador e elucidativo dos fenômenos jurídicos.  
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A última parte do capítulo trouxe uma primeira aproximação entre 

Direito e Economia a fim de demonstrar que, em que pese a diversidade da óptica 

econômica e jurídica, é certo que a interdisciplinaridade é um importante 

instrumento para a explicação, análise e detecção da fenomenologia social. 

O Capítulo 2, intitulado, “ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO 

COMO PROPOSTA”, tratou de descortinar a Análise Econômica do Direito, 

trazendo a sua origem, os principais teóricos, demonstrando a sua evolução e 

transformação bem como os pressupostos sobre os quais se assenta.  

Na primeira parte aborda-se a trajetória do movimento Direito e 

Economia até a consolidação de uma de suas vertentes, a Análise Econômica do 

Direito. Esse movimento metodológico busca aplicar os modelos e teorias da 

Ciência Econômica para a interpretação e aplicação do Direito. Partindo da 

assertiva que o Direito não é nem pode ser uma ciência autocentrada, a AED 

promove o necessário diálogo entre as ciências econômica e jurídica, reformulando 

a ciência jurídica ao incorporar o arsenal teórico e empírico econômico, a fim de 

aperfeiçoar à produção, aplicação e aferir as possíveis consequências das normas 

jurídicas e decisões judiciais. Para tanto, ela apoiou-se em alguns fundamentos 

econômicos que foram elucidados na sequência do capítulo.  

A segunda parte se ocupou dos fundamentos econômicos da Análise 

Econômica do Direito, qual seja, a Teoria da Escolha Racional; a eficiência; as 

externalidades e os custos de transação.  

Na continuação foram diferenciados os enfoques Positivo e Normativo 

da Análise Econômica do Direito. O enfoque positivo, ao descrever o mundo como 

ele realmente é, se preocupa com os possíveis impactos das normas jurídicas, 

políticas públicas e decisões judiciais na conduta dos indivíduos e instituições, ou 

seja, no mundo real. Essa vertente preocupa-se com os incentivos e desincentivos 

que dessas normas emanam, visualizando quais delas produzem uma maior 

eficiência no sistema.  
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Já o enfoque normativo, ao prescrever como o mundo deveria ser, 

tem por essência que os aplicadores do Direito devem refletir, ponderar, sobre as 

prováveis consequências das variadas interpretações que a norma permite.  

Dando prosseguimento o capítulo também retratou os acontecimentos 

que fizeram com que Richard Posner revisse algumas premissas da economia 

neoclássica adotadas pela Análise Econômica do Direito, tornando-a mais 

keynesiana. A crise econômica de 2008 falseou a aplicabilidade irrestrita das 

premissas neoclássicas, provocando um retorno dos economistas à teoria 

keynesiana. A impossibilidade do edifício neoclássico em prever e lidar com a 

depressão, fez que com que Posner revisse sua crença inquestionável nas 

premissas neoclássicas, gerando uma guinada keynesiana na Análise Econômica 

do Direito.  

A terceira parte do capítulo procurou demonstrar que o fato de a 

Análise Econômica do Direito basear-se, em seus primórdios e ainda hoje, em 

grande parte, sobre o arcabouço microeconômico neoclássico e que mesmo que 

essas premissas não sejam verdades absolutas, elas constituem uma boa 

aproximação de modelos de comportamento razoavelmente precisos. Consoante 

Mankiw, os modelos econômicos não pretendem ser réplicas da realidade, mas 

simplesmente mostrar a essência do problema como uma ajuda para melhor 

compreendê-lo.   

Não se pode cogitar do sepultamento de um movimento que tanto tem 

a contribuir e aprimorar a formulação e interpretação do Direito, porque algumas de 

suas proposições não constituem verdades absolutas. Pelo contrário, isso só o 

engrandece. A inexistência de verdades absolutas permite a regeneração, que 

constitui o bálsamo fundamental do desenvolvimento de todas as ciências, seja da 

economia, seja do Direito, seja da Análise Econômica do Direito. 

 Já a última parte do capítulo tratou da maneira como esse 

movimento, proveniente da tradição do commom law, pode ser recepcionado em 

países de Direito continental como o Brasil, cujo nível de desenvolvimento e de 

relativização de direitos de propriedade e contratos impende que o enfoque de 

relevo deva ser a consolidação da proteção jurídica a ditos institutos.  
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O Capítulo 3, intitulado “O PODER JUDICIÁRIO COMO UMA 

VARIÁVEL EXÓGENA À ECONOMIA”, aborda o Poder Judiciário como uma 

variável econômica mediante o exame das variáveis que afetam diretamente o 

Spread Bancário e o Custo País.  

A primeira parte retratará a relação positiva entre o Poder Judiciário e 

desenvolvimento econômico. Dentre as instituições, o Poder Judiciário ocupa 

posição proeminente, figurando como uma das instituições de maior impacto na 

determinação do nível e ritmo do desenvolvimento econômico em um país. Justiça 

e desenvolvimento econômico formam, portanto, um vínculo indissociável. 

Nomeadamente em economias mais liberalizadas, cuja grande responsabilidade 

alocativa dos recursos foi repassada aos mercados e compete ao Poder Judiciário 

a proteção e garantia dos direitos de propriedade do cumprimento dos contratos. A 

qualidade do funcionamento judicial é que irá ditar o nível de segurança jurídica, os 

custos de transação e a eficiência econômica.  

A fim de demonstrar de maneira mais específica a relação entre Poder 

Judiciário e desenvolvimento econômico, a segunda parte procurou examinar de 

que maneira as decisões judiciais se comportam como uma das variáveis que 

afetam diretamente o Custo País. 

 A terceira parte ocupou-se da relação existente entre o sistema 

financeiro, o mercado de crédito e o desenvolvimento econômico.  

As instituições financeiras possuem papel fundamental para a 

sociedade e contribuem de maneira decisiva para o crescimento econômico do 

país, financiando o consumo e os investimentos, dentre outras funções. É seguro, 

assim, que o nível de desenvolvimento econômico está relacionado à 

disponibilidade de crédito, bem como ao custo deste crédito. Crédito e crescimento 

do Produto Interno Bruto são fatores interdependentes. Um país obstaculiza seu 

crescimento econômico se não dispõem de um mercado de crédito amplo e 

acessível em custo. É o crédito que possibilita a concretização dos investimentos 

pelos agentes econômicos empreendedores, os quais gerarão empregos e renda, 

traduzindo-se em desenvolvimento econômico e melhoria do bem-estar social.  
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A quarta parte abordou nuances do mercado de crédito brasileiro, 

explicando os créditos livres e os direcionados, trazendo a relação crédito/PIB 

brasileira e explicando a relação existente entre crédito e confiança. Na confiança 

reside a chave para a concessão do crédito, das menores taxas de juros, do maior 

prazo de pagamento. Qualquer variável que quebre o estado de confiança, 

aumenta o risco e, consequentemente, o custo dos ativos. Ou seja, quanto menor 

a confiança, maior a taxa de juros. Portanto operações em que há maior incerteza 

e, portanto, mais risco, exigem taxas de juros maiores.  

Também se abordou que o spread bancário traduz a diferença entre 

a taxa de aplicação cobrada nas operações de financiamento e a taxa de captação 

de recursos pelas instituições financeiras.  

A decomposição das variáveis do spread bancário bem como a 

maneira com o que o Poder Judiciário é capaz de influenciá-lo foi devidamente 

retratada ao fim desse capítulo. 

O Capítulo 4, intitulado “ANÁLISE ECONÔMICA DA LITIGÂNCIA E 

O CUSTO DA DEMORA”, enquadrou a procrastinação judicial como um dos 

principais gargalos da justiça brasileira e demonstrou que a morosidade deita suas 

raízes na desmesurada quantidade de processos que tramita atualmente. Diante 

dessa constatação efetuou-se uma análise econômica da litigância.  

O capítulo contém duas partes.  

A primeira parte procurou aferir que um caminho fatal pelo qual o 

Poder Judiciário afeta a economia e, também, a sociedade é mediante o consumo 

direito de recursos escassos. É o caso do orçamento público. Foram trazidos dados 

correspondentes a fatia expressiva que o Poder Judiciário consome do orçamento 

público anual e que não se traduz em uma prestação jurisdicional eficiente. Temos 

um Poder Judiciário caro e ineficiente. O volumoso repasse não tem o condão de 

trazer à almejada celeridade. Constatou-se que a morosidade deita suas raízes, 

sobretudo, na desmesurada quantidade de processos que tramita atualmente.  
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Também se demonstrou que essa excessiva procrastinação judicial 

constitui um pesado custo econômico e social. O primeiro grande problema gerado 

pela morosidade reside no fato de que a não reparação tempestiva de um direito 

violado equipara-se a perpetuação da lesão. Em segundo lugar, a morosidade 

processual produz um pesado dano à coletividade ao desencorajar que as partes 

com reivindicações legítimas iniciem ações legais. Ao mesmo tempo também 

acarreta o indesejável estímulo ao comportamento oportunista e de má-fé, 

explorando-se neste caso o mau funcionamento do sistema.  

Ademais, a lentidão do trâmite processual, além de afetar a sociedade 

em geral, que busca uma prestação jurisdicional eficiente, produz ainda efeitos 

nefastos sobre a economia e o desenvolvimento econômico do país. A morosidade 

reflete negativa e ostensivamente no Custo País. A excessiva lentidão repele 

investimentos internos e internacionais e, ao majorar sobremaneira o risco da 

atividade econômica, especificamente para o caso de execução contratual forçada, 

acaba por obstar a entrada de novas empresas no mercado, reduzindo a 

concorrência e traduzindo-se em redução da qualidade e majoração dos preços no 

mercado nacional.  

A lentidão dos julgamentos ainda impacta negativamente nos spreads 

bancário e no mercado de crédito. Uma vez que a excessiva demora na 

recuperação do crédito é uma variável que pesa nas taxas de juros. A morosidade 

judicial aumenta o risco de se reaver o crédito na justiça, dificulta a recuperação do 

crédito e das garantias dadas pelos devedores e reduz o montante recuperado. No 

mais das vezes as garantias se deterioram com tamanha passagem do tempo, 

perdendo seu valor comercial e gerando prejuízo econômico ao credor. A ação 

excessiva do tempo também impacta no montante recuperado porque torna mais 

difícil a recuperação além de fomentar o comportamento abusivo e de má-fé por 

parte dos devedores inadimplentes, iniciando processos que sabidamente há 

poucas chances de ganhar, a fim de absterem-se de adimplir a obrigação assumida 

ou postergar ao máximo o cumprimento da mesma e permanecer na posse dos 

bens dados em garantia.  
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Portanto, o problema da morosidade aparece como um dos principais 

gargalos da justiça brasileira. Seus efeitos perpassam às partes envolvidas, 

constituindo obstáculo para o desenvolvimento e crescimento econômico do país.  

A evidência da excessiva morosidade e ineficiência judicial aliada às 

altíssimas taxas de litigância, manifestaram a necessidade de uma análise 

econômica da litigância, a fim de identificar os fatores que impulsionam a litigância 

sensivelmente mais elevada que em outros países, bem como as medidas 

passíveis de reduzir as externalidades negativas produzidas pelo uso desmedido 

da tutela jurisdicional. O que foi efetuado na segunda parte do capítulo, levantando 

a problemática do irrestrito acesso à justiça.  

A natureza, complexidade e gravidade do problema do acesso da 

justiça impendem a utilização de enfoques alternativos para a análise da questão. 

Examinar a morosidade judicial desde a perspectiva do acesso à justiça, embora 

extremamente polêmico, é um exercício valioso. Essa análise demonstra a 

estrutura de incentivos com que se encontram os principais protagonistas dos 

sistemas judiciais: juízes, advogados e litigantes, lançando um olhar sobre os 

custos econômicos e sociais que um amplo e irrestrito acesso à justiça produz.  

Esse panorama vem comprometendo a função jurisdicional e 

consumindo, a cada ano mais, fatia expressiva do orçamento público – que é finito. 

A celeuma acerca da escassez de recursos bem como dos incentivos prestados 

com relação aos recursos comuns, foi melhor explicada por meio da economia e da 

metáfora da Tragédia dos Comuns.  

A metáfora ilustra como o acesso livre e irrestrito a um recurso comum 

e finito, termina por exauri-lo, condenando estruturalmente o recurso através da 

superexploração. Aplicando a metáfora ao caso do Judiciário brasileiro, teríamos 

que o amplo e irrestrito aceso à justiça produz uma excessiva morosidade na 

resolução dos conflitos, transformando-o em um recurso comum. Isto porque a 

utilização por uma pessoa diminui a disponibilidade às demais, que embora 

continuem contando com o direito de acesso à justiça, esta tarda demasiadamente, 

gerando invariavelmente, injustiça, acarretando prejuízos econômicos, 
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desestimulando os litigantes com pretensões legítimas e estimulando o 

comportamento oportunista.  

O enfoque trazido pela Análise Econômica do Direito acerca do amplo 

e irrestrito acesso à justiça é uma visão que leva em consideração questões não 

refletidas no enfoque pollyanna de acesso à justiça, mas extremamente salutares 

e essenciais para a própria preservação de dito direito.  

O intento é demonstrar que a ausência de quaisquer filtros e sanção 

para litigância frívola, bem como a excessiva facilitação do acesso à justiça, 

transmite a sociedade a ilusão de uma justiça gratuita e inesgotável, servindo de 

incentivo a litigância e ao oportunismo, culminando num colapso do Poder 

Judiciário, vítima do excesso e do abuso de acesso.  

Ademais, os mecanismos facilitadores de litigância acabam por 

atentar contra o próprio direito que pretendem garantir. O sistema não é realmente 

acessível aos mais necessitados e não atende de maneira eficiente os litigantes 

com pretensões legítimas, servindo de estímulo à litigância e ao comportamento 

oportunista e abusivo.  

A decisão de litigar produz um custo para a Administração Pública e 

para toda a coletividade. O custo direto para a Administração Pública é econômico 

e corresponde a fatia do orçamento público que tem que ser direcionada para a 

justiça – a qual é extremamente onerosa no caso brasileiro. O custo social se traduz 

neste mesmo orçamento público que é consumido pelo Judiciário e deixa de ser 

empregado em áreas mais deficitárias. No entanto, existe ainda outro custo social, 

o fato de que quanto mais pessoas se utilizarem do Judiciário, menos útil ele se 

torna para a sociedade, pois a sua utilização excessiva reduz a sua capacidade de 

solucionar conflitos de maneira célere e eficiente. 

 Por fim e partindo da premissa de que o agente que pretende impetrar 

uma demanda judicial estará incentivado a fazê-lo quando os custos esperados do 

litígio sejam menores que os benefícios esperados do mesmo, foram aventadas 

algumas medidas com intuito de reduzir os incentivos a litigância e controlar o 
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exacerbado número de processos que abarrotam o Poder Judiciário e produzem 

consideráveis externalidades negativas. 

Por último, o Capítulo 5, cujo título adotado foi “ANÁLISE 

ECONÔMICA DAS DECISÕES JUDICIAIS”, se ocupou do déficit de segurança 

jurídica proporcionado pelo Poder Judiciário brasileiro e, mediante uma análise 

econômica das decisões judiciais foram identificadas e estudadas as principais 

áreas de insegurança jurídica que servem de entrave ao crescimento e 

desenvolvimento econômico e melhoria do bem-estar social.  

O capítulo subdividiu-se em sete partes, sendo que a primeira parte 

procurou relatar a relação positiva existente entre as decisões judiciais e o 

desenvolvimento econômico, mediante a previsibilidade. O desenvolvimento 

econômico depende da realização de inúmeras transações econômicas, as quais 

são formalizadas mediante contratos. A atual economia globalizada e a realização 

de incontáveis e complexas transações comerciais impendem a existência de 

regras adequadas a disciplinar referidas relações, bem como da garantia de que as 

regras existentes e os contratos celebrados serão obedecidos, ainda que de 

maneira coercitiva pelo sistema jurídico estatal. É preciso confiança, previsibilidade, 

segurança jurídica.  

 Não há como o mercado produzir segurança jurídica, mas, para se 

desenvolver, conforme demonstrou Weber, ele prescinde dela. Trata-se de um 

imperativo da eficiência do sistema econômico, crucial no fomento ao investimento, 

estimulando o crescimento e desenvolvimento econômico e melhoria do bem-estar 

social.  

O Direito, ao disciplinar os contratos, os direitos de propriedade e as 

relações econômicas em si; e o Judiciário, ao garantir o cumprimento das normas, 

permitem certo grau de previsibilidade com relação aos fatores de risco que 

envolvem a relação econômica, estabilizando as expectativas dos agentes 

econômicos e possibilitando a predição das consequências de suas ações.  

Por conseguinte, com relação ao aspecto econômico, a norma jurídica 

e o Poder Judiciário, ao prestarem estabilidade às regras do jogo, permitem que o 
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agente econômico atue com previsibilidade em relação aos riscos e consequências 

que permeiam o negócio, diminuindo os riscos envolvidos presentes na transação 

jurídica, incentivando os empresários a investirem e empregarem capital para 

ampliação e aumento da produtividade, impulsionando o crescimento econômico.  

Dessa maneira, quanto maior a segurança jurídica, menores serão os 

riscos e os custos de transação, maior será a competitividade e o nível de 

investimentos – propulsores do desenvolvimento econômico.  

A segurança jurídica não decorre apenas da estabilidade, clareza e 

previsibilidade do ordenamento jurídico positivo, mas também do respeito a esses 

preceitos gerais, quando da interpretação e aplicação nas decisões judiciais.  

Portanto o cumprimento da lei, a defesa dos direitos de propriedade, 

o respeito aos contratos e uma instituição imparcial que garanta a resolução dos 

conflitos de maneira previsível e uniforme, estão entre os requisitos fundamentais 

para o bom funcionamento de uma economia de mercado.  

Países que se afastam dessas prerrogativas, portadores de menor 

grau de segurança jurídica, criam um fator adicional de risco à atividade econômica, 

prejudicando a produção e investimento e, com isso, crescem mais lentamente.  

A segunda parte retratou que o sucesso de determinadas economias 

em contraposição ao fracasso de outras é, em grande medida, explicado pelos 

corretos incentivos presentes em alguns países, em detrimento de incentivos 

tendentes a repelir investimentos e a induzir a fuga de capitais, que outros países 

promovem por meio de suas instituições.  

Logo, o fortalecimento do Poder Judiciário, no que concerne à 

segurança jurídica por ele prestada, é um dos fatores que explica a diferença do 

grau de desenvolvimento entre os países e corrobora o pífio crescimento que o 

Brasil vem apresentando ano após ano. O déficit de segurança jurídica brasileiro é 

uma das variáveis que faz com que o volume de investimento e inovação no país 

seja baixo.  
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Quanto menor a segurança jurídica, maiores são as incertezas e os 

riscos que envolvem as transações econômicas.  Isso porque as bases onde estas 

se calcam ficam mais instáveis; os seus efeitos, mais difíceis de prever; e os seus 

custos e benefícios, mais complicados de calcular, ante a incerteza sobre que 

direitos serão efetivamente recebidos como contrapartida.  

Neste sentido os agentes econômicos acabam optando por caminhos 

os quais, possuem como denominador comum, o sacrifício da eficiência econômica. 

As transações mais impactadas pela insegurança são aquelas que contemplam 

contrapartidas diferidas no tempo – como é o caso dos investimentos e das 

operações de crédito.  

O estudo denominado Credit, Interest, and Jurisdictional Uncertainty: 

Conjectures on the Case of Brazil, introduziu o conceito de “incerteza jurisdicional” 

a qual, segundo os autores, é a razão pela qual inexiste um amplo mercado interno 

de crédito de longo prazo, além de explicar as elevadas taxas de juro reais 

praticadas nas operações de crédito.  

As taxas de juros em patamares elevados encarecem o capital e 

inserem-se como uma das principais barreiras aos investimentos no Brasil.  

Infere-se, assim, que há uma conexão inquebrantável entre 

segurança jurídica e desenvolvimento econômico, sendo que o principal canal em 

que a segurança jurídica afeta a economia é aumentando os riscos e os custos de 

transação. Quanto maiores os custos de transação, maiores serão os custos 

envolvidos para se obter o mesmo resultado, distorcendo, por consequência, o 

sistema de preços. A volatilidade é custosa e, ao aumentar os custos de transação 

e distorcer o sistema de preços, ela atua como meio de retração da produção, dos 

investimentos, do mercado de crédito e, por consectário, do crescimento 

econômico.  

A terceira parte ilustra como a proteção jurídica aos direitos de 

propriedade e aos contratos constituem requisito fundamental ao bom desempenho 

da economia nacional. Notadamente, sobre as instituições do direito de propriedade 

e dos contratos, é que se erige o desenvolvimento econômico. Foram trazidos 
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inúmeros estudos demonstrando o significativo valor econômico dos direitos de 

propriedade bem como a necessidade de serem declarados, definidos e 

respeitados de forma socialmente reconhecida.  

Direitos de propriedade bem delimitados e respeitados contribuem 

para definir a estrutura dos custos e recompensas e estabelecer as expectativas de 

que os indivíduos podem manter com relação a utilização de um recurso particular. 

Condições necessárias para o perfeito funcionamento do comércio, do mercado de 

crédito, aumento da produtividade e do crescimento.  

Além de direitos de propriedade definidos e seguros, é essencial, 

ainda, a certeza com relação ao cumprimento dos contratos, vez que é através dos 

contratos que as realocações dos direitos de propriedade são efetuadas. São eles 

que definem os termos da troca, as condições de uso e a divisão dos resultados. 

São mediante os contratos que os direitos de propriedade são dados em garantia 

às operações de crédito. É mediante os contratos que os indivíduos decidem, de 

mútuo acordo, levar a cabo um intercâmbio voluntário de bens e serviços, 

constituindo, por conseguinte, o núcleo fundamental das transações de mercado.  

Ultrapassada essa etapa, a sequência do estudo teve o intuito de 

demonstrar os principais obstáculos judiciais à segurança jurídica. Assim a quarta 

parte retrata a ausência de estabilidade e uniformidade nas interpretações judiciais.  

A segurança jurídica é corolário da previsibilidade e da estabilidade 

das decisões, sendo imperioso que casos iguais recebem a mesma decisão. A 

resolução igualitária de casos idênticos prestigia não só a segurança jurídica e a 

inerente necessidade de previsibilidade, mas prestigia ainda a isonomia e a 

duração razoável do processo. A previsibilidade e estabilidade permite aos agentes 

sociais saberem e negociarem ex ante a quem fica alocado o risco de um 

determinado evento.  

Doutra banda, o amplo antagonismo presente nas decisões, carreia 

insegurança jurídica, impulsiona o número de litígios e reduz a possibilidade de 

acordo. Esse panorama se traduz em morosidade e ineficiência, além do consumo 

direto de recursos públicos escassos.  
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A previsibilidade é critério imprescindível para a redução dos custos 

de transação e a almejada redução do Custo Brasil e dos spreads bancários 

nacionais. É imperioso, portanto, que o Judiciário atue como protetor da 

previsibilidade e da confiança nas relações jurídicas, uniformizando e estabilizando 

a sua interpretação.  

Passando à quinta parte, essa se ocupou da outra maneira pela qual 

o Judiciário gera insegurança e incerteza – a politização das decisões judiciais. O 

Judiciário também gera insegurança porque seus integrantes, ao proferirem suas 

decisões, frequentemente atuam com parcialidade, imbuídos de motivações 

políticas. A politização das decisões judiciais resulta, no sentido empregado nesse 

estudo, da tentativa do juiz de proteger certos grupos sociais percebidos como 

sendo mais fracos do que a outra parte no litígio. Essa atuação parcial promove o 

desrespeito aos contratos, direitos de propriedade e direitos dos credores, 

propiciando uma “justiça” determinista e distorcida.  

É relativamente comum a existência de uma mentalidade anti-

mercado e, sobretudo, contra as instituições financeiras, entre muitos magistrados. 

Não são poucos os juízes que rechaçam o pacta sunt servanda, os direitos de 

propriedade e dos credores, em busca de justiça social. Com efeito, nomeadamente 

no que concerne ao mercado de crédito, considerável maioria das decisões detém 

um viés anticredor, favorecendo a parte tida por hipossuficiente da relação, 

descumprindo a legislação vigente e anulando cláusulas contratuais.  

Esse panorama reflete a necessidade de as instituições financeiras 

embutirem um prêmio de risco ainda mais elevado nos empréstimos que 

concedem, ampliando os spreads bancários e, consequentemente, aumentando as 

taxas de juros que serão exigidas de todos os mutuários nas operações de crédito.  

Além do aumento nos spreads bancários, o aumento da incerteza, 

proporcionada pelo constante desrespeito às cláusulas contratuais por parte dos 

magistrados, acaba por restringir a concessão de crédito. 
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 Ou seja, a incerteza jurisdicional no mercado de crédito impinge tanto 

a escassez do crédito, como o aumento nos spreads bancários. Duas variáveis de 

enorme relevo para o desenvolvimento de qualquer atividade comercial. 

 Esse posicionamento dos magistrados, muitas vezes, vincula-se a 

um sistema de valores específico que enfatiza outras considerações além da 

prosperidade econômica, conforme singularmente propôs Max Weber.  

Também contribui significativamente a demonstrar a maneira como se 

dá a descoberta e a justificação nas decisões judiciais, as investigações trazidas 

na sexta parte, e realizadas mediante os avanços recentes protagonizados pelas 

ciências cognitivas no campo da investigação multidisciplinar, objetos investigativos 

tanto da neurociência, quanto da psicologia moral. A sétima e última parte procurou 

explicar o pragmatismo defendido por Posner e a maneira que poderia ser aplicado 

nas decisões judiciais brasileiras.  

Ao fim, e demonstrando uma justificação da decisão judicial inspirada 

nos modelos de Posner e também de Neil MacCormick, enfatizou-se a 

imprescindibilidade de uma tomada de decisão com base, também, nas 

consequências de segunda ordem por ela produzidas, avaliando as reais 

consequências das decisões judiciais sobre a sociedade, os mercados e o 

desenvolvimento econômico do país e bem-estar da população. 

Por fim, o Relatório de Pesquisa se encerrou com as Considerações 

Finais, nas quais foram apresentados pontos conclusivos da presente pesquisa. 

No que tange à metodologia14, o Método utilizado na fase de 

Investigação foi o Indutivo15; na fase de Tratamento dos Dados, o Cartesiano16, e 

                                            
14 “(...) postura lógica adotada bem como os procedimentos que devem ser sistematicamente 
cumpridos no trabalho investigatório e que (...) requer compatibilidade quer com o Objeto quanto 
com o Objetivo”. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: ideias e ferramentas úteis 
para o pesquisador do Direito. 2003. p. 69. 
15  Compreendido como a maneira ou forma de “[...] pesquisar e identificar as partes de um fenômeno 
e colecioná-las de modo a ter uma percepção ou conclusão geral [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. 
Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 12.ed. São Paulo: Conceito Editorial, 2015. 
p. 86. 
16 O método cartesiano, segundo Cesar Luiz Pasold, pode ser sintetizado em quatro regras “[...] 1. 
duvidar; 2. decompor; 3. ordenar; 4. classificar e revisar. Em seguida, realizar o Juízo de Valor.”. 
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o Relatório dos Resultados, expresso na presente Tese, foi composto na base 

lógica indutiva. Nas diversas fases da Pesquisa, foram acionadas as Técnicas do 

Referente17, da Categoria18, do Conceito Operacional19 e da Pesquisa 

Bibliográfica20.  

As categorias fundamentais bem como os seus conceitos 

operacionais serão apresentados no decorrer da Tese.  

Importante salientar que não se ignora o fato de que a Nova Economia 

Institucional, um dos ramos do movimento Direito e Economia, detenha seu 

enfoque na abordagem interdisciplinar entre Direito, Economia e as Organizações, 

mediante a ideia central de que as características da estrutura institucional (e dos 

direitos de propriedade) afetam diretamente o nível dos custos de transação, o que 

trasmite a sensação de ser a vertente que mais coaduna com o estudo da presente 

Tese. 

 Contudo, a noção de custos de transação e da importância das 

instituições, nomeadamente o Poder Judiciário, para a delimitação dos direitos de 

propriedade e redução dos custos de transação, vem de Coase e constitui uma das 

premissas sobre as quais se erigiu a Análise Econômica do Direito. A 

fundamentalidade de direitos de propriedade e contratos também advém de Coase 

e embora não seja retratada enfaticamente por Posner na maioria das suas obras, 

deve-se ao fato de constituírem premissas já tomadas como ponto pacífico nos 

Estados Unidos. Mas esse fato não impediu o jurista de sublinhar que o fato de o 

                                            
PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 12 ed. rev. São Paulo: 
Conceito Editorial, 2011. p. 204.  
17 Denomina-se referente “[...] a explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto 
desejado, delimitando o alcance temático e de abordagem para a atividade intelectual, 
especialmente para uma pesquisa.” PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: 
Teoria e Prática. 12 ed. rev. São Paulo: Conceito Editorial, 2011. p. 54.  
18  Entende-se por categoria a “[...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão 
de uma ideia.” PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 12 ed. 
rev. São Paulo: Conceito Editorial, 2011. p. 25.  
19  Por conceito operacional entende-se a “[...] definição estabelecida ou proposta para uma palavra 
ou expressão, com o propósito de que tal definição seja aceita para os efeitos das ideias expostas”. 
PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 12 ed. rev. São Paulo: 
Conceito Editorial, 2011. p. 198. 
20 Pesquisa bibliográfica é a “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e 
coletâneas legais”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 12 
ed. rev. São Paulo: Conceito Editorial, 2011. p. 207 
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Brasil ser um país em desenvolvimento impende que a Análise Econômica do 

Direito tenha ênfase diversa da que possui em países com desenvolvimento 

consolidado, nomeadamente com relação a proteção e garantia de direitos de 

propriedade e contratos.   

A opção pelo embasamento da Análise Econômica do Direito se deve 

ao amplo leque de perspectivas acerca de externalidades e incentivos, sempre em 

busca da maior eficiência; pela defesa do pragmatismo legal efetuada por Posner, 

cujo enfoque nas consequências econômicas e sociais da tomada de decisão 

judicial foi determinante para o tema aqui proposto.  

Ademais, e em consonância com Posner, se acredita que ainda que 

a perspectiva Institucional traga conceitos como a racionalidade limitada, assimetria 

de informações e o oportunismo, que não eram retratados inicialmente pela AED, 

ditos conceitos são antigos temas de economia e também da teoria dos jogos. 

Assim a Nova Economia Insittucional não agrega nenhum conceito que já não era 

tratado pelo Teorema de Coase e pela literatura que envolve os custos de 

transação, sendo essencialmente o estudo da economia e da relação do Direito 

com dita ciência. Exatamente o que movimento tradicional da AED se presta a 

estudar. 

Em que pese muitos conceitos fossem olvidados e até mesmo 

rebatidos por Posner anteriormente, é certo que o autor, ao longo dos anos e dos 

acontecimentos, foi constantemente se remodelando, alterando convicções e 

percepções, mas mantendo sempre intaca a premissa maior de aprimorar o Direito 

mediante o enfoque econômico. E, conforme restará demonstrando no decorrer 

desse trabalho, a mudança de convicções e posicionamentos reflete tão somente 

uma admirável e constante busca, estudo e regeneração, que constituem o 

bálsamo fundamental para o desenvolvimento de toda e qualquer ciência.  

Por fim, oportuno considerar que o viés propositivo que abarca o tema 

despontou dos anseios e observância prática da doutoranda ao longo de 14 anos 

da advocacia sob o enfoque de litigâncias relacionadas ao mercado de crédito. 

Assim como da vigorosa observância aos reflexos da ordem econômica sobre o 

Direito. Assim, galgar pesquisa com maior cientificidade sobre a problemática 
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aventada só foi possível mediante as fortes contribuições contrapostas pela Profª 

Drª Isabel Lifante, vez que a orientação prestada no decorrer da pesquisa não 

coaduna com a proposição adotada pela ora doutoranda, gerando crivo analítico e 

dialético com maior rigor sob os argumentos científicos expostos e, como resultado 

final, susteve considerações factuais de maior relevo e imparcialidade ao cenário 

jurídico atual. 

Também não poderia deixar de mencionar que esse trabalho só se 

concretizou graças ao imprescindível apoio financeiro proveniente da Capes - 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, através da Bolsa 

de Doutorado Sanduíche e da posterior Bolsa Programa de Suporte à Pós-

Graduação de Instituições de Ensino Particulares - Prosup. Essa tese concentra 

tanto escopo no desenvolvimento das instituições como propulsores do 

desenvolvimento econômico do país, e, nessa esteira, é certo que não há falar em 

prosperidade econômica e social sem apoio e fomento à pesquisa científica 

nacional.   
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Capítulo 1  

POR UMA LEITURA ECONÔMICA DO DIREITO 

1.1  A ECONOMIA 

Por que economia? Para nós, afeitos às letras jurídicas, por que nos 

interessarmos por uma ciência social com premissas e objetivos tão distintos e, 

com razoável frequência, conflitantes da ciência jurídica? 

Mankiw, em seu prefácio à obra Princípios de Microeconomia, traz 

uma interessante consideração. Citando Alfred Marshall, emblemático economista 

do século XIX, em seu Princípios de Economia, o qual conceituou a economia como 

sendo “o estudo da humanidade em seus afazeres cotidianos”, Mankiw aponta que, 

a despeito dos avanços e das diversas abordagens que a teoria econômica sofreu 

pós Marshall, essa síntese ainda “é tão verdadeira quanto o foi em 1980 quando a 

primeira edição do livro foi publicada”.21 

Quando se pensa em economia, instintivamente se pensa em 

questões monetárias, mercados, câmbio, juros. Acredita-se que a economia tenha 

a resposta para perguntas como: por que nossa taxa de juros é uma das maiores 

do mundo?  Qual o efeito disso sobre o nível de emprego? Não se vislumbra, no 

entanto, que a economia também possa responder o porquê de o número de 

divórcios ter aumentado substancialmente nas últimas décadas. Muito menos o 

porquê de o número de estupros serem maiores entre 5:00 e 8:30 da manhã ou à 

noite. No entanto, todas essas indagações são assuntos econômicos e motivos de 

estudo pela economia. Isto deve-se ao fato de que todos esses questionamentos 

                                            
21 MANKIW, N. Gregory. Princípios de Microeconomia. Tradução da 6º ed Norte –Americana por 

Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. São Paulo: Cengage Learning. Título 
original: Principles of economics. 
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envolverem, em comum, a conduta humana, a escolha, o estudo dos indivíduos em 

seus afazeres cotidianos.22 

A ciência econômica moderna engloba em seu rol de estudos todo 

comportamento humano que requeria uma tomada de decisão. Isto porque, ela é 

um método de investigação a aferir o comportamento humano, individual ou 

coletivo, em um cenário de recursos escassos, quer no mercado ou não. Portanto, 

toda conduta humana que esteja incluída nesse cenário será passível de análise 

econômica, ou seja, de pesquisa e investigação. 

Além desse aspecto, a economia auxilia, ainda, na gestão dos 

recursos da sociedade. O que se mostra de suma importância vez que esses 

recursos são escassos. Isso significa que “a sociedade tem recursos limitados e, 

portanto, não pode produzir todos os bens e serviços que as pessoas desejam 

ter”.23 

Constitui, portanto, objeto de estudo da ciência econômica, “a maneira 

como a sociedade administra seus recursos escassos”. Essa alocação é feita “pelos 

atos combinados de milhões de famílias e empresas”. Logo, “a maneira como as 

pessoas tomam decisões: o quanto trabalham, o que compram, quanto poupam e 

como investem suas economias” são objeto de estudos pelos economistas. Assim 

como a análise da forma como os indivíduos interagem uns com os outros e de que 

maneira se formam os preços de bens e serviços.24 Todos esses, aspectos 

microeconômicos, são objeto de análise por parte da microeconomia. 

Ainda constitui objeto de análise econômica, “as forças e tendências 

que afetam a economia como um todo”, incluindo o crescimento da renda média, o 

                                            
22 GICO JÚNIOR, Ivo T. Metodologia e Epistemologia da Análise Econômica do Direito. 

Disponível em: https://portalrevistas.ucb.br/index.php/EALR/article/view/1460 > acesso em 20 de 
mar. 2017; MANKIW, N. Gregory. Princípios de Microeconomia. Tradução da 6º ed Norte –
Americana por Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. São Paulo: Cengage 
Learning. Título original: Principles of economics. 

23 MANKIW, N. Gregory. Princípios de Microeconomia. Tradução da 6º ed Norte –Americana por 
Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. São Paulo: Cengage Learning. Título 
original: Principles of economics, p. 04. 

24 MANKIW, N. Gregory. Princípios de Microeconomia. Tradução da 6º ed Norte –Americana por 
Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. São Paulo: Cengage Learning. Título 
original: Principles of economics, p. 04. 

https://portalrevistas.ucb.br/index.php/EALR/article/view/1460
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desemprego, a inflação, o câmbio e as políticas econômicas.25 Aspectos 

macroeconômicos objeto de análise da macroeconomia. 

 Assim sendo, a ciência econômica investiga, atualmente, uma vasta 

gama de condutas humanas, dentro ou fora do mercado. Os princípios econômicos 

podem ser aplicados a muitas situações da vida, de maneira que nos oferecem um 

valioso arsenal para entendermos muitos aspectos e condutas humanas no mundo 

em que vivemos, incluindo o Direito.26  

Para possibilitar uma compreensão geral da teoria econômica será 

traçado um breve resgate da historicidade da teoria econômica, a fim de elucidar 

em seguida, suas raízes e metodologia em seus dois ramos centrais: a 

microeconomia e a macroeconomia. 

1.1.1 Breve resgate histórico da Teoria Econômica 

Embora o perfil histórico a ser traçado seja bastante simplificado, ele 

é elementar vez que, conforme expressado por Bresser Pereira, “fora desta 

perspectiva, parece-nos totalmente artificial e vazia qualquer tentativa de distinguir 

e analisar os diversos ramos em que esta ciência se subdividiu, na medida em que 

ia se desenvolvendo e ganhando complexidade”.27 Também intenta-se possibilitar 

uma noção perfunctória aos do meio jurídico, os quais não possuem conhecimentos 

básicos acerca da teoria econômica. 

A economia, como ciência, deita suas raízes na Escola Clássica de 

Economia e encontra entre seus expoentes Adam Smith (1776), Thomas Malthus 

(1798), David Ricardo (1817), e John Stuart Mill (1848). À época recebia a 

                                            
25 MANKIW, N. Gregory. Princípios de Microeconomia. Tradução da 6º ed Norte –Americana por 

Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. São Paulo: Cengage Learning. Título 
original: Principles of economics, p. 04. 

26 MANKIW, N. Gregory. Princípios de Microeconomia. Tradução da 6º ed Norte –Americana por 
Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. São Paulo: Cengage Learning. Título 
original: Principles of microeconomics. 

27 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Da macroeconomia clássica à keynesiana. Apostila, São 
Paulo, 1976. Disponível em: < 
http://www.bresserpereira.org.br/papers/1968/6898DaMacroclassicaAKeynesiana.apostila.pdf 

>Acesso em 10 jun. 2017. 

http://www.bresserpereira.org.br/papers/1968/6898DaMacroclassicaAKeynesiana.apostila.pdf
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denominação de Economia Política. Referidos autores, dentre vários outros, 

compunham o grupo da Escola Clássica de Economia e que tinha por base o 

liberalismo econômico, fundado no princípio do individualismo, da liberdade, da 

livre-concorrência e da intervenção mínima do Estado na economia. Essa 

intervenção era permitida, unicamente, a fim de restaurar e garantir a livre 

concorrência. Essa conjuntura seria um meio de alcance da prosperidade nacional 

e de bem-estar à toda a sociedade. 

 Uma característica marcante da escola clássica reside em sua teoria 

acerca do valor e da lei dos mercados. Para os clássicos o valor estava atrelado ao 

trabalho (valor-trabalho). 28 Isto quer dizer, basicamente, que o valor de dado bem 

é determinado pela quantidade de trabalho necessário para a sua produção. 

Quanto à lei dos mercados, ou Lei de Say,29 opera segunda a lógica de que a oferta 

cria a sua própria demanda, ou seja, a produção seria distribuída entre os 

indivíduos na proporção em que estes suportassem tais custos, de maneira que a 

oferta de cada bem tenderia sempre a se igualar à sua procura. 

Com relação à premissa acerca do valor-trabalho, dita teoria fundou-

se em premissas irreais, vez que ao vincular o valor ao tempo de trabalho 

dispendido na produção, ela olvida fatores como a procura e o consumo na 

atribuição de valor. Dessa maneira os preços no mercado não refletiam esse valor-

trabalho.30 Dadas as imperfeições de análise essa teoria precisou ser revista.  

A partir de 1870, o pensamento econômico, que passava por um 

período de incertezas, agravado pelas críticas de Marx, passou a sofrer uma nova 

abordagem através das obras (independentes e quase que simultâneas) de William 

Stanley Jevons (Inglaterra), de Léon Walras (França) e Carl Menger (Áustria). O 

                                            
28 Marx não foi o único economista a seguir esta teoria. Tampouco a teoria do valor-trabalho era 

adotada exclusivamente por socialistas. Adam Smith e Ricardo defendiam uma versão “mais 
branda” desta teoria e que foi posteriormente adotada por Marx e dotada de características próprias.  

29 Criada por Jean-Baptiste Say, considerado um dos principais expoentes da Escola Clássica, 
juntamente com Smith, David Ricardo e Malthus, tem seu nome consagrado na história do 
pensamento econômico graças à lei dos mercados (ou lei de Say). 

30 Ocorre que o valor não está atrelado ao tempo de trabalho dedicado. Por exemplo, se resolvemos 
construir um carro à mão e dispendemos 10 vezes mais tempo do que as máquinas de uma fábrica 
demoram para construir o mesmo carro; muito provavelmente nenhum consumidor aceitará pagar 
10 vezes mais nesse carro somente porque se gastou mais trabalho em sua fabricação. 
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que ficou denominado de revolução marginalista. Os marginalistas formularam uma 

nova teoria do valor, promovendo a substituição da teoria do “valor trabalho” pela 

teoria do “valor subjetivo”. Essa teoria foi baseada no conceito de utilidade marginal 

e estabelecia a inexistência de um valor objetivo aos bens. O valor encontra-se na 

relação entre os bens e o consumidor de ditos bens; na satisfação que esse bem 

proporciona ao consumidor. Portanto o valor é subjetivo. Essa satisfação associada 

ao consumo de bens seria a sua utilidade.  

A utilidade na aquisição de uma unidade adicional de um determinado 

bem está diretamente relacionada com a quantidade que o consumidor possui do 

mesmo. Quanto maior essa quantidade, menor será a utilidade adicional (marginal) 

que irá obter com o consumo de uma unidade extra.31  

Os economistas clássicos não conseguiram incorporar essa noção de 

utilidade na formação do valor, tanto é que Adam Smith criou o famoso paradoxo 

da água-diamante32 acerca do uso e do valor. 

Os marginalistas explicaram esse paradoxo com base no valor 

subjetivo, o qual é determinado de maneira individual, a depender da situação 

concreta. Normalmente a utilidade marginal da água é baixa porque há muita oferta 

e muito consumo (demanda); enquanto o diamante, por se tratar de um bem 

escasso e com pouco consumo (devido a sua própria escassez), tem uma utilidade 

marginal alta. Logo os diamantes possuem um preço (valor de mercado) maior do 

que a água, mesmo essa sendo mais útil.33  

No entanto, se para um sujeito que está morrendo de sede lhe for 

oferecido uma garrafa de água ou um diamante, certamente a garrafa de água terá 

                                            
31 Por exemplo, se estamos com vontade de comer chocolate e não possuímos nenhum, a utilidade 

de uma unidade de chocolate é altíssima. A partir do momento que comemos uma barra e nos 
saciamos um pouco, a utilidade diminui. Após a quinta barra de chocolate a utilidade marginal 
(adicional) da barra de chocolate é baixíssima posto que à essa altura já estaremos enfarados de 
chocolate. 

32 Nada é mais útil que a água; mas ela não compra quase nada; quase nada pode ser trocado por 
ela. O diamante, ao contrário, não tem quase nenhum valor em uso; mas uma quantidade muito 
grande de outras mercadorias pode ser trocada por ele. 

33 FORSTATER. Mathew. O Pequeno Livro das Grandes Ideias: Economia. Tradução Silvio F. 
Antunha. São Paulo: Ciranda Cultura, 2009, p.51. 
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mais valor (valor é diferente de preço, o qual é determinado pelo mercado). Daí a 

subjetividade do valor.  

Ocorre que, a partir do momento em que esse sujeito saciar sua sede, 

sua demanda (utilidade marginal) por água diminui. Logo a utilidade marginal de 

um bem seria determinada por uma escala decrescente de consumo (Lei da 

Utilidade Marginal Decrescente). Acaso esse mesmo indivíduo, sedento, tome um 

copo de água, a utilidade marginal desse primeiro copo de água é alta, sendo alto, 

portanto, o seu valor. No segundo copo de água o indivíduo já está meio saciado, 

o que diminui a utilidade marginal e, portanto, o valor desse segundo copo. No 

décimo copo de água a utilidade marginal do copo de água é muito baixa vez que 

o indivíduo já está saciado. De maneira que se depreende que a utilidade marginal 

do bem diminui com o aumento do seu consumo.  

Ou seja, na medida em que as necessidades são satisfeitas, a 

utilidade obtida pelo consumidor diminui em cada unidade adicional consumida, 

diminuindo, de igual maneira, o seu valor (princípio da utilidade marginal 

decrescente). 

Assim sendo, o valor de um bem passou a ser o produto dos desejos 

ilimitados, que colidem com a escassez e as restrições. Essa visão veio 

impulsionada pela ênfase que passou a ser dada a utilidade, a escassez e à 

importância da demanda (consumo) na formação dos preços dos bens e serviços.  

Com base em novos modelos teóricos dotados de conceitos originais 

acerca do valor, preço, trabalho, utilidade, produção, dentre outros; as premissas 

clássicas cederam à uma nova perspectiva, originando a Escola Neoclássica de 

Economia. Essa mudança de ênfase impulsionou a alteração do nome da disciplina, 

de Economia Política para Teoria Econômica.34 Isso se deve a tentativa de prestar 

                                            
34 Enquanto os clássicos conceituavam a economia política como a análise da maneira como as 

sociedades se organizavam para atender suas necessidades materiais os neoclássicos rejeitavam 
essa visão. Para esses autores a teoria econômica era a ciência da alocação de recursos escassos 
entre usos competitivos. FORSTATER. Mathew. O Pequeno Livro das Grandes Ideias: Economia. 
Tradução Silvio F. Antunha. São Paulo: Ciranda Cultura, 2009, p.46.  
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uma maior cientificidade35 à economia, livrando-a de aspectos políticos e 

sociológicos.  

O edifício da teoria neoclássica de economia repousa, portanto, nas 

seguintes premissas:36  

a) O valor dos bens e serviços está atrelado à utilidade dele para o 
consumidor; A satisfação associada ao consumo de bens seria a 
sua utilidade; 

b) Esse valor diminui gradativamente com a aquisição de uma 
unidade extra, portanto a utilidade marginal do bem diminui com o 
aumento do seu consumo. O que gera a noção de que maior será 
o valor do bem quanto maior seja a sua escassez; 

c) Os indivíduos são maximizadores de utilidade racional, ou seja, 
os indivíduos procuram adquirir o maior número possível de coisas 
que julgam úteis para si. 

                                            
35 A respeito da pretensão da teoria econômica em equiparar-se às ciências exatas, atribuindo-lhe 

caráter científico, Mankiw aduz que os economistas procuram abordar seu campo de estudo com a 
objetividade dos cientistas. Estudam economia da mesma maneira que os físicos estudam a matéria 
e os biólogos estudam a vida: eles desenvolvem teorias, colhem dados e os analisam na tentativa 
de confirmar ou refutar suas teorias. Para o economista, a essência da ciência é o método científico 
– o desenvolvimento e o teste imparcial de teorias sobre como funciona o mundo. Esse método de 
investigação aplica-se tanto ao estudo da economia de um país quanto ao estudo da gravidade da 
Terra ou da evolução das espécies. Como disse Albert Einstein, “A ciência nada mais é do que o 
refinamento do pensamento cotidiano”. Assim, para Mankiw a economia utiliza-se, da mesma 
maneira que as ciências exatas, a interação entre teoria e observação, mas, ao contrário dos 
cientistas, eles enfrentam um obstáculo que torna sua tarefa especialmente difícil: na economia, 
conduzir experimentos é difícil e, às vezes, impossível. Os físicos que estudam a gravidade podem 
deixar cair quantos objetos quiserem em seus laboratórios para gerar dados a fim de testar suas 
teorias. Em comparação, os economistas que estudam a inflação não podem manipular a política 
monetária de um país simplesmente para gerar dados úteis. Os economistas, assim como os 
astrônomos e biólogos que estudam a evolução, em geral têm de se satisfazer com quaisquer dados 
que o mundo possa lhes dar. Para encontrar um substituto para os experimentos em laboratórios, 
os economistas prestam muita atenção aos experimentos naturais que a história oferece. MANKIW, 
N. Gregory. Princípios de Microeconomia. Tradução da 6º ed Norte –Americana por Allan Vidigal 
Hastings; Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. São Paulo: Cengage Learning. Título original: 
Principles of microeconomics. 

Para Resende, embora a economia seja uma ciência social com pretensão de se equiparar às 
ciências exatas, é certo que, nas ciências sociais, o teste empírico de hipótese teóricas é mais 
complicado do que nas ciências exatas. Nestas é possível fazer experiências em laboratórios, com 
controle das variáveis envolvidas. Já o teste empírico dos modelos teóricos especialmente na 
macroeconomia, onde muitos fatores estão simultaneamente em jogo é uma arte. LARA RESENDE, 
André. Juros, moeda e ortodoxia: Teorias monetárias e controvérsias políticas, São Paulo: 
Portfolio Penguin, 2017. 

36 Com base em MANKIW, N. Gregory. Princípios de Microeconomia. Tradução da 6º ed Norte –
Americana por Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. São Paulo: Cengage 
Learning. Título original: Principles of microeconomics. 
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Assim sendo, os consumidores maximizam a "utilidade" - a satisfação 

associada ao consumo de bens e serviços. O que fazem até que a obtenção de 

uma unidade extra de dado bem, se equilibra com o que eles precisam desistir para 

obtê-lo.  

Da mesma forma, os produtores maximizam os lucros. Assim eles 

produzem unidades de um bem até o ponto em que o custo de produção da unidade 

adicional (ou marginal) é equilibrado pela receita que gera.  A contratação de 

funcionários também é efetuada até o número em que o custo da contratação 

adicional é equilibrado pelo valor da produção que o empregado adicional 

produziria.37 

O mesmo raciocínio vale para o trabalho. Os indivíduos fornecem mão 

de obra a empresas que desejam empregá-las, equilibrando os ganhos de oferecer 

a unidade marginal de seus serviços (o salário que receberiam) com o que desistem 

em nome do trabalho (a perda de lazer).  

O paradigma neoclássico contempla, portanto, agentes 
econômicos, sejam eles famílias ou empresas, maximizando 
(fazendo o melhor que é possível). O valor é o resultado dos 
desejos ilimitados colidindo com a escassez de recursos. As 
tensões, os problemas de decisão, são elaborados nos mercados. 
Os preços são os mecanismos que demonstram às famílias e às 
empresas se seus desejos conflitantes podem ser conciliados.38 

Um dos fundadores da Teoria Econômica Neoclássica e responsável 

pela grande síntese dessa teoria foi Alfred Marshall, em seu Princípios de Economia 

(1890). A despeito de Marshall não ter sido o pioneiro no desenho das curvas de 

oferta e demanda a fim de determinar o equilíbrio do nível de preços com a 

quantidade; ele é visto como o responsável pela teoria de que os preços são 

                                            
37 WEINTRAUB, E. Roy. The Concise Encyclopedia of Economics. Neoclassical Economics in: Library 

Economics Liberty. Disponível em: < 
http://www.econlib.org/library/Enc1/NeoclassicalEconomics.html > acesso em 11.set. 2017. 

38 “At some price of cars, for example, I want to buy a new car. At that same price others may also 
want to buy cars. But manufacturers may not want to produce as many cars as we all want. Our 
frustration may lead us to "bid up" the price of cars, eliminating some potential buyers and 
encouraging some marginal producers. As the price changes, the imbalance between buy orders 
and sell orders is reduced. This is how optimization under constraint and market interdependence 
lead to an economic equilibrium. This is the neoclassical vision”. Weintraub, E. Roy. The Concise 
Encyclopedia of Economics. Neoclassical Economics in: Library Economics Liberty. Disponível 
em: < http://www.econlib.org/library/Enc1/NeoclassicalEconomics.html > acesso em 11.set. 2017. 

http://www.econlib.org/library/Enc1/NeoclassicalEconomics.html
http://www.econlib.org/library/Enc1/NeoclassicalEconomics.html
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determinados pela oferta e demanda. Em sua síntese encontra-se o centro da 

Microeconomia na maneira como ainda é ensinada nos dias de hoje.39 

Weintraub alude que “o valor da economia neoclássica pode ser 

avaliado na coleção de verdades às quais somos liderados por sua luz. As verdades 

acerca dos incentivos, sobre preços e informações, sobre a inter-relação das 

decisões e as consequências não desejadas das escolhas”.40 

Por exemplo, no planejamento de futuras necessidades de 

eletricidade é feita uma previsão de demanda (neoclássica), conjuntamente com 

uma análise de custos de instalações dos geradores (neoclássica), para se chegar 

aos preços (neoclássica), a fim de implementar esse plano com o menor custo. 

“Todos os agentes econômicos falam a mesma linguagem de elasticidades da 

demanda e redução de custos, de custos marginais e taxas de retorno. A 

“cientificidade”41 da economia neoclássica, nesta visão, não é sua fraqueza, mas 

sua força”42 

Para Fukuyama, a força da teoria neoclássica reside no fato de que 

seu modelo de comportamento humano racional se faz presente a maior parte do 

tempo: as pessoas realmente buscam a satisfação de seus próprios interesses com 

razoável frequência. E isso transcende as fronteiras da cultura. Em qualquer lugar 

do mundo, “quando o preço do trigo aumenta em relação ao do milho, os 

                                            
39 FORSTATER, Mathew. O Pequeno Livro das Grandes Ideias: Economia. Tradução Silvio F. 

Antunha. São Paulo: Ciranda Cultura, 2009, p44; BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Da 
macroeconomia clássica à keynesiana. Apostila, São Paulo, 1976. Disponível em: < 
http://www.bresserpereira.org.br/papers/1968/6898DaMacroclassicaAKeynesiana.apostila.pdf 

>Acesso em 10 jun. 2017. 
40 WEINTRAUB, E. Roy. The Concise Encyclopedia of Economics. Neoclassical Economics in: Library 

Economics Liberty. Disponível em: < 
http://www.econlib.org/library/Enc1/NeoclassicalEconomics.html > acesso em 11.set. 2017. 

41 Vide nota 15 
42 WEINTRAUB, E. Roy. The Concise Encyclopedia of Economics. Neoclassical Economics in: Library 

Economics Liberty. Disponível em: < 
http://www.econlib.org/library/Enc1/NeoclassicalEconomics.html > acesso em 11.set. 2017. 

http://www.bresserpereira.org.br/papers/1968/6898DaMacroclassicaAKeynesiana.apostila.pdf
http://www.econlib.org/library/Enc1/NeoclassicalEconomics.html
http://www.econlib.org/library/Enc1/NeoclassicalEconomics.html
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camponeses trocam o seu cultivo de milho pelo de trigo, quer vivam na China, na 

França, na Índia ou no Irã”.43 

A Teoria Econômica Neoclássica dominou o pensamento econômico 

até os idos de 1930, com o enfoque fundamentalmente microeconômico, ou seja, 

estuda o comportamento individual de consumidores e produtores dentro de uma 

economia de mercado que tem por mecanismo de coordenação, o preço. Porém a 

sua análise não está, em absoluto, reduzida ao exame do comportamento dos 

consumidores e dos produtores. Esse seria o ponto de partida ao objetivo geral: 

compreender o funcionamento do sistema econômico como um todo e definir as 

condições do equilíbrio econômico geral44.  

Já com relação a seu enfoque macroeconômico, a economia foi 

marcada pela consagração da clássica lei dos mercados, ou Lei de Say. Segundo 

a mesma, a economia opera segunda a lógica de que a oferta cria a sua própria 

demanda. Ou seja, a produção de mercadorias é o que cria, automaticamente, um 

mercado para as mercadorias produzidas, o que, por sua vez aumenta a produção 

e o nível de empregos, operando em um perfeito ciclo auto ajustável. Dessa 

maneira, havendo uma temporária queda no consumo, essa se refletiria em uma 

queda no valor da mercadoria e, por conseguinte, numa redução salarial dos 

trabalhadores, até que o ciclo se ajustasse e voltasse a operar normalmente. 

Portanto, sob a égide do liberalismo econômico, a macroeconomia clássica, regida 

pelo livre comércio e abstenção do Estado na economia, reinou livremente até a 

crise de 1929.  

Ocorre que a produção de bens norte-americana, aquecida com a 

temporária debilidade econômica da Europa pós Primeira Guerra, teve um 

excedente produtivo. Tal fato foi de encontro com a recuperação europeia, que 

passou a produzir seus próprios bens e deixou de importar dos americanos. O 

resultado da superprodução em relação ao consumo foi a queda vertiginosa nos 

                                            
43 FUKUYAMA, Francis. Confiança: as virtudes sociais e a criação da prosperidade. Tradução de 

Alberto Lopes. Rio de Janeiro: Rocco, 1996, p. 34. Título original: Trust: the social virtues & the 
creation of properity. 

44 Expressão criada pelo economista francês Léon Walras e para a qual um mercado é considerado 
em equilíbrio se as condições de oferta e procura nele são iguais umas às outras. 
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preços e desemprego em massa, colocando em xeque a viabilidade das medidas 

econômicas liberais.  

Foi neste contexto histórico em que o economista britânico, John 

Maynard Keynes, veio marcar de maneira indelével o pensamento econômico. Em 

meio a hegemonia neoclássica, a publicação, em 1936, da General Theory of 

Employment, Interest and Money, principal obra do autor, revolucionou a teoria 

econômica.45 

Até então Keynes era um bom discípulo de Alfred Marshall, 

pertencente, portanto, aos neoclássicos.46 No entanto, o desemprego em massa 

gerado pela Grande Depressão de 1929, o fez constatar, de maneira definitiva, que 

a abordagem macroeconômica clássica da lei de Say olvidava o estudo e a 

explicação do desemprego, o que o fez romper com Marshall e apresentar uma 

abordagem alternativa. 

Até a publicação de sua obra, a visão macroeconômica clássica 

defendia que mercados livres proporcionariam empregos automaticamente, desde 

que os trabalhadores fossem flexíveis com relação aos seus salários, para 

equilibrar o mercado nos momentos em que fossem necessários ajustes em virtude 

da queda do consumo e dos preços das mercadorias. Para os neoclássicos, o 

desemprego seria consequência de políticas rígidas do mercado de trabalho, as 

quais barravam a redução salarial até o nível do equilíbrio. 

Conforme explana Bresser Pereira, a macroeconomia clássica 

retratava um mundo perfeito, em que o mercado se ajustaria automaticamente, 

                                            
45 Samuelson sobre a Teoria Geral: “É um livro mal escrito e mal organizado [...] Não serve para uso 

em classe. É arrogante, mal-educado, polêmico e não muito generoso nos agradecimentos. É cheio 
de falácias e confusões: desemprego involuntário, unidades de salário, equivalência da poupança e 
do investimento, caráter intertemporal do multiplicador, interações da eficiência marginal sobre a 
taxa de juros, poupança forçada, taxas de juros específicas, e muitos outros [...] depois de entendida 
a sua análise, se mostra óbvia e ao mesmo tempo nova. Em resumo, é um trabalho de gênio”. 

46 O combate ao desemprego mediante a ampliação de obras públicas só aparece de forma 
sistemática a partir de 1929 no panfleto “Can Lloyd George do it?”, escrito com Hubert 
Honderson.[...] Segundo seus mais autorizados biógrafos — E. A. G. Robinson, R. Harrod e D. 
Moggridge —, a partir de 1925 tem início o período de transição que culminará com a Teoria Geral. 
KEYNES, John Maynard. Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Os Economistas. 
Tradução de Mário R. da Cruz. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1996, p. 7. Título original: The 
General Theory of Employment, Interest and Money. 
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“garantindo pleno emprego, eficiência máxima da produção, maximização da 

satisfação dos consumidores e dos lucros dos produtores, e distribuição ótima da 

renda entre os proprietários dos fatores de produção”.47 

Essa era a crítica de Keynes à macroeconomia clássica. Para o 

economista “as suas hipóteses tácitas nunca ou quase nunca são satisfeitas, com 

a consequência de que ela se mostra incapaz de resolver os problemas 

econômicos do mundo real”.48 

A teoria de Keynes bem como sua aplicação é melhor compreendido 

quando se resgata o contexto histórico em que Keynes centrou seus estudos:  em 

1924, a Inglaterra pós Primeira Guerra experimentava um alto índice de 

desemprego (cerca de 1 milhão de desempregados). A solução liberal para a crise 

econômica, promovida pelos economistas neoclássicos foi a redução salarial (a fim 

de permitir que os empresários pudessem contratar mais trabalhadores), redução 

das obras públicas e a extinção do seguro desemprego. No entanto ditas medidas 

não fizeram frente à crise e o país experimentou uma desvalorização em torno de 

26% da moeda nacional e um nível de desemprego de cerca de 25%. 

Foi apoiando-se em seus estudos sobre dito colapso econômico que 

Keynes apresentou uma oposição ao laissez-faire. Sob o pálio de que o capitalismo 

é um sistema instável49, o economista britânico defendeu a necessidade de uma 

                                            
47 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Da macroeconomia clássica à keynesiana. Apostila, São 

Paulo, 1976. Disponível em: < 
http://www.bresserpereira.org.br/papers/1968/6898DaMacroclassicaAKeynesiana.apostila.pdf 

>Acesso em 10 jun. 2017. 
48 KEYNES, John Maynard. Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Os Economistas. 

Tradução de Mário R. da Cruz. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1996, p. 322. Título original: The 
General Theory of Employment, Interest and Money. 

49 Para Keynes, em qualquer decisão de investimento, o capitalista se vê obrigado a antever a 
evolução futura e, portanto, incerta do mercado para o produto específico a ser gerado pela nova 
instalação industrial; da mesma forma, a taxa de salário que ele espera pagar para o trabalhador 
que irá operar as novas instalações e, finalmente, o preço e a disponibilidade da matéria-prima a 
ser transformada com o auxílio do novo equipamento. Inquietações sobre o comportamento futuro 
de uma ou do conjunto destas variáveis terminam por se constituir na fonte primária da instabilidade 
dos investimentos e, portanto, do nível de emprego. Em condições normais, o empresário estima a 
taxa de retorno de seu investimento (a eficiência marginal do capital) cotejando o lucro esperado, 
calculado a partir de sua visão sobre o comportamento das variáveis acima alinhadas, com o custo 
de aquisição dos equipamentos necessários à implantação de suas decisões de investimento. Se 
essa taxa de retorno é maior que a taxa para a obtenção de fundos ou de aplicação de recursos no 

http://www.bresserpereira.org.br/papers/1968/6898DaMacroclassicaAKeynesiana.apostila.pdf
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intervenção moderada do Estado na economia, mediante políticas fiscais e 

monetárias, a fim de mitigar os efeitos nefastos provocados pelos ciclos 

econômicos (recessões e depressões econômicas) e assegurar o pleno emprego.  

Em que pese a imprestabilidade das medidas liberais para conter a 

crise Inglesa, as propostas protecionistas keynesianas não foram aceitas pela 

ortodoxa liberal inglesa. 

Na sequência, a Grande Depressão de 1929 demonstrou que esse 

mundo, conforme retratado pela macroeconomia clássica, era, de fato, irreal. Ao 

contrário do que apregoava a lei dos mercados (lei de Say), a produção não criou 

sua própria demanda, o que gerou um excedente de produção, derrubando os 

preços das mercadorias e gerando desemprego em massa. Na década de 30, eram 

13 milhões de desempregados nos Estados Unidos da América. 

Neste contexto Franklin Roosevelt assumiu a presidência dos EUA e 

implementou um plano de reestruturação econômica – o New Deal, colocando em 

prática uma série de medidas proposta por Keynes, cujo principal objetivo era criar 

condições para a diminuição do desemprego, através da articulação de 

investimentos estatais e privados. Dentre as principais medidas se inserem:50 

• Investimento maciço do Estado em obras públicas, principalmente 
de infraestrutura; 51 

• Destruição do excedente de produção a fim de conter a queda nos 
preços; 

                                            
mercado financeiro — ou seja, a taxa de juros — então ele se sente motivado à realização desse 
investimento. 

Dessa forma, a instabilidade do sistema capitalista tanto pode advir de flutuações nas expectativas 
empresariais quanto ao lucro futuro como do comportamento da taxa de juros. KEYNES, John 
Maynard. Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Os Economistas. Tradução de Mário 
R. da Cruz. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1996, p. 11-12. Título original: The General Theory of 
Employment, Interest and Money. 

50 LIMONCIC, Flávio. Os inventores do New Deal.Tese de Doutorado apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro: 
UFRJ, junho de 2003 

51 Após a adoção de ditas medidas nos Estados Unidos, as compras de bens e serviços do Governo  
Federal passam de 2,5%, em 1929, para 10% do Produto Nacional Bruto em 1939. KEYNES, John 
Maynard. Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Os Economistas. Tradução de Mário 
R. da Cruz. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1996, p. 15. Título original: The General Theory of 
Employment, Interest and Money 
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• Redução da jornada de trabalho para abrir novos postos de 
trabalho e criação de salário mínimo e de um sistema de seguridade 
social hábeis a garantir o consumo mínimo por parte dos 
trabalhadores. 

Ambas as medidas tinham por fito garantir o pleno emprego da 

população economicamente ativa e o estímulo ao consumo.  

Nos anos seguintes ele escreveu sua teoria econômica para estimular 

a economia em épocas de crises, sua obra capital, a “Teoria Geral do Emprego, do 

Juro e da Moeda” (1936). O seu pensamento escandalizou os economistas 

ortodoxos. Para os economistas keynesianos, seu maior intento foi ter conseguido 

resolver a maior crise que o capitalismo já teve sem ter abraçado o marxismo.  

Segundo a sua teoria, ao contrário do que pregava a filosofia liberal, 

o Estado deveria intervir nas políticas econômicas mediante políticas fiscais. 

Ele afirmou que, ao contrário da imperante lei de Say, não era a 

produção que gerava consumo e sim o consumo que impulsiona a produção e gera, 

consequentemente, emprego. Para Keynes o trabalho é determinado pela 

produção e a produção é estimulada pela capacidade de compra de bens e 

serviços.52 

A grande diferença dos liberais, é que para Keynes não há uma força 

automática que garanta o perfeito jogo entre produção, consumo e emprego. Por 

isso a criação de emprego implica em fomentar o consumo. 

A Teoria Econômica keynesiana foi, portanto, uma afronta à 

macroeconomia clássica, que partia das premissas do liberalismo, onde não havia 

necessidade de intervenção. Isso não quer dizer que Keynes era socialista ou 

marxista. Pelo contrário, era um capitalista. Para Keynes  

[...] não se vê nenhuma razão evidente que justifique um socialismo 
do Estado abrangendo a maior parte da vida econômica da nação. 
Não é a propriedade dos meios de produção que convém ao Estado 
assumir. Se o Estado for capaz de determinar o montante agregado 
dos recursos destinados a aumentar esses meios e a taxa básica 

                                            
52 KEYNES, John Maynard. Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Os Economistas. 
Tradução de Mário R. da Cruz. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1996. Título original: The General 
Theory of Employment, Interest and Money. 
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de remuneração aos seus detentores, terá realizado o que lhe 
compete.53 

Ocorre que o fato de ser capitalista não o impediu de verificar as 

mazelas do sistema e sua impossibilidade de proporcionar, de maneira automática, 

o pleno emprego, o desenvolvimento econômico e a ausência de crises. Para 

Keynes “a operação da mão invisível, ao contrário do que ainda é sustentado por 

economistas de inclinação mais ortodoxa, não produz a harmonia apregoada entre 

o interesse egoístico dos agentes econômicos e o bem-estar global”.54 

Keynes é considerado como o economista mais influente do século 

XX e a sua abordagem é tida, amplamente, como a criação da teoria 

macroeconômica moderna.55 

                                            
53 KEYNES, John Maynard. Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Os Economistas. 

Tradução de Mário R. da Cruz. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1996, p. 322. Título original: The 
General Theory of Employment, Interest and Money. 

54 KEYNES, John Maynard. Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Os Economistas. 
Tradução de Mário R. da Cruz. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1996, p. 10. Título original: The 
General Theory of Employment, Interest and Money. 

55 “Em termos extremamente resumidos, podemos afirmar que a macroeconomia keynesiana, exposta 
na General Theory, é uma teoria do emprego baseada na ideia de procura agregada efetiva. O nível 
de emprego depende da procura agregada efetiva, ou seja, da renda. Esta tem como principal 
componente o consumo, que depende da renda disponível (função consumo), e que tende a crescer 
a uma taxa menor do que a renda (propensão marginal a consumir inferior à unidade). Resulta daí 
uma tendência ao aumento de propensão média à poupança. O aumento da poupança deve ser 
compensado pela outra componente básica da procura agregada efetiva: o investimento. Este, que 
através do mecanismo do multiplicador, determina o nível da renda, é, na verdade, a variável 
fundamental do modelo keynesiano, devido ao fato de que o investimento é uma variável que pode 
ser manipulada com relativa facilidade, enquanto que o consumo, não. 

O investimento, por sua vez, depende da relação entre a eficiência marginal do capital e da taxa de 
juros (função investimento). Enquanto a primeira for superior à segunda, valerá a pena investir. 

A taxa de juros, no modelo keynesiano, é determinada pela oferta e pela procura de moeda (não pela 
oferta e procura de poupança e investimento, respectivamente, como queriam os clássicos). A oferta 
de dinheiro vai depender dos motivos transacionais e de precaução, que variam em função da renda, 
e que, dados os hábitos de pagamento da comunidade, determinam a velocidade-renda constante 
da moeda, e do motivo especulativo ou desejo de entesouramento. 

O motivo especulativo, que é talvez a contribuição mais original e importante de Keynes à teoria 
econômica, torna viável o entesouramento, colocando por terra a Lei de Say e a teoria quantitativa 
da moeda. O motivo especulativo varia em função da taxa de juros. Uma taxa de juros elevada, que 
geralmente acompanha as situações de prosperidade, desestimulará os especuladores a manter 
(ou desejar manter) dinheiro em forma líquida. Preferirão mantê-los em títulos. No momento, porém, 
em que entrarmos em crise econômica, e que a taxa de juros cair, a perda (de juros não ganhos) 
em que incorrerá o especulador será pequena. Por outro lado, como o valor dos títulos estará 
elevado, poderá ser interessante vendê-los e aumentar sua liquidez, de forma que, no momento em 
que os títulos voltem a baixar de preços (ou seja, no momento em que a taxa de juros volte a 
crescer), o especulador forma fundos líquidos. 
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Com Keynes a ênfase de Análise Econômica passa da Micro para 
a Macroeconomia. Ao invés de iniciar a análise partindo do 
comportamento dos agentes econômicos individuais – os 
produtores e os consumidores - Keynes faz a análise do processo 
econômico partindo de conceitos econômicos agregados; a renda 
nacional e seus componentes, o consumo, o investimento, as 
despesas do governo, as importações e as exportações. Todos os 
conceitos acima enumerados, assim como outros também 
estudados pela economia Keynesiana, como a poupança, os 
salários juros e lucros, são agregados. São o resultado da 
somatória da produção de todos os produtores, do consumo de 
todos os consumidores, dos investimentos de todos os investidores, 
e assim por diante. Por isso a Macroeconomia é às vezes chamada 
de Economia Agregada.56 

Mankiw57 salienta que a relevância da abordagem keynesiana reside 

no estudo das flutuações econômicas.58 Com base na constatação e análise da 

existência de flutuações econômicas, intrínsecas o modelo capitalista, é que a 

política fiscal59 se tornou o cerne da política econômica Keynesiana60. De que 

maneira o governo deveria manipular os seus gastos e os tributos a fim de regular 

a atividade econômica e mitigar, dessa maneira, os efeitos e a propensão às crises 

                                            
Por outro lado, a eficiência marginal do capital, que não é outra coisa senão a previsão média dos 

empresários em relação a seus lucros futuros, vai depender da atual taxa de lucros, e do grau de 
otimismo ou seja pessimismo dos empresários em relação ao desenvolvimento de procura efetiva.”. 
BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Da macroeconomia clássica à keynesiana. Apostila, São 
Paulo, 1976. Disponível em: < 
http://www.bresserpereira.org.br/papers/1968/6898DaMacroclassicaAKeynesiana.apostila.pdf  
>Acesso em 10 jun. 2017. 

56 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Da macroeconomia clássica à keynesiana. Apostila, São 
Paulo, 1976. Disponível em: < 
http://www.bresserpereira.org.br/papers/1968/6898DaMacroclassicaAKeynesiana.apostila.pdf 

>Acesso em 10 jun. 2017. 
57 MANKIW, Gregory N. Macroeconomia. 3º ed. Rio de Janeiro: LTC Editora, 1998. Tradução Maria 

José Cyhlar Monteiro. Título original: Macroeconomics. 
58 O autor não olvida, no entanto, que a teoria macroeconômica clássica fornece respostas corretas a 

questões fundamentais. MANKIW, Gregory N. Macroeconomia. 3º ed. Rio de Janeiro: LTC Editora, 
1998. Tradução Maria José Cyhlar Monteiro. Título original: Macroeconomics. 

59 Política fiscal reflete o conjunto de medidas pelas quais o Governo arrecada receitas e realiza 
despesas de modo a cumprir três funções: a estabilização macroeconômica, a redistribuição da 
renda e a alocação de recursos. A função estabilizadora consiste na promoção do crescimento 
econômico sustentado, com baixo desemprego e estabilidade de preços. A função redistributiva visa 
assegurar a distribuição equitativa da renda. Por fim, a função alocativa consiste no fornecimento 
eficiente de bens e serviços públicos, compensando as falhas de mercado. Política Fiscal. Tesouro 
Nacional.  Disponível em: < http://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt_PT/sobre-politica-fiscal > acesso 
em 28. Ago. 2017. 

60 KEYNES, John Maynard. Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Os Economistas. 
Tradução de Mário R. da Cruz. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1996, p. 106. Título original: The 
General Theory of Employment, Interest and Money. 

http://www.bresserpereira.org.br/papers/1968/6898DaMacroclassicaAKeynesiana.apostila.pdf
http://www.bresserpereira.org.br/papers/1968/6898DaMacroclassicaAKeynesiana.apostila.pdf
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt_PT/sobre-politica-fiscal
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inerentes a instabilidade do capitalismo. O seu objetivo era fomentar o consumo e 

garantir o pleno emprego e o equilíbrio da economia.61 

Keynes também trouxe a perspectiva da incerteza, do risco e da 

informação incompleta a serem consideradas na teoria econômica, vez que são 

variáveis tendentes a influenciar, de maneira significativa, nas circunstâncias 

econômicas. A teoria econômica pré-keynesiana desconsiderava a incerteza que 

os consumidores, investidores e autoridades políticas enfrentavam na tomada de 

decisões. A noção neoclássica partia da premissa de concorrência perfeita, em que 

os atores econômicos dispunham de todas as previsões e conhecimentos 

necessários. Keynes, em conjunto com Frank Knight, levantou as variáveis da 

incerteza e do risco, traçando uma diferenciação entre ambos.62 

O risco representa qualquer decisão, acerca do futuro, em que a 

natureza e a quantidade de informações disponíveis proporcionam o cálculo da 

probabilidade estatística da ocorrência de um evento em particular. Já quando 

essas informações não estão disponíveis, a tomada de decisão está operando em 

condições de verdadeira incerteza.63 

                                            
61 Para Keynes, a política monetária, tendente a fazer baixar a taxa de juros, seria ineficiente nos 

momentos mais agudos de crise, devido à armadilha da liquidez (a partir de um certo nível (baixo) 
da taxa de juros, a procura de moeda seria perfeitamente elástica em relação à taxa de juros. Isto 
significa que a curva de procura de moeda, a partir desse ponto, tornar-se-ia horizontal, paralela à 
abcissa onde se mede a quantidade de moeda. Em outras palavras, a partir desse ponto, dessa 
taxa de juros, os especuladores estariam desejosos de obter a maior quantidade possível de moeda. 
Nesses termos, a taxa de juros não baixaria mais. De nada adiantaria que as autoridades monetárias 
aumentassem a oferta de moeda).  

Para contrabalançar a insuficiência do investimento privado, Keynes propunha a realização de 
grandes investimentos públicos. Além dos investimentos públicos, o governo deveria estimular os 
investimentos privados, reduzindo os impostos. Esta redução poderia também estimular o consumo, 
dependendo do tipo de imposto que fosse rebaixado. No entanto o objetivo precípuo da redução 
dos impostos seria deixar mais recursos à disposição para investimento privados. BRESSER-
PEREIRA, Luiz Carlos. Da macroeconomia clássica à keynesiana. Apostila, São Paulo, 1976. 
Disponível em: < 
http://www.bresserpereira.org.br/papers/1968/6898DaMacroclassicaAKeynesiana.apostila.pdf 

>Acesso em 10 jun. 2017. 
62 FORSTATER. Mathew. O Pequeno Livro das Grandes Ideias: Economia. Tradução Silvio F. 

Antunha. São Paulo: Ciranda Cultura, 2009, p.84-85. 
63 FORSTATER. Mathew. O Pequeno Livro das Grandes Ideias: Economia. Tradução Silvio F. 

Antunha. São Paulo: Ciranda Cultura, 2009, p.84-85. 

http://www.bresserpereira.org.br/papers/1968/6898DaMacroclassicaAKeynesiana.apostila.pdf
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Logo para Keynes, o conceito de livre concorrência, ao contrário da 

teoria neoclássica, admite imperfeições oriundas da incerteza, à exemplo da 

incerteza com relação à demanda e aos preços futuros. As taxas de juros também 

refletem, em parte, segundo Keynes, a incerteza do futuro.64 

Além do risco e da incerteza, ainda há que ser considerada a 

informação imperfeita como é o caso da informação assimétrica (quando as duas 

partes envolvidas na transação têm acesso a diferentes tipos e/ou quantidades de 

informações) e do “dilema dos prisioneiros”, um modelo básico de teoria dos 

jogos.65 Esse tópico foi melhor assimilado pelos economistas neoclássicos que 

acabaram por afastar a hipótese de informação perfeita e a trabalhar com as 

hipóteses de informação imperfeita acima arguidos.  

Enquanto a microeconomia partia da análise do comportamento 

individual dos agentes econômicos - os consumidores e os produtores, Keynes 

adotou uma abordagem macroeconômica, consistente na análise dos agregados 

econômicos básicos: a renda, o consumo, as despesas, o produto, a poupança, o 

investimento, dentro de uma economia monetária. O comportamento dos 

consumidores e produtores continuou sendo analisado, mas diretamente em 

função dos agregados econômicos acima enumerados. A macroeconomia 

Keynesiana também integrou a teoria monetária em sua abordagem, a qual, na 

                                            
64 KEYNES, John Maynard. Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Os Economistas. 

Tradução de Mário R. da Cruz. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1996, p. 106. Título original: The 
General Theory of Employment, Interest and Money. 

65 Duas pessoas são presas por arrombamento e possuem produtos roubados. Os dois são colocados 
em salas separadas e não tem permissão de se comunicar. Eles são avisados, separadamente, de 
que se ambos confessarem, ambos serão sentenciados a três anos por arrombamento. Se nenhum 
deles confessar, eles só podem ser acusados do crime menor de receptação de produto roubado, 
sendo sentenciados a um ano. No entanto, se somente um deles confessar, esse prisioneiro será 
libertado e o outro será sentenciado em cinco anos. Nessa situação, embora a melhor solução seja 
nenhum deles confessar, ambos serão incentivados a confessar. Este é o ponto-chave do dilema. 
A cooperação entre ambos traria o melhor resultado. Esse resultado é o “equilíbrio sub-ótimo”, que 
pode ser aplicado a muitas circunstâncias econômicas. Para maior aprofundamento acerca do 
dilema do prisioneiro e da Teoria dos Jogos vide ROSA, Alexandre Morais da. Guia do Processo 
Penal conforme a Teoria dos Jogos. 4º ed. ver. atual. e ampl. Florianópolis: Empório do Direito, 
2017. 
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microeconomia neoclássica, era tratada como um capítulo à parte da teoria 

macroeconômica.66 

A teoria geral de Keynes, sua obra fundamental, apesar de não ter 

criado a macroeconomia, trouxe uma nova abordagem salutar à mesma e, embora 

proveniente da tradição neoclássica, da qual extraiu muitos de seus pressupostos 

fundamentais, abriu novas perspectivas à teoria econômica.67 

Assim, após a Grande Depressão de 1929, as políticas econômicas 

keynesianas foram amplamente aplicadas, tanto nos EUA, como na Europa 

ocidental, o que ficou conhecido como o Welfare State.68 Para impedir que novas 

crises financeiras mundiais pudessem acontecer, instituições criadas na 

Conferência de Bretton Woods (1944), com a colaboração de Keynes, a exemplo 

do Fundo Monetário Internacional, vedava que países que não controlassem sua 

movimentação internacional de capitais fossem auxiliados em caso de crise, 

“instaurando a estabilidade cambial e proibindo que o valor das moedas nacionais 

flutuasse ao sabor da especulação”.69 

As crises que a década de 1970 trouxe para as principais economias 

capitalistas, ocasionadas pelo impacto da desvalorização do dólar americano no 

sistema monetário internacional e por dois choques petrolíferos (em 1973 e 1979); 

acabaram por diminuir a influência keynesiana na teoria econômica. A realidade de 

inflação e desemprego deram força às ostensivas críticas perpetradas pelos 

monetaristas liberais, como Milton Friedman, e os da Escola Austríaca, como 

                                            
66 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Da macroeconomia clássica à keynesiana. Apostila, São 

Paulo, 1976. Disponível em: < 
http://www.bresserpereira.org.br/papers/1968/6898DaMacroclassicaAKeynesiana.apostila.pdf 

>Acesso em 10 jun. 2017.  
67 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Da macroeconomia clássica à keynesiana. Apostila, São 

Paulo, 1976. Disponível em: < 
http://www.bresserpereira.org.br/papers/1968/6898DaMacroclassicaAKeynesiana.apostila.pdf 

>Acesso em 10 jun. 2017. 
68 O Estado de Bem-estar garantia uma distribuição menos desigual de renda e criava infraestruturas 

necessárias a uma vida digna para a maioria da população, investindo em saúde, educação e 
transporte. 

69 SINGER, Paul. A crise de 2008: a ressurreição do keynesianismo. Crises e Oportunidades. 
Disponível em: < https://criseoportunidade.wordpress.com/2009/05/09/a-crise-de-2008-a-
ressurreicao-do-keynesianismo-paul-singer/ > Acesso em 12. Set. 2009. 

http://www.bresserpereira.org.br/papers/1968/6898DaMacroclassicaAKeynesiana.apostila.pdf
http://www.bresserpereira.org.br/papers/1968/6898DaMacroclassicaAKeynesiana.apostila.pdf
https://criseoportunidade.wordpress.com/2009/05/09/a-crise-de-2008-a-ressurreicao-do-keynesianismo-paul-singer/
https://criseoportunidade.wordpress.com/2009/05/09/a-crise-de-2008-a-ressurreicao-do-keynesianismo-paul-singer/
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Friedrich Hayek (ambos economistas neoclássicos), com relação ao potencial do 

Estado em regular a economia mediante políticas fiscais a acabaram com o 

prestígio da macroeconomia keynesiana.  

Assim, na década de 1970, novas teorias econômicas substituíram a 

teoria keynesiana. Todas propunham ajustes ou críticas aos princípios keynesianos 
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originais.70 Destacam-se as escolas econômicas conhecidas como Monetarismo71, 

Neokeynesianismo72, Nova Macroeconomia Clássica73 e Pós-keynesianismo.  

                                            
70 Embora as consequências da crise tenham sido inferiores aos da Grande Depressão, essa crise 

levou o sistema de Bretton Woods ao colapso e desencadeou a financeirização e a contra-revolução 
neoliberal ou neoconservadora. Nos Estados Unidos, após a vitória de Ronald Reagan nas eleições 
presidenciais de 1980, subiu ao poder uma coalizão política defendendo o neoliberalismo e a prática 
da financeirização [...] Não apenas economistas neoclássicos como Milton Friedman e Robert 
Lucas, mas os da Escola Austríaca (Friedrich Hayek) e da Escola da Escolha Pública (James 
Buchanan) conquistaram influência e, com a colaboração de jornalistas e outros intelectuais públicos 
conservadores, construíram a ideologia neoliberal com base nas antigas ideias do laissez-faire [...] 
O neoliberalismo procurava reduzir o porte do aparelho do Estado e desregular todos os mercados, 
principalmente, os financeiros. BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. A crise financeira global e depois: 
um novo capitalismo? Novos estudos – CEBRAP, n.86, São Paulo Mar. 2010. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002010000100003 > Acesso 29. 
Ago. 2017. 

71 Teoria econômica monetária liderada por George Stigler e Milton Friedman. Os monetaristas 
criticavam Keynes por entender que a teoria keynesiana não tem uma explicação monetária para a 
crise. A teoria monetarista é alicerçada na ideia de que moeda é extremamente importante na 
macroeconomia, seja porque ela afeta os níveis de produto e emprego no curto prazo, seja pelo fato 
de que o estoque de moeda provoca modificações no nível de preços no longo prazo. Nas palavras 
de Friedman, "(...) money is ali that matters for changes in nominal income and for short-run changes 
in real income" (FRIEDMAN, 1970, p.217). [...]Friedman e os monetaristas entendiam que a 
economia é inerentemente estável — excetuando-se os distúrbios monetários de curto prazo, a 
economia encontra-se em torno da sua taxa natural de desemprego —, rejeitam, ao contrário dos 
keynesianos, quaisquer políticas econômicas ativas, sejam fiscais, sejam monetárias, como forma 
de estabilizar o sistema econômico. Em outras palavras, o livre-mercado é sinônimo de estabilização 
econômica. FERRARI FILHO, Fernando.  Keynesianos", monetaristas, novos-elássicos e novos-
keynesianos: uma crítica pós-keynesiana. Revista Eletrônica- FEE. Disponível em: < 
revistas.fee.tche.br/index.php/ensaios/article/viewFile/1876/2249 > Acesso em 12. Set. 2017. 

72 A nova economia keynesiana é a escola de pensamento na macroeconomia moderna que evoluiu 
a partir das ideias de Keynes. Nos anos setenta, os novos economistas clássicos questionaram 
muitos dos preceitos da revolução keynesiana. O rótulo "novo keynesiano" descreve aqueles 
economistas que, na década de oitenta, responderam a esta nova crítica clássica com ajustes nos 
princípios keynesianos originais. Dentre esses merece menção Joseph E. Stiglitz. 

A teoria novo-keynesiana tem como objetivo apresentar uma estrutura teórica, fundamentada em 
princípios microeconômicos, da macroeconomia keynesiana, alternativa à crise da teoria 
keynesiana. A originalidade da teoria novo-keynesiana está na tentativa de encontrar uma 
consistência teórica para os problemas de falhas de mercado, mostrando, assim, como os agentes 
econômicos otimizam seus comportamentos sob tais imperfeições. FERRARI FILHO, Fernando.  
Keynesianos", monetaristas, novos-elássicos e novos-keynesianos: uma crítica pós-keynesiana. 
Revista Eletrônica- FEE. Disponível em: < 
revistas.fee.tche.br/index.php/ensaios/article/viewFile/1876/2249 > Acesso em 12. Set. 2017; N. 
MANKIW, N. Gregory. The Concise Encyclopedia of Economics. New Keynesian Economics. In: 
Library Economics Liberty. Disponível em: < 
http://www.econlib.org/library/Enc1/NewKeynesianEconomics.html  > acesso em 11.set. 2017. 

73 Oriunda dos trabalhos de economistas centrados nas universidades de Chicago e Minnesota - 
nomeadamente, Robert Lucas (Prêmio Nobel em 1995), Thomas Sargent, Neil Wallace, e Edward 
Prescott (Prêmio Nobel em 2004) a nova macroeconomia clássica, em contraste com a 
macroeconomia keynesiana, retoma os princípios microeconômico de que as decisões 
concernentes à oferta e à demanda, no mercado, são tomadas por agentes racionais e são 
consideradas eficientes. Que essa racionalidade individual nos mercados normalmente produz 
resultados socialmente desejáveis. Assim sendo, os indivíduos são vistos como maximizadores os 
quais escolhem as melhores opções disponíveis. Portanto, as empresas maximizam os lucros; os 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002010000100003
http://www.econlib.org/library/Enc1/NewKeynesianEconomics.html
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Ao final da década de 70, a onda neoliberal propugnando a redução 

do aparelho estatal e desregulamentação de todos os mercados, principalmente os 

financeiros, “começou a desmontar os controles multilaterais e nacionais da 

especulação, liberando-a no plano mundial”. Dessa maneira, as crises financeiras 

voltaram, sob o consenso de que seriam inerentes ao sistema, mas também 

passageiras, se os governos se dedicassem ao equilíbrio fiscal.74 

Esse período se estendeu até 2008, quando a maior crise econômica, 

desde a Grande Depressão de 1929, fez renascer a abordagem de Keynes da 

necessária intervenção moderada do Estado na economia, mediante políticas 

econômicas e regulatórias. 

Paul Singer relata que o estouro das bolhas imobiliárias desembocou 

em uma crise financeira mundial, abalando algumas das mais importantes 

companhias financeiras do mundo e destruindo trilhões de dólares de capitais 

fictícios acumulados nas Bolsas de Valores. As grandes potencias capitalistas 

foram compelidas a reconhecer que a proporção tomada pela crise, não mais 

                                            
indivíduos maximizam a utilidade. Os preços se ajustam, o que altera os incentivos aos indivíduos, 
alterando, também, suas escolhas, a fim de equilibrar a produção e a demanda.   

 Dessa maneira, para a nova macroeconomia clássica, intervenções do governo só seriam cabíveis 
em casos que fossem identificadas falhas de mercado e demonstrado que essa interferência 
realmente conduziria a melhorias sociais.  

A teoria novo-clássica objetiva, por um lado, apresentar uma visão alternativa à teoria keynesiana 
para os modelos de ciclos econômicos e, por outro, criticar a versão de Friedman para a curva de 
Phillips. 

A formulação de um modelo novo-clássico para a explicação dos ciclos econômicos está relacionada 
ao fato de que, segundo os novos-clássicos, os modelos keynesianos, tendo como estrutura teórica 
a hipótese de longo prazo da curva de Phillips — frade-off permanente entre inflação e desemprego 
—, não conseguiram prever e explicar o processo de "estagflação" da economia mundial, verificado 
no início dos anos 70. [...]  Dessa maneira, uma vez que os modelos keynesianos apresentam falhas 
econométricas, eles, segundo os autores, não podem ser um goodguide para operacionalizar as 
políticas fiscal e monetária. HOOVER, Kevin D. The Concise Encyclopedia of Economics. New 
Classical Macroeconomics. In: Library Economics Liberty. Disponível em: < 
http://www.econlib.org/library/Enc/NewClassicalMacroeconomics.html  > acesso em 11.set. 2017; 
KING, Robert. The Concise Encyclopedia of Economics. New Classical Macroeconomics. In: Library 
Economics Liberty. Disponível em: < 
http://www.econlib.org/library/Enc1/NewClassicalMacroeconomics.html > acesso em 11.set. 2017; 
FERRARI FILHO, Fernando.  Keynesianos", monetaristas, novos-elássicos e novos-keynesianos: 
uma crítica pós-keynesiana. Revista Eletrônica- FEE. Disponível em: < 
revistas.fee.tche.br/index.php/ensaios/article/viewFile/1876/2249 > Acesso em 12. Set. 2017.  

74 SINGER, Paul. A crise de 2008: a ressurreição do keynesianismo. Crises e Oportunidades. 
Disponível em: < https://criseoportunidade.wordpress.com/2009/05/09/a-crise-de-2008-a-
ressurreicao-do-keynesianismo-paul-singer/ > Acesso em 12. Set. 2009. 

http://www.econlib.org/library/Enc/NewClassicalMacroeconomics.html
http://www.econlib.org/library/Enc1/NewClassicalMacroeconomics.html
https://criseoportunidade.wordpress.com/2009/05/09/a-crise-de-2008-a-ressurreicao-do-keynesianismo-paul-singer/
https://criseoportunidade.wordpress.com/2009/05/09/a-crise-de-2008-a-ressurreicao-do-keynesianismo-paul-singer/
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poderia ser contida apenas pela redução das taxas oficiais de juros (hoje quase 

zero) e apelaram para o arsenal keynesiano de políticas de fomento do consumo, 

do investimento e do emprego.75 

Desde a inesquecível Crise de 1929, a Crise financeira de 2008 foi a 

primeira a ser combatida com políticas retiradas do arsenal teórico keynesiano.76 

Esse breve panorama da teoria econômica concentrou-se em 

demonstrar que a economia clássica, que era denominada de economia política, 

cristalizada no liberalismo político, possuía como enfoque a lei dos mercados e 

noção de valor-trabalho. Posteriormente, com os neoclássicos, a teoria econômica, 

agora denominada simplesmente de economia, passou a ter um enfoque 

microeconômico, cristalizado, nomeadamente, na análise e síntese de Alfred 

Marshall. Essa análise partia do comportamento individual de consumidores e 

produtores, da noção de valor subjetivo e pressupunha que os indivíduos são 

maximizadores de utilidade racional, ou seja, os indivíduos procuram adquirir o 

maior número possível de coisas que julgam úteis para si. 

Essa análise, anterior ao pensamento keynesiano, baseada no 

"laissez-faire" e na lei dos mercados (lei de Say), apostava que a produção gera 

sua própria demanda, partindo, portanto, de uma perfeita mobilidade de agentes e 

fatores econômicos em um mercado auto regulador.  

O enfoque macroeconômico da análise clássica e neoclássica partia 

de premissas perfeitas, alienadas da realidade, o que restou latente com a Grande 

Depressão de 1929 e motivou o surgimento da teoria geral de Keynes, conhecida 

como a macroeconomia moderna. 

Após Keynes, muitos economistas vieram para criticar, reafirmar e 

reformular sua teoria geral, sendo que a macroeconomia hoje, apesar de 

                                            
75 SINGER, Paul. A crise de 2008: a ressurreição do keynesianismo. Crises e Oportunidades. 

Disponível em: < https://criseoportunidade.wordpress.com/2009/05/09/a-crise-de-2008-a-
ressurreicao-do-keynesianismo-paul-singer/ > Acesso em 12. Set. 2009. 

76 SINGER, Paul. A crise de 2008: a ressurreição do keynesianismo. Crises e Oportunidades. 
Disponível em: < https://criseoportunidade.wordpress.com/2009/05/09/a-crise-de-2008-a-
ressurreicao-do-keynesianismo-paul-singer/ > Acesso em 12. Set. 2009. 
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acrescentar elementos em relação à teoria de Keynes, detém as suas bases. 

Destacam-se as teorias econômicas conhecidas como Monetarismo, 

Neokeynesianismo, Nova Macroeconomia Clássica e Pós-keynesianismo, todas 

provenientes das interpretações da análise de Keynes, sejam elas críticas ou 

reformulações de sua teoria geral.  

Esse breve resgate histórico da teoria econômica, assenta o caminho 

para a compreensão da economia atual em seus dois ramos principais: a 

Microeconomia e a Macroeconomia, que serão a seguir tratados.  

1.1.2  A Análise Microeconômica 

Uma vez que “o comportamento da economia reflete o 

comportamento das pessoas”77, a análise microeconômica estuda o 

comportamento individual de cada um dos agentes econômicos, produtores e 

consumidores; a forma como se relacionam, os fatores determinantes da oferta e 

da procura de bens e serviços e de que maneira os preços são determinados. Para 

tanto essa análise permeia a tomada de decisão individual. Como as pessoas 

tomam decisões e fazem as suas escolhas. Logo, “a tomada de decisão exige a 

escolha de um objetivo em detrimento do outro”, portanto o custo de qualquer bem 

ou serviço relaciona-se com as oportunidades abandonadas (custo de 

oportunidade).78  

Para se efetuar a escolha entre as opções disponíveis, é preciso que 

os indivíduos comparem os custos e os benefícios das possibilidades alternativas 

de ação. Essa análise de custos e dos benefícios, ou seja, daquilo que você abre 

mão para obter em comparação com a satisfação da aquisição, pressupõe que as 

pessoas são racionais. Os economistas pressupõem que as pessoas são racionais 

                                            
77 MANKIW, N. Gregory. Princípios de Microeconomia. Tradução da 6º ed Norte –Americana por 

Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. São Paulo: Cengage Learning, p. 04. 
Título original: Principles of mircoeconomics. 

78 Custo de oportunidade refere-se a qualquer coisa que se tenha que abrir mão para obter algum 
item. MANKIW, Gregory N. Introdução à economia. São Paulo: Pioneira Thomson, 2005, p.05.  
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e que, portanto, cada indivíduo “faz o melhor para alcançar seus objetivos, 

sistemática e objetivamente, conforme as oportunidades disponíveis”.79  

A pessoa racional, em geral, toma decisões comparando benefícios 

marginais e custos marginais. Uma mudança marginal “é um pequeno ajuste 

incremental em um plano de ação existente”. Essa tomada de decisão marginal é 

que explica o já mencionado paradoxo da água e do diamante. “O desejo de pagar 

por um bem baseia-se no benefício marginal que uma unidade extra deste 

proporcionaria. Esse benefício marginal está relacionado com quantas unidades 

desse bem a pessoa já possui”. A água, embora essencial para a sobrevivência 

humana, ela existe em abundância, portanto o benefício marginal de um copo a 

mais, é pequeno. Já o diamante, em que pese serem desnecessários à 

sobrevivência, são raros, portanto o benefício marginal de uma unidade extra é alto.  

“Um tomador de decisão racional executa uma ação se, e somente se, o benefício 

marginal exceder o custo marginal”. 80 

 Essa tomada de decisão por parte dos indivíduos racionais pode 

sofrer mudanças em função dos incentivos com que os indivíduos se deparam. Isto 

porque as pessoas reagem a incentivos. “Um incentivo é algo que induz uma 

pessoa a agir, tal como a perspectiva de uma punição ou recompensa”. “Os 

incentivos são cruciais para analisar o funcionamento do mercado”. Por exemplo, 

um preço mais alto no mercado proporciona um incentivo para que os compradores 

consumam menos e os vendedores produzam mais.81 

Após a análise de como os agentes econômicos individuais tomam 

decisões, a microeconomia analisa a maneira como esses agentes econômicos 

interagem. Como as pessoas interagem. Para adquirir bens e serviços as pessoas 

                                            
79 MANKIW, N. Gregory. Princípios de Microeconomia. Tradução da 6º ed Norte –Americana por 

Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. São Paulo: Cengage Learning, p. 04. 
Título original: Principles of mircoeconomics. 

80 MANKIW, N. Gregory. Princípios de Microeconomia. Tradução da 6º ed Norte –Americana por 
Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. São Paulo: Cengage Learning, p. 06. 
Título original: Principles of microeconomics. 

81 MANKIW, N. Gregory. Princípios de Microeconomia. Tradução da 6º ed Norte –Americana por 
Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. São Paulo: Cengage Learning, p. 07. 
Título original: Principles of microeconomics. 
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utilizam-se do comércio. O comércio permite que as pessoas se especializem na 

atividade em que são melhores e permite, também, a compra de uma maior 

variedade de bens e serviços a um custo menor. Lembrando sempre que os bens 

são escassos, a melhor maneira de alocação dos recursos escassos são os 

mercados. “Em uma economia de mercado, as decisões são tomadas por milhões 

de empresas e famílias”. As empresas decidem quem contratar e o que produzir. 

As famílias decidem aonde querem trabalhar e onde querem gastar seus 

rendimentos. “Essas empresas e famílias interagem no mercado em que os preços 

e o interesse próprio guiam suas decisões”. É a célebre observação feita por Adam 

Smith, em 1776, em seu livro A riqueza das nações – Uma investigação sobre a 

natureza e as causas da riqueza das nações: “as famílias e empresas, ao 

interagirem em mercados, atuam como se fossem guiadas por uma mão invisível 

que as leva a resultados de mercado desejáveis”.82 

Ocorre que a mão invisível somente poderá conduzir a atividade 

econômica e proporcionar os resultados desejáveis “se o governo garantir o 

cumprimento das regras e mantiver as instituições principais da economia”. Dessa 

maneira, o Estado, via suas instituições, precisa garantir o direito de propriedade, 

“de maneira que os indivíduos tenham condições de possuir e controlar os recursos 

escassos”. Agricultores não cultivarão alimentos se acharem que suas colheitas 

serão roubadas, os restaurantes só funcionarão com a certeza de que os clientes 

pagarão a conta. E assim sempre. 83 

As instituições estatais também devem interferir em casos de falhas 

de mercado. “Utiliza-se a expressão - falha de mercado -  para se referir a uma 

situação em que o mercado, por si só, não consegue produzir uma alocação 

eficiente de recursos”. Uma possível falha de mercado advém de uma 

externalidade. Uma externalidade “é o impacto das ações de uma pessoa sobre o 

bem-estar dos que estão próximos”. Têm-se como exemplo tradicional de uma 

                                            
82 MANKIW, N. Gregory. Princípios de Microeconomia. Tradução da 6º ed Norte –Americana por 

Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. São Paulo: Cengage Learning, p. 07. 
Título original: Principles of microeconomics. 

83 MANKIW, N. Gregory. Princípios de Microeconomia. Tradução da 6º ed Norte –Americana por 
Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. São Paulo: Cengage Learning, p. 11. 
Título original: Principles of economics. 
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externalidade a poluição. Outro fator que pode dar causa a uma falha de mercado 

é o poder de mercado84 mediante, por exemplo, um monopólio. 85 Além dessas 

possibilidades, as instituições estatais podem, a depender da filosofia política, 

intervir para garantir uma distribuição mais igualitária do bem-estar econômico.86 

Seriam, objetivamente tratando, essas as premissas 

microeconômicas, as quais podem ser resumidas nos seguintes princípios:87  

• A concepção dos indivíduos como agentes racionais; 

• A tomada de decisão exige a comparação entre os custos e os 
benefícios de possibilidades alternativas de ação; 

• As pessoas reagem a incentivos; 

• Os mercados constituem a maneira mais eficiente de alocação 
dos recursos escassos; 

• As instituições estatais podem melhorar os resultados dos 
mercados. 

Logo, na microeconomia os agentes econômicos são racionais e 

sopesam os custos e os benefícios dentre as alternativas possíveis, antes da 

tomada de decisão, seja qual for a natureza da decisão. Essa ponderação e escolha 

são efetuados segundo as preferências pessoais dos agentes e das informações 

que eles possuem no dado momento, recaindo sobre a alternativa que lhe traga 

maior bem-estar (utilidade). Caso seja alterado algum fator em sua estrutura de 

incentivos, sua decisão poderá ser outra, vez que os indivíduos respondem a 

incentivos. É um exame que considera as possibilidades do que irá acontecer no 

                                            
84 “Poder de mercado é a capacidade que um único agente econômico (ou um pequeno grupo de 

agentes) tem de influenciar de forma significativa os preços do mercado”. MANKIW, N. Gregory. 
Princípios de Microeconomia. Tradução da 6º ed Norte –Americana por Allan Vidigal Hastings; 
Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. São Paulo: Cengage Learning, p. 13. Título original: Principles 
of economics. 

85 MANKIW, N. Gregory. Princípios de Microeconomia. Tradução da 6º ed Norte –Americana por 
Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. São Paulo: Cengage Learning, p. 12. 
Título original: Principles of economics. 

86 MANKIW, N. Gregory. Princípios de Microeconomia. Tradução da 6º ed Norte –Americana por 
Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. São Paulo: Cengage Learning, p. 13. 
Título original: Principles of economics. 

87 MANKIW, N. Gregory. Princípios de Microeconomia. Tradução da 6º ed Norte –Americana por 
Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. São Paulo: Cengage Learning. Título 
original: Principles of economics. 
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futuro. Como será a tomada de decisão em resposta aos incentivos dados e a 

probabilidade de que eles mudem de conduta caso essas regras sejam alteradas. 

A análise microeconômica é fundamental para o exame da tomada de 

decisão individual e de que maneira os incentivos podem alterar o comportamento 

humano.  

1.1.3  A Análise Macroeconômica 

Enquanto a teoria microeconômica observa o comportamento 

individual dos agentes econômicos, a análise macroeconômica enfoca a economia 

nacional ou global como um todo, partindo do estudo de agregados econômicos, 

como a renda, o consumo, o crescimento económico, o desemprego, a inflação, as 

finanças públicas. “Os macroeconomistas estudam as determinações dessas 

variáveis, as razões de suas mudanças no tempo, e de que maneira elas interagem 

entre si”.88 

Para Mankiw, os macroeconomistas “são cientistas que procuram 

explicar o funcionamento da economia como um todo. Reúnem dados sobre renda, 

preços, desemprego e outras variáveis, procurando formular teorias gerais que 

ajudem a explicar esses fatores”.89 

A macroeconomia parte de conceitos econômicos agregados; a renda 

nacional e seus componentes, o consumo, o investimento, as despesas do 

governo, as importações e as exportações, assim como a poupança, os salários e 

as taxas de juros são agregados, ou seja, são conceitos que levam em conta a 

somatória de todos eles: do produto de todos os produtores, do consumo de todos 

os consumidores, dos investimentos de todos os investidores, e assim por diante.90 

                                            
88 MANKIW, Gregory N. Macroeconomia. 3ªed. Rio de Janeiro: LTC Editora. Tradução: Maria José 

Cyhlar Monteiro, 1998, p.04. Título original: Macroeconomics. 
89 MANKIW, Gregory N. Macroeconomia. 3ªed. Rio de Janeiro: LTC Editora. Tradução: Maria José 

Cyhlar Monteiro, 1998 p.04. Título original: Macroeconomics. 
90 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. A crise financeira global e depois: um novo capitalismo? Novos 

estudos – CEBRAP, n.86, São Paulo Mar. 2010. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002010000100003 > Acesso 29. 
Ago. 2017. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002010000100003


 86 

Micro e Macroeconomia estão relacionadas na medida em que a 

microeconomia é composta de unidades individuais e as unidades individuais 

precisam agir no contexto da macroeconomia”.91 Como elucida Mankiw, “as 

mudanças na economia resultam das decisões de milhões de pessoas, é 

impossível entender os desdobramentos macroeconômico sem considerar as 

decisões microeconômicas a elas associadas”.92 

A despeito da ligação entre os ramos, cada um tem seu próprio campo 

de atuação e objetos de análise. 

Enquanto as premissas microeconômicas nos permitem analisar o 

comportamento dos indivíduos dentro e fora do mercado, os fatores 

macroeconômicos afetam direta e significativamente a vida de todos nós, sem 

exceção. Isto porque dentre eles estão o aumento da renda média dos 

consumidores, a estimativa da inflação, o nível do desemprego e as medidas 

econômicas tendentes a melhorar as condições econômicas e aumentar a oferta 

de empregos, a taxa de câmbio, a influência da política fiscal sobre a poupança 

nacional, o crescimento econômico dentre vários outros.93 

Para efeitos da análise macroeconômica utilizam-se dois horizontes 

temporais: o de curto prazo, para a análise de ciclos económicos e políticas de 

estabilização; e o de longo prazo, para a análise de determinantes como o 

crescimento econômico. 

A análise macroeconômica é que pode responder porque o Brasil 

detém uma das maiores taxas de juros do mundo ou porque nossa inflação é tão 

alta enquanto outros possuem preços estáveis.  

                                            
91 FORSTATER, Mathew. O Pequeno Livro das Grandes Ideias: Economia. Tradução Silvio F. 

Antunha. São Paulo: Ciranda Cultura, 2009, p.55. 
92 MANKIW, N. Gregory. Princípios de Microeconomia. Tradução da 6º ed Norte –Americana por 

Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. São Paulo: Cengage Learning, p. 28. 
Título original: Principles of economics. 

93 MANKIW, Gregory N. Macroeconomia. 3ªed. Rio de Janeiro: LTC Editora. Tradução: Maria José 
Cyhlar Monteiro, 1998 ps.04 e 09. Título original: Macroeconomics. 
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Esse ramo da teoria econômica, conforme já demonstrado no aporte 

histórico, detém uma variedade de modelos e que se baseiam em pressupostos 

distintos. Seu objeto de estudo é amplamente variado, mas, basicamente, parte das 

seguintes premissas:94 

• O padrão de vida de um país depende de sua capacidade de 
produzir bens e serviços; (macroeconomia clássica). 

Quase todas as variações de padrão de vida entre países podem ser 

explicadas pelas diferenças de produtividade entre eles, ou seja, “a quantidade de 

bens e serviços produzidos por unidade de insumo de mão de obra”. A taxa de 

crescimento da produtividade de um país está diretamente ligada à taxa de 

crescimento de sua renda média.95 

• Os preços sobem quando o governo emite muita moeda. 

O aumento do nível geral de preços da economia é que se denomina 

inflação. Uma das suas principais causas é a emissão excessiva de moeda pelo 

governo. Isto porque uma grande injeção monetário desvaloriza a moeda.  A 

inflação impõe um pesado ônus econômico, prejudicando sobremaneira a 

sociedade, de maneira que a manutenção da mesma em níveis baixos constitui, 

normalmente, o principal objetivo dos formuladores de políticas econômicas no 

mundo inteiro.96  

• A sociedade enfrenta um tradeoff de curto prazo entre inflação e 
desemprego. 

Primeiramente cumpre esclarecer que um tradeoff, segundo Mankiw, 

“define uma situação de escolha conflitante à exemplo de uma determinada ação 
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econômica que visa à resolução de certo problema e que acaba por acarretar, 

inevitavelmente, outros”.97 

Enquanto, conforme abordado logo acima, no longo prazo uma 

grande injeção monetária tende a elevar o nível dos preços dada a desvalorização 

da moeda; no curto prazo os possíveis efeitos são outros: 

Nos explica Mankiw, que o aumento da quantidade de moeda na 

economia estimula o nível geral de consumo e, portanto, a demanda por bens e 

serviços. Esse aumento da demanda pode, com o tempo, levar as empresas a 

elevar os preços, porém, nesse ínterim, esse aumento também incentiva as 

empresas a contratar mais mão de obra e aumentar a quantidade de bens e 

serviços produzidos. Uma maior contratação reduz o desemprego. Essa linha de 

raciocínio leva a um amplo tradeoff final na economia: um tradeoff de curto prazo 

entre a inflação e o desemprego.98 

Essas breves noções acerca da microeconomia e da macroeconomia 

constituem o pórtico do estudo da Análise Econômica do Direito e da maneira como 

a ciência econômica oferece instrumental metodológico orientador e elucidativo dos 

fenômenos jurídicos. 

O estudo do comportamento humano, dentro e fora dos mercados, a 

noção dos incentivos, do cenário de escassez de recursos em contrapartida às 

necessidades ilimitadas dos indivíduos, são perspectivas microeconômicas 

adotadas pela AED. Tanto é que Posner conceitua a economia como: 

[...] la ciencia de la elección racional en un mundo – nuestro mundo 
– donde los recursos son limitados en relación con las necesidades 
humanas. La tarea de la economía, así definida, consiste en la 
exploración de las implicaciones de suponer que el hombre procura 
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en forma racional aumentar al máximo sus fines en la vida, sus 
satisfacciones: lo que llamaremos su “interés propio.99 

Ao passo que o arsenal metodológico macroeconômico tem 

condições de trazer grande auxílio na análise dos fenômenos jurídicos e 

prospectivas das consequências de segunda ordem oriundas de leis e decisões 

judiciais, as quais geram significativos impactos macroeconômicos.  

Especificamente no presente estudo, a compreensão da 

macroeconomia é importante para se aferir os reflexos que as Decisões Judiciais 

acarretam no cenário econômico macro, como o mercado de crédito e no nível de 

investimentos no país.  

Passaremos, a seguir, a demonstrar de que maneira as ciências 

econômica e jurídica interagem e se aperfeiçoam, o que consubstanciou no 

movimento Law and Economics. 

1.2 DIREITO E ECONOMIA 

 A interseção entre disciplinas, embora salutares, sempre gera 

intensos debates, críticas e muita resistência. Com o Direito e a Economia não é 

diferente, embora essa interação entre os ramos não seja novidade, muito menos 

atual. Alguns dos maiores destaques do pensamento econômicos como Adam 

Smith, Karl Marx e John Maynard Keynes, tinham por escopo a defesa do maior ou 

menor grau de interferência da coação jurídica estatal nas relações econômicas.  

Ainda nos dias de hoje e, nomeadamente entre o meio jurídico, a 

ausência de compreensão da ciência econômica, bem como da maneira que essa 

interação dar-se-á, gera relutância e pouca aceitação. 

Dentre os que optaram pelas letras jurídicas, cuja razão se volta para 

a busca da justiça, o critério “eficiência” está fora do escopo para a atribuição de 

direitos100. Assim como as concepções de “maximização”, “alocação de recursos”, 
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“custos de transação”, “incentivos”, “externalidades” e “escassez”. Na linguagem 

econômica a “eficiência” passa ao largo do sentido normalmente empregado no 

meio jurídico.  

O mesmo se diga da concepção de justiça, que por tratar-se de um 

conceito indeterminável, é caracterizado como não-científico. Dado a pretensão da 

economia em equiparar-se às ciências exatas, a indeterminabilidade do conceito 

de justiça não se enquadra na lógica econômica.101  “Enquanto a crítica econômica 

se dá pelo custo, a crítica jurídica se dá pela legalidade”102. Enquanto a eficiência 

na alocação de recursos constitui a pedra de toque da ciência econômica, o Direito 

aspira à justiça. Enquanto o Direito visa reparar o status quo, a Economia se foca 

em proposições para o futuro.103 

Há, em um primeiro momento, um fosso que separa uma ciência 

preocupada com o comportamento racional e outra que persegue a justiça a fim de 

regular todos os aspectos da conduta humana, de maneira a se afirmar que “juristas 

e economistas, vivem, pois, em mundos distintos e falam diferentes línguas”.104   

                                            
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, referido princípio recebe as 
mais diversas conceituações manipuladas pela conotação ideológica de cada doutrinador, os quais, 
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em: 06 abr. 2017. 
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revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/download/412/317 > acesso em 15 set 2017. 
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Em que pese a diversidade da óptica econômica e jurídica, é certo 

que a interdisciplinaridade é essencial para “a explicação, análise e detecção da 

fenomenologia social”. 

“A economia faz parte de uma ordem social regulada segundo 

concomitante ordenação jurídica”.105 Estuda a tomada de decisões, o 

comportamento humano, a formação de preços e uma alocação eficiente de 

recursos, tudo em um contexto submetido à regulação exterior de conduta.  Logo o 

Direito constitui uma variável que influencia determinantemente na economia. 

As normas jurídicas são tidas pelo pensamento econômico como um 

conjunto de incentivos aos quais respondem os agentes econômicos. Ao passo que 

o arsenal metodológico econômico tem condições de trazer grande auxílio na 

análise dos fenômenos sociais e prospectivas das consequências de segunda 

ordem oriundas de leis e decisões judiciais, as quais geram significativos impactos 

macroeconômicos, o que será oportunamente aprofundado no presente estudo.   

Um princípio elementar da economia reconhece a máxima de que 

“Nada é de graça”. Toda e qualquer tomada de decisão exige que para se optar 

por algo, abre-se mão de outra coisa. É o que se conceitua como tradeoff. Toda 

situação em que há um conflito de escolha, onde a resolução de um problema 

acarreta outro, onde a escolha de determinado bem exige que se abra mão de outro 

bem. 106 

Essa máxima econômica aplica-se a todas as áreas do cotidiano dos 

indivíduos onde a tomada de decisão impende um conflito de escolha. Sempre que 
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há uma tomada de decisão, essa não é de graça, terá que ser escolhido um objetivo 

em detrimento de outro.107 

Bem exemplificativo na sociedade moderna é o tradeoff entre um meio 

ambiente preservado e um alto nível de renda. As exigências de preservação 

ambiental acabam por aumentar o custo da atividade produtiva e, 

consequentemente, o valor dos produtos. Com produtos mais caros a empresa 

perde competitividade e vende menos, obtendo menor lucro, remunerando pior os 

seus funcionários. Em que pese as exigências ambientais promovam um meio 

ambiente mais limpo e preservado, elas provocam a redução da renda de 

proprietários, trabalhadores e clientes das empresas às quais são feitas exigências 

às leis ambientais.108 

Outro tradeoff enfrentado constantemente pelo Estado e suas 

instituições é entre eficiência e igualdade. Enquanto a eficiência “é a propriedade 

que a sociedade tem de obter o máximo possível a partir de seus recursos 

escassos”, a igualdade exige uma distribuição uniforme desses recursos, entre 

todos os membros da sociedade.109  

O Estado, ao formular políticas públicas enfrenta esse tradeoff. 

Políticas públicas que objetivam uma distribuição mais uniforme dos recursos 

econômicos, como por exemplo a instituição de seguro-desemprego, o 

recolhimento de imposto proporcional à renda, em que pese proporcionem mais 

igualdade, reduzem a eficiência. A redistribuição de renda dos ricos para os pobres 
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acaba por reduzir a recompensa pelo trabalho árduo. Assim as pessoas são 

estimuladas a trabalhar menos, produzindo menos bens e serviços.110 

Conforme sintetiza Mankiw, a eficiência se refere ao tamanho do bolo, 

enquanto a igualdade se refere a divisão do bolo em partes iguais. Quando o Estado 

tenta cortar o bolo em fatias mais iguais, em nome da igualdade, o bolo diminui de 

tamanho, se torna ineficiente.111  

O reconhecimento de que as pessoas enfrentam tradeoffs não nos diz 

quais decisões as pessoas deveriam tomar. A sociedade não deve deixar de exigir 

a proteção do meio ambiente só porque as exigências ambientais reduzem o 

padrão de vida; nem os pobres devem ser relegados porque as políticas de redução 

da desigualdade social acarretam desincentivo ao trabalho. Mas é importante e 

salutar o reconhecimento da existência de tradeoff em cada tomada de decisão, a 

ciência de que nada é de graça e de quais as opções que estão disponíveis. 

Somente essa compreensão possibilita a tomada de boas decisões.112 

Visões como essa normalmente não são incorporadas pela 

comunidade jurídica em geral. 

Uma decisão judicial, ao adjudicar determinado valor em detrimento 

de outro, no mais das vezes olvida, quando não ignora, que referido valor decorre 

“de escala quantitativa verificável em mercado”113; portanto, inserto no problema 

econômico da escassez. Não é de graça.  
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Também é frequentemente ignorado/olvidado pela comunidade 

jurídica que toda e qualquer decisão judicial gera consequências diretas, facilmente 

perceptíveis e normalmente pretendidas, mas também produz consequências 

agregadas para a sociedade, num segundo momento, como um plausível efeito de 

segunda ordem. 

A economia ensina que os recursos são escassos, logo eles são 

inferiores às vontades e necessidades humanas. Ao mesmo tempo os indivíduos 

tendem a maximizar seus interesses, suas satisfações e necessidades, portanto 

agem em interesse próprio. Sendo os recursos escassos e as necessidades 

humanas infinitas, aonde cada indivíduo age em interesse próprio, os recursos 

devem ser alocados de uma maneira eficiente, ou seja, a sociedade deve obter o 

máximo possível a partir de seus recursos escassos.  

Ocorre que mesmo fora dos mercados essas premissas são 

aplicadas. O Direito não pode ignorar a verdade da escassez de recursos. É um 

imperativo de sobrevivência. 

A teoria econômica, ao ampliar o campo de visão dos operadores do 

Direito e trazer uma nova forma de analisar o problema jurídica, demonstra os 

tradesoff a serem enfrentados em cada tomada de decisão, permitindo uma decisão 

mais racional e consciente na escolha dos interesses a serem protegidos ou, ainda, 

na adjudicação de valores em detrimento de outros. 

 Da mesma maneira, a análise econômica sobre a forma como se dá 

a tomada de decisão individual e como os incentivos podem alterar o 

comportamento humano, são premissas que devem ser avaliadas em políticas 

públicas, leis e decisões judiciais.  Ainda que não caracterizem a totalidade dos 

comportamentos, vez que a racionalidade muitas vezes é limitada, ela traça um 

padrão geral, hábil a servir de base. 

O mesmo vale para a premissa econômica da externalidade. 

Conforme já aludido, uma externalidade surge quando “uma ação provoca um 
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impacto no bem-estar de um terceiro que não participa dessa ação, sem pagar nem 

receber nenhuma compensação por esse impacto”.114 

Caso esse impacto seja adverso teremos uma externalidade negativa. 

Em sendo benéfico, teremos uma externalidade positiva.  

O Poder Judiciário, quando da tomada de decisões, não pode 

desconsiderar os efeitos externos de seu comportamento, que cada decisão judicial 

gera externalidades, sob pena de incorrer em uma tomada de decisão míope, à 

revelia de suas consequências de segunda ordem e daquilo que é concretamente 

possível. 

Além disso, levando em conta o princípio econômico de que as 

pessoas reagem a incentivos, ao detectar as possíveis externalidades a serem 

geradas com suas decisões e pela política judicial adotada, o Judiciário tem a 

possibilidade de “internalizar a externalidade”, isso é, alterar os incentivos dados 

para que “as pessoas considerem os efeitos externos de suas ações”.115 

O estudo e aprofundamento do Direito centrou-se na produção, 

aplicação, hermenêutica e interpretação das normas jurídicas. As consequências 

das normas e decisões judiciais foram relegadas e deixadas para a economia. A 

visão multidisciplinar entre as duas ciências exige que essa preocupação e análise 

dos efeitos de normas e decisões judiciais, seja integrada ao objeto do Direito. 

Por exemplo, em uma ação de despejo por falta de pagamento do 

contrato de aluguel, uma decisão judicial que desconsidera a lei e o contrato e 

mantém o locatário na posse do imóvel com base na dignidade da pessoa humana, 

deve ter em vista que as consequências dessa decisão não se esgotam com ela. 

Reiteradas decisões nesse sentido terão provável impacto no aumento do valor dos 
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aluguéis, uma vez que o Judiciário aumentou o risco e a incerteza na recuperação 

do crédito e do bem. Isso deverá ser embutido no valor do aluguel. 

Temos um aqui um tradeoff entre a quebra contratual com vistas a 

proteção da moradia e o provável aumento do valor dos alugueis em geral. Ocorre 

que um aumento no valor dos alugueis reduzirá o acesso à moradia. 

Portanto, uma decisão judicial que tentava proteger, a todo custo, o 

acesso à moradia, em detrimento do pacta sunt servanda, pode acabar por 

prejudicá-lo ainda mais. Isto porque não foi capaz de ampliar sua visão para além 

das consequências inter partes de sua decisão, para as externalidades.  

Uma visão integrada entre Direito e Economia permite a ampliação do 

horizonte da tomada de decisão sob um paradigma consequencialista, o qual, em 

inúmeros casos, é salutar para a própria dogmática jurídica e os valores aos quais 

pretende proteger. 

Também os custos de transação devem ser levados em conta na 

tomada de decisão judicial. A noção dos custos de transação é essencial para a 

compreensão do funcionamento do sistema econômico e das dificuldades por ele 

enfrentadas. Eles correspondem aos “custos que as partes incorrem no processo 

de efetivação de uma negociação”, 116 são os custos totais associados a uma 

transação. Uma atividade econômica não possui somente os custos de produção 

de um bem ou serviço, mas também custos de transação para negociar e garantir 

o cumprimento de um contrato. 

Os custos de transação já são majorados com a simples utilização do 

Poder Judiciário, para a qual há a necessidade de contratação de patrono, 

pagamento de custas processuais, mais a passagem do tempo que levará para se 

chegar à resolução do conflito. Ao aliarmos ainda a problemática da incerteza 

quanto ao conteúdo da decisão judicial, essa, ao aumentar o risco, se reflete 

também nos custos da transação. Ou seja, a existência de um processo judicial 
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custoso, moroso e incerto quanto a seus resultados, majora sobremaneira os 

custos de transação, o que provocará, consequentemente, o aumento do preço dos 

produtos e serviços. 

É aplicável, aqui, o princípio econômico que diz que as instituições 
estatais (no caso o Poder Judiciário) podem melhorar os resultados dos 
mercados, garantindo o direito de propriedade e o cumprimento das regras. Na 

Economia, os direitos de propriedade são perfeitamente definidos e seguros, a fim 

de permitir o comércio e a realocação dos bens. É através dos contratos que as 

realocações dos direitos de propriedade são efetuadas. São eles que definem os 

termos da troca, as condições de uso e a divisão dos resultados. A eficiência dos 

contratos está diretamente vinculada à existência de mecanismos institucionais 

legais, que garantam o cumprimento dos contratos.117 Ditos mecanismos, ao 

garantir o cumprimento dos contratos, diminuem o risco e, portanto, os custos de 

transação. 

 Conforme assevera Mueller, em um mundo de custos de transação 

positivos, toda a sorte de interferências na alocação dos direitos de propriedade 

acaba por afetar a sua definição.118  

Em que pese essa visão econômica ser amplamente relegada entre 

os operadores do Direito, principalmente entre os tomadores de decisões judiciais, 

é inescondível que o bom funcionamento do Poder Judiciário é crucial para a 

obtenção de resultados econômicos positivos. Cabe ao Judiciário assegurar dois 

requisitos essenciais em uma economia de mercado: a segurança no que tange os 

direitos de propriedade e o adequado cumprimento dos contratos.   

A partir dos estudos de Coase foi que se desenvolveu essa noção da 

importância das instituições para o desenvolvimento econômico e de que maneira 

                                            
117 MUELLER, Bernardo. Direitos de propriedade na nova economia das instituições e em direito & 

economia. In: ZYLBERSZTAJN, Decio; SZTAJN, Raquel. Direito &Economia. Análise Econômica 
do Direito e das Organizações. Rio de Janeiro: Campus, 2005, p. 91. 

118 MUELLER, Bernardo. Direitos de propriedade na nova economia das instituições e em direito & 
economia. In: ZYLBERSZTAJN, Decio; SZTAJN, Raquel. Direito &Economia. Análise Econômica 
do Direito e das Organizações. Rio de Janeiro: Campus, 2005, p. 91. 
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o Poder Judiciário pode impactar nos custos de transação através da delimitação 

do direito de propriedade. 

O direito de propriedade entendido como “o conjunto de direitos 

(bundle of rights) sobre um recurso que o proprietário está livre para exercer e cujo 

exercício é assegurado contra a interferência de outros agentes”.119  

A certeza quanto aos direitos de propriedade garante a proteção ao 

retorno dos investimentos. Enquanto o regular cumprimento dos contratos estimula 

a realização de transações econômicas, reduzindo os custos de transação. 

Além da segurança no que tange os direitos de propriedade e o 

adequado cumprimento dos contratos, uma maior estabilidade e previsibilidade nas 

decisões judiciais também refletem sobremaneira na redução dos custos de 

transação. Elas reduzem a incerteza e transmitem a necessária confiança ao 

ambiente econômico. 

Em suma, essas breves linhas gerais demonstram que é incontestável 

e extremamente salutar que as ciências do Direito e da Economia se aproximem 

“para a explicação, análise e detecção da fenomenologia social”120 

 O arsenal econômico descortina uma perspectiva inovadora, hábil a 

reciclar a visão legal imperante; possibilita uma nova abordagem, premente e 

essencial, de análise dos fenômenos jurídicos, “seja normativa, quando da 

elaboração da norma e uso funcional do Direito, seja positivista, na verificação real 

do fenômeno social e prospecção de futuras possibilidades fenomenológicas”. 121  

                                            
119 MUELLER, Bernardo. Direitos de propriedade na nova economia das instituições e em direito & 

economia. In: ZYLBERSZTAJN, Decio; SZTAJN, Raquel. Direito &Economia. Análise Econômica 
do Direito e das Organizações. Rio de Janeiro: Campus, 2005, p. 93-94 

120 GONÇALVES, Everton das Neves; STELZER, Joana. Eficiência e Direito: pecado ou virtude. Uma 
incursão pela análise econômica do Direito. Revista Jurídica UNICURITIBA. Disponível em:  < 
revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/download/412/317 > acesso em 15 set 2017. 

121 GONÇALVES, Everton das Neves; STELZER, Joana. O Direito e a Ciência Econômica: a 
possibilidade interdisciplinar na contemporânea Teoria Geral do Direito. Disponível em:  < 
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/25380-25382-1-PB.pdf > acesso em 14 set 
2017. 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/25380-25382-1-PB.pdf
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“A Teoria Econômica não fornece um conjunto de conclusões 

assentadas imediatamente aplicáveis à política. Ela é um método ao invés de uma 

doutrina, um aparato da mente, uma técnica de raciocínio, que auxilia seu possuidor 

a chegar a conclusões corretas”.122 Dessa maneira, a metodologia econômica 

possibilita uma escolha, uma tomada de decisão mais consciente e racional, a 

todos os operadores do Direito, de maneira a optar por um emprego mais eficiente 

dos recursos escassos. Possibilita uma prospecção do horizonte futuro a ser 

esperado, a depender da decisão tomada. 

Longe de radicalismos e da busca de ideais inatingíveis de perfeição 

é certo que o Direito não pode mais portar-se como uma “ciência pura”, absoluta, 

adotando a míope visão de completude. Difícil não se insurgir contra o senso 

comum teórico dos operadores jurídicos que, em meio a ideais subjetivos e distintos 

de justiça, perdem-se em seus “fetiches ideológicos”, dando respostas “à margem 

do concretamente possível”, “ao casuísmo das arbitrariedades” e alienadas de suas 

consequências de segunda ordem.123 

A interdisciplinaridade entre Direito e Economia, duas ciências 

aparentemente tão distintas e conflitantes, tem muito a contribuir com o 

aprimoramento de leis, políticas públicas e decisões judiciais. 

Abre-se um novo horizonte de pensamento e interpretação que traz 

consigo a economia, pesquisas empíricas e estatísticas, a ponderação de custos e 

benefícios, com vistas ao aprimoramento do Direito. Não há falar em posicionar a 

justiça a serviço da economia, muito menos em vilipêndio aos valores justos e 

morais. Há, sim, uma forma de aproximar a justiça da realidade concreta, 

econômica e social, dando amplitude à uma visão até então míope, de maneira que 

o Direito possa responder de modo mais eficiente às necessidades da sociedade.  

                                            
122 Keynes, John Mayard apud GICO Jr., Ivo Teixeira. Metodologia e Epistemologia da Análise 

Econômica do Direito. Economic Analysis of Law Review. Brasília, v.1, n.1, 2010, p. 7-32. 
Disponível em: < http://portalrevistas.ucb.br/index.php/EALR/article/viewArticle/1460 > Acesso em 
05. Mai. 2017. 

123 GONÇALVES, Everton das Neves; STELZER, Joana. O Direito e a Ciência Econômica: a 
possibilidade interdisciplinar na contemporânea Teoria Geral do Direito. Disponível em:  < 
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/25380-25382-1-PB.pdf > acesso em 14 set 
2017. 

http://portalrevistas.ucb.br/index.php/EALR/article/viewArticle/1460
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/25380-25382-1-PB.pdf
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Conforme alude Gico Júnior, os conceitos sobre o que é justo e injusto 

e o que é certo ou errado, constituem valores, sendo, portanto, subjetivos. De 

maneira que não se pode aferir, com certeza, o que seja justo, mas “em um mundo 

onde os recursos são escassos e as necessidades humanas potencialmente 

ilimitadas, não existe nada mais injusto do que o desperdício”.124  

Esse movimento que promove a interação entre as duas ciências não 

se originou nem se restringe à Análise Econômica do Direito, doravante tratada 

simplesmente como AED. A consolidação da AED é que advém de uma longa e 

antiga tradição de estudos em discutir a interferência do Estado, através do Direito 

(entendido como um produto e instrumento do Estado) na Economia, em que pese 

essas discussões estivessem, anteriormente, atreladas à economia política.   

A sequência do presente estudo possibilita descortinar as origens do 

movimento, seus precursores, para posteriormente adentrar nas suas premissas e 

abordagens. 

1.3  OS PRIMÓRDIOS DO MOVIMENTO 

Foi com o desenvolvimento do movimento Direito e Economia que os 

economistas passaram a estudar e preocupar-se com os impactos do Direito na 

economia. Esse tipo de interpretação inaugura a análise econômica em detrimento 

da economia política, propondo, dessa maneira, a utilização de pressupostos 

básicos da economia para analisar o meio jurídico.  

Há um certo consenso em atribuir as raízes do movimento Direito e 

Economia a publicação, pelo economista britânico Ronald Harry Coase, Prêmio de 

Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel de 1991, do artigo The Problem 

of Social Cost.125  

                                            
124 GICO Jr., Ivo Teixeira. Metodologia e Epistemologia da Análise Econômica do Direito. 

Economic Analysis of Law Review. Brasília, v.1, n.1, 2010, p. 7-32. Disponível em: < 
http://portalrevistas.ucb.br/index.php/EALR/article/viewArticle/1460 > Acesso em 05. Mai. 2017. 

125 Há uma corrente que atribui o início do movimento quando do surgimento da economia como uma 
disciplina autônoma, a partir da publicação da principal obra de Adam Smith, “An Inquiry into the 
Nature and Causes of the Wealth of Nations”, em 1776. Smith, ao constatar as conspirações 
existentes para restringir o comércio, elaborou um estudo acerca “dos efeitos econômicos da 

http://portalrevistas.ucb.br/index.php/EALR/article/viewArticle/1460
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O Journal of Law and Economics publicou, em 1960, como seu artigo 

principal, em seu terceiro caderno, o que viria a ser o artigo de revista jurídica mais 

citado de todos os tempos.  A posterior publicação do livro The Firm, the Market, 

and the Law126, o qual, nada mas foi, que a união do seus principais estudos, tornou 

possível a compreensão da microeconomia e do funcionamento das instituições e 

dos processos jurídicos graças a abordagem de Coase sobre a natureza da firma 

e sobre os custos de transação.127  

Foi dessa obra de Coase que se extraiu a abordagem do que ficou 

conhecido, posteriormente, como Teorema de Coase128, bem como a conceituação 

                                            
legislação mercantilista e à análise econômica das leis que regulam os mercados explícitos”, 
“criando uma legislação antimonopólica que propiciou um copo muito sofisticado de economia do 
Direito” In: ROEMER, Andrés. Introdución al análisis económico del derecho. Traducción de 
José Luiz Pérez Hernández. 1ºed. Fondo de Cultura Económica: México, 1994, p. 6. 

126 A Firma, o Mercado e o Direito. 
127 FERREIRA, Antônio Carlos; FERREIRA, Patrícia C. Alves. Ronald Coase: um economista voltado 

para o Direito (Estudo introdutório para a edição brasileira de A firma, o mercado e o Direito). In:  A 
firma, o mercado e o Direito. Tradução: Heloisa Gonçalves Barbosa, Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2016, p. XXVIII. 

128 O Teorema de Coase foi enunciado por George Stigler, a partir do estudo de Coase, sendo 
expresso da seguinte forma: “se os agentes econômicos privados puderem negociar sem custo a 
alocação de recursos, poderão resolver por si sós o problema das externalidades”, o que significa 
dizer que: uma transação privada normalmente produzirá um resultado eficiente para uma 
externalidade se os custos de transação forem iguais a zero e os direitos de propriedade claramente 
delimitados (independentemente para qual das partes), a fim de tornar possível uma negociação 
sem custos. 

Para Coase, as externalidades oriundas de determinada atividade econômica não devem, 
necessariamente, serem absorvidas por quem as produziu, mas por aquele que as suporte com 
menor custo.  A solução não se encontra em simplesmente penalizar ou paralisar aquele que causou 
o dano, mas avaliar o que gera maior custo: se impedir ou permitir o dano. A opção por uma solução 
eficiente é aquela que avalia o custo efetivo total compreendido pela análise e ponderação entre os 
custos envolvidos no funcionamento de um determinado arranjo social e os custos de se alterá-lo, 
ou seja, os custos de transação.  

Por exemplo: suponha que Dick tenha um cachorro chamado Spot que late muito e incomoda a vizinha 
Jane, ou seja, produz uma externalidade negativa. Dick deve ser forçado a se livrar do seu cachorro 
ou Jane deve ficar às noites sem dormir por causa dos latidos dele? De acordo com o Teorema de 
Coase o mercado chegará a uma solução eficiente por si só. Jane poderá oferecer um valor para 
que Dick se desfaça do cachorro. Dick aceitará o valor ofertado por Jane se esse for maior que o 
seu benefício de continuar com o cachorro. Suponhamos que Dick considere um benefício de 500 
reais para manter o cachorro, enquanto Jane arque com o custo de 800 reais por causa do barulho.  
Nesse caso, acaso Jane oferta 600 reais à Dick ele aceitará alegremente. As duas partes estarão 
em melhor situação que antes e o resultado eficiente será atingido. 

É possível que Jane não esteja disposta a ofertar nenhum preço que Dick queira aceitar. Portanto 
Dick ficaria com o cachorro. Dados os custos e benefícios, o resultado, contudo, é eficiente. 

Até aqui admite-se que Dick tenha, por lei, direito a ficar com um cachorro que late, ou seja, ela tem 
o direito de ficar com o cachorro a menos que Jane lhe pague o suficiente para convencê-lo a 
desfazer-se do animal voluntariamente. E se Jane tivesse assegurado por lei o direito à paz e à 
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inovadora de externalidades e custos de transação que lhe renderam o Prêmio 

Nobel de Economia (1991) e que, para além da Economia, se estendem ao Direito 

bem como outras ciências sociais. 

As noções de custos de transação e externalidades são essenciais 

para a compreensão do funcionamento do sistema econômico e das dificuldades 

por ele enfrentadas.  

Para Coase as partes sempre chegarão a uma barganha/transação 

eficiente se os custos de transação forem iguais a zero,129 visto que aqueles 

diretamente envolvidos sabem melhor sopesar os custos e os benefícios da 

controvérsia que os afetam. No entanto, de maneira implícita, esse teorema 

pressupõe que, caso os custos de transação sejam elevados, a intervenção judicial 

será necessária a fim de minimizar os custos de transação entre as partes, bem 

como atribuir e delimitar os direitos de propriedade, condição primordial de uma 

utilização eficiente dos recursos.130 

                                            
tranquilidade? De acordo com o teorema de Coase a distribuição inicial dos direitos não afeta a 
capacidade que o mercado tem de atingir uma negociação eficiente. Sendo assim, se o direito 
estivesse ao lado de Jane, isso seria vantajoso para ela, mas não mudaria o resultado. Bastaria 
Dick pagar uma quantia que Jane aceitasse para que ele pudesse ficar com o cachorro. 

No entanto, embora a distribuição inicial dos direitos não impeça uma composição eficiente, ela não 
é irrelevante. Ela determina a distribuição do bem-estar econômico. É o que determina quem paga 
a quem no final da negociação. COASE, Ronald. H. A Firma, O Mercado e o Direito. 1 ed. 
Tradução: Heloisa Gonçalves Barbosa. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2016, p.27. Título 
original: The Firm, the Market, and the Law; MANKIW, N. Gregory. Princípios de Microeconomia. 
Tradução da 6º ed Norte –Americana por Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. 
São Paulo: Cengage Learning, p. 197-198. Título original: Principles of microeconomics. 

129 Custos de transação iguais a zero pressupõe uma situação de informação perfeita e acessível sem 
custo para as partes; um direito de propriedade completo e bem definido, que não permita 
expropriações por terceiros e corresponda a toda extensão do bem; racionalidade perfeita ou 
substantiva; concorrência perfeita. KLEIN, Vinícius. O Teorema de Cose. In: RIBEIRO, Márcia Carla 
Pereira; KLEIN, Vinícius. (Coord). O que é Análise Econômica do Direito: uma introdução. 
KLEIN, Vinícius. O Teorema de Cose. In: RIBEIRO, Márcia Carla Pereira; KLEIN, Vinícius.(Coord). 
O que é Análise Econômica do Direito: uma introdução.. 2 ed. Belo Horizonte: Editora Fórum, 
2016, p. 68. 

130 “Uma vez que se levam em conta os custos de realização de transações de mercado, é claro que 
essa realocação dos direitos só ocorrerá se o aumento do valor da produção como consequência 
do rearranjo for maior do que os custos incorridos para implementá-lo. Quando tal aumento for 
menor do que os custos, a concessão de uma ordem judicial (ou o conhecimento de que seria 
concedida), ou a obrigação de pagar pelos danos, pode ter como resultado o encerramento de uma 
atividade (ou podem impedir que seja iniciada) que seria empreendida se as transações de mercado 
ocorressem sem custo. Nessas condições, a delimitação inicial de direitos tem sim efeitos sobre a 
eficiência com que o sistema econômico opera. Um determinado arranjo de direitos pode propiciar 
um valor de produção maior do que qualquer outro. Mas, a menos que este seja o arranjo de direitos 



 103 

Para Posner, a análise de Coase atribui duas tarefas ao Direito: a de 

concebê-lo como um método hábil a promover uma eficiente alocação dos 

recursos, minimizando os custos de transação ao definir claramente os direitos de 

propriedade e atribuí-los àqueles que os valorizam mais. Dessa maneira diminuir-

se-ia a necessidade de se recorrer a custosos contratos com o intuito de modificar 

a alocação inicial do direito. Já em casos de custos de transação proibitivos, o 

Direito deve tentar reproduzir a distribuição de riquezas que teria acontecido se o 

cenário fosse de custos de transação zero, por ser a alocação considerada 

eficiente.131 

Há variadas vertentes do movimento Direito e Economia, várias delas 

com independência das bases lançadas por Coase. Mas a ele, inegavelmente, 

pode ser atribuído as sólidas e profundas raízes da junção entre as áreas do Direito 

e da Economia. 

A despeito de Coase não ter desenvolvido seus principais trabalhos 

no ambiente da Universidade de Chicago (A natureza da firma e O problema do 

custo social), foi no seio desse prestigioso centro de estudos econômicos do 

mundo, que o movimento se consolidou, ganhou autonomia como um campo de 

estudo e notoriedade.  

Juntamente com a aproximação de outros próceres do Law and 

Economics, como Calabresi, Manne, Becker e Posner, foi que tomou corpo esse 

movimento oriundo da confluência dos meios jurídico e econômico. 

Guido Calabresi,132 embora não estivesse ligado à Escola de 

Chicago, publicou, em 1961, um artigo tratando sobre riscos e responsabilidade 

                                            
estabelecido pelo sistema jurídico, os custos para atingir os mesmos resultados através da alteração 
e combinação de direitos por meio do mercado podem ser tão elevados que este arranjo ótimo dos 
direitos, bem como o maior valor de produção que ele traria, pode nunca ser alcançado”. COASE, 
Ronald. H. A Firma, O Mercado e o Direito. 1 ed. Tradução: Heloisa Gonçalves Barbosa. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2016, p.115. 

131 POSNER, Richard, A. El Movimento del Análisis Económico del Derecho: desde Benthan 
hasta Becker. Disponível em: < https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5110297.pdf > acesso 
em 18. Abr. 2017. 

132 Jurista norte-americano, foi diretor da Harvard Law School, instituição da qual é professor emérito. 
Exerceu a magistratura federal nos Estados Unidos, indicado pelo democrata Bill Clinton. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5110297.pdf
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civil, Some thoughts on Risk Distribution and the law of Torts, o qual, conjuntamente 

com outros publicados posteriormente sobre a mesma temática, culminaram com a 

publicação, em 1970, do livro The Cost of Accidents: A Legal and Economic 

Análisis, configurando o marco de reflexão do que ficou denominado Análise 

Econômica de acidentes e responsabilidade civil.133 A análise exposta por 

Calabresi inaugurou, de maneira agora explícita, a Análise Econômica em questões 

jurídicas, apresentando uma visão nova da AED, fora da abordagem usual no 

direito da concorrência, demonstrando “a importância da análise dos impactos 

econômicos da alocação de recursos para a regulação da responsabilidade civil, 

seja em âmbito legislativo ou judicial”134. 

Henry G. Mane135 organizou, a partir de 1971, sucessivos seminários 

de treinamentos intensivos de economia para os operadores do direito, a fim de 

aprimorar a compreensão das premissas econômicas no meio jurídico. Os 

Economics Institutes for Law Professors são considerados relevantes marcos de 

fundação da AED. 

Gary Stanley Becker136 foi o responsável por estender a utilização da 

AED a uma vasta gama de outras áreas que não essencialmente econômicas, 

como o direito penal e direito de família.   

No âmbito do direito penal, Becker publicou, em 1968 o artigo Crime 

and Punishment: An Economic Approach137, no qual alude à uma visão 

completamente inédita, formulando o que se tornou a teoria econômica do delito. 

Com base nessa teoria ele pretendeu prever o comportamento criminoso e, a partir 

daí, estabelecer uma meta para a lei criminal. Partindo da premissa que o criminoso 

                                            
133 MARÍA GONZÁLEZ, José; CASTRO SOTOS, Cristina. Las Normas Jurídicas como Incentivos. 

Unas Breves notas sobre el Análisis Económico del Derecho.  Disponível em: < 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/kinesis/economia.htm > Acesso em 20. Mar. 2017. 

134 SZTAJN, Rachel. Law and Economics. In: ZYLBERSZTAJN, Decio; SZTAJN, Rachel (Org.). 
Direito & Economia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. p. 02. 

135 Jurista norte-americano, ex-aluno da Harvard Law School, foi professor da Faculdade de Direito 
da Universidade George Mason. 

136 Economista norte-americano, docente nas Universidades de Columbia e de Chicago, prêmio Nobel 
de Economia em 1992. 

137 Crime e Castigo: uma abordagem económica 
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sopesa o benefício de cometer um delito com o custo do castigo estabelecido pela 

legislação penal, Becker formulou uma teoria que buscou comparar os custos que 

o delito proporciona à sociedade com os custos da repressão e prevenção, a fim 

de traçar uma teoria que minimizasse ambos. Ele demonstrou, dessa maneira, a 

possibilidade de utilizar-se de premissas econômicas a fim de se estabelecer 

políticas públicas de direito penal com vistas à redução dos custos sociais gerados 

pelo crime em uma sociedade138. Posner considera a publicação deste artigo de 

Becker como o lançamento da pedra fundamental da Análise Econômica do Direito, 

ao demonstrar que não há campo do Direito, que interpretado sob a lógica 

econômica, não apresente resultados salutares.139 

No que concerne ao âmbito do direito de família, Becker publicou, em 

1981, A Treatise on the Family140, obra capital da Análise Econômica do Direito de 

Família. Nesse livro, resultado da compilação de vários estudos seus, ele trata 

sobre uma série de instituições familiares à luz da microeconomia, a exemplo do 

casamento, divórcio, adoção. Ele demonstrou o aspecto econômico de questões 

como: o porquê de as mulheres, tradicionalmente, especializarem-se em cuidar 

casa e dos filhos; o grau de estabilidade dos contratos de casamento; a 

discriminação contra as mulheres ou a redução taxa de natalidade em alguns 

países, onde procurou encontrar uma explicação econômica para leis que 

incentivam a produção de filhos.141  

 Richard Allen Posner, jurista e magistrado norte-americano, 

professor sênior da Faculdade de Direito da Universidade de Chicago, foi nomeado, 

em 1981, para o cargo de juiz do Tribunal de Apelação do Sétimo Circuito. É uma 

das personalidades mais proeminentes e polêmica da Análise Econômica do 

Direito. Frequentemente envolvido em discussões controversas como aborto, 

adoção e casamento homoafetivo, utilizando sempre de premissas econômicas 

                                            
138 MARÍA GONZÁLEZ, José; CASTRO SOTOS, Cristina. Las Normas Jurídicas como Incentivos. 

Unas Breves notas sobre el Análisis Económico del Derecho.  Disponível em: < 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/kinesis/economia.htm > Acesso em 20. Mar. 2017. 

139 POSNER, Richard. A Fronteira da Teoria do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2011, p. 06. 
140  Tratado sobre a família. 
141 MARÍA GONZÁLEZ, José; CASTRO SOTOS, Cristina. Las Normas Jurídicas como Incentivos. 

Unas Breves notas sobre el Análisis Económico del Derecho.  Disponível em: < 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/kinesis/economia.htm > Acesso em 20. Mar. 2017. 
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para explicar temas polêmicos e ante o emprego de expressões e argumentos que 

causam impacto aos que não estão familiarizados com expressões econômicas, 

nem com dada visão em questões como tais. É um dos líderes e fundadores da 

AED, além de responsável pelo desenvolvimento dessa como disciplina autônoma.  

Com a publicação de seu manual Economic Analysis of Law, em 1973, 

ele lança as bases do movimento e demonstra a vastíssima gama de áreas legais 

passíveis de serem analisadas sob a óptica econômica. O livro traz um estudo 

sistemático abrangendo uma extensa área do sistema jurídico ante a perspectiva 

da AED. Pela primeira vez um trabalho tem o condão de reunir uma gama tão 

variada de áreas do Direito onde se é passível a aplicação da teoria econômica. 

Desde as tradicionais como propriedade, contratos e responsabilidade civil até 

legislação fiscal, processo judicial, direito de família e a Constituição. 

 Posner atribui as origens do movimento a algum momento entre 1958 

e 1973, sendo que a primeira data se refere à primeira publicação do Journal of 

Law and Economics e a segunda, ao lançamento de sua obra Economic Analysis 

of Law. “Antes del lanzamiento del Journal of Law and Economics, no puede decirse 

que existía el movimento del análisis económico del derecho; después de la 

publicación de mi libro, su existencia no puede negarse, aunque algunos la 

deploren”142 Os matizes filosóficos são tidos como inspirados em Jeremy Bentham, 

em sua análise utilitária, de caráter essencialmente econômica. 

A despeito dos intensos debates entre Posner e Coase, que se 

tornaram públicos por meio de artigos publicados em revistas especializadas, ele 

reconhece a publicação dos trabalhos de Coase e Calabresi como os primeiros a 

trazerem uma teoria sobre a Análise Econômica do Direito comum. Também a 

publicação de Becker, cuja análise do crime remonta e aprimora a efetuada por 

                                            
142 POSNER, Richard, A. El Movimento del Análisis Económico del Derecho: desde Benthan 

hasta Becker. Disponível em: < https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5110297.pdf > acesso 
em 18. Abr. 2017. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5110297.pdf
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Bentham, como a responsável pela ampliação da AED às demais gamas do 

Direito.143 

Richard Posner, considerado pelo The Journal of Legal Studies, como 

o jurista mais citado do século XX144, vem juntar-se a esse elenco de estudioso, 

cujos trabalhos constituem os pilares fundantes desse movimento que constitui a 

essência da Universidade de Chicago e impera como uma das principais escolas 

jurídicas da segunda metade do século passado. 

A Análise Econômica do Direito foi cunhada por Richard Posner, 

quando do lançamento de seu Economic Analysis of Law, em 1973, e está ligada 

aos seguidores da estrutura teórica adotada pelo mesmo. Enquanto o movimento 

Direito e Economia é mais antigo e abarca diversas correntes teóricas, sendo a 

AED uma delas. Há, contudo, uma variedade de outras escolas, como a Nova 

Escola Institucional (Property Rights), a Public Choice, a Critical Legal Studies e a 

de New Haven. Logo, não se trata a Law and Economics de um movimento coeso, 

ramificando-se em variadas escolas, cada qual com suas orientações. O 

denominador comum entre elas é que todas adotam uma óptica econômica nas 

questões que antes eram exclusivamente jurídicas.145 

 
  

                                            
143 POSNER, Richard, A. El Movimento del Análisis Económico del Derecho: desde Benthan 

hasta Becker. Disponível em: < https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5110297.pdf > acesso 
em 18. Abr. 2017. 

144 The Journal of Legal Studies, Vol. 29, Num S1, January 2000 (Volume Supplement). Disponível 
em: < http://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.1086/468080 > acesso em 15. Abr.2017 

145 ROSA, Alexandre Morais da; LINHARES, José Manuel Aroso. Diálogo com a Law & Economics. 
2 ed. rev. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 59. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5110297.pdf
http://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.1086/468080
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Capítulo 2  

A ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO COMO PROPOSTA 

2.1 ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO 

A partir das pontuações históricas traçadas anteriormente foi que 

cresceu e consolidou-se “o campo mais interdisciplinar dos estudos jurídicos”146 – 

A Análise Econômica do Direito. 

 Diretamente das Universidades de Chicago e de Yale, a AED se 

expandiu para os Estados Unidos. Por lá, o movimento deu origem a uma disciplina 

que é ministrada nas principais faculdades de Direito desde os anos 1970/80. A sua 

influência na cultura jurídica norte-americana pode ser aferida no fato de que, já na 

década de 1980, três destacados membros da Suprema Corte Americana, Antonin 

Scalia, Robert Bork e Douglas Ginsburg, proclamavam-se partidários do 

movimento.147 Até mesmo os críticos do movimento, como Anthony T. Kronman, 

decano da Faculdade de Direito de Yale, reconhecem a AED como “uma força 

enorme e vigorosa no pensamento legal americano que seguirá sendo a escola 

jurisprudencial mais influente do país”.148 

Como movimento, a AED se desenvolveu a partir das concepções do 

realismo jurídico, de que os estudiosos do direito deveriam ocupar-se da lei tal 

como funciona na prática, fazendo uso das ciências sociais, das quais a economia 

faz parte, sendo, portanto, uma ferramenta de auxílio aos operadores do direito. 

                                            
146 POSNER, Richard, A. El Movimento del Análisis Económico del Derecho: desde Benthan 

hasta Becker. Disponível em: < https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5110297.pdf > acesso 
em 18. Abr. 2017. 

147 DONOHUE III, John J. . “Law and economics: the road not token”. Law & Society Review, v. 22, 
n. 5, 1988, p. 904. apud SALAMA, Bruno Meyerhof. O que é Direito e Economia? Disponível em: 
<http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=bruno_meyerhof_salama>.  
Acesso em: 17 set. 2015 

148 POSNER, Richard, A. El Movimento del Análisis Económico del Derecho: desde Benthan 
hasta Becker. Disponível em: < https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5110297.pdf > acesso 
em 18. Abr. 2017. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5110297.pdf
http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=bruno_meyerhof_salama
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5110297.pdf
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“Sobre essa base e partindo de seu modesto início na década de 1960, o 

movimento da AED cobrou força como tendência intelectual”.149 

Esse movimento metodológico busca “aplicar os modelos e teorias da 

Ciência Econômica para a interpretação e aplicação do Direito”.150 

Posner atribui como fontes inspiradoras da AED, as obras de Jeremy 

Bentham e de Gary Becker.151  

Partindo da assertiva que o Direito não é nem pode ser uma ciência 

autocentrada, a AED promove o necessário diálogo entre as ciências econômica e 

jurídica, reformulando a ciência jurídica ao incorporar o arsenal teórico e empírico 

econômico, a fim de aperfeiçoar à produção, aplicação e aferir as possíveis 

consequências das normas jurídicas e decisões judiciais. 

Pode-se resumir a AED como a aplicação da teoria econômica e de 

métodos econométricos152 para a análise da formação, da estrutura e dos impactos 

                                            
149 ROEMER, Andrés. Introdución al análisis económico del derecho. Traducción de José Luiz 

Pérez Hernández. 1ºed. Fondo de Cultura Económica: México, 1994, p. 10. 
150 ROSA, Alexandre Morais da; LINHARES, José Manuel Aroso. Diálogo com a Law & Economics. 

2 ed. rev. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 59. 
151 Posner atribui como fontes inspiradoras da AED, a obra de Jeremy Bentham, pertencente a uma 

geração posterior a Smith, cujos estudos abordaram “a economia da regulação jurídica de atividades 
no mercado”. Benhtam efetuou uma análise econômica das leis que regulam o comportamento de 
atividades no mercado, tais como delitos, acidentes, responsabilidade civil, matrimônio, 
contaminação e processos jurídicos e políticos, entre outras atividades no mercado. Foi um dos 
pioneiros a apresentar os indivíduos como maximizadores racionais de seus próprios interesses e 
a ampliar essa percepção, antes restrita a economia, a todos os campos da atividade humana, com 
destaque ao campo da sanção penal.  Uma vez que ele tomava os indivíduos por maximizadores 
racionais, elas assim se comportam no que diz respeito a decisão de cometer um crime. Dessa 
maneira, o controle penal deveria centrar-se em “estabelecer um conjunto de preços pelo delito, 
manipulando as duas variáveis que determinam o custo do castigo para o delinquente (potencial): a 
severidade do castigo e a probabilidade de que este se aplicará”. 

Os sucessores imediatos de Bentham, em econômia, não compartilharam de sua ampla visão do 
alcance do modelo econômico. No entanto, isso não significa que sua teoria do castigo não tenha 
tido grande influência, mas mais sobre advogados e criminalistas do que entre os economistas. [...] 

“Posteriormente à essas publicações, poucos trabalhos adicionais foram produzidos acerca da 
regulação jurídica do comportamento de atividades no mercado, até 1968 com o Trabalho de Becker 
acerca da economia do crime e castigo”. In: ROEMER, Andrés. Introdución al análisis económico 
del derecho. Traducción de José Luiz Pérez Hernández. 1ºed. Fondo de Cultura Económica: 
México, 1994, p. 6-9. 

152 A experiência tem mostrado que cada um destes três pontos de vista, o da estatística, o da teoria 
econômica e da matemática, representam uma condição necessária, mas insuficiente para uma 
compreensão real das relações quantitativas na vida econômica moderna. A unificação das três é o 
que resulta poderoso, e esta unificação é o que constitui a econometria. In: ROEMER, Andrés. 
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de questões jurídicas como a lei, políticas públicas e as instituições legais153, a fim 

de prover uma eficiente alocação dos recursos escassos e proporcionar o bem-

estar. 

Para Mercuro, a finalidade da Análise Econômica do Direito é definir 

quais as “variáveis instrumentais, as questões e processos, que são fundamentais 

para o funcionamento das instituições jurídicas que gozam de importância 

econômica”.154 

A despeito de a comunidade jurídica, em geral, crer que a economia 

é o estudo da inflação, do desemprego, do câmbio, dos ciclos econômicos e demais 

aspectos macroeconômicos, os quais reputam distante do sistema legal, seu 

campo de análise é extremamente vasto155, o que torna igualmente variado os 

campos de aplicação da análise econômica ao Direito. Ela pode ser aplicada às 

mais variadas áreas do Direito, desde as áreas eminentemente econômicas, como 

o direito da concorrência, como também para áreas cujo enfoque econômico era, 

até então, completamente ausente, a exemplo do direito de família e do direito 

penal. 

Posner toma a ciência do Direito como pré-científica e desprovida de 

objetividade e pragmaticidade, fatores que podem ser superados mediante o auxílio 

de premissas econômicas quando da formulação e interpretação de fenômenos 

jurídicos. Para tanto, ele apoiou-se em alguns fundamentos econômicos que serão 

a seguir elucidados 

 

                                            
Introdución al análisis económico del derecho. Traducción de José Luiz Pérez Hernández. 1ºed. 
Fondo de Cultura Económica: México, 1994, p. 23. 

153 ROEMER, Andrés. Introdución al análisis económico del derecho. Traducción de José Luiz 
Pérez Hernández. 1ºed. Fondo de Cultura Económica: México, 1994, p. 5. 

154 MERCURO, Nicholas. Derecho y Economia. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1991, p. 13. 
155 POSNER, Richard A. El análisis económico del Derecho. Tradução de Eduardo L. Suárez. 2º 

ed. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 2007, p. 25. Título original: Economic analysis of law. 
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2.2 FUNDAMENTOS ECONÔMICOS DA ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO 

2.2.1  A Teoria da Escolha Racional 

A premissa da racionalidade deriva, conforme já delineado, da teoria 

econômica neoclássica. A teoria da escolha racional almeja a compreensão do 

comportamento coletivo, a qual requer que, primeiramente, se compreenda a 

dinâmica do comportamento individual. Assim, partindo do indivíduo singular para 

entender o coletivo156 (considerando a interação entre eles e não a conduta isolada 

de cada um), essa teoria assume que cada indivíduo age de maneira racional. Diz-

se racional no sentido de que eles atuam de maneira a aumentar ao máximo suas 

satisfações, de acordo com as informações que eles possuem no dado momento, 

recaindo sua escolha sobre a alternativa que lhe traga maior bem-estar. Portanto, 

o homem age em interesse próprio.  

Posner adverte que “essa maximização racional não deve ser 

confundida com um cálculo consciente. A economia não é uma teoria da 

consciência. O comportamento é racional quando se conforma ao modelo de 

escolha racional, qualquer que seja o estado mental de quem escolhe”.157 Ou seja, 

à essa racionalidade, expressa nas preferências pessoas de cada indivíduo, não é 

feito nenhum juízo de valor acerca do teor de cada preferência específica, nem das 

motivações pessoais. Analisa-se somente a existência de preferências como um 

simples dado, vez que “a teoria econômica é uma teoria sobre os meios 

empregados pelas pessoas para alcançarem seus fins (comportamentos) e não 

sobre os fins que elas buscam (motivação) ”.158  

Também é importante considerar que a racionalidade, ligada às 

escolhas pessoais de cada indivíduo em interesse próprio, não depreende que os 

indivíduos sejam egoístas e gananciosos, não se preocupando com o bem-estar de 

outros. “A felicidade (ou miséria) de outra pessoa podem fazer parte de nossas 

                                            
156  Essa metodologia de análise é o que se convencionou chamar de “individualismo metodológico”. 
157 POSNER, Richard A. El análisis económico del Derecho. Tradução de Eduardo L. Suárez. 2º 

ed. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 2007, p. 26. Título original: Economic analysis of law. 
158 GICO JÚNIOR, Ivo T. Metodologia e Epistemologia da Análise Econômica do Direito. 

Disponível em: https://portalrevistas.ucb.br/index.php/EALR/article/view/1460 > acesso em 20 de 
mar. 2017. 

https://portalrevistas.ucb.br/index.php/EALR/article/view/1460
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satisfações”.159 Os pais, por exemplo, quase sempre adotarão posturas que 

beneficiem seus filhos. “Nessa linha, por exemplo, são plenamente passíveis de 

análise econômica situações em que o comportamento humano tenha como 

motivação central elementos imateriais ou psicológicos, como prestígio, poder ou 

mesmo altruísmo”.160  

Segundo Posner, é justamente para evitar essas confusões que os 

economistas preferem falar em “utilidade”. Os indivíduos são, portanto, 

maximizadores de utilidade, eles “se esforçam para aumentar racionalmente, ao 

máximo, a utilidade em todas as áreas da vida, não somente em assuntos 

econômicos”.161 

Em suma, os indivíduos, na qualidade de racionais, tendem 

naturalmente a maximizar a utilidade, ou seja, eles fazem “o melhor para alcançar 

seus objetivos, sistemática e objetivamente”162, optando, dentro de um conjunto de 

possibilidades, por aquela que mais lhe assegure bem-estar, mediante associações 

entre as opções disponíveis e os fins que ele almeja.  

A concepção do homem como um ser racional que busca maximizar 

seu interesse próprio implica dizer que os indivíduos respondem a incentivos, 

portanto, a alteração destes incentivos pode refletir na opção feita. 163 

Posner filia-se a corrente da ciência econômica que concebe a 

mesma como a teoria das escolhas racionais – “de como os seres racionais moldam 

seu comportamento em face dos incentivos e restrições com que se defrontam. 

Incentivos e restrições esses que nem sempre possuem uma dimensão monetária”. 

                                            
159 POSNER, Richard A. El análisis económico del Derecho. Tradução de Eduardo L. Suárez. 2º 

ed. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 2007, p. 26. Título original: Economic analysis of law. 
160 GICO JÚNIOR, Ivo T. Metodologia e Epistemologia da Análise Econômica do Direito. 

Disponível em: https://portalrevistas.ucb.br/index.php/EALR/article/view/1460 > acesso em 20 de 
mar. 2017. 

161 POSNER, Richard A. El análisis económico del Derecho. Tradução de Eduardo L. Suárez. 2º 
ed. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 2007, p. 26. Título original: Economic analysis of law. 

162 MANKIW, N. Gregory. Princípios de Microeconomia. Tradução da 6º ed Norte –Americana por 
Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. São Paulo: Cengage Learning, p. 6. 
Título original: Principles of microeconomics. 

163 POSNER, Richard A. El análisis económico del Derecho. Tradução de Eduardo L. Suárez. 2º 
ed. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 2007, p. 26. Título original: Economic analysis of law. 

https://portalrevistas.ucb.br/index.php/EALR/article/view/1460
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Por exemplo o caso de o incentivo ser a vontade de assassinar o cônjuge adúltero 

e a restrição a ameaça de longa pena de reclusão. “O ser racional é aquele que 

pondera a utilidade do crime e a desutilidade da punição”.164 

Portanto, essa análise da conduta pode ser utilizada para analisar os 

efeitos que as leis, políticas públicas e decisões judiciais produzem sobre os 

indivíduos, vez que possibilita prognosticar se os indivíduos mudarão seu 

comportamento para evitar os custos da lei e decisões judiciais, bem como aferir o 

sucesso de uma política pública.  A noção do comportamento auto interessado 

regular, inerente ao ser humano, permite a compreensão dos motivos por que as 

pessoas acatam as normas morais e jurídicas da comunidade social. 

Logo, as regras impostas pelas instituições condicionam e alteram o 

comportamento dos atores sociais. A noção de incentivos impende que tanto leis, 

como políticas públicas e decisões judiciais precisam ser analisadas como 

incentivos para os indivíduos. 

Roemer elucida que esse princípio lança luz sobre importantes lições 

no campo das políticas públicas. Por exemplo: há um sistema de regulação dos 

oceanos cujo propósito é criar incentivos para evitar a sobre-exploração dos 

recursos pesqueiros.  

Para logra-lo foram estabelecidas temporadas de veda em que está 

proibido apoderar-se dos recursos marítimos. Esta regulação naturalmente falhou 

porque não toma em conta que durante os meses do ano em que os pescadores 

podem extrair recursos do mar, realizam um esforço adicional, utilizando mais 

barcos e redes com maior capacidade, a fim de pescarem a mesma quantidade 

que pescariam se não existisse a temporada de veda. A lição é clara: o resultado 

gerado por uma regulação frequentemente vai mais além de sua intenção”.   

A compreensão tanto dos incentivos primários como dos secundários 

da lei, bem como de sua interação em cada situação concreta, é fundamental para 

                                            
164 POSNER, Richard A. A economia da justiça, Tradução: Evandro Ferreira e Silva. São Paulo: 

WMF Martins Fontes, 2010, p. XII. 
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o uso eficiente do direito e para a realização de políticas públicas que logrem os 

objetivos esperados”.165 

Foi a premissa econômica neoclássica da racionalidade, portanto, a 

análise do comportamento humano, que permitiu que a AED se alastrasse para 

uma gama tão variada de áreas do Direito. Também é a premissa do 

comportamento racional o maior motivo de controvérsias e refutações, quer da 

teoria neoclássica, quer da análise econômica do direito, conforme será exposto 

adiante. 

2.2.2  A Eficiência 

Para Posner, a função primordial dos juristas seria a de garantir uma 

eficiente alocação de direitos/recursos. A economia emprega distintas noções de 

eficiência, como a optimalidade de Pareto e a eficiência de Kaldor-Hicks. A 

maximização da riqueza é uma noção distinta de eficiência que fora criada por 

Posner, com o fito inicial de vincular tanto o legislador, quando da produção das 

normas, quanto para o juiz e tribunais em seus julgamentos.   

2.2.2.1  A Optimalidade de Pareto  

Vilfredo Pareto foi um cientista político, sociólogo e economista 

italiano. Em seu livro, Manual de Economia Política, ele aduz sua teoria sobre o 

equilíbrio econômico, o Ótimo de Pareto, o qual se refere ao momento de equilíbrio 

onde nenhuma ação pode ser tomada a fim de incrementar a condição dos agentes 

sem prejudicar alguma das partes. Para Pareto uma mudança será eficiente se não 

trouxer perdas para nenhuma das partes. 

Ocorre que acaso o estado de coisas tivesse sua eficiência aferida 

pelo critério paretiano, a maior parte, se não todos, seriam ineficientes. “A maior 

parte das políticas do mundo real produzem ganhadores e perdedores e os critérios 

de Pareto não nos podem ajudar para avaliá-los”. 166 O ótimo de pareto também 

                                            
165 ROEMER, Andrés. Introdución al análisis económico del derecho. Traducción de José Luiz 

Pérez Hernández. 1ºed. Fondo de Cultura Económica: México, 1994, p. 16-18. 
166 ROEMER, Andrés. Introdución al análisis económico del derecho. Traducción de José Luiz 

Pérez Hernández. 1ºed. Fondo de Cultura Económica: México, 1994, p. 27. 
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não se aplica às decisões judiciais, as quais, no mais das vezes, terão um ganhador 

e um perdedor. O que provoca o aumento do bem-estar de uma parte em 

detrimento da redução no bem-estar da outra. Dentro de referido conceito nenhuma 

decisão judicial seria eficiente. 

Morais da Rosa pontifica que o ótimo paretiano nada mais é do que 

“uma metáfora ideal de impossível cumprimento prático pois não há a possibilidade 

de coordenar todas as ações, obter-se de todas as informações, realizar-se 

transações de custo zero ou sem externalidades e ainda controlar as decisões dos 

empresários”. 167 

2.2.2.2  A eficiência de Kaldor-Hicks 

Os economistas Nicholas Kaldor e John Hicks definiram um conceito 

aprimorado da eficiência de Pareto – o Teorema Kaldor-Hicks ou também 

conhecido como superioridade de Pareto – vez que apenas aprimorou o conceito 

original de Pareto.  

Esse critério admite a possibilidade de uma mudança social ser 

eficiente mesmo que aumente o bem-estar de um agente em prejuízo do bem-estar 

do outro agente, desde que, para tanto, a parte lesada possa ser compensada para 

manter o seu nível de satisfação.  

O modelo de eficiência proposto por Kaldor-Hicks pressupõe que, 

para ser eficiente, o ganho do agente deve ser apto a compensar a redução do 

bem-estar dos perdedores, mesmo que essa compensação não ocorra de fato. 

Para Posner, esse conceito aumenta a utilidade prática do conceito de eficiência 

de Pareto, viabilizando a sua aplicação ao caso concreto.168 

                                            
167 ROSA, Alexandre Morais; AROSO LINHARES, José Manuel. Diálogos com a Law & Economics. 

2ª. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.  
168 O problema está na necessidade de maximizar duas variáveis e na dificuldade de estabelecer 

alguma forma de compensação entre elas. Todavia, refinando o modelo, Kaldor-Hicks chegam à 
proposta de compensações teóricas entre os que se beneficiam e os que são prejudicados. 
Comparando agregados entre as várias opções, escolhe-se aquele que resulte na possibilidade de 
compensação. Ainda uma vez que se refina o esquema reconhecendo haver redes de inter-relações 
nas sociedades e que a utilidade marginal de cada pessoa é decrescente. Este parece ser o melhor 
critério para as escolhas no que diz respeito à distribuição dos benefícios: o de dar mais a quem 
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2.2.3 A Maximização da riqueza 

A maximização da riqueza, foi uma noção de eficiência formulada por 

Posner. Esse conceito foi apresentado pelo autor em 1977, quando da segunda 

edição de seu livro Economic Analysis of Law e sugeria que a eficiência fosse a 

pedra angular para a formulação e interpretação do direito, orientando a decisão 

judicial e conferindo legitimidade ética às mesmas. A obra que representa a adoção 

do autor à maximização da riqueza foi The Economics of Justice (1981). 

O autor conceitua a maximização da riqueza como a política de se 

procurar maximizar o valor agregado de todos os bens e serviços, sejam eles 

comercializados em mercados formais (bens e serviços econômicos usuais), sejam 

bens e serviços não comercializáveis em ditos mercados, tais como a vida, a 

liberdade, a dor, a família (bens e serviços não econômicos).169 

A noção de riqueza, para Posner, está atrelada ao conceito de valor 

econômico trazido por Alfred Marshall, qual seja, a determinação do valor pelo 

ponto de equilíbrio entre procura e oferta.  Dessa maneira, o valor é determinado 

pela quantia que um indivíduo está disposto a pagar para a obtenção de um dado 

bem ou serviço; ou, se o indivíduo já detém determinado bem ou serviço, quanto 

exige para desfazer-se dele de maneira voluntária. Assim sendo, a riqueza 

representa “o valor total de todos os bens e serviços, econômicos e não 

econômicos, e esta é maximizada quando todos os bens e serviços, na medida em 

que seja possível, sejam atribuídos a seus usos mais rentáveis”.170 171 Esse valor 

                                            
tem maior utilidade marginal. SZTAJN, Rachel. Law and Economics. In: ZYLBERSZTAJN, Decio; 
SZTAJN, Rachel (Org). Direito & Economia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 76. 

169 POSNER, Richard. Maximización de la Riqueza y Tort Law: Una Investigación Filosófica. 
Disponível em: < www.eumed.net/cursecon/textos/posner-tort.pdf > Acesso em 02. Ago. 2017. 

170 POSNER, Richard. Maximización de la Riqueza y Tort Law: Una Investigación Filosófica. 
Disponível em: < www.eumed.net/cursecon/textos/posner-tort.pdf > Acesso em 02. Ago. 2017. 

171 Esse conceito de valor econômico é mais facilmente compreendido a partir de exemplos. Considere 
uma negociação para a compra e venda de uma coleção de selos entre A e B.48 Suponha que A 
esteja disposto a pagar até $1000 pela coleção de selos de B. Neste caso, sabe-se que coleção 
vale $1000 para A (afinal, A estará indiferente entre ter a coleção de selos ou $1000). Suponha que 
B esteja disposto a vender a coleção de selos por pelo menos $900. Neste caso, sabe-se que a 
coleção vale $900 para B (porque B estará indiferente entre ter a coleção de selos ou $900). Assim, 
se B vender a coleção de selos para A por, digamos, $1000, a riqueza da sociedade aumentará em 
$100 (isto é, o valor econômico total da sociedade será incrementado em $100). 

Vejamos: antes da negociação, A tinha $1000 em dinheiro e B tinha uma coleção de selos que valia 
$900, representando uma riqueza total de $1900. Após a venda dos selos, A tem uma coleção de 

http://www.eumed.net/cursecon/textos/posner-tort.pdf
http://www.eumed.net/cursecon/textos/posner-tort.pdf
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não está atrelado ao valor do bem de mercado e sim ao que o indivíduo está 

disposto a pagar pelo bem ou serviço.172 

Em suma, para maximizar a riqueza far-se-ia necessário 

[...] primero, una asignación inicial de derechos individuales (a la 
vida, a la libertad y al trabajo) a sus titulares naturales; segundo, 
mercados libres que permitan reasignar periódicamente esos 
derechos a otros usos; tercero, normas legales que simulen las 
operaciones del mercado en aquellos casos en que el costo de las 
transacciones de mercado sea prohibitivo; cuarto, un sistema de 
recursos legales para impedir y corregir la violación de los 
derechos; y quinto, un sistema de moral personal (las “virtudes 
protestantes”) que sirva para reducir el costo de las transacciones 
de mercado”.173 

A hipótese de Posner é a de que as regras e decisões judiciais tendem 

a eficiência e devem promover incentivos com vistas à uma maior eficiência 

econômica, medida em padrões monetários – a maximização da riqueza. Para 

tanto, os institutos jurídicos precisariam promover o fortalecimento das transações 

de mercado através dos contratos, atuando de maneira a permitir que o sistema 

econômico se encontre em um ambiente similar, ou ao menos mais próximo, dos 

resultados que um mercado sob concorrência perfeita lhe proporcionaria.  

                                            
selos que vale $1000 para si, e B tem $1000, e isso quer dizer que o valor total após a venda é de 
$2000. Ou seja: com a venda desta coleção de selos, a riqueza da sociedade foi maximizada em 
$100 [...] independentemente dos efeitos sobre o PIB. Este ponto tampouco é trivial, mas é 
importante: embora os conceitos andem próximos e estejam geralmente correlacionados, a noção 
de maximização de riqueza é diferente da noção de maximização do PIB ou de crescimento 
econômico. SALAMA, Bruno Meyerhof. A História do Declínio e Queda do Eficientismo na Obra 
de Richard Posner. 2012. Disponível em: < http://works.bepress.com/bruno_meyerhof_salama/35 
> Acesso em: 17 mar. 2017. 

172 Posner oferece o seguinte exemplo: “la demanda de aire y agua limpios, y por lo consiguiente los 
contornos de la doctrina de la molestia pueden variar según si la pregunta es formulada como si la 
víctima de la contaminación estaría dispuesta a “vender” su “derecho” a estar libre de polución por 
un precio que el contaminador estaría dispuesto a pagar, o como si la víctima ofreciera “comprar” el 
derecho a aire o agua limpios al contaminador a un precio que este último estaría dispuesto a 
aceptar. La demanda es una función de ingreso y riqueza, como también del precio. Un indigente 
puede que no sea capaz de pagar nada por estar libre de contaminación, mientras que una persona 
acaudalada puede que exija un precio astronómico para renunciar a su derecho (si es que éste sea 
su derecho) al aire y agua limpios”. POSNER, Richard. Maximización de la Riqueza y Tort Law: 
Una Investigación Filosófica. Disponível em: < www.eumed.net/cursecon/textos/posner-tort.pdf > 
Acesso em 02. Ago. 2017. 
173 POSNER, Richard. Utilitarismo, Economía y Teoría Del Derecho. Estudios Publicos, nº 69, 

1998, p. 237. Disponível em: < www.lcuc.cl/documentos.../(10)EstudiosPublicosN69,1998.pdf > 
Acesso em 02. Ago. 2017. 

http://www.eumed.net/cursecon/textos/posner-tort.pdf
http://www.lcuc.cl/documentos.../(10)EstudiosPublicosN69,1998.pdf
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Dadas condições proporcionariam uma maior eficiência econômica 

traduzida em uma maximização da riqueza de toda a sociedade. Dessa maneira, 

as regras e interpretações do Direito que promovem a maximização da riqueza 

seriam justas, enquanto as demais seriam injustas, alçando a eficiência e o cálculo 

de custos e benefícios ao patamar de critério ético do Direito.174 

                                            
 174 Para a construção de dito critério ético Posner inspirou-se em excertos que considerava mais 

coerentes do utilitarismo benthamiano e da moral kantiana, formulando, assim, a maximização da 
riqueza como um critério alternativo de eficiência, a servir de “horizonte justificatório” e, ao mesmo 
tempo, imune às críticas direcionadas ao utilitarismo, ao constituir uma base mais sólida que esse 
último para formular uma teoria normativa do Direito.   

Do utilitarismo benthamiano foi retirado o consequencialismo. Visão, segundo a qual, “as propriedades 
normativas de uma conduta dependem fundamentalmente de suas consequências. Isso quer dizer 
que a moralidade de um ato há de ser determinada em função de suas consequências”174. Outra 
noção extraída de Bentham diz respeito a ideia da racionalidade (microeconômica neoclássica) 
aplicada a todas as atividades humanas. Disso impende que os indivíduos maximizam seu bem-
estar em todas as suas atividades, desde a prática de crimes às relações familiares e políticas. A 
análise mais conhecida de Bentham deu-se na esfera criminal e foi, posteriormente, aprimorada por 
Gary Becker (já mencionado alhures), segundo a qual, a decisão de cometer um crime seria racional 
da mesma maneira que o indivíduo se comporta quando da compra e venda de determinado bem 
ou serviço em mercado. Por isso deveria ser estabelecido um alto preço, correspondente a 
severidade da pena aliada à alta probabilidade de aplicação, a fim de induzir os indivíduos a não o 
praticar. 

Além dessa utilização seletiva da filosofia utilitarista, o mesmo foi feito com a filosofia moral kantiana, 
a qual oferece uma visão oposta ao consequencialismo ao atribuir o sentido de justiça à conduta e 
não às consequências. Posner utilizou-se das noções Kantiana de autonomia e de mudanças pela 
via consensual para sustentar, sobre bases filosóficas, seu conceito de maximização de riqueza, ou 
seja, “ele parte da crença de que os sistemas que promovem o exercício da liberdade e a autonomia 
são preferíveis aos que as limitam”. Posner sustenta então que “o princípio do consenso é a base 
eticamente atrativa para usar a maximização da riqueza como uma regra de decisão”. Ele ampara 
essa ideia mediante a formulação de um preceito de compensação ex ante. As noções de 
consentimento e de compensação ex ante são igualadas ao assinalar que “os indivíduos concordam 
com a maximização da riqueza como critério para estabelecer as decisões judiciais, sempre que 
exista uma possibilidade suficiente de que o indivíduo se beneficiará a longo prazo com ditas regras, 
ainda que possa haver perdedores quando da aplicação de uma regra em particular”. Isso constitui 
o critério de eficiência de Kaldor-Hicks. Posner só acrescenta que o aumento do valor seja suficiente 
para que os perdedores sejam totalmente compensados. SALAMA, Bruno Meyerhof. A História do 
Declínio e Queda do Eficientismo na Obra de Richard Posner. 2012. Disponível em: < 
http://works.bepress.com/bruno_meyerhof_salama/35 > Acesso em: 17 mar. 2017; ROEMER, 
Andrés. Introdución al análisis económico del derecho. Traducción de José Luiz Pérez 
Hernández. 1ºed. Fondo de Cultura Económica: México, 1994, p. 36; POSNER, Richard. 
Utilitarismo, Economía y Teoría Del Derecho. Estudios Publicos, nº 69, 1998, p. 237. Disponível 
em: < www.lcuc.cl/documentos.../(10)EstudiosPublicosN69,1998.pdf > Acesso em 02. Ago. 2017.  

http://works.bepress.com/bruno_meyerhof_salama/35
http://www.lcuc.cl/documentos.../(10)EstudiosPublicosN69,1998.pdf
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Segundo Salama175, o critério de maximização da riqueza, proposto 

para ser o parâmetro ético para a tomada de decisão judicial e produção de leis e 

políticas públicas, possui as seguintes ideias centrais:  

a) A de que todas as preferências podem ser traduzidas em termos 
monetários;  

b) A de que cada indivíduo é capaz de avaliar as consequências 
monetárias de suas interações econômicas;  

c) As preferências relevantes são aquelas registradas em mercado. 

 

Posner conceituou a maximização da riqueza como a doutrina que 

usa a análise de custo e benefícios para orientar a decisão judicial e aduz que a 

pedra de toque dessa visão é que os custos e benefícios sejam sempre 

considerados, inclusive os não pecuniários; “e que sejam pecuniarizados – apenas 

para possibilitar uma comparação entre eles traduzindo-os numa unidade comum, 

o dinheiro”.176  

Sob essa óptica, no caso de um acidente de trânsito, por exemplo, 

pode resultar em nenhuma perda financeira para a vítima. No entanto a dor e 

sofrimento suportados em virtude do trauma e das lesões ou deformidades 

ocasionadas pelo sinistro, esses produzem um custo real. O mesmo raciocínio vale 

para o condutor do veículo que, ao conduzi-lo em alta velocidade, obteve algum 

benefício, ainda que seja apenas chegar com antecedência em determinado 

compromisso.  

Esses custos e benefícios devem ser aferidos, sopesados e 

pecuniarizados. “Os economistas dispõem de técnicas para pecuniarizar os custos 

e benefícios não pecuniários”. Por isso a Análise Econômica do Direito recomenda 

a utilização de ditas técnicas, sempre que possível, a fim de possibilitar uma análise 

de custo-benefício das condutas regulamentadas pelas leis. Dessa forma, segundo 

                                            
175 SALAMA, Bruno Meyerhof. A História do Declínio e Queda do Eficientismo na Obra de Richard 

Posner. 2012. Disponível em: < http://works.bepress.com/bruno_meyerhof_salama/35 > Acesso 
em: 17 mar. 2017. 

176 POSNER, Richard A. A economia da justiça, Tradução: Evandro Ferreira e Silva. São Paulo: 
WMF Martins Fontes, 2010, p. XIV. 

http://works.bepress.com/bruno_meyerhof_salama/35
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Posner, é recomendado que os juízes, ao tomarem decisões, exerçam sua 

discricionariedade para tomar, após uma análise de custo-benefício, decisões 

eficientes, ou seja, decisões que evitem o desperdício social.  

No caso do acidente, uma decisão que “penalize a não tomada de 

precaução cujo custo se justificaria; mas que não penalize a recusa a tomar 

precaução cujo custo não se justifique”. 177 

A despeito de alegar que jamais sustentou que a maximização da 

riqueza pudesse resolver todos os assuntos de política social ou sequer de 

responsabilidade civil; nem que a riqueza, no sentido em que a utiliza, possa ser 

considerada como um valor intrínseco, instrumental ou último, como é o caso da 

felicidade, do prazer ou da prosperidade humana em várias outras filosofias; Posner 

foi exaustivamente atacado. Ele empreendeu esforços, por vários anos, na defesa 

de seu critério eficientista. Algumas das críticas mais enfáticas vieram de Ronald 

Dworkin em seu artigo, Is Wealth a Value? publicado no Journal of Legal Studies 

em 1980.178 179 

Ante a impossibilidade de fornecer respostas coerentes à todas as 

críticas lançadas, em 1990, com a publicação de “Problemas de Filosofia do 

Direito”, Posner abandonou definitivamente a defesa da maximização da riqueza 

como critério vinculante e ético do direto. Nesse livro Posner declinou o seu critério 

eficientista, colocando-o ao lado de outros valores a serem observados quando da 

tomada de decisão judicial, produção de leis e políticas públicas. O autor passou a 

defender, ainda, a utilização do pragmatismo. Mas não um pragmatismo filosófico, 

e sim uma noção particular a qual ele denominou de pragmatismo cotidiano. Noção 

que será aprofundada no capítulo 5. 

                                            
177 POSNER, Richard A. A economia da justiça, Tradução: Evandro Ferreira e Silva. São Paulo: 

WMF Martins Fontes, 2010, p. XIV. 
178 DWORKIN, Ronald. Is Wealth a Value? Journal of Legal Studies, n.9, 1980, pp.191-226. 
179 Para detalhes das críticas endereçadas a Posner vide artigo de Bruno Salama. A História do 

Declínio e Queda do Eficientismo na Obra de Richard Posner. 2012. Disponível em: < 
http://works.bepress.com/bruno_meyerhof_salama/35 > 

http://works.bepress.com/bruno_meyerhof_salama/35
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2.2.4  Externalidades e Custos de Transação. 

Além da racionalidade e da eficiência, são essenciais a qualquer 

análise econômica e, por certo, para a AED, as noções de externalidades e de 

custos de transação. Essas noções emergiram da obra de Coase180 e já foram 

conceituadas e explicadas no primeiro capítulo da Tese. 

Uma externalidade surge quando “uma ação provoca um impacto no 

bem-estar de um terceiro que não participa dessa ação, sem pagar nem receber 

nenhuma compensação por esse impacto”.181 

Caso esse impacto seja adverso teremos uma externalidade negativa. 

Em sendo benéfico, teremos uma externalidade positiva.  

Já os custos de transação devem ser levados em conta na tomada 

de decisão judicial. A noção dos custos de transação é essencial para a 

compreensão do funcionamento do sistema econômico e das dificuldades por ele 

enfrentadas. Eles correspondem aos “custos que as partes incorrem no processo 

de efetivação de uma negociação”, 182 são os custos totais associados a uma 

transação. 

A partir dessas, dentre outras premissas econômicas, é que a AED se 

materializou em um movimento com duplo enfoque: um positivo e um normativo. 

2.2.5 Os enfoques Positivo e Normativo 

Mankiw esclarece que a economia possui duas maneiras de análise 

distintas: a análise positiva e a análise normativa. A análise positiva tenta descrever 

                                            
180 Verificar nota de rodapé 110. 
181 MANKIW, N. Gregory. Princípios de Microeconomia. Tradução da 6º ed Norte –Americana por 

Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. São Paulo: Cengage Learning, p. 184. 
Título original: Principles of microeconomics. 

182 MANKIW, N. Gregory. Princípios de Microeconomia. Tradução da 6º ed Norte –Americana por 
Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. São Paulo: Cengage Learning, p. 198. 
Título original: Principles of microeconomics. 
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o mundo como ele realmente é; enquanto a análise normativa tenta prescrever 

como o mundo deveria ser.183 

O mesmo acontece com a Análise Econômica do Direito, onde o 

enfoque positivo, ao descrever o mundo como ele realmente é, se preocupa com 

os possíveis impactos das normas jurídicas, políticas públicas e decisões judiciais 

na conduta dos indivíduos e instituições, ou seja, no mundo real. Essa vertente 

preocupa-se com os incentivos e desincentivos que dessas normas emanam, 

visualizando quais delas produzem uma maior eficiência no sistema. A análise 

positiva não possibilita quaisquer sugestões de políticas públicas ou orienta qual 

será a melhor decisão a ser tomada. Ela aponta as possíveis alternativas 

normativas bem como investiga as suas possíveis consequências, traçando um 

comparativo que permita escolher entre a norma mais eficiente. 

Já o enfoque normativo, ao prescrever como o mundo deveria ser, 

tem por essência que os aplicadores do Direito devem refletir, ponderar, sobre as 

prováveis consequências das variadas interpretações que a norma permite. É um 

estudo das relações entre meios e fins. A análise normativa será efetuada a partir 

da fixação de um critério normativo pré-estabelecido, o qual será perseguido para 

constatar qual política deverá ser adotada em detrimento da outra, ou qual a 

maneira mais eficiente de se resolver determinado litígio, levando em conta as suas 

consequências diretas bem como as consequências de segunda ordem. “Por 

exemplo, se o objetivo é reduzir a quantidade de sequestros-relâmpagos, a AED 

normativa pode nos auxiliar a identificar qual a melhor política de punição, qual a 

melhor estrutura processual para este tipo de delito, etc”.184  

Trata-se, portanto, de um movimento consequencialista o qual 

pretende que normas, políticas públicas e decisões judiciais sejam elaboradas, 

alteradas e aplicadas observando “as consequências que irão gerar no mundo real, 

                                            
183 MANKIW, N. Gregory. Princípios de Microeconomia. Tradução da 6º ed Norte –Americana por 

Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. São Paulo: Cengage Learning, p. 29. 
Título original: Principles of microeconomics. 

184 GICO JÚNIOR, Ivo T. Metodologia e Epistemologia da Análise Econômica do Direito. 
Disponível em: https://portalrevistas.ucb.br/index.php/EALR/article/view/1460 > acesso em 20 de 
mar. 2017. 

https://portalrevistas.ucb.br/index.php/EALR/article/view/1460
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em detrimento de valores infundados e carentes de comprovação empírica.185 

Ademais, não somente as consequências diretas são objeto de averiguação e 

consideração, mas as consequências agregadas para a sociedade num segundo 

momento, como um plausível efeito de segunda ordem. 

A ênfase na averiguação dos resultados reais que as leis produzem 

entre seus destinatários e na sociedade em geral (enfoque positivo), bem como o 

interesse no sopesamento das consequências das Decisões Judiciais (enfoque 

normativo), são os grandes e salutares aportes trazidos pela AED.  À referidas 

questões o Direito nunca dispensou interesse, precisou a ciência econômica 

despertar a atenção e demonstrar a sua real importância e impacto.  

A avaliação das reais consequências sobre a sociedade, de normas, 

políticas públicas e decisões judiciais, encontra na economia uma valiosa 

ferramenta, mediante um arsenal científico abrangente, teórico e empírico, 

certamente “superior a intuição e ao senso comum e ausente no paradigma jurídico 

atual”.186 Além de flexível o suficiente para adaptar-se as contingências e 

acompanhar os fenômenos sociais.   

A economia é uma ferramenta que se presta a descrever o mundo e 

o comportamento humano, permitindo que seja feita uma análise e prospecção dos 

fenômenos jurídicos e das instituições, promovendo o ajuste entre normas, 

decisões judiciais e as consequências por elas produzidas, tornando as mesmas 

mais racionais e eficientes.187 

                                            
185 GICO JR., Ivo T. Introdução à análise econômica do direito. In: RIBEIRO, Márcia; KLEIN, Vinícius 

(Coords.). O que é análise econômica do direito: uma introdução. p. 18. 
186 GICO JÚNIOR, Ivo T. Metodologia e Epistemologia da Análise Econômica do Direito. 

Disponível em: https://portalrevistas.ucb.br/index.php/EALR/article/view/1460 > acesso em 20 de 
mar. 2017. 

187 Salama nos traz o seguinte exemplo para ilustrar a maneira como a economia fornece “ferramentas 
úteis para iluminar a relação entre os meios jurídicos e fins normativos” [...] “Em março de 2006, 
uma senadora apresentou um projeto de lei para acrescentar ao Código de Defesa do Consumidor 
um dispositivo que facultaria ao consumidor antigo de produtos e serviços executados de forma 
contínua, a seu critério, exigir a concessão de benefícios que são oferecidos pelos fornecedores 
para a adesão de novos consumidores. Ou, seja, acaso uma operadora de telefones celulares 
oferecesse uma promoção de um mês de uso gratuito do telefone celular para novos consumidores, 
os consumidores antigos teriam o direito de exigir o mesmo benefício. Alegadamente, o fim 
normativo da medida seria o de proteger os consumidores, em linha com o mandamento 
constitucional. Os meios jurídicos propostos, contudo, não são adequados ao fim normativo 

https://portalrevistas.ucb.br/index.php/EALR/article/view/1460
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Assim sendo, uma análise econômica propicia, aos operadores do 

direito, escolhas mais racionais e bem fundamentadas, muitas vezes comprovadas 

empiricamente, conduzindo a um horizonte mais amplo de perspectivas e 

incentivos. A chave da teoria reside no reconhecimento de que as normas e 

decisões judiciais operam como incentivos, induzindo determinadas condutas e 

produzindo consequências diretas e de segunda ordem, além de servirem de 

variáveis econômicas impactando de maneira contundente no crescimento 

econômico e desenvolvimento do país (análise positiva). 

A AED ainda torna possível a identificação das possíveis 

consequências de cada decisão, permitindo a eleição da alternativa que se mostrar 

mais benéfica para toda a sociedade (análise normativa), ampliando a visão míope 

imperante, a qual se prende a analisar somente as partes envolvida no litígio. Isso 

contribui para o aprimoramento de uma política judicial bem como de decisões 

judiciais portadoras de uma função econômica-social, que considera as suas 

possíveis consequências diretas e indiretas, e optando pela opção mais benéfica 

para todo o arranjo social.  

O estabelecimento de como operam os incentivos, a determinação 

dos resultados por eles produzidos e a avaliação e análise da alternativa mais 

eficiente e benéfica para toda a sociedade em geral, constitui a pedra de toque da 

Análise Econômica do Direito bem como da análise econômica da política judicial 

e das decisões judiciais que serão abordadas neste trabalho. 

                                            
proposto. A nova regra, se aprovada, induziria as empresas a competirem através de campanhas 
publicitárias, jingles, etc. - ao invés de concederem descontos. O primeiro efeito que se esperaria 
dessa regra seria a redução do número de promoções. O segundo efeito seria a redução da 
competição entre as empresas fornecedoras. Em síntese, sob o louvável pretexto de se proteger os 
consumidores, se estaria prejudicando a maioria deles. Problemas parecidos surgem nos debates 
judiciais. É fácil notar que quando o espaço de indeterminação das normas é amplo, os juízes não 
se limitam a aplicar normas gerais a casos concretos. Por exemplo: recentemente o STF 
estabeleceu que é obrigatório o oferecimento de vagas nas escolas públicas em número suficiente 
para atender às crianças em idade escolar; discutiu demandas para o fornecimento pelo governo de 
remédios e tratamentos médicos caros; e opinou sobre a possibilidade de intervenção federal em 
virtude do não pagamento de precatórios. Para corretamente enfrentar situações como essas, os 
magistrados precisam pensar também como legisladores, pois sua atividade é também política”. 
SALAMA, Bruno Meyerhof. A História do Declínio e Queda do Eficientismo na Obra de Richard 
Posner. 2012. Disponível em: < http://works.bepress.com/bruno_meyerhof_salama/35 > Acesso 
em: 17 mar. 2017. 

http://works.bepress.com/bruno_meyerhof_salama/35
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Por fim, convém enaltecer que a proposição de se utilizar princípios 

econômicos no âmbito do Direito não quer dizer um menosprezo às máximas 

jurídicas, mas a ampliação de um novo horizonte decisório que possibilita que o 

Direito se utilize da economia para responder de modo mais eficaz às necessidades 

da sociedade.188 A Análise econômica do Direito deve servir para melhor orientar 

uma política judiciária bem como as decisões judiciais, demonstrando o 

contundente impacto que produzem econômica e socialmente. 

É nesse contexto que se considera a adoção da Análise Econômica 

do Direito no Brasil, com o fito de se introduzir uma metodologia que contribua 

significativamente para a compreensão de fenômenos sociais, econômicos e 

jurídicos e que auxilie na adoção de políticas judiciais e na tomada de decisões 

mais racionais e eficientes, buscando o aprimoramento de um protagonismo judicial 

que sirva de instrumento do bem-comum e útil a todo o arranjo social.  

2.2.6  O estouro da bolha de 2008 e a guinada keynesiana de Posner 

Posner alude, conforme já exposto no capítulo 1, que até a década de 

30, a teoria econômica predominante sobre como funcionava a economia era 

conhecida como a lei dos mercados de Say. Corolário da ideia de Adam Smith e da 

metáfora da mão invisível, dita teoria estipulava que a oferta produz sua própria 

demanda. Ou seja, as mudanças na oferta e na demanda produzem alterações nos 

preços e salários que restabelecem a igualdade entre a oferta e a demanda, e, 

ainda que, produzam desemprego, vez que os ajustes necessários para 

restabelecer o equilíbrio não são instantâneos, esse desemprego seria temporário.  

Assim, segundo a lei de Say, um excesso na oferta total de bens (ou 

serviços) ou uma escassez total de demanda, com a consequente persistência do 

desemprego – portanto, um ciclo econômico – seria pouco provável, pois quase 

tudo o que se produz, se pode vender a algum preço; da mesma forma que tudo o 

                                            
188 SALAMA, Bruno Meyerhof. A História do Declínio e Queda do Eficientismo na Obra de Richard 

Posner. 2012. Disponível em: < http://works.bepress.com/bruno_meyerhof_salama/35 > Acesso 
em: 17 mar. 2017. 
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que foi produzido e que não é consumido pelo produtor, se ofereceria em troca de 

outros produtos.  

Logo, mesmo uma sacudida imprevista na economia, por exemplo, 

uma tecnologia nova que requeria muito menos mão de obra que a tecnologia que 

substitui, criaria um desequilíbrio (escassez ou excesso) só a muito curto prazo, 

somente até que se reorganizem a mão de obra e outros fatores de maneira a se 

igualar a renda e os custos totais.189 

Embora os economistas soubessem que haviam ciclos econômicos e 

depressões, não existiu nenhuma teoria, antes de Keynes, que tivesse relacionado 

dinheiro, investimentos e o emprego de maneira a explicar o ciclo econômico.190 

Ainda que baseada em premissas irreais, a lei de Say retornou na 

década de 70, desbancado Keynes. Em sua versão mais atual ela é denominada 

“Teoria do ciclo econômico real” e alude que “a economia se ajusta de forma rápida 

e eficiente, segundo o que foi descrito anteriormente, a menos que o governo 

intervenha, por exemplo, mediante a proibição da redução de preços ou 

salários”. 191 

Ocorre que nem a lei de Say, nem a teoria do ciclo real explicam a 

crise econômica de 2008. A formação e estouro da bolha imobiliária com o 

subsequente colapso do setor bancário não foram causados pela intromissão do 

governo na economia. A crise se deu em virtude da desregulação de um setor 

bancário altamente propenso ao risco, aliado a uma política monetária 

inadequada.192 

                                            
189 POSNER, Richard. La crisis de la democracia capitalista. Madrid: Marcial Pons, 2012, p. 199. 

Título original: The Crisis of Capitalist Democracy. 
190 POSNER, Richard. La crisis de la democracia capitalista. Madrid: Marcial Pons, 2012, p. 200. 

Título original: The Crisis of Capitalist Democracy. 
191 POSNER, Richard. La crisis de la democracia capitalista. Madrid: Marcial Pons, 2012, p. 200. 

Título original: The Crisis of Capitalist Democracy. 
192 POSNER, Richard. La crisis de la democracia capitalista. Madrid: Marcial Pons, 2012, p. 200. 

Título original: The Crisis of Capitalist Democracy. 
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A teoria dos mercados eficientes e sua premissa de que os preços 

dos ativos se baseiam em sólidas interpretações de valor, também quedou falseada 

pelo colapso de 2008. 193 

 Tampouco a premissa das expectativas racionais, a qual aduz “que 

empresários e os consumidores possuem expectativas objetivas em relação ao 

comportamento da economia”, resistiu à dita crise.194 

Mesmo com pouco respaldo empírico e ignorando o papel que 

importantíssimos fatores econômicos como o dinheiro e os juros ocupam em uma 

economia moderna, as teorias derivadas da lei de Say ocuparam papel central até 

o colapso de 2008.195 Ditas teorias fazem parte de uma fase, pós Adam Smith e 

David Ricardo, em que a economia se voltou para o academicismo e o aumento do 

rigor matemático.196 A busca pela cientificidade da economia. 

Embora se apoiasse em suposições pouco realistas sobre a 
capacidade das pessoas para adquirir e processar informações, a 
tendência na economia era assumir (ainda que de forma pouco 
realista), que as pessoas são racionais em um sentido muito 
arraigado, e intentar verificar a adequação da teoria mediante a 
precisão de suas previsões, e não pelo realismo de seus 
pressupostos.197 

Ao contrário da tendência dos economistas atuais, em conceber a 

economia como o estudo da escolha racional; Keynes preocupou-se em ser 

realistas sobre a tomada de decisão, levantando questões como a assimetria de 

informações e a incerteza, em vez de limitar-se a assumir a premissa de que as 

pessoas baseiam suas decisões em uma aproximação da análise de custo-

                                            
193 POSNER, Richard. La crisis de la democracia capitalista. Madrid: Marcial Pons, 2012, p. 200. 

Título original: The Crisis of Capitalist Democracy. 
194 POSNER, Richard. La crisis de la democracia capitalista. Madrid: Marcial Pons, 2012, p. 200. 

Título original: The Crisis of Capitalist Democracy. 
195 Para referidas teorias, o dinheiro e os juros não ocupavam posição de relevo. Isto se deve ao fato 

de que a clássica lei de Say toma por base uma economia de troca, ao passo em que em uma 
economia monetária não se obtém um bem em troca da venda de outro; se recebe dinheiro. 
POSNER, Richard. La crisis de la democracia capitalista. Madrid: Marcial Pons, 2012, p. 201. 
Título original: The Crisis of Capitalist Democracy. 

196 POSNER, Richard. La crisis de la democracia capitalista. Madrid: Marcial Pons, 2012, p. 202. 
Título original: The Crisis of Capitalist Democracy. 

197 POSNER, Richard. La crisis de la democracia capitalista. Madrid: Marcial Pons, 2012, p. 202. 
Título original: The Crisis of Capitalist Democracy. 
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benefício.198 Isso se vislumbra quando Keynes aponta que, durante um boom, as 

pessoas tendem a calcular o risco de maneira imprudentemente baixa, enquanto 

que durante a depressão, o entusiasmo dos empresários diminui 

consideravelmente. No entanto Keynes “se utiliza desses elementos sem tentar 

adaptá-los a um modelo de tomada de decisão racional”. 199 

A crise econômica de 2008 falseou manifestamente as premissas 

neoclássicas, provocando um retorno dos economistas à teoria keynesiana – cujas 

bases rechaçam explicitamente a lei de Say nos seguintes pontos: 200 

2.2.6.1  O consumo 

A teoria de Keynes desmitificou a máxima de Say de que “a oferta cria 

sua própria demanda”. Para ele, nem sempre, a produção de mercadorias geraria 

demanda suficiente. O que se confirmou com a superprodução e subsequente crise 

de 1929. Logo, nas fases de recessão, o mercado não seria capaz de gerar 

demanda suficiente para garantir o pleno emprego. Isso porque, diante do medo e 

da incerteza, tende a ocorrer o entesouramento do dinheiro nas poupanças. Nessas 

situações é que o Estado deveria investir na economia, desenvolvendo atividades, 

nomeadamente de infraestrutura. Os gastos governamentais aumentariam a 

demanda, restituindo o pleno emprego. 

Portanto, para Keynes, conforme já explicado no capítulo 1, o foco sai 

da produção para o consumo. Não é a oferta que cria sua própria demanda e sim 

o consumo que gera a oferta e o pleno emprego. “O consumo é o único objetivo e 

                                            
198 POSNER, Richard. La crisis de la democracia capitalista. Madrid: Marcial Pons, 2012, p. 205. 

Título original: The Crisis of Capitalist Democracy. 
199 Dada percepção do comportamento econômico era natural a Keynes, vez que ele não se encaixava 

no perfil dos economistas acadêmicos da época. Ele não possuía diploma em economia nem 
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público como consultor e funcionário de alto nível (foi o representante inglês nos acordos de paz 
após as Guerras Mundiais. POSNER, Richard. La crisis de la democracia capitalista. Madrid: 
Marcial Pons, 2012, p. 205. Título original: The Crisis of Capitalist Democracy. 
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propósito da atividade econômica, porque toda atividade produtiva é projetada para 

satisfazer a demanda do consumidor, presente ou futura”. 201  

Portanto o emprego é diretamente proporcional à soma do consumo 

mais o investimento. Se nós temos aumento do consumo e do investimento, 

necessariamente teremos aumento do emprego. 

2.2.6.2  O entesouramento 

Outra afirmação que pode ser retirada de sua Teoria Geral é a 

importância do entesouramento, bem como o efeito nocivo que ele pode gerar. 

Consoante a lei de Say, as pessoas economizam (entesouram, guardam dinheiro) 

a fim de possibilitar a realização de uma despesa futura específica (investimento). 

Não se cogitava que o entesouramento, em oposição ao consumo, pode advir de 

uma preocupação diante da incerteza. Tampouco aferiam as consequências 

nefastas que poderia advir do entesouramento. Pelo contrário, a poupança sempre 

foi tida como o único meio pelo qual haveria capital disponível para ser emprestado.  

Ocorre que não é somente mediante o entesouramento que ocorrem 

os investimentos. Afinal, “se um multimilionário resolver investir parte de seu 

dinheiro na construção de uma fábrica em vez que mantê-lo no banco, ele não 

estaria investindo no aumento da produção? ”202 Da mesma maneira, não é o 

simples entesouramento que irá gerar investimento, pois acaso se guarde dinheiro 

embaixo do colchão ele não irá gerar investimento algum. Também não há como 

saber se o banco onde se coloca o dinheiro na poupança irá investi-lo em algo que 

estimule o crescimento econômico ou, por exemplo, irá comprar ações ordinárias 

de uma empresa que apenas irá enriquecer a pessoa que vendeu as ações, e não 

o dono da fábrica.203  Portanto,  

[...] um aumento de investimento pode gerar poupança e maior nível 
de renda, enquanto um aumento de poupança não gera 

                                            
201 POSNER, Richard. La crisis de la democracia capitalista. Madrid: Marcial Pons, 2012, p. 205-
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necessariamente nem mais investimento nem aumento, mas sim 
queda do produto. Ou seja, poupança não gera investimento, mas 
investimento gera poupança.204 

Para a teoria keynesiana, o entesouramento constitui uma das 

maneiras em que o sistema financeiro pode afetar todo o mercado não financeiro, 

vez que ele provoca a redução da demanda total. Se não há entesouramento, todos 

os ativos financeiros estão disponíveis para serem investidos. 205 

Em suma, para Keynes, o entesouramento pode trazer indesejáveis 

efeitos, pois se os indivíduos estão entesourando eles, logicamente, não estão 

consumindo. E se os indivíduos não estão consumindo a economia não está 

girando. Isto porque, havendo diminuição no consumo, a produção para e ocorre 

uma diminuição nos investimentos, acarretando desemprego. 

 “A diferença entre o dinheiro acumulado, inerte e o dinheiro que se 

gasta em consumo é que este último se transforma em renda para o vendedor do 

bem ou serviço, que leva ao gasto, que leva a renda e mais consumo”; fomentando 

a atividade econômica em uma reação em cadeia que Keynes denomina “efeito 

multiplicador”.206 “A Crise, portanto, representa carência de investimento e 

ociosidade de máquinas e homens, e não, como apregoado, carência de 

poupança”. 207 

2.2.6.3  A incerteza 

Complementando a premissa anterior, Keynes acredita que o 

entesouramento pode ser um meio de se proteger contra a incerteza. Assim, a 

incerteza quanto ao futuro dos eventos econômicos e do resultado de investimentos 

futuros, leva os agentes econômicos a optarem pela liquidez de seus ativos – pelo 
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entesouramento. Ou seja, os indivíduos preferem manter sua riqueza na forma de 

dinheiro.  

Assim sendo, para o autor, a taxa de juros seria uma medida que 

denota a relutância dos agentes econômicos que possuem ativos, em se privarem 

da liquidez. Como um prêmio pago pela assunção do risco.208 

A preferência pela liquidez advém, conforme mencionado, da 

incerteza com relação ao futuro. Um risco que, diferentemente do risco de perder 

na roleta, não se pode calcular. É uma característica endógena ao sistema 

capitalista.209210 

Para Posner, a principal ideia contida na teoria geral keynesiana 

reside exatamente nessa noção de incerteza.211 

A poupança não gera produção por si só. Ela só tem o condão de 

aumentar a produção e, consequentemente, o emprego, quando esse dinheiro 

financia a criação de capital produtivo e não quando apenas se acumula.212 Não 

importa o montante nem a forma em que se entesoura a renda, a decisão de utilizá-

la para incrementar a atividade econômica, ou de apenas poupar para se prevenir 

contra a incerteza, é do empresário. O que Keynes denomina de “animal spirits” do 

                                            
208 “O hábito de não se dar a devida atenção à relação da taxa de juros com o entesouramento pode 
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empresário. Seria ele que impulsiona a tomada de decisão e a ação e “depende 

mais do otimismo espontâneo do empresário que de uma expectativa matemática”. 

Segundo o autor 

Provavelmente a maior parte das nossas decisões de fazer algo 
positivo, cujo efeito final necessita de certo prazo para se produzir, 
deva ser considerada a manifestação do nosso entusiasmo — 
como um instinto espontâneo de agir, em vez de não fazer nada —
, e não o resultado de uma média ponderada de lucros quantitativos 
multiplicados pelas probabilidades quantitativas. 213 

Um ambiente econômico instável aumenta a imprevisibilidade com 

relação ao futuro e faz com que a confiança empresarial enfraqueça. Ao lhes tolher 

o impulso de agir faz com que, tanto empresários quanto consumidores 

entesourem, aumentem seus saldos em caixa como uma garantia ante a incerteza, 

o que leva a um espiral descendente movido por uma demanda e investimento em 

constante queda. Isso causa demissões, as quais reduzem a renda e, 

consequentemente, o consumo, o qual derruba a demanda causando mais 

desemprego.214  “A prosperidade econômica depende, excessivamente, de um 

clima político e social que satisfaça ao tipo médio do homem de negócios”.215 

Ao se arrefecer o entusiasmo, e ao vacilar o otimismo espontâneo, 
ficamos na dependência apenas da previsão matemática e aí o 
empreendimento desfalece e morre — embora o temor da perda 
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seja tão desprovido de base lógica como eram antes as esperanças 
de ganhar.216 

A incerteza quanto ao ambiente econômico futuro e ao retorno do 

investimento é algo que não há fórmulas matemáticas passíveis de prever e 

garantir. Portanto o impulso de agir, o arrojo empresarial que o impulsiona a investir 

em um ambiente de incerteza é a confiança, a fé, o otimismo, muito mais que um 

cálculo racional de custo e benefício. Esse cálculo racional de custo e benefício é 

impossível de ser aferido em uma circunstância de um investimento que objetiva a 

satisfação de necessidades do consumidor além do futuro imediato e que, para 

tanto, exige muito tempo para ser concluído. “A nossa inteligência faz o melhor 

possível para escolher o melhor que pode haver entre as diversas alternativas, 

calculando sempre que se pode, mas retraindo-se, muitas vezes, diante do 

capricho, do sentimento ou do azar”.217  

Quanto mais incerteza houver, maior será a propensão ao 

entesouramento,218 vez que os detentores de capital não estarão dispostos a 

privarem-se da liquidez e disponibilizar capital, diante da incerteza no que concerne 

aos juros futuros e o risco de inadimplência.  

Oreiro explica que foi exatamente isso que aconteceu com a crise 

financeira de 2008, a maior desde a grande depressão de 1929. O estopim da crise 

adveio em 15 de setembro de 2008, com a falência do banco de investimento 

Lehman Brothers. O banco teve seu pedido de socorro negado pelo Banco Central 

americano (Fed), tornando a falência inevitável e quebrando todo “o estado de 

confiança dos mercados financeiros”. A quebra da confiança gerou pânico entre as 

instituições financeiras, as quais passaram a optar pela liquidez, principalmente no 

caso dos bancos comerciais. A busca pela liquidez “detonou um processo de venda 

de ativos financeiros em larga escala, levando a um processo de “deflação de 
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218 Nos Estados Unidos, a taxa de poupança pessoal aumentou consideravelmente desde o colapso 
econômico de setembro de 2008. 
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ativos”, com queda súbita e violenta dos preços dos ativos financeiros, e contração 

do crédito bancário para transações comerciais e industriais”. A ausência de crédito 

culminou em uma profunda queda na produção em consequentemente, no 

comércio em todo o mundo.219 

Além da “evaporação do crédito” gerar queda na produção, consumo 

e no emprego, ela aumenta exponencialmente as taxas de juros. Quanto maior seja 

a propensão a entesourar, maior serão os juros pagos por um empresário pelo 

capital que deseja investir. E, quanto maior os juros pagos, maior é o tempo que o 

empresário levará para recuperar o investimento de um projeto.220 

Então consegue-se perceber que o impulso humano, para Keynes, 

está longe da racionalidade maximizadora dos neoclássicos. O animal spirist, o 

impulso empreendedor que faz girar a economia, não está ligado à um cálculo 

racional de custo e benefício, e sim a um instinto, um impulso de agir, um arrojo 

próprio de empreendedores, sem o qual uma economia capitalista não conseguiria 

funcionar.221 Até porque Keynes considera fatores como a informação assimétrica 

e a incerteza, fatores que limitam a racionalidade. “Sua análise não dependia de 

qualquer suposição categórica em relação ao comportamento humano. Ele 

simplesmente observou que os homens de negócios tomavam riscos 

incalculáveis”. 222 Isso não significa que esse impulso seja irracional. São traços de 

personalidade e esses não podem ser classificados como racionais ou não.223 

                                            
219 OREIRO, José Luís. Origem, causas e impacto da crise. Valor Econômico. Série especial sobre 

a crise econômica, 13/09/2011. Disponível em: http://www.valor.com.br/opiniao/1005340/serie-
especial-sobre-crise-economica > Acesso em 04. Dez. 2017 

220 POSNER, Richard. La crisis de la democracia capitalista. Madrid: Marcial Pons, 2012, p. 208. 
Título original: The Crisis of Capitalist Democracy. 

221 “La raza humana no habría llegado muy lejos si algunos de sus membros no tuvieran uma 
predisposición genética para assumir riesgos – o sea, no fueran extrevertidos, optimistas” POSNER, 
Richard. La crisis de la democracia capitalista. Madrid: Marcial Pons, 2012, p. 216. Título original: 
The Crisis of Capitalist Democracy. 

222 POSNER, Richard. La crisis de la democracia capitalista. Madrid: Marcial Pons, 2012, p. 215. 
Título original: The Crisis of Capitalist Democracy. 

223 A atitude das pessoas diante da aversão ao risco é muito variada, e essa variedade não pode ser 
atribuída a diferentes graus de racionalidade. POSNER, Richard. La crisis de la democracia 
capitalista. Madrid: Marcial Pons, 2012, p. 217. Título original: The Crisis of Capitalist Democracy. 

http://www.valor.com.br/opiniao/1005340/serie-especial-sobre-crise-economica
http://www.valor.com.br/opiniao/1005340/serie-especial-sobre-crise-economica
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 Logo a chave para o investimento acontecer, gerando produção, 

consumo, renda e emprego está na confiança. Os empresários, investidores e 

consumidores precisam de confiança acerca do futuro econômico para deixarem 

de entesourar e investirem no capital produtivo. “O crescimento econômico, como 

Keynes supôs, tem uma correlação positiva com a baixa aversão à incerteza.224 

A confiança é, portanto, que encoraja o espírito empreendedor e 

propulsiona o investimento.  

Compete ao governo dissipar os medos, sejam eles irracionais ou 

não, dos consumidores e empresários. O que jamais deve ser feito mascarando a 

real situação econômica, mas, como o fez Roosevelt em seu discurso de posse 

como presidente dos Estados Unidos,225 projetando confiança, autoridade e 

determinação. 226  

Denota-se a flagrante perspicácia e contemporaneidade da Teoria 

Geral keynesiana, em que pese, consoante Posner, a mesma contemple “inúmeras 

heresias, enigmas, hipérboles e anacronismos”. Os elementos colocados em relevo 

pela sua teoria contribuem sobremaneira para a explicação dos desafios 

econômicos atuais e seguem sendo a base da macroeconomia moderna.227 

O contexto da crise de 2008 e a impossibilidade do edifício 

neoclássico em prever e lidar com a depressão, fez que com que Posner revisse 

                                            
224 POSNER, Richard. La crisis de la democracia capitalista. Madri: Marcial Pons, 2012, p. 215. 

Título original: The Crisis of Capitalist Democracy. 
225 “Eu estou certo, compatriotas, que em minha indução na Presidência, eu os endereçarei com uma 

sinceridade e uma decisão que a situação atual de nossos povos necessita. Preeminente é este o 
momento de falar a verdade, a verdade inteira, sincera e corajosamente. Nem necessidade que nós 
encolhemos honesta de enfrentar condições em nosso país hoje. Esta grande nação resistirá como 
resistiu, revive e progredirá. Assim, antes de mais nada, deixe-me afirmar minha opinião firme que 
a única coisa que nós temos que temer é o próprio medo, o terror irracional, injustificado que paralisa 
esforços necessários para converter o recuo no avanço. Em cada hora escura de nossa vida 
nacional uma liderança do frankness e do vigor encontrou-se com essas compreensão e 
sustentação da pessoa ela mesma que é essencial à vitória. Eu estou convencido que você dará 
outra vez essa sustentação à liderança nestes dias críticos” [...] Março 4, 1933. Franklin Delano 
Roosevelt, 3º Presidente dos Estados Unidos 

226 POSNER, Richard. La crisis de la democracia capitalista. Madrid: Marcial Pons, 2012, p. 223. 
Título original: The Crisis of Capitalist Democracy. 

227 POSNER, Richard. La crisis de la democracia capitalista. Madrid: Marcial Pons, 2012, p. 212. 
Título original: The Crisis of Capitalist Democracy. 
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sua crença inquestionável nas premissas neoclássicas, gerando uma guinada 

keynesiana na Análise Econômica do Direito. 

2.3  AS CONTINGÊNCIAS DO DISCURSO DA ANÁLISE ECONÔMICA DO 
DIREITO  

Toda nova teoria sofre resistências e pouca aceitação. Com a Análise 

Econômica do Direito não é diferente. Isso se deve à fenômenos perfeitamente 

explicáveis, pela economia comportamental,228 a respeito do comportamento 

humano. Um deles é o fato de todo o indivíduo ser extremamente relutante em 

alterar suas convicções morais pré-existentes; outro é que os indivíduos, em geral, 

preocupam-se com o sentimento de justiça; por fim há a questão cultural. Ambos 

os fatores são limitadores da racionalidade e influenciam diretamente duas 

categorias resultantes do padrão da racionalidade: o julgamento e a tomada de 

decisão.  

A seguir, analisa-se estes elementos. 

a) As pessoas relutam em alterar suas convicções morais pré-existentes 

Em nossa sociedade, as crenças morais precedem em grande parte 

e não são amplamente afetadas pelas razões que podem ser apresentadas a favor 

ou contra elas.229 Ou seja, as pessoas relutam em mudar de ideia. Elas tendem a 

interpretar as evidências de maneira a confirmar crenças que já lhe são inatas.230 

É pouco realista supor que se pode convencer uma pessoa de 

argumentos diversos do que ela acredita quando, na verdade, essa pessoa nunca 

                                            
228 Área da economia que integra conhecimentos de psicologia. MANKIW, N. Gregory. Princípios de 

Microeconomia. Tradução da 6º ed Norte –Americana por Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes e 
Lima; Ez2 Translate. São Paulo: Cengage Learning, p. 453. Título original: Principles of 
mircroeconomics. 

229 POSNER, Richard. Maximización de la Riqueza y Tort Law: Una Investigación Filosófica. 
Disponível em: < www.eumed.net/cursecon/textos/posner-tort.pdf > Acesso em 02. Ago. 2017. 

230 MANKIW, N. Gregory. Princípios de Microeconomia. Tradução da 6º ed Norte –Americana por 
Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. São Paulo: Cengage Learning, p. 454. 
Título original: Principles of microeconomics. 

http://www.eumed.net/cursecon/textos/posner-tort.pdf
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precisou de argumentos para se convencer daquilo que crê.231 Não quer dizer que 

as pessoas simplesmente não mudam de ideia, mas o fazem, no mais das vezes, 

pelas experiências vivenciadas muito mais do que pela argumentação e aceitação 

de um argumento astuto que invalida suas convicções morais pré-existentes. 

Um experimento solicitou que os entrevistados lessem e avaliassem 

um relatório de pesquisa a respeito da pena de morte e sua capacidade de reduzir 

a criminalidade. Após a leitura do relatório, os entrevistados, que eram inicialmente 

a favor da pena capital, afirmaram estar mais convencidos de sua opinião inicial. O 

mesmo ocorreu com àqueles que já inicialmente eram contra a aplicação da pena 

de morte. Logo, os dois grupos interpretaram as mesmas evidências apresentadas 

de maneira completamente opostas.232 

Uma nova teoria fatalmente colide com a inalterabilidade de sólidas 

crenças morais subjetivas, inerentes aos indivíduos. 

 Esse fator é agravado pela impossibilidade de uma teoria oferecer 

resposta à toda sorte de argumentos. 

Assim como exemplifica Posner233,  

[...] um utilitário consequente tem problemas para demonstrar por 
que não seria uma boa ideia, ocasionalmente, enforcar alguém que 
se sabe ser inocente. Um kantiano, com sua crença de que apenas 
os seres dotados de "razão" são detentores de direitos morais terão 
dificuldade em explicar por que é ruim matar pessoas que possuem 
graves problemas mentais ou comatosas. [...] Um rawlsiano tem 
dificuldade em explicar por que nossos cérebros não são um bem 
coletivo [...]  

Portanto as convicções morais pré-existentes são de difícil mutação 

nos indivíduos, o que leva a ampla dificuldade perante a aceitação de fatos novos 

                                            
231 POSNER, Richard. Maximización de la Riqueza y Tort Law: Una Investigación Filosófica. 

Disponível em: < www.eumed.net/cursecon/textos/posner-tort.pdf > Acesso em 02. Ago. 2017. 
232 MANKIW, N. Gregory. Princípios de Microeconomia. Tradução da 6º ed Norte –Americana por 

Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. São Paulo: Cengage Learning, p. 454. 
Título original: Principles of microeconomics. 

233 POSNER, Richard. Maximización de la Riqueza y Tort Law: Una Investigación Filosófica. 
Disponível em: < www.eumed.net/cursecon/textos/posner-tort.pdf > Acesso em 02. Ago. 2017. 

http://www.eumed.net/cursecon/textos/posner-tort.pdf
http://www.eumed.net/cursecon/textos/posner-tort.pdf
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bem como a interpretação de dados da maneira que confirmem suas crenças 

inatas. Isso torna o acolhimento de uma nova teoria um obstáculo quase inatingível. 

 
b) Os indivíduos preocupam-se com o sentimento de justiça 
 

O outro aspecto a ser considerado seria de que as pessoas, em 

muitos momentos, deixam de ser racionais por se importarem com a justiça. Isso é 

bem ilustrado com um experimento chamado “jogo do ultimato”. Dois 

desconhecidos são convocados para participar de um jogo em que podem ganhar 

até R$100,00. O jogador que, após um sorteio, ficar com a posição A, terá que 

propor uma divisão do prêmio de R$ 100,00 entre ele e o jogador B. Após a 

proposta feita por A, o jogador B decidirá se aceita ou não. Caso a proposta seja 

aceita os dois recebem o prêmio de acordo com a proposta. Caso B rejeite a 

proposta os dois ficam sem o prêmio.234 

Uma vez que a teoria econômica admite que as pessoas são 

maximizadoras racionais de riqueza, a proposta de A deveria ser de ficar com R$ 

99,00 e dar R$ 1,00 para o jogador B. Esse, por sua vez, deveria aceitar a proposta 

tendo em vista que, mesmo recebendo somente R$ 1,00, ele estaria em melhor 

situação do que estava no início do jogo235 e, também, do que ficará acaso não 

aceite e a proposta e nenhum dos dois receba nada.236   

Ocorre que, em experimentos reais efetuados por economistas 

experimentais, os resultados divergem muito da racionalidade exposta acima. As 

pessoas que ficam no papel do jogador B costumam rejeitar a proposta de divisão 

99-1 ou outra divisão muito pequena. Os jogadores que ficam na posição de A, 

cientes de que a uma proposta tão desigual será fatalmente rejeitada por B, tendem 

                                            
234 MANKIW, N. Gregory. Princípios de Microeconomia. Tradução da 6º ed Norte –Americana por 

Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. São Paulo: Cengage Learning, p. 455. 
Título original: Principles of microeconomics. 

235 Na linguagem da teoria dos jogos (já abordada anteriormente), a proposta de 99-1 é o equilíbrio 
de Nash. 

236 MANKIW, N. Gregory. Princípios de Microeconomia. Tradução da 6º ed Norte –Americana por 
Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. São Paulo: Cengage Learning, p. 455. 
Título original: Principles of microeconomics. 
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sempre a oferecer uma quantia maior. As vezes oferecem meio a meio e, no mais 

das vezes, algo em torno de R$ 60,00 para A e R$ 40,00 para B, o qual geralmente 

aceita ditas condições ou semelhantes.237  

Como interpretar esse resultado do “jogo do ultimato”? O fato de que 

as pessoas serem dotadas de um senso de justiça que lhes é inato. Uma divisão 

99-1 parece, a ambos os jogadores, tão injusta que a maioria das pessoas a rejeita, 

mesmo em detrimento de si próprias. Já uma proposta de 70-30, ainda que continue 

sendo injusta, aproxima-se mais do senso de justiça e leva as pessoas a aceitação 

e abandono de seu interesse próprio.238 

c) A cultura 

Outro fator desencadeador de relutância quando da aceitação do 

novo, é o fator cultural. Fukuyama239 lança uma interessante atenção sobre esse 

importante aspecto da personalidade humana. O autor aduz que a cultura molda 

todos os aspectos do comportamento humano e, “por ser uma questão de hábito 

ético, muda muito lentamente – muito mais devagar que as ideias”. 

Pode ter sido racional, no contexto da sociedade agrária chinesa 
tradicional, procurar ter muitos filhos, uma vez que os filhos eram a 
única fonte de sustento dos mais velhos. Mas, então, por que essa 
preferência persiste quando os chineses emigram para os Estados 
Unidos ou Canadá, que mantêm sistemas de previdência social 
patrocinados pelo Estado? A preferência dos franceses pela 
autoridade burocrática centralizada talvez tenha sido uma reação 
razoável ao absolutismo centralizado, mas por que os franceses 
continuam tendo dificuldade em seu auto organizar, mesmo quando 
governos centrais contemporâneos deliberadamente lhes restituem 
o poder? 

Muitos hábitos podem ter-se originado racionalmente em um contexto 

onde eram necessários, mas com o passar do tempo assumem vida própria e 

                                            
237 MANKIW, N. Gregory. Princípios de Microeconomia. Tradução da 6º ed Norte –Americana por 

Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. São Paulo: Cengage Learning, p. 455. 
Título original: Principles of microeconomics. 

238 MANKIW, N. Gregory. Princípios de Microeconomia. Tradução da 6º ed Norte –Americana por 
Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. São Paulo: Cengage Learning, p. 455. 
Título original: Principles of microeconomics. 

239 FUKUYAMA, Francis. Confiança: as virtudes sociais e a criação da prosperidade. Tradução 
de Alberto Lopes. Rio de Janeiro: Rocco, 1996, p. 36. Título original: Trust: the social virtues & the 
creation of properity. 
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estabelecem-se em um contexto que já não mais se justificam, tornando-se 

irracionais, porém culturais.240   

Sendo assim, muitas vezes e por razões íntimas comportamentais, a 

racionalidade é relegada, o que faz com que as pessoas apresentem forte 

resistência ao estudo e aceitação de uma nova teoria, mesmo que essa seja mais 

racional e venha a lançar luz sobre a realidade. Afinal, “parece improvável que o 

único motivo para que novas teorias sejam repelidas é que ainda não apareceu 

ninguém brilhante o suficiente para criar uma teoria convincente”.241 

No caso específico da AED, Roemer ainda destaca como fatores 

preponderantes para a forte resistência da comunidade jurídica, nomeadamente 

nos países de direito continental, o fato de que a ampla maioria da literatura sobre 

o movimento ser em língua inglesa, o que dificulta o interesse e o acesso; e também 

o desconhecimento e temor, por parte da maioria dos operadores do Direito, com 

relação a matemática e à economia.242 

Presas ao estereótipo de que a AED subverte a ciência jurídica para 

coloca-la a serviço do poder econômico; de que a teoria é inaplicável porque parte 

de premissas irreais (como a racionalidade); que eficiência e justiça são 

necessariamente conceitos antagônicos e excludentes; a teoria enfrenta 

recorrentes críticas e resistência por parte da comunidade jurídica em geral. 243 

                                            
240 FUKUYAMA, Francis. Confiança: as virtudes sociais e a criação da prosperidade. Tradução 

de Alberto Lopes. Rio de Janeiro: Rocco, 1996, p. 36. Título original: Trust: the social virtues & the 
creation of properity. 

241 POSNER, Richard. Maximización de la Riqueza y Tort Law: Una Investigación Filosófica. 
Disponível em: < www.eumed.net/cursecon/textos/posner-tort.pdf > Acesso em 02. Ago. 2017. 

242 ROEMER, Andrés. Introdución al análisis económico del derecho. Traducción de José Luiz 
Pérez Hernández. 1ºed. Fondo de Cultura Económica: México, 1994, p. 87. 

243 Vide CHIASSONI, Pierluigi. El Analisis Economico del Derecho Origenes y metodos del Law 
& Economics en los EE.UU. 1º ed. Lima: Palestra Editoras, 2013; VÁZQUEZ, Rodolfo. 
Comentarios sobre algunos supuestos filosóficos del análisis económico del derecho. 
Disponível em: < http://www.cervantesvirtual.com/obra/comentarios-sobre-algunos-supuestos-
filosficos-del-anlisis-econmico-del-derecho-0/ > Acesso em 06. Jul. 2017; SILVA, Denival Francisco 
da. De guardião a vilão: a contribuição do poder judiciário no desmonte da democracia no 
Brasil. Florianópolis: Emais Editora, 2018. 

http://www.eumed.net/cursecon/textos/posner-tort.pdf
http://www.cervantesvirtual.com/obra/comentarios-sobre-algunos-supuestos-filosficos-del-anlisis-econmico-del-derecho-0/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/comentarios-sobre-algunos-supuestos-filosficos-del-anlisis-econmico-del-derecho-0/


 141 

De fato, uma premissa econômica presume que as pessoas atuam 

racionalmente.244 Outra delas diz que os mercados costumam ser uma boa maneira 

de organizar a atividade econômica. Enquanto uma terceira premissa aduz que os 

governos podem, às vezes, melhorar os resultados dos mercados. Seria pueril 

acreditar que essas premissas são verdades absolutas. Por certo que não! Elas 

possuem suas limitações. As informações assimétricas245 limitam os resultados dos 

mercados.  

O estudo da economia política246 demonstra as limitações da atuação 

dos governos. E o estudo acerca da economia comportamental e da racionalidade 

limitada247 apresenta limitações à toda instituição que dependa da tomada de 

decisão pelos indivíduos – inclusive os mercados e o governo. “A informação é 

imperfeita, o governo é imperfeito, as pessoas são imperfeitas”. Ditas limitações 

devem ser analisadas e estudadas, mas de maneira alguma retiram o brilho e a 

utilidade do arsenal econômico.248 

Fukuyama considera a economia neoclássica 80% correta, o que é 

um bom percentual para uma ciência social. Para o economista “ela revelou 

importantes verdades acerca da natureza do dinheiro e dos mercados porque seu 

modelo fundamental de comportamento humano racional, auto interessado, é 

                                            
244Ou seja, “elas fazem o melhor para alcançar seus objetivos, sistemática e objetivamente, conforme 

as oportunidades disponíveis. In: MANKIW, N. Gregory. Princípios de Microeconomia. Tradução 
da 6º ed Norte –Americana por Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. São 
Paulo: Cengage Learning, p. 6. Título original: Principles of microeconomics. 

245 Consiste em uma diferença de acesso a conhecimentos relevantes. In: MANKIW, N. Gregory. 
Princípios de Microeconomia. Tradução da 6º ed Norte –Americana por Allan Vidigal Hastings; 
Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. São Paulo: Cengage Learning, p. 442. Título original: Principles 
of microeconomics. 

246 Vide “O paradoxo eleitoral de Condorcet”, o “Teorema de Impossibilidade de Arrow” e o “Teorema 
do eleitor mediano” in: MANKIW, N. Gregory. Princípios de Microeconomia. Tradução da 6º ed 
Norte –Americana por Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. São Paulo: 
Cengage Learning, p. 447-453. Título original: Principles of microeconomics. 

247 Herbert Simon foi um dos primeiros cientistas sociais a trabalhar na fronteira entre economia e 
psicologia e arguir que a racionalidade é limitada. Ele sugeriu que os humanos podem ser vistos 
não como maximizadores racionais, mas como satisficers, ou seja, satisfazem-se quando encontram 
algo que é bom o suficiente. In: MANKIW, N. Gregory. Princípios de Microeconomia. Tradução da 
6º ed Norte –Americana por Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. São Paulo: 
Cengage Learning, p. 454. Título original: Principles of microeconomics. 

248 MANKIW, N. Gregory. Princípios de Microeconomia. Tradução da 6º ed Norte –Americana por 
Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. São Paulo: Cengage Learning, p. 458. 
Título original: Principles of microeconomics. 
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correto em cerca de 80% das vezes”. 249 Ocorre que o domínio da profissão 

econômica pelos neoclássicos veio acompanhando de um “considerável grau de 

arrogância” e os economistas passaram a acreditar que o método econômico que 

descobriram seria uma ferramenta de aplicação universal. “Uma verdade 

fundamental sobre a natureza humana que lhes permitirá explicar praticamente 

todos os aspectos do comportamento humano”. 250 

 Há, no entanto, outros 20% sobre os quais a economia neoclássica 

negligenciou. Conforme aludiu Adam Smith, a vida econômica está atrelada à vida 

social e só pode ser compreendida se levar em conta “os costumes, princípios 

morais e hábitos da sociedade nas quais ela está inserida”.251 “A cultura molda 

todos os aspectos do comportamento humano, inclusive o comportamento 

econômico”.252  

A economia precisa recuperar premissas clássicas como a exposta 

por Smith, levando em conta como a cultura influencia muito mais que a razão, o 

comportamento humano. “Nem toda ação econômica deriva do que é 

tradicionalmente conhecido como motivos econômicos”. Há aspectos como a 

cultura, a indignação, o orgulho, o altruísmo, o sentimento de justiça, que justificam 

muitas das tomadas de decisões. Esses aspectos, além da informação assimétrica, 

vão de encontro com o modelo neoclássico de indivíduos maximizadores de 

utilidade racional. Há, portanto, exceções. 

                                            
249 FUKUYAMA, Francis. Confiança: as virtudes sociais e a criação da prosperidade. Tradução 

de Alberto Lopes. Rio de Janeiro: Rocco, 1996, p. 28. Título original: Trust: the social virtues & the 
creation of properity. 

250 FUKUYAMA, Francis. Confiança: as virtudes sociais e a criação da prosperidade. Tradução 
de Alberto Lopes. Rio de Janeiro: Rocco, 1996, p. 32. Título original: Trust: the social virtues & the 
creation of properity. 

251 FUKUYAMA, Francis. Confiança: as virtudes sociais e a criação da prosperidade. Tradução 
de Alberto Lopes. Rio de Janeiro: Rocco, 1996, p. 33. Título original: Trust: the social virtues & the 
creation of properity. 

252 “Pode ter sido racional, no contexto da sociedade agrária chinesa tradicional, procurar ter muitos 
filhos, uma vez que os filhos eram a única fonte de sustento dos mais velhos. Mas, então, por que 
essa preferência persiste quando os chineses emigram para os Estados Unidos ou Canadá, que 
mantêm sistemas de previdência social patrocinados pelo Estado?” FUKUYAMA, Francis. 
Confiança: as virtudes sociais e a criação da prosperidade. Tradução de Alberto Lopes. Rio de 
Janeiro: Rocco, 1996, p. 36. Título original: Trust: the social virtues & the creation of properity. 
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Para Fukuyama, “a força da teoria neoclássica reside no fato de que 

o seu modelo é necessário e aplicável a maior parte do tempo”. As pessoas 

realmente procuram adquirir o maior número possível de coisas que julgam úteis 

para si, buscando sua satisfação pessoal muito mais do se empenham em algo em 

prol do bem comum.  Mas há inúmeras ocasiões em que as pessoas nem sempre 

agem de maneira racional, ou seja, considerando as alternativas disponíveis e 

optando pela que maximiza a utilidade. Muitas vezes elas agem por motivos 

culturais, religiosos ou de ego. “Não haveria tantas guerras se elas fossem travadas 

simplesmente pela posse de recursos econômicos; infelizmente elas envolvem, via 

de regra, objetivos não utilitaristas como reconhecimento, religião, justiça, prestígio 

e honra”.253  

Também não se pode desconsiderar que nem sempre as pessoas 

agem racionalmente em busca de seus próprios interesses. Muitas vezes o fato de 

fazerem parte de grupos sociais, como a família, a igreja as fazem contrapor as 

fazem contrapor esses interesses aos seus. “Essas obrigações que os indivíduos 

sentem com relação a família, por exemplo, não nascem de um simples cálculo de 

custo-benefício”. 254 

Segundo Mankiw, mesmo que as premissas não sejam “exatamente 

verdadeiras, elas constituem uma boa aproximação de modelos de comportamento 

razoavelmente precisos”. “Os modelos econômicos não pretendem ser réplicas da 

realidade, mas simplesmente mostrar a essência do problema como uma ajuda 

                                            
253 FUKUYAMA, Francis. Confiança: as virtudes sociais e a criação da prosperidade. Tradução 

de Alberto Lopes. Rio de Janeiro: Rocco, 1996, p. 32-34. Título original: Trust: the social virtues & 
the creation of properity. 

254 “Alguns economistas tentam dar a volta no problema ampliando a definição de utilidade para além 
do prazer e do dinheiro (conforme a definição de Bentham), incluindo outras motivações, como 
“prazer psíquico” decorrente de “fazer a coisa certa” ou o “prazer” que as pessoas têm como o 
consumo dos outros. Os economistas afirmam que só se pode saber o que é útil pelo que as pessoas 
revelam ser útil por meio de suas escolhas – donde seu conceito de “preferência revelada”. O 
abolicionista ansioso por acabar com a escravidão e o banqueiro que especula sobre as taxas de 
juros buscam, ambos, a utilidade. A única diferença é que a utilidade do abolicionista é de natureza 
psíquica. Na sua acepção mais extrema, utilidade torna-se um conceito puramente formal, usado 
para descrever quaisquer fins ou preferências que as pessoas tenham em mira. Mas esse tipo de 
definição formal de utilidade reduz a premissa fundamental da economia a uma afirmação de que 
as pessoas maximizam o que quer que resolvam maximizar, uma tautologia que rouba do modelo 
qualquer interesse ou poder explanatório”. FUKUYAMA, Francis. Confiança: as virtudes sociais 
e a criação da prosperidade. Tradução de Alberto Lopes. Rio de Janeiro: Rocco, 1996, p. 35. Título 
original: Trust: the social virtues & the creation of properity. 
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para melhor compreendê-lo”.255 “O propósito da análise científica é identificar um 

componente sistemático dos fenômenos e separar esse componente dos 

fenômenos aleatórios”.256 

Mark Blaug257 afirma que 

[...] o histórico impressionante da economia neoclássica, que 
impeliu Popper a recomendar o postulado da racionalidade como 
chave dourada para abrir todas as portas da ciência social, está 
baseado em muito mais do que a hipótese da ação racional”. [...] a 
defesa clássica contra as críticas ao postulado da racionalidade 
hoje em dia contém menos convicção do que no passado. Mas e 
daí? Devemos rejeitar toda a economia neoclássica porque se 
baseia no alicerce inseguro do duvidoso postulado da 
racionalidade? Agir dessa forma equivaleria a submeter-se ao 
“falsificacionismo ingênuo”. Nós não descartamos um programa de 
pesquisa simplesmente por ser sujeito a “anomalias. 

Reconhecer que existem traços importantes da personalidade 

humana que não corresponde a premissa maximizadora de utilidade racional 

neoclássica “não solapa a estrutura básica do edifício neoclássico”.258 O 

comportamento dos indivíduos é racional e auto interessado com frequência 

suficiente a garantir que as leis da economia sirvam de instrumento útil para 

previsões e para a formulação de leis, políticas públicas e decisões judiciais.  

Ao questionarmos o modelo neoclássico, não precisamos recorrer 
à premissa marxista de que o homem é um “ser da espécie”, 
priorizando os interesses da sociedade em detrimento de seus 
próprios interesses como uma atitude natural. Mas os seres 
humanos agem sim, por vezes, visando fins não utilitaristas e de 
maneira não racional e grupo-orientada, o que faz com que o 

                                            
255 MANKIW, N. Gregory. Princípios de Microeconomia. Tradução da 6º ed Norte –Americana por 

Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. São Paulo: Cengage Learning, p. 454-
455. Título original: Principles of microeconomics. 

256 ROEMER, Andrés. Introdución al análisis económico del derecho. Traducción de José Luiz 
Pérez Hernández. 1ºed. Fondo de Cultura Económica: México, 1994, p. 15-16. 

257 BLAUG, Mark. A Metodologia da Economia. 2º ed. Tradução Afonso Luiz Medeiros dos Santos 
Lima. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1999, p.319-320. Título original: The 
Metodology of Economics. 

258 FUKUYAMA, Francis. Confiança: as virtudes sociais e a criação da prosperidade. Tradução 
de Alberto Lopes. Rio de Janeiro: Rocco, 1996, p. 37. Título original: Trust: the social virtues & the 
creation of properity. 
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modelo neoclássico represente um quadro incompleto da natureza 
humana.259 

O fato da racionalidade ser, muitas vezes, limitada e de haver 

divergências entre uma maior ou menor regulamentação dos mercados financeiros, 

não é um obstáculo à utilização nem motivo de execração da metodologia 

econômica. 

Quanto à eficiência, conforme explica Roemer260, ela não constitui o 

único, tampouco o mais importante critério para interpretação das normas jurídicas 

e de fundamentação das decisões judiciais. Em que pese a eficiência ser um critério 

a ser levado em conta quando do ato de interpretar e decidir, “ele jamais se 

sobrepõe a princípios individuais que são invioláveis”. Dessa maneira, se uma 

interpretação eficiente levar à conclusão que a escravidão é mais eficiente que a 

liberdade laboral, esse não encontrará guarida, vez que se deparará com a 

inviolável barreira dos princípios individuais, como por exemplo a liberdade e 

autonomia dos seres humanos. Ditos princípios não podem ser violados por 

nenhum postulado, seja ele a eficiência, a justiça social ou o bem comum. 

Somente após uma delimitação dos princípios invioláveis é que o 

arsenal econômico é utilizado a fim de traçar o melhor custo-benefício.  

O traço salutar é o reconhecimento de que não há uma única forma 

de se considerar o Direito. Roemer261 esclarece que 

O Direito é tanto um depósito de ideais e valores humanos, assim 
como um campo de batalha aonde se dirimem os interesses 
pessoais de grupos para conseguir benefícios próprios, além de ser 
um importante instrumento para encorajar a eficiência e seus 
benefícios. A AED busca ser um ponto de enlace entre o âmbito 
normativo e positivo para gerar um direito pragmático que leve seus 

                                            
259 FUKUYAMA, Francis. Confiança: as virtudes sociais e a criação da prosperidade. Tradução 

de Alberto Lopes. Rio de Janeiro: Rocco, 1996, p. 37. Título original: Trust: the social virtues & the 
creation of properity. 

260 ROEMER, Andrés. Réplica a los comentarios de Rodolfo Vázquez. In: Derecho y economía: una 
revisión de la literatura. México: Instituto Tecnológico Autónomo de México; Fondo de Cultura 
Económica; Centro de Estudios de la Gobernabilidad y Políticas Públicas. 2000, p. 211-220. 

261 ROEMER, Andrés. Réplica a los comentarios de Rodolfo Vázquez. In: Derecho y economía: una 
revisión de la literatura. México: Instituto Tecnológico Autónomo de México; Fondo de Cultura 
Económica; Centro de Estudios de la Gobernabilidad y Políticas Públicas. 2000, p. 211-220. 
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princípios e intenções como soluções a problemas sociais e 
privados. 

Mankiw traz, ao início de seu manual de macroeconomia, a seguinte 

e oportuna frase de John Stuart Mill262 

As mesmas pessoas que menosprezam a Lógica, de um modo 
geral, também advertirão o leitor contra a Economia Política. Ela é 
insensível, dirão. Reconhece fatos desagradáveis. De minha parte, 
a coisa mais insensível que conheço diz respeito à lei da gravidade: 
quebra o pescoço da pessoa mais bondosa e amável, sem o menor 
escrúpulo, caso essa pessoa esqueça, por um momento sequer, de 
lhe dar a devida atenção. Os ventos e as ondas também são 
bastante insensíveis. Você aconselharia aqueles que saem ao mar 
a negar a existência dos ventos e das ondas - ou a fazer uso deles, 
e encontrar os meios de se proteger contra os perigos deles 
decorrentes? Meu conselho é que você estude os grandes autores 
da Economia Política, e se apegue firmemente a qualquer que seja 
a parcela de seus escritos que considere verdadeiro; e que tenha a 
convicção de que, se você não é egoísta ou desumano antes disso, 
não será a Economia Política que fará com que você passe a sê-lo. 

A mesma assertiva pode ser aplicada quanto ao receio de que a AED 

estipule uma subversão do Direito ao poder econômico. A AED não é uma ameaça 

contra os princípios de validez do Direito, muito menos contra seus postulados 

epistemológicos essenciais. Ao contrário, é uma ferramenta hábil a aprimorar e 

fortalecer a ordem legal, e consequentemente, o desenvolvimento econômico e 

humano da sociedade. 

Sem o objetivo de esgotar e rebater, uma a uma, a plêiade de críticas 

endereçadas a aplicabilidade da AED, o cerne é aludir que a AED não se coloca 

como um padrão de perfeição lógica e sim como uma metodologia a qual, sem a 

pretensão de resolver os problemas da ciência jurídica, é hábil a proporcionar uma 

perspectiva diferente acerca dos arranjos sociais dos quais se ocupa o Direito.263  

A essência da AED é, sem a pretensão de solapar princípios 

individuais invioláveis, aplicar conceitos econômicos básicos como a escassez, a 

ponderação de custos e benefícios, a noção de custos de transação, de eficiência, 

                                            
262 MANKIW, Gregory N. Macroeconomia. 3º ed. Rio de Janeiro: LTC Editora, 1998. Tradução Maria 

José Cyhlar Monteiro. Título original: Macroeconomics. 
263 ROEMER, Andrés. Introdución al análisis económico del derecho. Traducción de José Luiz 

Pérez Hernández. 1ºed. Fondo de Cultura Económica: México, 1994, p. 102. 
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de externalidades, da necessária existência de confiança, de delimitação dos 

direitos de propriedade e do cumprimento regular dos contratos, como noções 

fundamentais para o aprimoramento do Direito como instrumento do bem-comum 

e útil a todo o arranjo social. 264 

A defesa da AED não perpassa pela intenção de propor uma 

alternativa à ciência jurídica, muito menos violar suas bases estruturantes, mas 

simplesmente aplicar economia ao Direito. “E seu objetivo é enriquecer-se da 

interdisciplinaridade, que de maneira holística produzem as veias de ambas as 

ciências”. 265  

É extremamente salutar o estudo e conhecimento dos princípios 

econômicos como um todo, micro e macro, “os grandes autores da economia e 

aferrar-se ao que neles parece verdade” e não a simples refutação e abandono de 

uma teoria que tanto tem a contribuir com o aprimoramento, quer da ciência jurídica, 

quer com o desenvolvimento econômico do país. 

A visão interdisciplinar proposta pela AED exige a libertação das 

amarras de preconceitos e a adoção de ares progressistas. 

Em seu livro, Macroeconomia, Mankiw apresenta a seguinte 

conceituação de dito ramo da ciência econômica: “é uma disciplina empírica, 

motivada e orientada por uma ampla variedade de experiências históricas”. 

Acreditamos que esse conceito pode ser aplicado à economia como um todo. Mais 

ainda, esse conceito, de igual maneira pode ser aplicado ao Direito. Todas as 

teorias econômicas, as teorias do direito (e também os novos paradigmas estatais) 

foram e continuam sendo reformuladas mediante as experiências históricas, os 

                                            
264 ROEMER, Andrés. Introdución al análisis económico del derecho. Traducción de José Luiz 

Pérez Hernández. 1ºed. Fondo de Cultura Económica: México, 1994, p. 104. 
265 ROEMER, Andrés. Réplica a los comentarios de Rodolfo Vázquez. In: Derecho y economía: una 

revisión de la literatura. México: Instituto Tecnológico Autónomo de México; Fondo de Cultura 
Económica; Centro de Estudios de la Gobernabilidad y Políticas Públicas. 2000, p. 211-220. 
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contextos de crise e necessidade de superação das mesmas e em virtude das 

mudanças “que o mundo e o homem no mundo atravessam”.266  

Assim foi com a passagens da economia clássica para a neoclássica, 

com os acréscimos da macroeconomia keynesiana, as críticas, ajustes e 

reformulações posteriores. Assim deu-se com o modelo jusnaturalista do Direito, 

de Locke e Hobbes, substituído pelo modelo positivista de Kelsen até que sobreveio 

o pós-positivismo. Da mesma forma houve a substituição do paradigma jurídico-

político do liberalismo (laissez faire) sucedido pelo paradigma social (Welfare State) 

até o retorno do liberalismo sob a nomenclatura de neoliberalismo (Estado 

Neoliberal). Como o mundo muda, a Economia e o Direito estreitam e alargam o 

seu caminho para se encostar nas transformações havidas [...] “Não vivemos num 

tempo apenas de revoluções, mas de mutações”.267 

Portanto, da mesma maneira que a teoria do Direito não pode ser 

desprezada por ser detentora de falhas que foram sendo reformuladas e 

substituídas ao longo dos tempos e das experiências históricas, a teoria econômica 

também não.  

Assim como o modelo jurídico clássico foi superado e aperfeiçoado 

para as novas realidades, o foi a teoria econômica e vem sendo a Análise 

Econômica do Direito.  

Conforme já elucidado, Posner abandonou a maximização da riqueza 

como critério ético a embasar leis e decisões judiciais. Isso se deu após constatar 

a inviabilidade de referido critério ser aplicado como fundamento maior, o que o 

relegou de critério ético à uma premissa a ser considerada, conjuntamente com 

outros princípios econômicos e com uma visão pragmática. 

                                            
266 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. O constitucionalismo contemporâneo e a instrumentalização 

para a eficácia dos direitos fundamentais. Disponível em: 
www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/anexos/14729-14730-1-PB.htm  > acesso em 30. Jun. 2014. 

267 Definição retirada e adaptada de Cármen Lúcia Antunes Rocha in: ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. 
O constitucionalismo contemporâneo e a instrumentalização para a eficácia dos direitos 
fundamentais. Disponível em: www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/anexos/14729-14730-1-
PB.htm  > acesso em 30. Jun. 2014. 

http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/anexos/14729-14730-1-PB.htm
http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/anexos/14729-14730-1-PB.htm
http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/anexos/14729-14730-1-PB.htm
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Da mesma maneira, após a crise de 2008, em seu livro La crisis de la 

democracia capitalista268, Posner admitiu a ineficácia das teorias neoclássicas para 

prever e prevenir o colapso econômico. O autor declara abertamente que deveria 

ter sido mais keynesiano, admitindo que a racionalidade é limitada e que necessário 

se faz um alto índice de confiança para a prosperidade do ambiente econômico, 

bem como uma maior regulação do mercado financeiro, em verdadeira subversão 

à sua índole liberal.  

Mudanças de posicionamento são salutares e resultam da 

aprendizagem, teórica e empírica, em um meio em constante mutação.  

Ditas considerações são necessárias a fim de desconstruir a errônea 

percepção de posicionar a economia como se uma entidade fosse. Não se pode 

olvidar que a economia contempla o agregado, e, portanto, uma diversidade de 

agentes econômicos atuando em um ambiente em constante mutação. Não há 

fórmulas matemáticas passíveis de aferir, com absoluta certeza, às estratégias 

mais acertadas. As certezas se constroem através da experimentação, sendo que 

o tempo demonstrará quais as estratégias são corretas. 

A pedra de toque da AED reside na abertura de diferentes caminhos 

de investigação mediante a inserção de uma análise econômica dos fenômenos 

jurídicos. Esse enfoque é extremamente salutar para ambas as ciências e para todo 

o arranjo social. Não se pode cogitar do sepultamento de um movimento, ainda 

excipiente em países como o Brasil e a Espanha, e que tanto tem a contribuir e 

aprimorar a formulação e interpretação do Direito, porque algumas de suas 

proposições não constituem verdades absolutas. Pelo contrário, isso só o 

engrandece. A inexistência de verdades absolutas permite a regeneração, que 

constitui o bálsamo fundamental do desenvolvimento de todas as ciências, seja da 

economia, seja do Direito, seja da Análise Econômica do Direito. 

                                            
268 POSNER, Richard. La crisis de la democracia capitalista. Madrid: Marcial Pons, 2012. Título 

original: The Crisis of Capitalist Democracy. 
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2.4   A APLICAÇÃO DA AED EM PAÍSES DE DIREITO CONTINENTAL 

Os Estados Unidos são o berço da AED. Por lá ela impera como “una 

fuerza enorme y vigorosa en el pensamento legal americano”. Para o decano da 

Escola de Yale, embora crítico do movimento, a AED é e continuará sendo a escola 

jurisprudencial mais influente do país.269 

Uma dúvida recorrente advém exatamente do fato de que o 

nascimento e desenvolvimento da AED dar-se em um país de direito 

consuetudinário (common law), o que gera um conflito prévio no que diz respeito a 

sua adoção em países como Brasil e Espanha, regidos pela tradição de direito 

escrito (civil law). 270 

As tradições culturais e de ordenamento jurídico em conjunto com 

uma plêiade de mal-entendidos em torno das ambições da AED271 e do 

desconhecimento e repulsa das premissas econômicas no meio jurídico, tornam 

difícil a recepção da AED na maioria dos países de direito continental. 

A tradição de direito codificado imperante na maioria dos países da 

Europa Ocidental bem como na América Latina contrasta claramente com a 

tradição estadunidense. Por uma questão histórica, os juízes europeus são mais 

formalistas que os americanos. Todo sistema legal europeu, desde a separação 

dos poderes, foi interpretado de maneira a limitar o arbítrio e a discricionariedade 

judicial. No afã de se evitar abusos e arbitrariedades oriundos de um poder não 

eletivo, a tradição jurídica europeia relegou o papel do juiz a mero “boca da lei”, 

                                            
269 POSNER, Richard, A. El Movimento del Análisis Económico del Derecho: desde Benthan 

hasta Becker. Disponível em: < https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5110297.pdf > acesso 
em 18. Abr. 2017. 

270 Define-se o common law como o sistema de jurisprudência desenvolvido na Inglaterra e 
posteriormente aplicado nos Estados Unidos e que tem por base os antecedentes judiciais. Em 
contrapartida o civil law descende do direito romano contido no Código Justiniano, que se baseia 
em leis estatutárias (direito codificado). In: ROEMER, Andrés. Introdución al análisis económico 
del derecho. Traducción de José Luiz Pérez Hernández. 1ºed. Fondo de Cultura Económica: 
México, 1994, p. 84. 

271 ROEMER, Andrés. Introdución al análisis económico del derecho. Traducción de José Luiz 
Pérez Hernández. 1ºed. Fondo de Cultura Económica: México, 1994, p. 86. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5110297.pdf
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limitado a exprimir a exatidão do conteúdo da lei de feitura do poder legislativo – 

tido como poder supremo com o advento da Revolução francesa.  

Já na América, o modelo de sociedade estamentária, detentora de 

privilégios de acordo com o respectivo estamento, era desconhecido. Os cidadãos 

eram todos livres e iguais. Da mesma forma, não foi necessário o rompimento com 

um sistema tirano pré-existente, a exemplo da França, e sim construiu-se uma nova 

ordem político-social. 

Logo na França a preocupação era assegurar a primazia da lei e a 

supremacia do poder legislativo, garantindo, deste modo, as liberdades individuais 

das arbitrariedades do Estado; na América o essencial era uma estrutura que 

tivesse a separação entre os poderes claramente delimitadas onde referidos 

poderes atuassem como pesos e contrapesos um dos outros – the checks and 

balances. Isto porque, enquanto na França, o perigo de arbitrariedades 

historicamente advinha da Coroa; nos Estados Unidos, ele apareceu em uma 

maioria legislativa não proprietária de terras. Como os não proprietários eram 

maioria no poder legislativo, eram necessários instrumentos que servisses de limite 

no caso de essa maioria decidir legislar segundo seus próprios interesses. Foram 

esses fatores que levaram a criação de instrumentos como o veto presidencial e o 

judicial review, como forma de controle dentro do legislativo, a fim de evitar maiorias 

tirânicas. Em outras palavras, para salvaguardar o direito de propriedade.272 

Assim a tradição jurídica common law, pertencente à tradição inglesa 

e adotada pelas colônias americanas, entrega a criação da lei não somente ao 

legislador, delegando aos juízes papel preponderante. 

Fukuyama explica que, frequentemente, o que começa como um 

simples ato político, como o caso da Europa e EUA, acaba se incorporando e 

                                            
272 Para um maior aprofundamento vide: PIÇARRAS, Nuno. A Separação dos Poderes como 

Doutrina e Princípio Constitucional. Coimbra: Coimbra Editora, 1989 e VALDÉS, Roberto L. 
Blanco. El Valor de la Constitución. Madri: Alianza Editorial, 2010. 
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transformando em um atributo cultural e que, “por ser uma questão de hábito ético, 

a cultura muda muito lentamente – muito mais devagar que as ideias”. 273 

Dessa maneira, nos países herdeiros da tradição civil law, como é o 

caso do Brasil e da Espanha, uma teoria do direito que tem por base o enfoque 

econômico, com raízes utilitaristas (ao contrário do pensamento Kantiano de que o 

homem não pode ser utilizado para fins sociais), e que estimula e ratifica a 

discricionariedade judicial; é amplamente vista com cepticismo e hostilidade.  

Todavia, em que pese as diferenças culturais e de ordenamento 

jurídico, é certo que o mundo do Direito, como um todo, é levado a inexorável 

constatação de que “o campo jurídico como disciplina autônoma morreu por 

necessidade própria”.274 Não mais é possível a visão do Direito como uma ciência 

autocentrada. Além disso, o fato de a AED ter seu berço e desenvolvimento em um 

país de tradição distinta da dos países de direito estatutário, não leva a sua 

inaplicabilidade no sistema civil law, muito menos invalida a verdade incontestável 

de que os argumentos econômicos podem aprimorar o Direito. 

Não se pode desconsiderar que, de todas as ciências sociais, o 

enfoque econômico possui arsenal que torna possível explicar o comportamento 

humano (em ao menos 80% do tempo segundo Fukuyama). Há, na economia, um 

                                            
273 “Por exemplo, quando o muro de Berlim veio abaixo e o comunismo ruiu em 1989, a ideologia 

governante na Europa Oriental e na União Soviética mudou da noite para o dia do marxisimo-
leninismo para mercados e democracia. [...] O que não mudou com a mesma rapidez foi a cultura. 
A experiência de muitas sociedades ex-comunistas, é que o comunismo criou muitos hábitos – 
excessiva dependência do Estado conduzindo a uma ausência de energia empresarial, uma 
incapacidade de contemporização e uma aversão a cooperar voluntariamente em grupos como 
companhias ou partidos políticos – que retardam em grande medida a consolidação tanto da 
democracia quanto de uma economia de mercado. As pessoas nessas sociedades podem ter 
consentido intelectualmente em substituir o comunismo pela democracia e pelo capitalismo 
elegendo reformadores democráticos, mas não possuem os hábitos sociais necessários para fazer 
com que tanto uma coisa quanto a outra funcionem”. FUKUYAMA, Francis. Confiança: as virtudes 
sociais e a criação da prosperidade. Tradução de Alberto Lopes. Rio de Janeiro: Rocco, 1996, p. 
54-55. Título original: Trust: the social virtues & the creation of properity. 

274 ROEMER, Andrés. Introdución al análisis económico del derecho. Traducción de José Luiz 
Pérez Hernández. 1ºed. Fondo de Cultura Económica: México, 1994, p. 88. 
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paradigma que está ausente nas outras ciências sociais e que é mais congruente 

com os fatos do que as previsões das outras teorias de cientistas sociais.275  

A AED possibilita a formação de uma nova mentalidade jurídica, de 

investigação e análise, com ênfase nos efeitos reais ou potenciais do Direito através 

dos incentivos que produz e a importância dos custos econômicos e sociais do 

sistema jurídico e das decisões judiciais.  

El análisis económico positivo del derecho puede conducir a quien 
toma las decisiones a considerar las formas em que el mundo será 
realmente diferente si se adopta una disposición legal em vez de 
outra. El análisis normativo puede proporcionar un marco de 
referencia congruente para comparar los mundos alternativos que 
resulten.276 

A aplicação da AED em países de direito continental deve considerar 

que ela não se coloca como um padrão de perfeição lógica e sim como uma 

metodologia a qual, sem a pretensão de resolver os problemas da ciência jurídica, 

é hábil a proporcionar uma perspectiva diferente acerca dos arranjos sociais dos 

quais se ocupa o Direito.277  

No prefácio à edição brasileira do seu livro “A Economia da Justiça”, 

Richard Posner aduz que o Brasil adotou um direito positivado oriundo do civil law 

da Europa continental, o qual reputa como papel dos magistrados apenas a 

identificação e aplicação das leis promulgadas pelo Poder Legislativo. Seguindo a 

tendência pós positivista surgida pós Segunda Guerra, os magistrados brasileiros 

passaram a incorporar teorias constitucionais que propõem a ponderação de 

valores, a proporcionalidade e a identificação do Direito com a moral, o que aliada 

à abertura dos textos legais, vem gerando uma expressiva e crescente 

discricionariedade judicial. 

                                            
275 ROEMER, Andrés. Introdución al análisis económico del derecho. Traducción de José Luiz 

Pérez Hernández. 1ºed. Fondo de Cultura Económica: México, 1994, p. 87. 
276 ROEMER, Andrés. Introdución al análisis económico del derecho. Traducción de José Luiz 

Pérez Hernández. 1ºed. Fondo de Cultura Económica: México, 1994, p. 106. 
277 ROEMER, Andrés. Introdución al análisis económico del derecho. Traducción de José Luiz 

Pérez Hernández. 1ºed. Fondo de Cultura Económica: México, 1994, p. 102. 
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Embora os sistemas baseados no civil law detenham uma legislação 

mais detalhada do que os países baseados do common law e naqueles países a 

legislação tem autoridade sobre os juízes, é certo que nenhuma legislação é 

detalhada suficientemente para esgotar todas as possibilidades de litígios. Sempre 

haverá espaços abertos, vagos, pendentes de interpretação a impulsionar o 

exercício da discricionariedade judicial. Esta, por sua vez, já que inevitável, pode 

ser disciplinada com uma análise econômica de custos e benefícios.278 

Em sendo a discricionariedade judicial inevitável, é certo que a 

abordagem econômica tem muito a oferecer a países de tradição civil law como o 

Brasil. No entanto a aceitação de dita abordagem perante a comunidade jurídica 

brasileira é desafiadora. Dentre os motivos reside o fato de a formação de 

advogados e juízes ser “metodologicamente conservadora”, repelindo, portanto, 

uma abordagem que assuma a inevitabilidade da discricionariedade judicial e 

também “à permeabilidade do processo judicial às influências de outras disciplinas, 

como a economia”.  É uma questão cultural, que conforme prelecionou Fukuyama, 

molda todos os aspectos do comportamento humano e, “por ser uma questão de 

hábito ético, muda muito lentamente – muito mais devagar que as ideias”. 279 

Dessa maneira o esforço inicial para a introdução da AED no sistema 

jurídico brasileiro deve começar nas universidades e faculdades de direito.280 A 

AED deveria ser uma disciplina presente na formação jurídica das universidades. 

Não há, em nosso ensino jurídico uma formação adequada sequer de princípios 

econômicos, muito menos de análise econômica em si. Isso gera uma formação 

jurídica deficitária que se alastra a todo o sistema judicial. 

 Em segundo lugar, dado o fato de o Brasil ser um país em 

desenvolvimento, é necessário que a análise econômica do direito tenha ênfase 

                                            
278 POSNER, Richard A. A economia da justiça, Tradução: Evandro Ferreira e Silva. São Paulo: 

WMF Martins Fontes, 2010, p. XVI. 
279 FUKUYAMA, Francis. Confiança: as virtudes sociais e a criação da prosperidade. Tradução 

de Alberto Lopes. Rio de Janeiro: Rocco, 1996, p. 54-55. Título original: Trust: the social virtues & 
the creation of properity. 

280 POSNER, Richard A. A economia da justiça, Tradução: Evandro Ferreira e Silva. São Paulo: 
WMF Martins Fontes, 2010, p. XVII. 
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diversa da que possui em países com desenvolvimento consolidado. Nos Estados 

Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e Japão, as premissas “dos direitos de 

propriedade, da liberdade contratual, da independência do judiciário, da 

discricionariedade judicial bem orientada e das limitações ao poder do Estado são 

tomadas como ponto pacífico”.  

Enquanto no Brasil esses valores são frequentemente relativizados e 

“só se efetivam de modo incompleto”. Logo “a proteção dos direitos de propriedade, 

a garantia de liberdade contratual, a prevenção da corrupção e do favoritismo 

político e a limitação do poder regulador do Estado sobre a economia têm ou devem 

ter um relevo muito maior do que é necessário em sociedades plenamente 

desenvolvidas”.281 

Os direitos de propriedade têm significativo valor econômico e devem 

ser respeitados de forma socialmente reconhecida. A estrutura dos direitos de 

propriedade, em uma perspectiva econômica, influencia diretamente sobre a 

“atribuição e utilização dos bens econômicos (recursos) em formas específicas e 

previsíveis”.  

As atribuições dos direitos de propriedade especificam as normas 
de comportamento, em relação a objetos, que cada pessoa deve 
observar em sua interação com outras pessoas ou, na sua falta, 
suportar os custos de falha no cumprimento.282 

 

Assim, direitos de propriedade bem delimitados e respeitados 

contribuem para definir a estrutura dos custos e recompensas e estabelecer as 

expectativas de que os indivíduos mantenham com relação a utilização de um 

recurso particular. O que se faz necessário para o perfeito funcionamento do 

comércio e a realocação dos bens. Além de direitos de propriedade definidos e 

seguros, é essencial a certeza com relação ao cumprimento dos contratos, vez que 

é através dos contratos que as realocações dos direitos de propriedade são 

                                            
281 POSNER, Richard A. A economia da justiça, Tradução: Evandro Ferreira e Silva. São Paulo: 

WMF Martins Fontes, 2010, p. XVIII. 
282 ROEMER, Andrés. Introducion al análisis económico del derecho. Traducción de José Luiz 

Perez Hernández. 1ºed. Fondo de Cultura Económica: México, 1994, p. 104. 
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efetuadas. São eles que definem os termos da troca, as condições de uso e a 

divisão dos resultados. 

O que Posner expressa, na verdade, é a já mencionada aplicação do 

princípio econômico que diz que as instituições estatais (no caso o Poder Judiciário) 

podem melhorar os resultados dos mercados, garantindo o direito de propriedade 

e o cumprimento das regras. A eficiência dos contratos está diretamente vinculada 

à existência de mecanismos institucionais legais, que garantam o cumprimento dos 

contratos.283 Ditos mecanismos, ao garantir os direitos de propriedade e o 

cumprimento dos contratos, diminuem o risco e, portanto, os custos de transação.  

A relativização dos direitos de propriedade gera ineficiência “já que 

afeta diretamente os incentivos para trabalhar, para transferir recursos e para 

manter e melhorar ditos recursos”. Um exemplo disso seria a falta de direito de 

propriedade sobre alguns recursos naturais, os quais, ante a ausência de 

delimitação da propriedade, pertencem a todos. Esse fato leva tendencialmente à 

superexploração e ao esgotamento de dito recurso, o que contraria os melhores 

interesses da coletividade. 284 Além disso, sem direitos de propriedade claramente 

delimitados e respeitados, há um desincentivo a atividade econômica.285  

 A certeza quanto aos direitos de propriedade garante a proteção ao 

retorno dos investimentos. Enquanto o regular cumprimento dos contratos estimula 

a realização de transações econômicas, reduzindo os custos de transação.  

Ocorre que, como bem exposto por Posner, no Brasil esses valores 

são frequentemente relativizados, quer pela legislação, quer pelas decisões 

judiciais. Há, atualmente, uma profusão de decisões judicias que fazem tábula rasa 

dos direitos de propriedade e dos contratos. Isso acaba por dificultar as condições 

                                            
283 MUELLER, Bernardo. Direitos de propriedade na nova economia das instituições e em direito & 

economia. In: ZYLBERSZTAJN, Decio; SZTAJN, Raquel. Direito &Economia. Análise Econômica 
do Direito e das Organizações. Rio de Janeiro: Campus, 2005, p. 91. 

284 ROEMER, Andrés. Introdución al análisis económico del derecho. Traducción de José Luiz 
Pérez Hernández. 1ºed. Fondo de Cultura Económica: México, 1994, p. 87. 

285 Conforme já exposto alhures: Agricultores não cultivarão alimentos se acharem que suas colheitas 
serão roubadas, os restaurantes só funcionarão com a certeza de que os clientes pagarão a conta. 
E assim sempre. 
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para se realizarem negócios e investimentos no país, vez que aumentam o risco da 

atividade econômica, contribuindo, dessa maneira, com o aumento do Custo País. 

Isso atinge o país desde duas miradas: afetando a competitividade das empresas 

nacionais e afastando investimentos no país. 

Especificamente no âmbito do mercado de crédito, em tempos de 

contencioso de massa, as decisões judiciais que relativizam os direitos de 

propriedade e os contratos são uma das variáveis que influenciam de maneira 

significativa no Spread Bancário, na composição dos juros e na oferta de crédito, 

conforme será demonstrado nesse estudo.  

Assim sendo, o conhecimento por parte dos operadores do direito 

acerca da Análise Econômica do Direito se constitui no primeiro grande obstáculo 

a ser enfrentado pela comunidade jurídica brasileira. Dito conhecimento ampliará o 

campo de visão e análise, chamando a atenção para a premente necessidade de 

proteção dos direitos de propriedade, da liberdade contratual e do regular 

cumprimento dos contratos, valores que vem sendo, com indesejável frequência, 

solapados pelo Poder Judiciário nacional.  

O mesmo raciocínio utilizado na premissa keynesiana de que ao 

governo compete reduzir a incerteza do ambiente econômico, transmitindo 

confiança e determinação; vale para o Poder Judiciário, o qual também pode reduzir 

a incerteza e transmitir a confiança necessária ao desenvolvimento econômico. 

Nomeadamente no que concerne as decisões judiciais em matéria 

bancária, as quais possuem cunho eminentemente econômico, uma análise 

econômica se mostra imperiosa e demonstra que o Poder Judiciário é uma variável 

que influencia determinantemente no ambiente econômico. “Uma justiça 

independente, competente e eficiente constitui um elemento fundamental para o 

desenvolvimento econômico”.286 

A Análise Econômica do Direito traz, portanto, um método que 

implementa o ponto de vista econômico na ciência do Direito, expressado mediante 

                                            
286 CABRILLO, Francisco; FITZPATRICK, Sean. La economía de la Administración de Justicia. 

Pamplona: Thomson Reuters, 2011, p. 18. 
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a adoção de conceitos de eficiência, custo benefício, custos de transação, 

externalidades, pragmatismo e maximização da riqueza. São critérios que devem 

ser considerados não somente para a criação da norma, mas para se aferir o 

funcionamento do Poder Judiciário bem como o impacto das Decisões Judiciais.  

Assim sendo, através da AED, coloca-se a disposição dos operadores 

do direito, uma maneira de análise e interpretação eficiente e conciliadora de 

valores econômicos e constitucionais. Afinal, conforme expõe Gico Júnior 

[...] os juristas (teóricos e práticos) ficaram e permanecem sem 
qualquer instrumental analítico adequado para avaliar as 
consequências de suas decisões ou interpretações, atendo-se a 
uma retórica formalista sem maiores preocupações empíricas 
falsificáveis ou pragmáticas. Por essa razão, em sua prática 
cotidiana, voltaram-se ao exercício de análise e classificação de 
normas e regras em abstrato, cujo principal instrumento 
(hermenêutica) em larga medida não passa de um jogo de palavras 
sob o qual escolhas reais são ignoradas ou simplesmente 
escamoteadas. Obviamente esse resultado enfraqueceu e 
degenerou a proposta de finalidade racional do direito. 287 

Por certo que a lógica econômica sempre pautou inúmeras decisões 

judiciais, nomeadamente as de grande repercussão. No entanto esse emprego 

sempre se deu de maneira velada. A sua utilização é amplamente rechaçada, 

conforme já exposto, por ser considerada um confronto com os ideais de justiça. 

Esse panorama precisa ser alterado. Isto porque, muitas proclamações de direitos, 

por mais eloquentes que sejam, não criam conjuntamente consigo, as 

possibilidades econômicas de concretização.  

As Decisões Judiciais que desprezam a ponderação dos seus 

impactos econômicos caracterizam parte do problema de injustiça e ineficiência da 

própria administração dessa justiça, vítima do excesso, do abuso de acesso e da 

desmensurada utilização de meios que são escassos. Olvidando os custos destes 

direitos e atribuindo direitos a alguns poucos privilegiados em detrimento da 

coletividade. 

                                            
287 GICO JÚNIOR, Ivo T. Metodologia e Epistemologia da Análise Econômica do Direito. 

Disponível em: https://portalrevistas.ucb.br/index.php/EALR/article/view/1460 > acesso em 20 de 
mar. 2017. 

https://portalrevistas.ucb.br/index.php/EALR/article/view/1460
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É inegável que a AED está muito mais desenvolvida nos EUA, onde 

detém suas raízes. Quer no ponto de vista acadêmico como de sua aplicação. Isso 

se deve, acima de tudo, ao fato de que os juízes e os tribunais possuírem um maior 

protagonismo no sistema baseado na common law, que o sistema de direito 

continental adotado na Espanha e no Brasil. No entanto, segundo Cabrillo e 

Fitzpatrick, seria um erro exagerar as diferenças entre os dois sistemas. “Os 

objetivos do ordenamento jurídico são similares e a maior parte da análise 

econômica pode ser aplicada a ambos os modelos”.288 A eficiência das leis e do 

Poder Judiciário constitui um elemento básico do desenvolvimento socioeconômico 

em qualquer país. As premissas econômicas têm o condão de auxiliar na análise e 

aperfeiçoamento da fenomenologia jurídica em qualquer tradição jurídica. 

 O Superior Tribunal de Justiça, em Acórdão publicado em 04 de maio 

de 2015, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, reconheceu explicitamente, 

de maneira até então inédita no Brasil, a importância da Análise Econômica do 

Direito nas decisões judiciais.289  Indicativo que essa metodologia começa a ganhar 

                                            
288 CABRILLO, Francisco; FITZPATRICK, Sean. La economía de la Administración de Justicia. 

Pamplona: Thomson Reuters, 2011, p. 31. 
289 RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO 

IMOBILIÁRIO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. LEI N. 10.931/2004. INOVAÇÃO. 
REQUISITOS PARA PETIÇÃO INICIAL. APLICAÇÃO A TODOS OS CONTRATOS DE 
FINANCIAMENTO. 

1. A análise econômica da função social do contrato, realizada a partir da doutrina da análise 
econômica do direito, permite reconhecer o papel institucional e social que o direito 
contratual pode oferecer ao mercado, qual seja a segurança e previsibilidade nas operações 
econômicas e sociais capazes de proteger as expectativas dos agentes econômicos, por 
meio de instituições mais sólidas, que reforcem, ao contrário de minar, a estrutura do 
mercado. 

2. Todo contrato de financiamento imobiliário, ainda que pactuado nos moldes do Sistema Financeiro 
da Habitação, é negócio jurídico de cunho eminentemente patrimonial e, por isso, solo fértil para a 
aplicação da análise econômica do direito. 

3. A Lei n. 10.931/2004, especialmente seu art. 50, inspirou-se na efetividade, celeridade e boa-fé 
perseguidos pelo processo civil moderno, cujo entendimento é de que todo litígio a ser composto, 
dentre eles os de cunho econômico, deve apresentar pedido objetivo e apontar precisa e claramente 
a espécie e o alcance do abuso contratual que fundamenta a ação de revisão do contrato. 

4. As regras expressas no art. 50 e seus parágrafos têm a clara intenção de garantir o cumprimento 
dos contratos de financiamento de imóveis tal como pactuados, gerando segurança para os 
contratantes. O objetivo maior da norma é garantir que, quando a execução do contrato se tornar 
controvertida e necessária for a intervenção judicial, a discussão seja eficiente, porque somente o 
ponto conflitante será discutido e a discussão da controvérsia não impedirá a execução de tudo 
aquilo com o qual concordam as partes. 
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espaço na jurisprudência pátria. Porém a sua aplicação ainda é tímida, a despeito 

de sua inegável importância para o aprimoramento da administração da justiça com 

vistas a oportunizar o desenvolvimento econômico e social. 

 Necessário se faz, portanto, a demonstração de que não é apenas 

possível, mas desejável, um enfoque econômico sobre as decisões judiciais; que 

essas sejam sensíveis aos impactos econômicos e sociais que produzem. 

O Poder Judiciário constitui uma variável exógena à economia. Em 

que pese o Poder Judiciário seja um agente externo à economia, a administração 

da justiça, bem como as decisões dela emanadas, influenciam significativamente, 

quer positiva, quer negativamente na economia e em todo o arranjo social. Dentre 

os principais fatores de impacto negativo sobre a economia estão: a) a morosidade 

processual; b) a ausência de estabilidade e previsibilidade das decisões e c) o 

conteúdo das decisões, o qual frequentemente relativiza os direitos de propriedade 

e o regular cumprimento dos contratos. A confluência de ditos fatores vêm gerando 

incerteza, aumentando o risco da atividade econômica e incrementando os custos 

de transação, além de abrir as portas para oportunismos e servir de obstáculo ao 

desenvolvimento econômico e social. 

Serão sobre esses fatores que a próxima parte desse estudo irá se 

debruçar, promovendo uma análise econômica da política judicial bem como das 

decisões judiciais, nomeadamente em matéria bancária, procurando lançar um 

enfoque não habitual sobre referidas questões, a partir das externalidades por elas 

produzidas, bem como analisar o importante papel dessa instituição jurídica no 

desenvolvimento econômico.  

 

                                            
5. Aplicam-se aos contratos de financiamento imobiliário do Sistema de Financiamento Habitacional 

as disposições da Lei n. 10.931/2004, mormente as referentes aos requisitos da petição inicial da 
ação de revisão de cláusulas contratuais, constantes do art. 50 da Lei n. 10.931/2004. 

6. Recurso especial provido. 

(REsp 1163283/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
07/04/2015, DJe 04/05/2015) (grifo nosso). 
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Capítulo 3  

O PODER JUDICIÁRIO COMO UMA VARIÁVEL                            
EXÓGENA À ECONOMIA 

3.1 O PODER JUDICIÁRIO E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Jeffrey Sachs, em sua obra, “O fim da pobreza: como acabar com a 

miséria mundial nos próximos vinte anos”, traça um breve relato de duzentos anos 

de crescimento econômico moderno para demonstrar que “essa época trouxe para 

o mundo padrões de vida mais elevados do que eram imagináveis há dois séculos, 

uma difusão da tecnologia moderna para a maior parte do mundo e uma revolução 

científica e tecnológica que ainda está em andamento”.  O economista ressalta que, 

atualmente, “os padrões de vida são muito mais altos em quase todos os lugares 

do que eram no início desse processo, com a grande exceção das regiões africanas 

devastadas pelas doenças”.290 

Para o autor, o desenvolvimento econômico pode funcionar e de fato 

funciona em inúmeras regiões do mundo e aduz que, no nível mais básico, a chave 

para acabar com a pobreza extrema é possibilitar que os países consigam colocar 

um pé na escada do desenvolvimento.291  

Ao contrário do senso comum, para Sachs, “o desenvolvimento 

econômico não é um jogo de soma zero, em que os ganhos de alguns são 

inevitavelmente espelhados pelas perdas de outros. Nesse jogo, todos podem 

vencer”.292 Assim, o autor demonstra que desenvolvimento econômico tem o 

                                            
290 SACHS, Jeffrey. O fim da pobreza: como acabar com a miséria mundial nos próximos vinte anos. 

Tradução de Pedro de Maia Soares. São Paulo: Companhia das letras, 2005, p. 77.  
291 SACHS, Jeffrey. O fim da pobreza: como acabar com a miséria mundial nos próximos vinte anos. 

Tradução de Pedro de Maia Soares. São Paulo: Companhia das letras, 2005, p. 79.  
292 SACHS, Jeffrey. O fim da pobreza: como acabar com a miséria mundial nos próximos vinte anos. 

Tradução de Pedro de Maia Soares. São Paulo: Companhia das letras, 2005, p. 58. 



 162 

condão de melhorar a qualidade de vida da população e dirimir com a pobreza 

extrema.   

Consoante o economista, o desenvolvimento econômico moderno 

está atrelado à uma série de variáveis e é uma prática que exige constante 

monitoramento, avaliação e, especialmente, uma comparação rigorosa de metas e 

resultados, sendo de suma importância a análise, compreensão e resolução dos 

problemas que afetam o desenvolvimento econômicos dos países. “Saber que uma 

economia está em declínio não é suficiente. Devemos saber por que a economia 

não está alcançando o crescimento econômico se quisermos dar passos para 

iniciá-lo ou restabelecê-lo”.293  

Dessa maneira, partindo da premissa de que o desenvolvimento 

econômico carreia uma melhoria na qualidade de vida de toda a sociedade e da 

importância do diagnóstico das variáveis que o obstaculizam, é que se propõem 

uma análise do Poder Judiciário como uma variável exógena à economia. 

É, hoje, inegável que a qualidade das instituições faz parte das 

variáveis determinantes no desenvolvimento econômico dos países e explica, em 

grande parte, as diferenças entre as taxas de crescimento do PIB per capta.294 

Instituições, segundo a clássica definição prestada por North, são as restrições 

humanamente concebidas que estruturam as interações humanas. Elas são 

compostas de restrições formais (regras, leis), restrições informais (normas de 

comportamento, convenções) e suas características de aplicação.295 Logo, as 

instituições são estruturas que ditam as “regras do jogo”, determinando a atuação 

dos “jogadores”. 

                                            
293 SACHS, Jeffrey. O fim da pobreza: como acabar com a miséria mundial nos próximos vinte anos. 

Tradução de Pedro de Maia Soares. São Paulo: Companhia das letras, 2005, p. 84. 
294 LORIZIOA, Marilene; GURRIERIA, Antonia Rosa. Efficiency of Justice and Economic Systems, 

Procedia Economics and Finance, Volume 17, 2014, Pgs 104-112; CASTELAR, A., (org). 
Judiciário e economia no Brasil [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 
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As instituições detêm, por conseguinte, grande influência sobre a 

capacidade dos países se desenvolverem. São elas que definem as regras do jogo 

em uma sociedade. São as instituições que condicionam o funcionamento da 

economia, uma vez que representam a estrutura de incentivos dadas aos agentes 

econômicos em sua tomada de decisão.  “De ahí la importancia de la calidad 

institucional para interpretar el crecimiento o el atraso de la economía de los 

diferentes países”.296 

Acemoglu e Robinson297 demonstraram que o funcionamento das 

instituições explica as significativas diferenças de renda per capita entre os países, 

tendo impacto contundente sobre o nível de investimentos, produção e sobre o 

comércio internacional  

Dentre as instituições, o Poder Judiciário ocupa posição proeminente, 

figurando como uma das instituições de maior impacto na determinação do nível e 

ritmo do desenvolvimento econômico em um país.298 Para Lorizioa e Gurrieri  

among the institutions that have the greatest impact on economic 
performance, the legal and judicial system plays a prominent role 
[...]Indeed, a legal system can affect different dimensions of the 
development process. These are equity, the optimal allocation of 
resources, and the increase in total factor productivity. In addition, 
some aspects of the legal system may influence the behaviour and 
choices of economic actors, determining the accumulation of 
physical and human capital (decisions relating to investment and 
training). Thus, the role of the judicial system in determining its 
dysfunctions can affect economic growth.299 

                                            
296 MARTÍN MARTÍN, Victoriano. Efectos Económicos del Funcionamento de la Justicia em España. 
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297 ACEMOGLU, Daron; ROBINSON, James. Por Que As Nações Fracassam: As origens do poder, 
da prosperidade e da pobreza. Tradução Cristiana Serra. Rio de Janeiro: Elsevier Editora. Título 
Original: Why Nations Fail, 2012. 
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Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2009. pp. IV-VIII. Disponível em:  < 
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Além do ordenamento jurídico, uma administração da justiça eficiente 

são requisitos imprescindíveis para o desenvolvimento econômico. Segundo 

Cabrillo e Fitzpatrick300: el papel que cumplen las instituciones jurídicas en el 

desarrollo económico no es complementario o acesorio, sino más bien um requisito 

fundamental para el funcionamiento de la economía de mercado”.  

Justiça e desenvolvimento econômico formam, portanto, um vínculo 

indissociável. Nomeadamente em economias mais liberalizadas, cuja grande 

responsabilidade alocativa dos recursos foi repassada aos mercados e compete ao 

Poder Judiciário a proteção e garantia dos direitos de propriedade do cumprimento 

dos contratos.301  

O bom funcionamento da justiça é essencial para o mercado uma vez 

que esse consiste em um conjunto de relacionamentos, acordos e contratos entre 

pessoas, que são baseadas na confiança. A existência de um sistema de justiça 

saudável ativa um processo de auto respeito, incentivando o respeito aos contratos 

e reduzindo o incentivo ao oportunismo. Essa conjuntura propaga confiança e 

estimula o maior número de transações econômicas.302 

Portanto, além da liberdade contratual, o bom funcionamento dos 

mercados requer a existência de um Poder Judiciário que garanta o cumprimento 

dos contratos e respeite os direitos de propriedade. A qualidade do funcionamento 

                                            
dimensões do processo de desenvolvimento. Tais como a equidade, a melhor alocação de recursos 
e aumento da produtividade total dos fatores. Além disso, alguns aspectos do sistema legal 
influenciam o comportamento e as escolhas dos atores econômicos, determinando o acúmulo de 
capital físico e humano (decisões relativas ao investimento e a formação). Assim, o papel do sistema 
judiciário na determinação de suas disfunções pode afetar o crescimento econômico”. LORIZIOA, 
Marilene; GURRIERIA, Antonia Rosa. Efficiency of Justice and Economic Systems, Procedia 
Economics and Finance, Volume 17, 2014, Pgs 104-112. 

300 CABRILLO, Francisco; FITZPATRICK, Sean. La economía de la Administración de Justicia. 
Pamplona: Thomson Reuters, 2011, p. 17. 

301 CASTELAR, A., (org). Judiciário e economia no Brasil [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein 
de Pesquisas Sociais, 2009. pp. IV-VIII. Disponível em:  < http://books.scielo.org >. Acesso em: 24 
Mar. 2017. 
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judicial é que irá ditar o nível de segurança jurídica, os custos de transação e a 

eficiência econômica.303 

Compete ao Poder Legislativo estabelecer as regras do jogo bem 

como os mecanismos com os quais os indivíduos podem se valer para garantir seus 

direitos. Mas em uma economia de mercado é imperioso que as partes tenham 

segurança que as regras do jogo, pré-estabelecidas, serão mantidas e garantidas 

por um Poder Judiciário imparcial, ágil e previsível, ou seja, eficiente.  

Para Martín304, 

Existe un consenso a escala internacional de que un sistema 
judicial eficiente es necesario para garantizar el desarrollo 
económico. El desarrollo de los mercados requiere una regulación 
bien diseñada y un sistema eficiente de ejecución para garantizar 
su cumplimiento. 

É, portanto, indubitável que um Poder Judiciário independente, 

competente e eficiente é crucial para o desenvolvimento econômico.305 Tanto é 

assim que o Poder Judiciário é uma das variáveis consideradas quando da aferição 

dos principais índices, rankings e relatórios efetuados acerca da qualidade do 

ambiente negocial e de investimentos no país. É o caso do Custo País, que mede 

o custo adicional de realizar negócios em dado país, do Relatório Doing 

Business306, realizado pelo Banco Mundial, que classifica as economias pelo grau 

de facilidade de se fazer negócios, e do índice de competitividade global produzido 

pelo World Economic Forum. 307  
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Para o Banco Mundial, ordenamentos jurídicos e uma administração 

da justiça eficientes constituem um dos quatro pilares estruturais do 

desenvolvimento no Marco Integral de Desenvolvimento. 308  Tal como sustentou 

seu ex presidente, James D. Wolfensohn: 

Los estados deben asegurarse de que disponen de un sistema 
eficaz de leyes sobre propriedad, contratos, relaciones laborales, 
quiebras, comercio y derechos peronales, así como de otros 
elementos de un sistema jurídico integral administrado con 
transparencia, imparcialidade y eficácia por unas administraciones 
de justicia honestas, imparciales y que funcionen bien.309   

O Banco Mundial financia projetos tendentes a melhorar o 

desenvolvimento econômico dos países. Uma vez que a administração da justiça é 

um dos fatores determinantes nos resultados econômicos, até 2002, havia mais de 

300 projetos do Banco Mundial voltados à reforma da justiça. Ainda, em conjunto 

com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Banco Asiático de 

Desenvolvimento foram concedidos mais de 800 milhões de dólares em 

empréstimos com o mesmo propósito.310  

Pode haver certo ceticismo, dentre os estudiosos da área, sobre os 

amplos benefícios que um sistema de justiça eficiente proporcionaria, porém é uma 
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alternativa de disputas. GREGORIO, Carlos G. Justicia y Desarrollo Económico: cómo abordar 
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unanimidade a constatação dos altos custos impostos por um Poder Judiciário 

disfuncional.311 

O impacto do Poder Judiciário e das decisões judiciais na vida 

econômica de um país é muito elevado. O Direito pode resultar custoso caso não 

seja bem aplicado ou demasiadamente tardio. 

La mala calidad institucional, caracterizada por la indefinición del 
marco normativo, el comportamiento discrecional en las decisiones 
de los reguladores, el incumplimiento frecuente de las leyes y 
contratos, así como la presencia de otras restricciones que 
perturban el buen funcionamiento de los mercados, restricciones 
tales como la existencia de barreras de entrada, estructuras poco 
competitivas, los fallos en los mercados de capitales que dificultan 
la  financiación externa debido a la falta de eficiencia del sistema 
judicial –tanto en la fase de declaración como, sobre todo, en la de 
ejecución– desincentivan a los nuevos empresarios y sobre todo a 
los innovadores, ya que todo ello genera una estructura de 
incentivos adversa.312 

Um Poder Judiciário ineficiente gera uma menor disposição para a 

efetivação de transações comerciais e serve de entrave para o desenvolvimento 

econômico de longo prazo. Uma proteção jurídica deficitária gera grande incerteza, 

aumentando os custos de transação da atividade econômica. Esse ambiente 

estimula e serve de guarida a oportunismos. 

Enquanto que uma justiça eficiente, incentiva os investimentos, 

internos e externos, favorecendo o crescimento econômico, a geração de empregos 

e a redução das taxas de juros. Além de proteger o mercado de especulações, da 

concorrência desleal e da formação de monopólios e cartéis. 

Com um funcionamento eficiente, o judiciário proporciona confiança 

aos investidores e ao mercado de crédito, possibilitando os financiamentos 
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necessários a realização dos investimentos, que proporcionam crescimento 

econômico.  

A medida que os contratos privados sejam garantidos com presteza 

pelo Poder Judiciário, reduzem-se os custos de transação e os agentes econômicos 

são incentivados a aumentar o número de transações comerciais, empréstimos 

bancários etc. 

Consoante Martín313, o bom funcionamento do sistema judicial 

incentiva o maior desenvolvimento do mercado de crédito, o que por consequência 

influencia no aumento do número de investimentos e no volume de atividades. 

Dessa maneira, um Judiciário eficiente impacta sobre o tamanho das empresas, 

sobre a capacidade de crescimento e grau de especialização, vez que uma melhor 

defesa dos direitos dos credores nos contratos de empréstimos se traduz na 

concessão de empréstimos de quantias maiores, com prazos mais longos de 

vencimento e menores prêmios de risco. 

O Judiciário também pode contribuir para o crescimento incentivando 

a acumulação de fatores de produção.314 Ao transmitir confiança de que seus 

direitos de propriedade serão garantidos na justiça, os agentes econômicos se 

sentem estimulados a investirem mais em capital físico e humano.315 

Investimentos especializados e de longo prazo dependem 

sobremaneira das condições da justiça para serem realizados. Os agentes privados 

somente colocarão em prática investimentos especializados e de longo prazo, se 

estiverem certos de que os contratos, que garantam o retorno do investimento, 

serão corretamente implementados. Isto porque um investimento altamente 
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especializado requer ativos específicos que não podem ser aproveitados em outras 

áreas.316  

Enquanto que os contratos de longo prazo possuem grande 

propensão das partes renegarem o que foi previamente acordado, além de serem 

altamente suscetíveis ao acometimento de contingências imprevisíveis, requerendo 

um árbitro a fim de estipular a forma como as partes devem se conduzir perante as 

contingências não previstas contratualmente. Logo, ditos investimentos 

apresentam um elevado risco de inadimplência, de recorribilidade ao arbítrio judicial 

e de prejuízo econômico, acaso não se possa contar com o cumprimento coercitivo 

e ágil pelo Poder Judiciário.  

Portanto, para setores com investimentos específicos e/ou com 

contratos de longo prazo, uma justiça ágil, imparcial e previsível é condição 

necessária para a sua implementação. “Indústrias de alta tecnologia ou que se 

beneficiam de investimentos duráveis e especializados irão abandonar regimes 

marcados por enormes inseguranças no que se refere a contratos e a investimentos 

– por lugares mais seguros”.317 

Uma atuação disfuncional do Poder Judiciário também barra o avanço 

econômico ao produzir insegurança e risco à atividade econômica. Dessa maneira 

a justiça aumenta os custos de transação, obrigando os agentes econômicos a 

embutirem um prêmio de risco a seu preço. Prática que acaba por distorcer o 

sistema de preços e reduzir a eficiência alocativa. Além de reduzir 

significativamente a competividade das empresas que funcionam sob a égide de 

um Judiciário ineficiente, em clara desvantagem perante as empresas 

internacionais que atuam em meio a uma justiça que reduz os custos de transação 
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e proporciona um preço final mais baixo no mercado. 318 “La falta de eficacia del 

sistema judicial puede considerarse un coste fijo que han de pagar las empresas 

que litigan, lo que representa una barrera proporcionalmente más alta para un 

emprendedor o para las empresas de menor tamaño”. 319 

Nas relações de crédito, em que a função judicial é de compelir os 

devedores inadimplentes ao pagamento, quando não o fazem de maneira 

espontânea, uma atuação ineficiente da justiça pode produzir incentivos perversos. 

Grande parte dos devedores não honrarão as dívidas contraídas se perceberem 

que os benefícios de serem levados a juízo pelos credores são maiores que o custo 

das sanções. Principalmente se houver a possibilidade de ganharem prazo para o 

pagamento das dívidas, devido à demora do processo judicial. Como 

consequência, os credores tenderão a diminuir o crédito e aumentar os custos dos 

mesmos.320 

Um Judiciário eficiente repele comportamentos oportunistas. Afinal os 

agentes não poderão se aproveitar da lentidão na execução dos contratos nem 

contarão com o aval da justiça em caso de descumprimento contratual. Isso, por 

sua vez, reduz o estímulo a oportunismos e retira a necessidade de se embutir o 

prêmio de risco que aumenta o preço. 

Também merece menção o fato de que contratos e direitos de 

propriedade frequentemente relativizados pelo Judiciário podem impelir os agentes 

econômicos a manterem seus recursos desativados. Nos idos de 1994, no Uruguai, 

um elevado número de imóveis restou ocioso devido ao receio dos proprietários de 

incluí-los no mercado de locação. Havia fundado receio de não conseguirem reavê-
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los sem expressivo lapso temporal e elevado custo imposto por um Judiciário 

moroso e que não garantia adequadamente contratos e direitos de propriedade.321 

Martín322 reforça essa constatação: 

En efecto, una mayor percepción de inseguridad jurídica por parte 
del propietario a la hora de ejecutar una sentencia a su favor en 
caso de incumplimiento del contrato por el arrendatário redundará 
en una menor oferta de viviendas en el mercado de alquiler. Un 
aumento de la eficiencia judicial en la etapa de ejecución tendrá un 
efecto positivo en el mercado de alquiler. 

Ao criar tantos empecilhos aos investimentos, o mau funcionamento 

do sistema de justiça tende, ainda, a desestimular o entesouramento de ativos na 

poupança e incentivar a evasão de capital. Isso reduz o montante de recursos nas 

instituições financeiras para financiar o investimento.323  

No Brasil, por exemplo, a inversão do ônus da prova em desfavor dos 

empregadores aliada a manifesta tendência da maioria dos magistrados em 

favorecer os trabalhadores nas reclamatórias trabalhistas, cria incentivos para que 

as empresas optem por reduzir ao máximo seu número de funcionários. Operando, 

no mais das vezes, com quantidade insuficiente de trabalhadores, carreando 

ineficiência produtiva e desemprego.324  Uma vez que, consoante Keynes, é o 

emprego que gera a capacidade de compra de bens e serviços, impulsionando a 

produção e a expansão econômica, os impactos nesse setor são expressivos. 

Em suma, o crescimento econômico de um país não depende 

somente de variáveis macroeconômicas como inflação, câmbio e taxa de juros. O 

impacto de fatores exógenos econômicos, como o sistema de justiça, é crucial para 
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Consejo General. Diciembre 2016. 
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no Brasil [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2009, p. 17. Disponível 
em: < http://books.scielo.org >. Acesso em 10. fev. 2018 
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a obtenção de resultados econômicos satisfatórios. O aperfeiçoamento e 

crescimento do mercado de crédito e do ambiente de negócios dependem 

sumariamente do comportamento do Judiciário.  

Assim como as leis, as instituições jurídicas interferem na economia, 

ministrando um conjunto de incentivos aos agentes econômicos, produzindo 

reflexos sobre a eficiência das transações econômicas e grande influência sobre a 

capacidade dos países se desenvolverem. 

Iacovoni em conjunto com Zazzaro, através de pesquisas empíricas, 

concluíram que a estrutura e eficiência do sistema jurídico influenciam na estrutura 

financeira das empresas, no acesso ao mercado de capitais e no seu crescimento 

econômico.325 

Mora-Sanguinetti, no estudo denominado “Evidencia reciente sobre 

los efectos económicos del funcionamiento de la Justicia en España” reuniu 

evidências recentes de que a melhora na eficiência judicial favorece um 

desenvolvimento econômico mais elevado dos mercados financeiros, impactando 

concretamente na disponibilidade de crédito e consequentemente no nível de 

empreendedorismo, no tamanho médio das empresas, bem como no seu nível de 

desenvolvimento e entrada no mercado. Nos países aonde há uma elevada 

confiança no sistema judicial, as empresas concretizam os investimentos 

necessários para aumentar sua capacidade, propiciando melhor 

competitividade.326 

Consoante Suriñach et al,  

un funcionamiento ineficiente del sistema se puede traducir en un 
encarecimiento de los créditos comerciales y financieros debido a 
la mayor incertidumbre y los largos periodos de cobro. También 
aumentan los costes relacionados con recobros y operaciones de 

                                            
325 IACOVONI, Davide; ZAZZARO, Alberto. Legal System Efficiency, Information Production, and 

Technological Choice: A Banking Model. Disponível em: < 
http://morespace.unimore.it/giuseppemarotta/wp-content/uploads/sites/12/2014/11/Iaczaz.pdf > 
acesso em 14. Mar. 2018. 

326 MORA-SANGUINETTI, Juan S. Evidencia reciente sobre los efectos económicos del 
funcionamiento de la Justicia en España. Banco de España. Boletim Económico, Enero 2016. 
Disponível em: < https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/.../be1601-art3.pdf > acesso em 14. 
Abr. 2018. 
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crédito a clientes y, por lo tanto, se incrementan los costes 
financieros de las empresas.327 

Todavia, o Judiciário brasileiro é uma instituição que padece de sérias 

mazelas. Dentre os problemas capitais que comprometem a atuação judicial estão 

a morosidade, a imprevisibilidade e a politização328 das decisões em desprestígio 

aos direitos de propriedade e ao regular cumprimento dos contratos. São mazelas 

que comprometem sobremaneira o avanço econômico e as relações comerciais, 

produzindo pesados custos, não somente econômicos, mas também custos sociais 

a serem suportados pela sociedade como um todo. 

Dita conjuntura é responsável pelo aumento do Custo País, 

inviabilizando investimento nacionais e estrangeiros, ante a ineficiente proteção 

jurídica ao capital empresarial. 329 

Neste compasso, políticas governamentais de incentivo a 

investimentos, seja com isenção e redução fiscal, ou facilitando a entrada e saída 

de capitais, são de pouca valia quando os investidores se deparam com 

significativos e frequentes entraves para recuperação do crédito, impostos por uma 

administração de justiça inadequada e ineficiente. 330 

Pinheiro estima, utilizando-se de um modelo simples de crescimento, 

que um aumento no nível de investimentos no país induziria o crescimento do PIB 

em 25%, acaso o Poder Judiciário brasileiro evoluísse a qualidade da prestação 

jurisdicional aos padrões dos países desenvolvidos. Isto significa que um Judiciário 

                                            
327 SURIÑACH, Jordi  et al. Impacto económico del sistema de ejecución de sentencias judiciales 

y propuestas de mejora. Universitat de Barcelona; Cambra de Comerç de Barcelona. Barcelona, 
diciembre de 2017. Disponível em: < 
www.cambrabcn.org/.../EJECUCIONES_SENTENCIAS.../32f603 > acesso em 18. Abr. 2018. 

328 A “politização” das decisões judiciais resulta, segundo Pinheiro, da tentativa do juiz de proteger 
certos grupos sociais percebidos como sendo mais fracos do que a outra parte no litígio, 
desconsiderando a lei ou o contrato em prol de um intento de justiça social. PINHEIRO, Armando 
Castelar. O componente judicial dos spreads bancários. In: BANCO CENTRAL DO BRASIL. 
Economia bancária e crédito: avaliação de 4 anos do projeto juros e spread bancário. Brasília, 
DF, 2003. p. 34-43. Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/?RED -SPREAD>. Acesso em: 24 Mar. 
2017. 

329 CABRILLO, Francisco; FITZPATRICK, Sean. La economía de la Administración de Justicia. 
Pamplona: Thomson Reuters, 2011, p. 18. 

330 CABRILLO, Francisco; FITZPATRICK, Sean. La economía de la Administración de Justicia. 
Pamplona: Thomson Reuters, 2011, p. 18. 
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ineficiente reduz a taxa de crescimento do PIB em cerca de um quinto. O 

economista esclarece que é uma estatística aproximada. Para uma maior precisão 

seria necessário, “entre outras coisas, uma amostra maior, que permitisse estimar 

com precisão o impacto setorial sobre o investimento e levasse em conta a relação 

capital – produto de cada setor”.331 

Consoante o Banco da Itália, a perda anual no PIB italiano, atribuível 

aos defeitos da justiça civil pode chegar a um ponto porcentual.332 

As estimativas denotam, de maneira manifesta, o impacto significativo 

que um mau funcionamento do Poder Judiciário gera sobre o crescimento 

econômicos.333 

A fim de demonstrar de maneira mais específica a relação entre Poder 

Judiciário e desenvolvimento econômico, a sequência do presente estudo 

procurará examinar de que maneira as decisões judiciais se comportam como uma 

das variáveis que afetam diretamente o Spread Bancário e o Custo País. 

Demonstrar-se-á que o bom funcionamento do Poder Judiciário é crucial para a 

obtenção de resultados econômicos positivos. Logo, as Decisões Judiciais que 

dificultem as condições para se realizarem negócios e investimentos no país, 

contribuem com o aumento do Custo País, desestimulado investimentos e 

atravancando o desenvolvimento econômico do país. 

                                            
331 CASTELAR, A., (org). Judiciário e economia no Brasil [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein 

de Pesquisas Sociais, 2009. P 117. Disponível em:  < http://books.scielo.org >. Acesso em: 24 Mar. 
2017. 

332 LORIZIOA, Marilene; GURRIERIA, Antonia Rosa. Efficiency of Justice and Economic Systems, 
Procedia Economics and Finance, Volume 17, 2014, Pgs 104-112. 

333 CASTELAR, A., (org). Judiciário e economia no Brasil [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein 
de Pesquisas Sociais, 2009. pp. IV-VIII. Disponível em:  < http://books.scielo.org >. Acesso em: 24 
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3.2 O JUDICIÁRIO COMO COMPONENTE DO CUSTO PAÍS. 

O PIB334 do Brasil para o terceiro trimestre de 2017 cresceu 1,4%, em 

relação a igual período de 2016. Após oito quedas consecutivas, o PIB nacional só 

voltou a apresentar crescimento no primeiro semestre de 2017. Ainda assim, no 

acumulado em quatro trimestres, terminados no 3º trimestre de 2017, o PIB 

registrou queda de 0,2% frente aos quatro trimestres imediatamente anteriores. 

Mesmo que o terceiro trimestre tenha apresentado crescimento, ainda é um valor 

muito inferior às demais economias. O PIB brasileiro vem sendo frequentemente 

pífio, quando não é negativo. 

 

Um ranking efetuado pela agência de classificação de risco brasileira, 

Austin Rating, posicionou o PIB brasileiro em 45º lugar dentro de um ranking de 47 

países. Valores muito inferiores à de economias desenvolvidas como a Espanha 

com crescimento de 3,1% em 2017 e 25º colocada no ranking; Alemanha (2.8% e 

31º posição) e Estados Unidos (2,3% e 34º posição). Mas, principalmente, valores 

                                            
334 O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da 

economia. 
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inexpressivos quando se compara com outros BRICS, onde China e Índia ocupam 

a 3º e 4º posição do ranking, com crescimentos de 6,8% e 6,3 respectivamente.335 

A taxa de investimentos no país, um dos componentes aferidos para 

quantificação do PIB,336 ficou em 15,6% do PIB. Esse é o menor patamar registrado 

desde 1996.337 

Claro que o desempenho atual do PIB e do nível de investimentos se 

deve, em grande parte, à insegurança proporcionada pela instabilidade política 

atravessada pelo país em 2017, em conjunto com a retração do consumo e do 

crédito disponibilizado.  A despeito dessa conjuntura atual, é certo que o Brasil vem, 

ano após outro, apresentando um crescimento pífio. Um dos fatores desse baixo 

crescimento nacional é atribuído ao alto Custo País.  

Por Custo País, entende-se o custo de se realizar uma atividade 

econômica em dado país. Especificamente no Brasil, denomina-se como Custo 

Brasil e diz respeito ao custo adicional de se realizar negócios no país em 

comparação com outros países.338 Ou seja, o valor extra a ser despendido a fim de 

operacionalizar determinada atividade econômica no Brasil.  

Questões como a carga tributária; encargos trabalhistas; 

infraestrutura de transportes; violência e corrupção; burocracia estatal; custos de 

energia; taxa de juros e spread bancário, são componentes a serem contabilizados 

para se chegar ao custo de se investir no país. A análise de ditos fatores 

demonstram que se incluem no rol do Custo Brasil todos os fatores que tornam a 

                                            
335 Dados disponibilizados pelo IBGE. Disponível em: < https://www.ibge.gov.br/ >; Economia 

Brasileira. e-Gonomics Disponível em: < http://e-gonomics.blogspot.com.br/2017/12/economia-
brasileira-ibge.html >; PIB do Brasil fica em antepenúltimo em ranking com 47 países. G1Economia. 
Disponível em: < https://g1.globo.com/economia/noticia/pib-do-brasil-fica-em-antepenultimo-em-
ranking-com-47-paises.ghtml > Acesso em 26. Fev. 2018. 
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337 Economia Brasileira. e-Gonomics Disponível em: < http://e-
gonomics.blogspot.com.br/2017/12/economia-brasileira-ibge.html >; G1Economia. Disponível em: < 
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Acesso em 26. Fev. 2018. 
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p. 141-158, março/abril/maio 2014. 
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atividade econômica mais cara e ineficiente e o retorno do capital mais lento, 

comparativamente a outros países. 

Afinal, uma alta carga tributária impede as empresas nacionais de 

competir em igualdade de condições. A rigidez da legislação trabalhista e os 

excessivos encargos sociais oneram a folha de pagamento das empresas. Uma 

infraestrutura de transportes precária aumenta o desperdício e os custos de 

manutenção dos meios de transportes, além de retardar a entrega. A corrupção e 

a violência impõem um custo adicional com segurança e a necessidade de se 

patentear práticas ilegais. A burocracia estatal dificulta e onera a abertura de 

empresas, o registro de patentes, a obtenção de certidões e impõem a contratação 

de pessoal capacitado que tenha conhecimento da profusão de normas e 

exigências. No entanto, mais que o custo, o principal empecilho imposto pela 

desmedida burocracia é o tempo gasto. Há, ainda o alto custo de energia, o qual 

aumenta o custo total de produção e as altas taxas de juros, que encarecem os 

empréstimos bancários, reduzindo os investimentos produtivos.  

Cabe salientar que não se trata de um rol taxativo. Todos os fatores 

que criem empecilhos e um custo adicional à implementação de uma atividade 

econômica no país, são contabilizados no Custo Brasil. Leão Ribeiro define o Custo 

Brasil como sendo: “todos os custos desnecessários, desproporcionais ou 

irracionais que dificultam o desenvolvimento, na medida em que oneram sem 

medidas a produção, retirando-lhe o caráter competitivo, tão caro em uma 

economia globalizada. ” 339 

Além disso, e conforme se depreende dos componentes do Custo 

Brasil, referido custo não é passível de ser reduzido mediante estratégias 

empresariais, mas tão somente através de políticas de Estado.340 

                                            
339 RIBEIRO, Luiz Gustavo Leão. Registro de Imóveis X Custo Brasil. Boletim Eletrônico IRIB. BE700 

- 11/06/2003. Disponível em: < http://www.irib.org.br/boletins/detalhes/3139 > acesso em 22. Fev. 
2018 

340 PINHEIRO, Armando Castelar. A Justiça e o Custo Brasil. Revista USP. São Paulo: USP, nº 101, 
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Um alto Custo Brasil acaba por repelir investimentos já que significa 

custos de transação superiores à outras economias. Custos de transação altos se 

refletem em preços mais elevados nos produtos e serviços, o que compromete a 

competividade e a eficiência das empresas sediadas no Brasil.  

Esse é exatamente o panorama da economia brasileira retratado no 

último Relatório Econômico 2018 OECD – The Organisation for Economic Co-

operation and Development.341 O relatório demonstra a preocupação com o baixo 

nível de investimentos no Brasil. Aponta que a única maneira de se fortalecer o 

crescimento do país é aumentando os investimentos. A perda de competitividade 

das empresas brasileiras também está comprovada no relatório, que denota a 

baixíssima participação brasileira no comércio internacional, equivalente a 20% do 

PIB. 

 

Portanto, um alto custo de se fazer negócios no país constitui-se como 

um dos principais obstáculos ao desenvolvimento econômico, corroborando o baixo 

                                            
341 OECD. Disponível em: < http://www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-brazil.htm > acesso 

em 01.mar.2018. 
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nível de investimentos no país, de participação brasileira no comércio internacional 

e, consequentemente, o crescimento pífio do PIB. 

Uma pesquisa realizada pelo Departamento de Competitividade, 

Economia e Estatística (DCEE), calculando o Custo Brasil no ano de 2012, em 

comparação com a Alemanha e os Estados Unidos, determinou que o custo 

adicional para se produzir no Brasil foi de 37 p. p. (pontos porcentuais) da receita 

líquida de vendas (RLV), acima do custo de se produzir nos referidos países usados 

como referência. Isto significa que a produção de determinado bem no Brasil, com 

os mesmos equipamentos e estrutura operacional e física, custava, em 2012, 37% 

a mais que produzir o mesmo bem na Alemanha ou nos Estados Unidos.342 

Outro estudo conduzido pelo Departamento de Competitividade e 

Tecnologia, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP 

comprovou que  

um bem manufaturado nacional é, em média, 34,2% mais caro que 
o similar importado dos principais parceiros comerciais, já contando 
com as alíquotas de importação vigentes, unicamente em função 
do Custo Brasil, isto é, deficiências no ambiente de negócios do 
país, e devido a valorização do real em relação ao dólar.343 

Produzir no Brasil custa, em média, 30,8% a mais que produzir em 

países desenvolvidos344; 38,0% em relação aos países Emergentes345 e 34,7% em 

relação à China.346 

                                            
342 Custo Brasil 2002-2012. ABIMAQ. Disponível em: < 

www.abimaq.org.br/Arquivos/Html/.../130715%20-%20Custo%20Brasil%20(III).pdf > Acesso em 
22. Fev.2018. 

343 FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Custo Brasil e a Taxa de Câmbio na 
Competitividade da Indústria Brasileira, 2013. 
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Competitividade da Indústria Brasileira, 2013. 
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Nessa disparidade de custos de produção reside a causa do baixo 

nível de investimentos no Brasil, acompanhado de reduzido crescimento 

econômico.347 

A Fiesp atribui fundamentalmente ao Custo Brasil e a valorização do 

real, a estagnação da indústria de transformação348 brasileira, mesmo ante a alta 

do consumo interno. Também os baixos níveis de investimentos e de atividade 

inovativa se devem à mesma problemática. O que denota que para garantir 

competitividade à indústria brasileira, necessário se faz a sensível redução do 

Custo Brasil.349 

Nos últimos anos a expansão da economia globalizada 

conjuntamente com a ampliação do crédito, aumentou drasticamente o número de 

transações econômicas, as quais são efetuadas mediante contratos, que são, em 

última instância, garantidos e arbitrados pelo Poder Judiciário.350 Esses fatores vêm 

posicionado, de maneira determinante, a justiça dentre os importantes variáveis 

que compõem o Custo Brasil.  

É sintomático, nesse sentido, que o relatório Doing Business, 

efetuado anualmente pelo Banco Mundial, que classifica as economias pelo grau 

de facilidade em se fazer negócios, contemple dentre as suas variáveis a execução 

dos contratos, a qual inclui tempo despendido, custo e índice de qualidade dos 

processos judiciais.351 

Fatores como a morosidade na tramitação dos processos, o alto nível 

alto de insegurança jurídica e a politização das decisões que favorecem 

                                            
347 FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Custo Brasil e a Taxa de Câmbio na 

Competitividade da Indústria Brasileira, 2013. 
348 A indústria de transformação é o tipo de indústria que transforma matéria-prima em um produto 

final ou intermediário para outra indústria de transformação, a exemplo da indústria siderúrgica, 
metalúrgica e petroquímica. 

349 FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Custo Brasil e a Taxa de Câmbio na 
Competitividade da Indústria Brasileira, 2013. 

350 PINHEIRO, Armando Castelar. A Justiça e o Custo Brasil. Revista USP. São Paulo: USP, nº 101, 
p. 141-158, março/abril/maio 2014. 
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intencionalmente os devedores, aumentam o risco e os custos das transações 

econômicas, afetando a competitividade das empresas sediadas no Brasil e a 

realização de negócios no país. 

Esse panorama se reflete na classificação brasileira no recente 

resultado do Relatório Doing Business 2018. As economias foram classificadas pelo 

grau de facilidade de se fazer negócios, de 1 a 190. Quanto mais próximo ao tipo 

do ranking significa que o país é mais propício para a criação e operação de uma 

empresa local. Fatores como abertura de empresas; registro de propriedades; 

obtenção de crédito; pagamento de impostos e o cumprimento de contratos são 

analisados para se chegar ao ranking final. O Brasil está na 125º posição dentre os 

190 países analisados. A pior posição dentre os BRICs (Brasil, Rússia, Índia, China 

e África do Sul). Também o pior posicionamento dentre todos os países do 

Mercosul.352 

No quesito – cumprimento dos contratos – cuja instituição responsável 

por forçar o cumprimento contratual é a Justiça, o Brasil figura com o prazo médio 

para se fazer cumprir um contrato de 731 dias, e os custos chegam a mais de 20% 

do valor da dívida.353 

A Espanha ocupa a 28º posição do ranking total. Especificamente com 

relação a execução dos contratos, o país ficou na 26º posição. Posição inferior à 

ocupada pela Alemanha (22º) e Portugal (19º), levando em média 510 dias para 

cumprimento do contrato e com custos em torno de 17,2% do valor da dívida. 354 A 

classificação da Espanha relativamente à facilidade de obtenção de crédito é a 68º. 

Em comparação com outras economias europeias o país está atrás da Alemanha 
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Disponível em: < http://portugues.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/brazil/ > Acesso em 08. 
Fev. 2018. 

http://portugues.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/brazil/
http://portugues.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/brazil/
http://portugues.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/brazil/
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(42º), empata com a Suíça e está bem à frente de países como a Itália e Portugal 

(105º ambas).355 

A importância das instituições e, detidamente do Poder Judiciário para 

a competitividade das empresas e consequente crescimento econômico também 

resta claro na avaliação apresentada no Global Competitiveness Report de 2017-

2018, produzido pelo World Economic Forum.  Cobrindo 137 economias, o Índice 

de Competitividade Global mede a competitividade nacional - definida como o 

conjunto de instituições, políticas e fatores que determinam o nível de 

produtividade. O Índice de Competitividade Global capta os determinantes da 

produtividade nos países, que a seu turno é o principal determinante do 

crescimento a longo prazo, e um fator essencial no crescimento econômico e 

prosperidade. 356 

O Brasil está na 80ª posição em termos do indicador global de 

competitividade, nivelando após vários anos de queda no ranking.357 Entretanto, 

especificamente no quesito “Qualidade das instituições”, um dos doze pilares da 

competitividade analisados, o país despenca para a 108ª posição da amostra de 

137 países. Variáveis como proteção aos direitos de propriedade, independência 

judicial e eficácia do arcabouço jurídico na resolução de controvérsias são aferidas 

neste quesito, o que denota a contribuição do Poder Judiciário para o Custo Brasil. 

                                            
355 BANCO MUNDIAL. Doing Business no Brasil. Doing Business 2018. Grupo Banco Mundial. 2018. 

Disponível em: < http://portugues.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/brazil/ > Acesso em 08. 
Fev. 2018 

356 The Global Competitiveness Index (GCI) tracks the performance of close to 140 countries on 12 
pillars of competitiveness. It assesses the factors and institutions identified by empirical and 
theoretical research as determining improvements in productivity, which in turn is the main 
determinant of long-term growth and an essential factor in economic growth and prosperity. The 
Global Competitiveness Report hence seeks to help decision makers understand the complex and 
multifaceted nature of the development challenge. Disponível em: < 
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018 > acesso em 09. Jul. 
2018. 

357 Brazil improves to 80th position, leveling off after several years of falling in the rankings. After 
beingrocked by corruption scandals and political instability, the institutions pillar recovers 11 
positions, showing the effects of investigations leading to more transparency and a perception of 
successful proceedings to curb corruption within the institutional limits of Brazil’s constitution. 
Disponível em: < https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018 > 
acesso em 09. Jul. 2018. 

http://portugues.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/brazil/
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
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Com relação a proteção aos direitos de propriedade, o Brasil está na 

69ª posição, com nota 4.3, em uma escala de 1 a 7. Já quanto à independência 

judicial, a posição do Brasil vai para 59ª, com nota 4,1. Entretanto no que concerne 

a eficácia do arcabouço jurídico na resolução de controvérsias a posição do país é 

110ª, figurando nos últimos lugares, com a preocupante nota de 2.8, em uma escala 

de 1 a 7. 

 

Uma vez que o Poder Judiciário é um protagonista da vida econômica 

e fator determinante do desenvolvimento econômico, aumentar sua eficiência e 

fortalecer a segurança jurídica são cruciais para reduzir o Custo Brasil.358 

Pinheiro359 estimou que um melhor desempenho do Poder Judiciário 

acarretaria: 

• aumento de 18,5% no volume de negócios. O impacto seria 
significativo para empresas privadas nacionais, estatais e 
estrangeiras e presente nos diversos setores; 

• alta de 13,7% nos investimentos; 

                                            
358 PINHEIRO, Armando Castelar. A Justiça e o Custo Brasil. Revista USP. São Paulo: USP, nº 101, 

p. 141-158, março/abril/maio 2014. 
359 PINHEIRO, Armando Castellar. A Justiça e o Custo Brasil. Revista USP. São Paulo: USP, nº 101, 

p. 141-158, março/abril/maio 2014. 
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• aumento de 12,3% na contratação de trabalhadores; 

• 13,9% de aumento na proporção de atividades terceirizadas; 

• 13,7% mais negócios com o setor público. 

 

Para o economista, o nível de renda brasileira enquadraria um 

ambiente de negócios de melhor qualidade.360 No entanto o Brasil proporciona um 

ambiente negocial hostil, marcado por regras não críveis, direitos de propriedade e 

contratos frequentemente relativizados, surpresas e mudanças constantes nas 

decisões judiciais e uma lentidão que solapa a justiça e amarga prejuízos 

econômicos.  

Em que pese o impacto exato da justiça para a composição do Custo 

Brasil seja difícil de quantificar, o excessivo número de ações tramitando 

atualmente pelo Poder Judiciário concernentes à execuções de contrato, ações 

revisionais de contrato, ações trabalhistas e afetas ao direito do consumidor, 

conjuntamente com a inclusão dessa variável nos principais relatórios, rankings e 

pesquisas acerca da qualidade do ambiente negocial, traz evidências irrefutáveis 

de que essa contribuição é determinante. 

A redução sensível da morosidade do Judiciário e a redução do nível 

de insegurança jurídica é premente. Esse quadro institucional corrobora o elevado 

Custo Brasil e impõem um menor ritmo de desenvolvimento econômico, carreando, 

muito provavelmente, efeitos negativos sobre o bem-estar da sociedade como um 

todo. 

3.3 SISTEMA FINANCEIRO, MERCADO DE CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO. 

As instituições financeiras desempenham um papel fundamental do 

ponto de vista econômico. É através dos bancos que os títulos de crédito podem 

ser descontados e antecipados, viabilizando os contratos a prazo e ampliando as 

                                            
360 PINHEIRO, Armando Castellar. A Justiça e o Custo Brasil. Revista USP. São Paulo: USP, nº 101, 

p. 141-158, março/abril/maio 2014. 
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oportunidades de negócios. É mediante a intermediação bancária que o capital 

ocioso de um agente econômico é utilizado por outro agente que necessita de 

capital, seja para investir ou simplesmente para consumir bens e serviços. Ao 

investir um capital ocioso, o banco transforma-o em capital produtivo ao propiciar 

crédito “a empresários inovadores, para novos processos produtivos ou novos 

produtos”.361  

As instituições financeiras possuem papel fundamental para a 

sociedade e contribuem de maneira decisiva para o desenvolvimento econômico 

do país, financiando o consumo e os investimentos, dentre outras funções. 

Além disso, e diferentemente do senso comum, “um sistema 

financeiro operante e eficiente beneficia os pobres por meio do crescimento em 

geral”. O Comitê do Prêmio Nobel da Paz reconheceu que a concessão de crédito 

aos pobres constitui um importante instrumento na luta contra a pobreza.362 A 

concessão de crédito aos pobres permite-lhes consumir. E o consumo — “para 

repetir o óbvio — é o único fim e objetivo da atividade econômica. As oportunidades 

de emprego estão necessariamente limitadas pela extensão da procura 

agregada”.363 A ampliação da procura agregada gera emprego, renda e 

crescimento geral da economia, o que beneficia a sociedade como um todo.  

                                            
361 SADDI, Jairo. Crédito e Judiciário no Brasil: uma análise de Direito & Economia. São Paulo: 

Quartier Latin, 2007, p. 73. 
362 Muhammad Yunus, ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2006, é o pai do microcrédito e dos 

negócios sociais. É o fundador do Grameen Bank e de outras 50 empresas em Bangladesh, a maior 
parte delas como negócios sociais. Yunus nasceu em Bangladesh em 1940, em 1965 recebeu uma 
bolsa para estudar economia na Universidade de Vanderbilt nos EUA, recebendo, em 1969 recebeu 
o título de Ph.D. Em 1972 ele retornou a Bangladesh como presidente do Departamento de 
Economia da Universidade de Chittagong. Em 1976, começou a fazer experiências com o 
fornecimento de pequenos empréstimos para os pobres sem as garantias e exigências tradicionais 
dos bancos comerciais. O projeto foi chamado de Grameen Bank e, mais tarde, em 1983, tornou-se 
um banco oficial para fornecer empréstimos aos pobres, principalmente mulheres na zona rural de 
Bangladesh. Hoje o Grameen Bank tem mais de 8,4 milhões de mutuários, 97% dos quais são 
mulheres, e desembolsa mais de 1,5 bilhões de dólares por ano. Disponível em: < 
https://www.yunusnegociossociais.com/muhammad-yunus > acesso em 30. Abr. 2018. 

363 KEYNES, John Maynard. Teoria geral do emprego, do juro e da moeda. Tradução de Mário R. 
da Cruz. São Paulo: Nova Cultural, 1983, p. 124. 

https://www.yunusnegociossociais.com/muhammad-yunus
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Na obra “O mistério do capital: por que o capitalismo dá certo nos 

países desenvolvidos e fracassa no resto do mundo”364, Hernando de Soto 

mediante uma série de investigações empíricas identificou, como fator 

preponderante que impede o terceiro mundo de atingir maior grau de 

desenvolvimento, o fato de que os direitos de propriedade dos pobres não serem 

declarados e bem definidos, o que lhes impede de acessar o mercado de crédito 

utilizando o bem como garantia das operações. 

O economista peruano é enfático na defesa da legalização e da boa 

definição dos direitos de propriedade como pré-requisito ao desenvolvimento 

econômico nos países do Terceiro Mundo, uma vez que o título de propriedade 

abre inúmeras possibilidades de obter capital junto ao mercado de crédito, 

contribuindo para a redução da pobreza.365  

De Soto, portanto, também alia de maneira inequívoca o acesso ao 

mercado de crédito ao desenvolvimento econômico e a redução da pobreza dos 

países do Terceiro Mundo.366 

É seguro, assim, que o nível de desenvolvimento econômico está 

relacionado à disponibilidade de crédito, bem como ao custo deste crédito. Crédito 

e crescimento do Produto Interno Bruto são fatores interdependentes. Os países 

onde o crédito é escasso são menos desenvolvidos.  

Ao analisar a relação entre o bom funcionamento do sistema bancário 

e do mercado de ações para o desenvolvimento econômico de longo prazo, os 

economistas Levine e Zervos demonstram que o bom desenvolvimento da 

intermediação bancária impacta positivamente no crescimento, melhorando a 

produtividade e a acumulação de capital. Os resultados são consistentes com os 

pontos de vista de que os bancos fornecem serviços importantes para o 

                                            
364 DE SOTO, Hernando. O mistério do capital: por que o capitalismo dá certo nos países 

desenvolvidos e fracassa no resto do mundo. São Paulo: Record, 2001. 
365 DE SOTO, Hernando. O mistério do capital: por que o capitalismo dá certo nos países 

desenvolvidos e fracassa no resto do mundo. São Paulo: Record, 2001. 
366 DE SOTO, Hernando. O mistério do capital: por que o capitalismo dá certo nos países 

desenvolvidos e fracassa no resto do mundo. São Paulo: Record, 2001. 
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crescimento ao mobilizar recursos, gerenciar riscos e facilitar as transações. Eles 

podem estimular ativamente a inovação e o crescimento, financiando investimentos 

produtivos. Para os economistas existe “a strong, positive link between financial 

development and economic growth and the results suggest that financial factors are 

an integral part of the growth process”.367 

Para Keynes368, a concessão do crédito bancário faz surgir três 

tendências:  

(1) aumento da produção; (2) alta no valor da produção marginal 
expressa em unidades de salário (o que em condições de 
rendimentos decrescentes deve necessariamente acompanhar um 
aumento da produção); e (3) alta da unidade de salários em termos  
de moeda (efeito que em geral acompanha a melhoria do emprego); 
e estas tendências podem afetar a distribuição da renda real entre 
os diferentes grupos. 

Um país obstaculiza seu crescimento econômico se não dispõem de 

um mercado de crédito amplo e acessível em custo. É o crédito que possibilita a 

concretização dos investimentos pelos agentes econômicos empreendedores, os 

quais gerarão empregos e renda, traduzindo-se em desenvolvimento econômico e 

melhoria do bem-estar social. O crédito traz para o presente o que só poderia ser 

obtido no futuro mediante poupança. Ele viabiliza a antecipação de recursos que 

não estariam disponíveis sem ele e, como consequência, amplia a riqueza.369 

A relação entre crédito e desenvolvimento econômico é bem 

demonstrada na economia espanhola. Com o fito de restabelecer o crescimento 

econômico da Espanha, o governo adotou em 2012, um programa de reformas com 

a assistência da União Europeia, o qual contemplou, dentre outros fatores, uma 

linha de crédito por um montante de até 100 bilhões de euros (dos quais foram 

                                            
367 “Uma ligação forte e positiva entre o desenvolvimento financeiro e crescimento econômico e os 

resultados sugerem que os fatores financeiros são um parte integrante do processo de crescimento”. 
LEVINE, Ross; ZERVOS, Sara. Stock Markets, Banks, and Economic Growth. The American 
Economic Review, Vol. 88, nº. 3, pp. 537-558. Disponível em: < 
http://links.jstor.org/sici?sici=00028282%28199806%2988%3A3%3C537%3ASMBAEG%3E2.0
.CO%3B2-9 > acesso em 30. Abr. 2018. 

368 KEYNES, John Maynard. Teoria geral do emprego, do juro e da moeda. Tradução de Mário R. 
da Cruz. São Paulo: Nova Cultural, 1983, p. 107. 

369 SADDI, Jairo. Crédito e Judiciário no Brasil: uma análise de Direito & Economia. São Paulo: 
Quartier Latin, 2007, p. 25. 

http://links.jstor.org/sici?sici=00028282%28199806%2988%3A3%3C537%3ASMBAEG%3E2.0.CO%3B2-9
http://links.jstor.org/sici?sici=00028282%28199806%2988%3A3%3C537%3ASMBAEG%3E2.0.CO%3B2-9


 188 

utilizados apenas 40 milhões de euros). O programa ainda promoveu a 

regulamentação e supervisão do setor financeiro a fim de promover uma maior 

estabilidade financeira.  

Em que pese a recuperação da economia espanhola, em marcha 

desde 2013, tenha sido uma das mais sólidas da OCDE, uma das principais 

avaliações e recomendações contidas no Estudo Econômico da OCDE,370 é de que 

para a recuperação econômica seguir avançando em bom ritmo, é mister o impulso 

do setor financeiro para aumentar o crescimento do crédito, que permanece 

fraco.371  

Durante a atual fase de recuperação da Espanha, iniciada no segundo 

semestre de 2013, o investimento produtivo privado tem desempenhado um papel 

de destaque. Especificamente, esse componente da demanda nacional explicou 

mais de um quinto do crescimento do PIB entre 2014 e 2016.372 

Um estudo dirigido pelo Banco de España evidenciou que as 

restrições ao financiamento bancário têm um impacto negativo sobre a atividade e 

o crescimento das empresas. A análise detalhada dos resultados demonstrou que 

na Espanha, a existência de restrições ao crédito bancário aumenta em torno de 4 

p.p. a probabilidade de redução do investimento e reduz em cerca de 7 p.p., a 

probabilidade de que os investimentos aumentem.373  

As restrições ao crédito impactam negativamente, ainda, no 

crescimento empresarial. As empresas espanholas que não tem acesso a 

                                            
370 Estudios Económicos de la OCDE España - Marzo 2017. Disponível em: < 

www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-españa.htm > acesso em 12. Mar. 2018. 
371 Estudios Económicos de la OCDE España - Marzo 2017. Disponível em: < 

www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-españa.htm > acesso em 12. Mar. 2018. 
372 Banco de España. Informe Anual 2016. Disponível em: < 

https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/Publicaciones_an/Informe_anual/ > acesso em 13. 
Mar. 2018. 

373 Banco de España. Informe Anual 2016. Disponível em: < 
https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/Publicaciones_an/Informe_anual/ > acesso em 13. 
Mar. 2018. 

http://www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-espa%C3%B1a.htm
http://www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-espa%C3%B1a.htm
https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/Publicaciones_an/Informe_anual/
https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/Publicaciones_an/Informe_anual/
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financiamento bancário têm uma probabilidade 5 p.p. maior de reduzir sua estrutura 

e, ao mesmo tempo, uma probabilidade quase 9 p.p. menor de aumentá-la. 374  

Os empreendedores necessitam de capital para seus investimentos 

fixos e capital de giro, tendentes à implementação e ampliação de seus projetos. 

Aqueles que não detém recursos próprios, mediante a subscrição de capital por 

parte dos sócios, necessitam de recursos de terceiros. Os recursos de terceiros 

podem ser adquiridos a partir de três frentes: diretamente de investidores privados, 

o que é raro e está mais atrelado a relações entre pessoas físicas do que para 

crédito às empresas. Também podem ter origem no mercado de capitais, por meio 

da venda de participação societária (ações), opção nem sempre eleita em virtude 

dos custos administrativos375 envolvidos, do alto risco, da subprecificação376 das 

ações e da perda de confidencialidade377. O mercado de capitais é um mercado 

subdesenvolvido no Brasil.378 Por fim, os recursos podem ter origem no 

financiamento bancário, opção preferencial na economia brasileira. Em torno de 

90% de todo o crédito circulante no Brasil é oriundo de financiamento bancário.379 

                                            
374 Banco de España. Informe Anual 2016. Disponível em: < 

https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/Publicaciones_an/Informe_anual/ > acesso em 13. 
Mar. 2018. 

375 As despesas administrativas referem-se não apenas àquelas decorrentes da abertura 

e subscrição inicial das ações, mas também às despesas regulares de manutenção das companhias 
abertas, como despesas com auditores, publicação de demonstrações contábeis, pagamento de 
taxas à CVM e à Bolsa de Valores, etc. Segundo levantamento da Associação Brasileira de 
Companhias Abertas, os custos de manutenção são relativamente elevados e são apontados pelas 
empresas como a principal desvantagem das companhias abertas. CNI. PEC. Financiamento no 
Brasil: desafio ao crescimento, Brasília, 2003. 

376 A subprecificação é um prêmio exigido pelos investidores na forma de um deságio sobre o preço 
de mercado da ação, para compensá-los pelo risco da desinformação. É um fenômeno comum no 
mercado de ações, mas há evidências de que, no Brasil, é mais elevado do que a média. CNI. PEC. 
Financiamento no Brasil: desafio ao crescimento, Brasília, 2003. 

377 A perda de confidencialidade decorre do nível de transparência de informações exigido das 
empresas abertas, conferindo às empresas concorrentes fechadas uma vantagem. As empresas 
abertas também vêm reduzido o seu espaço para planejamento tributário, o que constitui uma 
desvantagem competitiva importante em vista do nível da carga tributária no País. CNI. PEC. 
Financiamento no Brasil: desafio ao crescimento, Brasília, 2003. 

378 Em 2000, o valor de mercado das companhias domésticas listadas em bolsa como percentagem 
do PIB era de 38% no Brasil, contra 153% nos Estados Unidos e 86% no Chile, de acordo com a 
edição de 2002 dos Indicadores de Desenvolvimento Econômico do Banco Mundial. CNI. PEC. 
Financiamento no Brasil: desafio ao crescimento, Brasília, 2003. 

379 CNI. PEC. Financiamento no Brasil: desafio ao crescimento, Brasília, 2003. 

https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/Publicaciones_an/Informe_anual/
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Esse montante demonstra que o papel das instituições financeiras é 

cada vez mais determinante para o desenvolvimento econômico do país. 

3.4 O MERCADO DE CRÉDITO BRASILEIRO 

No Brasil, parte dos recursos que são captados pelos bancos tem 

vinculação obrigatória à captação. É o crédito direcionado, destinado a 

determinados setores ou atividades, realizados com recursos regulados em lei ou 

normativos, cuja obrigatoriedade legal impede que sejam aplicados em operações 

de crédito mais rentáveis. Nesses casos não há liberalidade de fixação de taxas de 

juros. A taxa máxima ao tomador é estipulada por alguma autoridade reguladora e 

os empréstimos direcionados a um determinado público alvo a fim de fomentar 

objetivos macroeconômicos do Governo. É o caso do crédito rural e do crédito 

imobiliário.  

Outra modalidade de crédito direcionado é o FINAME, oriundo do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, o qual envolve 

o repasse de financiamentos a produção e aquisição de máquinas e equipamentos 

novos, podendo operar na modalidade leasing e financiamentos a produção ou 

aquisição de máquinas, implementos agrícolas e bens de informática e automação 

destinados à produção agropecuária (Finame Agrícola). Ao conceder essa espécie 

de financiamento, as instituições financeiras agem na condição de agente 

financeiro da Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, empresa 

pública criada pela Lei nº 5.662/71, valendo-se de recursos subsidiados desta. O 

contrato, imposto pela agência pública em questão, vinculada ao Banco Nacional 

do Desenvolvimento Econômico e Social, também reflete a legislação federal que 

rege a atuação da mesma, contemplando taxas de juros muito inferiores às demais 

operações de crédito. Em 2017, a taxa média de juros praticadas no crédito 

direcionado foi de 9,5% a.a, enquanto a taxa média no crédito livre situou-se em 

41,1% a.a.380  

                                            
380 Banco Central do Brasil. Estatísticas monetárias e de crédito. Nota para a imprensa. 27.02.2018. 

Disponível em: < https://www.bcb.gov.br/htms/notecon2-p.asp > acesso em 28. Fev. 2018. 

https://www.bcb.gov.br/htms/notecon2-p.asp
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No entanto, essas operações de crédito direcionado atendem apenas 

uma pequena parte da demanda além consumirem 50% do estoque de crédito, 

limitando, portanto, a oferta de crédito pelo custo de oportunidade de aplicações 

alternativas. O crédito direcionado é, assim, um dos responsáveis pela oneração 

da intermediação financeira e do crédito. 

Para o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, quando da sua 

apresentação no Painel Projeto Spread Bancário, ocorrido no dia 7 de fevereiro de 

2017, o crédito direcionado é uma "meia-entrada" no mercado financeiro que acaba 

elevando o custo do crédito para as demais operações.381 

Já o crédito livre é composto pelos recursos restantes após retirados 

os de vinculação obrigatória. Para esses não há vinculação entre a origem e a 

aplicação, podendo ser utilizados livremente pelas instituições financeiras nas 

operações de crédito que mais lhe aprouverem, com taxas de juros livremente 

pactuadas entre bancos e tomadores (desde que respeitada a taxa média de 

mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil). São os recursos livres, ou isentos 

da obrigação legal de vincular origem e aplicação, que servem de empréstimos para 

a grande maioria do empreendedorismo no país.  

Não há, no Brasil, crédito suficiente para atender à demanda 

empresarial. Essa é, inclusive, uma das reclamações proferidas pela Confederação 

Nacional das Indústrias.382  

A relação crédito/PIB decresceu para 46,6% em janeiro de 2018 

(48,8% em janeiro de 2017). É uma relação baixa se comparada 

internacionalmente: equivale à da América Latina, de 50%, e é bem menor do que 

a média mundial, de 130%, ou a dos países-membros da Organização para a 

Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), de 147%.383 O salto total 

                                            
381 Banco Central do Brasil. Atualização e revisão da apresentação sobre spread bancário. 

09/03/2017. Disponível em: < http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/notas/16100 > acesso em 04. Mar. 
2018. 

382 CNI. PEC. Financiamento no Brasil: desafio ao crescimento, Brasília, 2003. 
383 IPEA. Carta de Conjuntura. Disponível em: < http://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/ > Acesso 

em 02. Mar. 2018. 

http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/notas/16100
http://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/
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das operações de crédito do sistema financeiro atingiu R$3.066 bilhões em janeiro 

de 2018.  Deste montante, R$1.498 bilhões ficou com o crédito direcionado. A 

carteira com recursos livres, principal fonte de financiamento às empresas, 

alcançou R$1.568 bilhões.384  

Especificamente o crédito às pessoas jurídicas declinou 3,2% no mês, 

para R$ 710 bilhões. No crédito às empresas, observou-se retração em todos os 

setores econômicos, a exemplo do comércio (-4,2%, para R$242 bilhões) e 

indústria de transformação (-2,3%, para R$357 bilhões).385 

Além da reduzida oferta de crédito na economia, a Confederação 

Nacional das Indústrias externa, como outras características indesejáveis do 

financiamento bancário ao setor produtivo no Brasil, o custo e o prazo.386 Os 

empréstimos bancários são caros e têm prazos curtos. Ditas características devem-

se em grande medida, a porção de incerteza e do risco operante dentro do sistema 

econômico. 

Crédito, segundo o dicionário, significa segurança de que alguma 

coisa é verdadeira; confiança; segurança de que alguém ou algo é capaz. Na 

confiança reside a chave para a concessão do crédito, das menores taxas de juros, 

do maior prazo de pagamento. Qualquer variável que quebre o estado de confiança, 

aumenta o risco e, consequentemente, o custo dos ativos, ou seja, quanto menor 

a confiança, maior a taxa de juros. 

É o que ocorre, por exemplo, com o crédito de longo prazo. Essa 

modalidade de crédito se opera em condições de grande incerteza, afinal está 

sujeita a uma série de variações macroeconômicas que podem influenciar no 

resultado esperado. A incerteza no que diz respeito à taxa de retorno da concessão 

de crédito aumenta quanto maior for o lapso temporal entre a data do vencimento 

                                            
384 Banco Central do Brasil. Estatísticas monetárias e de crédito. Nota para a imprensa. 27.02.2018. 

Disponível em: < https://www.bcb.gov.br/htms/notecon2-p.asp > acesso em 28. Fev. 2018. 
385 Banco Central do Brasil. Estatísticas monetárias e de crédito. Nota para a imprensa. 27.02.2018. 

Disponível em: < https://www.bcb.gov.br/htms/notecon2-p.asp > acesso em 28. Fev. 2018. 
386 CNI. PEC. Financiamento no Brasil: desafio ao crescimento, Brasília, 2003. 
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e da celebração do contrato. Operações em que há maior incerteza e, portanto, 

mais risco, exigem taxas de juros maiores. Por isso as taxas de juros para 

financiamentos de longo prazo são maiores que as demais operações. A escassez 

de crédito de longo prazo se deve justamente ao risco envolvido na operação.  

O mesmo ocorre com os investimentos de longo prazo. A sujeição a 

maior incerteza já os submete a um risco maior, o qual aliado ao alto custo do 

capital captado perante as instituições financeiras e às dificuldades em se obter 

esse tipo de crédito, praticamente inviabiliza esse tipo de investimento no país. 

Os bancos atuam, portanto, intermediando os detentores do crédito e 

aqueles que necessitam de recursos. Essa intermediação se opera mediante duas 

frentes: a mobilização das poupanças e a concessão de crédito. À exceção dos 

depósitos à vista, a captação de recursos se dá mediante a remuneração dos 

poupadores, detentores de capital, com o pagamento de uma taxa de juros – o que 

se denomina taxa de captação. A taxa de captação se traduz, portanto, “na 

remuneração paga pelas instituições financeiras em aplicações financeiras - 

caderneta de poupança, Certificado de Depósito Bancário (CDB), etc, com o 

objetivo de captar recursos para conceder empréstimos”.387 

Na outra ponta, para a concessão de crédito, é exigido uma taxa de 

juros dos tomadores de empréstimos, a fim de renumerar o capital emprestado.  

Assim, a taxa de juros corresponde ao preço pago pelo capital 

emprestado – o custo do capital. A diferença entre a taxa de juros em que o banco 

remunera os seus poupadores e a taxa de juros cobradas dos tomadores de 

empréstimo é o spread bancário. Ou seja, o spread bancário traduz a diferença 

entre a taxa de aplicação cobrada nas operações de financiamento e a taxa de 

captação de recursos pelas instituições financeiras. “Por exemplo, se uma 

instituição captou recursos por meio de CDB com custo de 12% a.a., e concedeu 

                                            
387 Banco Central do Brasil. Juros e Spread Bancário. Série “Perguntas Mais Frequentes”. Disponível 

em: < http://www.bcb.gov.br/en/#!/c/FOCUSPERG/ > acesso em 06. Mar. 2018. 
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um empréstimo com taxa de 23% a.a., então o spread bancário dessa operação é 

de 11 p.p.”.388 

O spread bancário é tema amplamente debatido uma vez que é tido 

como um dos grandes obstáculos a ampliação do crédito e ao desenvolvimento 

econômico do país, vez que altos spreads tornam o crédito mais caro, prejudicando 

a evolução do crédito e o crescimento da economia. 

Economias com maior crescimento são mais constantes, trazendo 

maior segurança.  O maior crescimento econômico também se traduz em mais 

prosperidade, o que reduz a probabilidade de inadimplência e o risco de crédito, 

atraindo capitais e aumentando a oferta de empréstimos. A redução do risco de 

crédito e da inadimplência reduz o custo do capital e, portanto, as taxas de juros, 

tornando o crédito mais barato e acessível aos mutuários. Por essas razões, o 

crescimento econômico está intimamente associado a menores spreads.389 

A fim de entender melhor o funcionamento do sistema financeiro 

nacional e os fatores que vêm impedindo a redução dos spreads e a ampliação do 

crédito, necessário se faz, a priori, traçar os fatores determinantes do spread 

bancário no Brasil. 

3.4.1 Determinantes do Spread Bancário no Brasil 

O Brasil detém uma das maiores taxas de juros do mundo. O spread 

bancário brasileiro é de 19,8 p.p. (em janeiro de 2018)390, enquanto a média 

mundial é de 5,7 p.p.391 A taxa média de juros das operações de crédito praticadas 

                                            
388 Banco Central do Brasil. Juros e Spread Bancário. Série “Perguntas Mais Frequentes”. Disponível 

em: < http://www.bcb.gov.br/en/#!/c/FOCUSPERG/ > acesso em 06. Mar. 2018. 
389 AFONSO, José Roberto; KÖHLER, Marcos Antonio; FREITAS, Paulo Springer. A evolução e as 

determinantes do Spread Bancário no Brasil. Textos para Discussão nº 61. Brasília: Conleg 
Estudos – Senado Federal, 2009.    

390 Banco Central do Brasil. Estatísticas monetárias e de crédito. Disponível em: < 
https://www.bcb.gov.br/htms/notecon2-p.asp > acesso em 05. Mar. 2018. 

391 Banco Mundial. Diferencial de tasas de interés (tasa activa menos tasa pasiva, %). Disponível 
em: < https://datos.bancomundial.org/indicador/FR.INR.LNDP > acesso em 05. Mar. 2018. 

http://www.bcb.gov.br/en/#!/c/FOCUSPERG/
https://www.bcb.gov.br/htms/notecon2-p.asp
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pelas instituições financeiras situou-se em 26,3%, sendo que o spread representa 

em torno de 71% do valor do empréstimo.392 393 

Há uma série de fatores que influenciam os bancos na definição do 

custo dos empréstimos, determinando o spread bancário. É importante considerar 

que as estimativas concernentes aos spreads sofrem, além das determinantes a 

seguir expostas, variações relacionadas à modalidade de empréstimo, as 

características do tomador394, prazo da operação, valor do crédito e da entrada 

dada pelo tomador bem como às taxas de captação.395 

Também convém salientar que há spread para cada modalidade de 

operação de crédito e o spread agregado (média total), calculado pela soma dos 

spreads de cada modalidade, ponderados pelo respectivo volume de 

financiamento.396  

Ainda é importante observar que o spread bancário não corresponde 

ao lucro obtido pela instituição financeira quando da concessão do empréstimo ou 

financiamento. “O spread deve ser compreendido como uma diferença de custos, 

que a instituição financeira utiliza para cobrir despesas diversas (despesas 

                                            
392 CNI. Spread Bancário no Brasil: avaliação e propostas. Disponível em: < 

www.abinee.org.br/informac/arquivos/aspread.pdf > acesso em 04. Mar. 2018 
393 Banco Central do Brasil. Estatísticas monetárias e de crédito. Disponível em: < 

https://www.bcb.gov.br/htms/notecon2-p.asp > acesso em 05. Mar. 2018. 
394 Por exemplo o spread cobrado de pessoas físicas é maior do que o de pessoas jurídicas. Isso pode 

ser explicado por três fatores. Em primeiro lugar, o custo por real emprestado tende a ser maior para 
pessoas físicas, como usualmente ocorre quando se comparam operações no varejo com 
operações no atacado. Em segundo lugar, a taxa de inadimplência é menor para pessoas jurídicas 
do que para pessoas físicas. Por fim, o mercado para financiamento para pessoas jurídicas é mais 
concorrencial. Entre outros motivos porque as empresas, principalmente de maior porte, possuem 
conta corrente em vários bancos, o que implica, por um lado, que há mais instituições financeiras 
que conhecem o seu histórico e, por outro, que o custo para a firma pesquisar taxas é mais baixo. 
AFONSO, José Roberto; KÖHLER, Marcos Antonio; FREITAS, Paulo Springer. A evolução e as 
determinantes do Spread Bancário no Brasil. Textos para Discussão nº 61. Brasília: Conleg 
Estudos – Senado Federal, 2009. 

395 A escolha da referência para a taxa de captação também pode ser arbitrária: pode-se optar, por 
exemplo, pela taxa paga sobre depósitos a prazo ou pela taxa de remuneração dos títulos públicos. 
AFONSO, José Roberto; KÖHLER, Marcos Antonio; FREITAS, Paulo Springer. A evolução e as 
determinantes do Spread Bancário no Brasil. Textos para Discussão nº 61. Brasília: Conleg 
Estudos – Senado Federal, 2009.   

396 AFONSO, José Roberto; KÖHLER, Marcos Antonio; FREITAS, Paulo Springer. A evolução e as 
determinantes do Spread Bancário no Brasil. Textos para Discussão nº 61. Brasília: Conleg 
Estudos – Senado Federal, 2009.    
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administrativas, impostos e provisão para o caso de inadimplência, entre outras). ” 

O lucro auferido pela instituição financeira corresponde, a grosso modo, ao valor 

residual após a cobertura de todas as despesas.397 

Por fim, embora seja o componente de maior magnitude, o spread não 

é o único componente do custo total de um empréstimo. Há, ainda, o custo de 

captação que, grosso modo, têm sua remuneração baseada na Selic.398 No 

entanto, conforme aduz Afonso, Höhler e Freitas, a opção de concentrar a análise 

no spread, em detrimento da taxa SELIC, se justifica pelo interesse em entender o 

funcionamento do sistema financeiro brasileiro, enquanto a taxa Selic, em que pese 

afetar toda a conjuntura econômico e o sistema financeiro, é um instrumento de 

política monetária.399 

Sendo assim, inserem-se entre os fatores determinantes do spread 

bancário, cinco componentes segundo o Banco Central do Brasil: 1. Despesas 

administrativas; 2. Recolhimentos compulsórios, subsídio cruzado, encargos fiscais 

e FGC; 3. Impostos diretos; 4. A inadimplência; 5. Margem líquida, erros e 

omissões. A seguir observa-se as características de cada uma delas. 

3.4.1.1 Despesas administrativas 

Inserem-se entre as despesas administrativas todos os custos com os 

insumos utilizados para desempenho da atividade bancária: pagamento de salários 

e benefícios, manutenção de agências e escritórios, publicidade e propaganda, 

custo judicial, custo de avaliação de risco de crédito, etc.  

                                            
397 Banco Central do Brasil. Juros e Spread Bancário. Série “Perguntas Mais Frequentes”. Disponível 

em: < http://www.bcb.gov.br/en/#!/c/FOCUSPERG/ > acesso em 06. Mar. 2018. 
398 A taxa de captação depende, entre outros fatores, da forma de captação: depósitos à vista não têm 

custo de captação, a instituição financeira não paga remuneração ao depositante. O CDB e a 
poupança, ao contrário, têm custo, que corresponde à taxa de juros paga pela instituição financeira 
ao aplicador. Banco Central do Brasil. Juros e Spread Bancário. Série “Perguntas Mais 
Frequentes”. Disponível em: < http://www.bcb.gov.br/en/#!/c/FOCUSPERG/ > acesso em 06. Mar. 
2018. 

399 AFONSO, José Roberto; KÖHLER, Marcos Antonio; FREITAS, Paulo Springer. A evolução e as 
determinantes do Spread Bancário no Brasil. Textos para Discussão nº 61. Brasília: Conleg 
Estudos – Senado Federal, 2009.    
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O custo administrativo é repassado para os tomadores de 

empréstimos bancários. Essas despesas são de difícil mensuração na composição 

do spread. As instituições financeiras detêm custos diferentes entre si, além de não 

divulgarem o controle exato de ditas despesas. Os bancos oferecem diferentes 

operações creditícias, e a forma como os custos administrativos são alocados para 

cada atividade influenciará na decomposição do spread.400  

O Banco Central do Brasil não apresenta a decomposição pública do 

spread bancário desde 2015.  O último Relatório de Economia Bancária e Crédito 

apresentado se refere aos dados de 2014 e posicionava as despesas 

administrativas como responsável por 9,23% do spread.401 

Uma média efetuada pelo Bacen desde 2011 até 2016, posicionou as 

despesas administrativas correspondendo a 3,8% do spread.402 

3.4.1.2  Recolhimentos compulsórios, subsídio cruzado, encargos fiscais e 
FGC 

Os recolhimentos compulsórios constituem uma parcela dos 

depósitos captados pelo banco e que compulsoriamente devem ser mantidos 

“esterilizados” no Banco Central.403 Assim, uma parte de todos os depósitos à vista, 

a prazo e de poupança (dentre outros), que são captados pelo banco, devem 

obrigatoriamente serem remetidos ao Banco Central e lá mantidos. É uma retenção, 

por parte do Banco Central, de parte dos recursos captados pelas instituições 

financeiras, reduzindo, dessa maneira, a quantidade de recursos disponíveis nos 

bancos para serem utilizados nas operações de crédito. 

                                            
400 AFONSO, José Roberto; KÖHLER, Marcos Antonio; FREITAS, Paulo Springer. A evolução e as 

determinantes do Spread Bancário no Brasil. Textos para Discussão nº 61. Brasília: Conleg 
Estudos – Senado Federal, 2009.    

401 Banco Central do Brasil. Relatório de Economia Bancária e Crédito – 2014. Disponível em: < 
http://www.bcb.gov.br/?SPREAD > acesso em 02. Mar. 2018 

402 Banco Central do Brasil. Atualização e revisão da apresentação sobre spread bancário. 
09/03/2017. Disponível em: < http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/notas/16100 > acesso em 04. Mar. 
2018. 

403 Banco Central do Brasil. Recolhimentos compulsórios, encaixe e direcionamentos 
obrigatórios. Disponível em: < http://www.bcb.gov.br/htms/novaPaginaSPB/compulsorios.asp > 
acesso em 03. Mar. 2018. 

http://www.bcb.gov.br/?SPREAD
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 A alíquota é variável e estipulada pela própria autoridade reguladora. 

Trata-se de um importante instrumento de política monetária à disposição do Banco 

Central para controlar a quantidade de moeda circulando no país, a fim de ampliar 

ou contrair a atividade econômica. Logo, diminuições na alíquota farão com que os 

bancos possam emprestar maior parcela das suas reservas e, portanto, 

aumentarão a quantidade total de moeda.404 

À época do Plano Real, por exemplo, as alíquotas do recolhimento 

compulsório foram drasticamente elevadas (chegando a 100% dos depósitos à 

vista), visando restringir a política monetária e evitar a expansão da moeda e do 

crédito, o qual tenderia a impulsionar o consumo e, consequentemente, a inflação. 

O que colocaria o plano econômico em risco. 

Os recolhimentos compulsórios figuram como um dos determinantes 

do spread da seguinte maneira: ao deixar parte de seus recursos depositados junto 

ao Bacen, mediante remuneração inferior à que obteriam caso pudessem 

disponibilizar ditos recurso no mercado de crédito, os bancos incorrem em um custo 

de oportunidade405, que se reflete nos spreads. Quanto maior a alíquota do 

compulsório, mais será o custo de oportunidade e, por derradeiro, maior serão os 

spreads.406 

O subsídio cruzado refere-se a obrigatoriedade de destinação de 

parte dos recursos captados pelas instituições financeiras ao financiamento de 

setores específicos como o habitacional e o rural, mediante taxas reduzidas. Trata-

                                            
404 Banco Central do Brasil. Recolhimentos compulsórios, encaixe e direcionamentos 

obrigatórios. Disponível em: < http://www.bcb.gov.br/htms/novaPaginaSPB/compulsorios.asp > 
acesso em 03. Mar. 2018. 

405 A noção de custo de oportunidade, nesse caso, se refere a perda da oportunidade de aplicações 
alternativas do capital. 

406 Para Afonso, Köhler e Freitas, o impacto do compulsório sobre o spread não deveria ser medido 
dessa forma, uma vez que não existe esse alegado custo de oportunidade. A ideia de custo de 
oportunidade está associada a aplicações alternativas do capital, o que não se verifica nesse caso. 
Além disso, por se tratar de um conceito econômico, e não contábil, não deveria ser item da 
decomposição apresentada. AFONSO, José Roberto; KÖHLER, Marcos Antonio; FREITAS, Paulo 
Springer. A evolução e as determinantes do Spread Bancário no Brasil. Textos para Discussão 
nº 61. Brasília: Conleg Estudos – Senado Federal, 2009.    
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se do já mencionado crédito direcionado o qual também incorre em um custo de 

oportunidade de aplicações alternativas. 

Os encargos fiscais referem-se aos impostos indiretos incidentes 

sobre a intermediação bancária no Brasil, como o Programa de Integração Social - 

PIS, a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, e o 

Imposto Sobre Operações Financeiras – IOF. 

O Fundo Garantidor do Crédito – FGC, é uma entidade privada, sem 

fins lucrativos, que tem um patrimônio superior a R$ 60 bilhões e que administra 

um mecanismo de proteção aos correntistas, poupadores e investidores, que 

permite recuperar os depósitos ou créditos mantidos em instituição financeira, até 

determinado valor, em caso de intervenção, de liquidação ou de falência da 

instituição financeira.407 A partir de 2008, a prevenção de crises também passou a 

fazer parte dos fins do FGC. Dessa maneira o fundo também passou a prestar 

suporte financeiro às instituições financeiras, incluindo problemas temporários 

referentes à liquidez.408 

 Foi criado em 1995, época do Plano Real dada a necessidade de 

rápida capitalização e da crise do setor bancário nacional por conta do plano 

econômico, exigindo do governo uma forte intervenção preventiva. Trata-se, 

portanto de um mecanismo de proteção aos correntistas e poupadores.409 O fundo 

garante até o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) do total de 

créditos por pessoa contra a mesma instituição associada, ou contra todas as 

                                            
407 Banco Central do Brasil. FAQ - Fundo Garantidor de Créditos. Disponível em: < 

https://www.bcb.gov.br/pre/bc_atende/port/fgc.asp > acesso em 03. Mar. 2018. 
408 FGC – Fundo Garantidor de Crédito. Disponível em: < https://www.fgc.org.br/ > acesso em 04. Mar. 

2018. 
409 Em 1997, O FGC desembolsou mais de R$ 3 bilhões por conta da quebra do Bamerindus.  O FGC 

também atuou no processo de liquidação do Banco Brasileiro Comercial e do Banco Royal de 
Investimento, ambos em 2003; e do Banco Santos, em 2004. Em 2010 o FGC socorreu o Banco 
Panamericano com um aporte de R$ 2,5 bilhões. 

https://www.bcb.gov.br/pre/bc_atende/port/fgc.asp
https://www.fgc.org.br/
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instituições associadas do mesmo conglomerado financeiro, ou seja, por CPF ou 

CNPJ em cada instituição.410 411 

O percentual de contribuição das instituições financeiras ao FGC é 

fixado pelo Conselho de Administração, mediante solicitação específica, 

devidamente fundamentada, apresentada ao Bacen, para exame e submissão à 

prévia autorização do Conselho Monetário Nacional. O CMN autorizou a fixação da 

contribuição mensal ordinária em 0,0125%.412 

No entanto, a participação dos recolhimentos compulsórios, dos 

subsídios cruzados, dos encargos fiscais e do FGC na composição do spread não 

tem sido muito relevante, embora tenha impacto direto sobre o volume de crédito. 

No último relatório emitido pelo Bacen, referente aos dados de 2014, essa variável 

correspondia a 2,87% do spread413, valor bem inferior ao ano de 2002 cujo 

porcentual de participação era de 9,2%.414  

Não obstante, os números apresentados pelo atual presidente do 

Bacen, Ilan Goldfajn, referentes ao ano de 2016, posicionam ditas variáveis como 

                                            
410 Banco Central do Brasil. FAQ - Fundo Garantidor de Créditos. Disponível em: < 

https://www.bcb.gov.br/pre/bc_atende/port/fgc.asp > acesso em 03. Mar. 2018.  
411 Segundo o censo realizado pelo BCB os depósitos elegíveis à garantia totalizavam pouco mais de 

R$ 1,9 trilhão em junho de 2017. Com a limitação da garantia ordinária em até R$ 250 mil, a 
cobertura do FGC alcançava R$ 1 trilhão, o que representa 53,5% do total dos depósitos elegíveis 
à cobertura existentes à época, suficiente para cobrir plenamente os depósitos de 99,67% dos 
depositantes e investidores. Em números absolutos, 225 milhões de clientes se encontravam 100% 
cobertos em relação ao valor depositado. FGC – Fundo Garantidor de Crédito. Disponível em: < 
https://www.fgc.org.br/ > acesso em 04. Mar. 2018. 

412 FGC – Fundo Garantidor de Crédito. Disponível em: < https://www.fgc.org.br/ > acesso em 04. Mar. 
2018. 

413 Banco Central do Brasil. Economia Bancária e Crédito – 2014. Disponível em: < 
http://www.bcb.gov.br/?SPREAD > acesso em 02. Mar. 2018. 

414 Banco Central do Brasil. Economia Bancária e Crédito. Avaliação de 5 ano do projeto juros e 
spread bancário. Disponível em: < 
https://www.bcb.gov.br/Pec/spread/port/economia_bancaria_e_credito.pdf >  Acesso em 
03.mar.2018 

https://www.bcb.gov.br/pre/bc_atende/port/fgc.asp
https://www.fgc.org.br/
https://www.fgc.org.br/
http://www.bcb.gov.br/?SPREAD
https://www.bcb.gov.br/Pec/spread/port/economia_bancaria_e_credito.pdf
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responsáveis por 3,43% do spread médio do período.415 A média entre os anos de 

2011 e 2016 é de 1,7% do spread.416 

3.4.1.3 Impostos diretos 

Os impostos diretos incidentes sobre a intermediação bancária são o 

Imposto de Renda - IR e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL. 

No relatório referente ao ano de 2014, os impostos diretos apareciam 

como responsáveis por 25,41% do spread.417 Em 2016 os impostos diretos 

responderam por cerca de 20% do spread bancário.418 

Conforme se vislumbra, a pesada carga tributária, incidente sobre 

todo o ramo empresarial, também incide drasticamente sobre a intermediação 

bancária, constituindo uma variável significativa do spread bancário porque onera 

significativamente essa intermediação e reduz a margem de lucro dos bancos. 

3.4.1.4 A inadimplência 

Dentre todos os determinantes do spread, a inadimplência é, sem 

dúvida, a mais significativa, o que impende comentários especiais.  

A inadimplência das operações bancárias de crédito refere-se às 

dificuldades enfrentadas pelas instituições financeiras para reaverem os recursos 

emprestados. Aí se incluem as vias extrajudiciais e judiciais.  

Quanto maior a expectativa de inadimplência, maior será o 

provisionamento de perdas pelo não cumprimento das obrigações. O resultado é o 

                                            
415 Composição do spread varia de acordo com funding, diz BC. Valor Econômico. 08/02/2017. 

Disponível em: < http://www.valor.com.br/financas/4862016/composicao-do-spread-varia-de-
acordo-com-funding-diz-bc > acesso em 04. Mar. 2018. 

416 Banco Central do Brasil. Atualização e revisão da apresentação sobre spread bancário. 
09/03/2017. Disponível em: < http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/notas/16100 > acesso em 04. Mar. 
2018. 

417 Banco Central do Brasil. Economia Bancária e Crédito – 2014. Disponível em: < 
http://www.bcb.gov.br/?SPREAD > acesso em 02. Mar. 2018. 

418 Composição do spread varia de acordo com funding, diz BC. Valor Econômico. 08/02/2017. 
Disponível em: < http://www.valor.com.br/financas/4862016/composicao-do-spread-varia-de-
acordo-com-funding-diz-bc > acesso em 04. Mar. 2018. 

http://www.valor.com.br/financas/4862016/composicao-do-spread-varia-de-acordo-com-funding-diz-bc
http://www.valor.com.br/financas/4862016/composicao-do-spread-varia-de-acordo-com-funding-diz-bc
http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/notas/16100
http://www.bcb.gov.br/?SPREAD
http://www.valor.com.br/financas/4862016/composicao-do-spread-varia-de-acordo-com-funding-diz-bc
http://www.valor.com.br/financas/4862016/composicao-do-spread-varia-de-acordo-com-funding-diz-bc
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aumento do spread para todas as operações de crédito.419 Quanto maior o risco de 

inadimplência, maior o custo do capital e das taxas de juros exigidas pelos bancos 

nas operações de crédito. Torna-se, assim, um círculo vicioso onde o aumento do 

componente de risco gerado pela expectativa de inadimplência, aumenta a taxa de 

juros nos empréstimos, que por sua vez aumentam a inadimplência.  

No último relatório de Economia Bancária e Crédito, referente ao ano 

de 2014, a inadimplência correspondia a 24,73% do spread.420 De acordo com 

exercícios econométricos realizados pelo Banco Central, onde foi feito uma média 

entre os anos de 2011 e 2016, a inadimplência bancária é responsável por 

alarmantes 55,7% do spread.421 

 

Não é possível atribuir a inadimplência a fatores exclusivamente 

exógenos. Os bancos, quando da adoção da política de crédito da instituição, da 

                                            
419 CNI – FIEMG. SPREAD BANCÁRIO no Brasil: avaliação e propostas. Disponível em: < 

www.abinee.org.br/informac/arquivos/aspread.pdf > Acesso em 04. Mar. 2018 
420 Banco Central do Brasil. Economia Bancária e Crédito – 2014. Disponível em: < 

http://www.bcb.gov.br/?SPREAD > acesso em 02. Mar. 2018. 
421 Banco Central do Brasil. Atualização e revisão da apresentação sobre spread bancário. 

09/03/2017. Disponível em: < http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/notas/16100 > acesso em 04. Mar. 
2018.  

http://www.abinee.org.br/informac/arquivos/aspread.pdf
http://www.bcb.gov.br/?SPREAD
http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/notas/16100
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seleção dos mutuários e da escolha das garantias também influenciam na 

ocorrência de inadimplência. 422 Mas é inescondível que fatores exógenos têm peso 

significativo na expectativa de inadimplência, como é o caso da justiça, que será 

analisada na sequência.  

3.4.1.5  Margem líquida, erros e omissões 

O último determinante do spread bancário refere-se a margem líquida 

dos bancos. Neste componente está inserido o lucro da instituição financeira, que 

segundo a média divulgada pelo Bacen, entre os anos de 2011 e 2016, corresponde 

a 23,3% do spread.  

Não se pode desprezar o fato de que a maximização de lucros pelas 

instituições financeiras responde por quantia significativa do spread. No entanto, 

cabe esclarecer que esse fator determinante, segundo a metodologia aplicada pelo 

Banco Central do Brasil para decompor o spread, é obtido por resíduo. Isto quer 

dizer que, além do lucro propriamente dito, essa variável abarca todos os demais 

fatores não incluídos na decomposição (omissões tais como o risco associado à 

atividade bancária, os direcionamentos de crédito, o custo de oportunidade do 

capital e o grau de concorrência existente na atividade bancária), assim como os 

erros referentes às medidas dos fatores constantes da decomposição. Por essa 

razão é que o Banco Central caracteriza esse componente como sendo margem 

líquida, erros e omissões.423 

Em suma, o componente “margem líquida dos bancos” não pode ser 

entendido apenas como o lucro dos bancos, que representa apenas uma parcela 

da margem líquida.424  

                                            
422 AFONSO, José Roberto; KÖHLER, Marcos Antonio; FREITAS, Paulo Springer. A evolução e as 

determinantes do Spread Bancário no Brasil. Textos para Discussão nº 61. Brasília: Conleg 
Estudos – Senado Federal, 2009.    

423 CNI. PEC. Financiamento no Brasil: desafio ao crescimento, Brasília, 2003 e NAKANE, Márcio, 
I. Concorrência e Spread Bancário: uma revisão da evidência para o Brasil. Banco Central do Brasil. 
Economia Bancária e Crédito. Avaliação de 4 ano do projeto juros e spread bancário. 
Disponível em: < https://www.bcb.gov.br/Pec/spread/port/economia_bancaria_e_credito.pdf >  
Acesso em 03.mar.2018 

424 NAKANE, Márcio, I. Concorrência e Spread Bancário: uma revisão da evidência para o Brasil. 
Banco Central do Brasil. Economia Bancária e Crédito. Avaliação de 4 ano do projeto juros e 
spread bancário. Disponível em: < 

https://www.bcb.gov.br/Pec/spread/port/economia_bancaria_e_credito.pdf
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Observe-se, por fim, que existem outras variáveis que impactam os 

spreads bancários, embora não contemplem a metodologia de cálculo apresentada 

pelo Bacen. É o caso da taxa Selic, do ambiente macroeconômico, da concentração 

bancária e da disfuncionalidade do Poder Judiciário.  

A taxa Selic corresponde a taxa básica de juros na economia, 

divulgada pelo Comitê de Política Monetária - COPOM. A taxa Selic influencia 

diretamente as taxas de juros praticadas no mercado de crédito brasileiro, vez que 

o custo de captação de capital pelos bancos, que, grosso modo, pode ser 

aproximado pelo custo dos Certificados de Depósitos Bancários (CDBs), detém a 

sua remuneração baseada na trajetória esperada da taxa Selic.425 

A Selic também corresponde à taxa de juros máxima que o Banco 

Central pagará aos detentores dos títulos públicos por ele emitidos. Portanto a Selic 

norteia a aplicação de recursos por parte dos bancos. Ela representa o custo de 

oportunidade das instituições financeiras entre conceder empréstimos ou investir 

na dívida pública, remunerada pela Selic.426 

A taxa básica está positivamente correlacionada com o spread porque 

quanto mais alta a Selic, maior será a rentabilidade dos títulos públicos, os quais 

ainda possuem baixíssimo risco e elevada liquidez. Como corolário, o prêmio de 

risco de empréstimo ao setor privado fica muito elevado, aumentando o spread. 

Afinal, com a alta rentabilidade dos títulos públicos, maior se torna a exigência de 

rentabilidade de um projeto privado para que os bancos optem por ele em 

detrimento dos títulos públicos. Projetos mais rentáveis tendem a ser mais 

arriscados. Maior o risco, maiores as taxas de juros.   

Em que pese a Selic tenha impacto sobe o spread e as taxas de juros, 

ela constitui um importante instrumento de política monetária a fim de controlar a 

                                            
https://www.bcb.gov.br/Pec/spread/port/economia_bancaria_e_credito.pdf >  Acesso em 
03.mar.2018. 

425 AFONSO, José Roberto; KÖHLER, Marcos Antonio; FREITAS, Paulo Springer. A evolução e as 
determinantes do Spread Bancário no Brasil. Textos para Discussão nº 61. Brasília: Conleg 
Estudos – Senado Federal, 2009.    

426 CNI – FIEMG. SPREAD BANCÁRIO no Brasil: avaliação e propostas. Disponível em: < 
www.abinee.org.br/informac/arquivos/aspread.pdf > Acesso em 04. Mar. 2018 

https://www.bcb.gov.br/Pec/spread/port/economia_bancaria_e_credito.pdf
http://www.abinee.org.br/informac/arquivos/aspread.pdf
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inflação mediante a redução da liquidez do mercado bancário. Conforme já 

explanado, a maior atratividade dos títulos públicos brasileiros ocasiona a maior 

aquisição destes pelas instituições financeiras, diminuindo a liquidez e 

consequentemente a oferta de capital para empréstimos.  

Além da Selic, condições macroeconômicas como a taxa de inflação, 

o crescimento econômico, os resultados fiscais e a volatilidade da taxa de câmbio 

são todas variáveis que influenciam e determinam o patamar dos spreads, os quais 

tendem a aumentar quando o cenário é desfavorável. 

Há, ainda, a concentração bancária, tida como fator que reduz a 

concorrência entre as instituições financeiras, possibilitando a cobrança de maiores 

spreads. Além de obrigar os bancos menores a praticarem maiores spreads, para 

conseguir sobreviver. É certo que, atualmente, há quatro maiores bancos no país 

(Itaú-Unibanco, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal), os quais 

detém 78,99% de todas as operações de crédito.427 

Em que pese seja quase uma unanimidade a afirmação de que a 

baixa concorrência tem forte influência no spread, Nakane efetuou uma análise da 

concorrência bancária brasileira, baseada em uma série de estudos acerca da 

temática, concluindo, ao fim, que “os bancos brasileiros operam em estruturas de 

mercado imperfeitas que, contudo, apresentam elevado grau de concorrência”. 428 

Ainda impende aduzir que, conforme Afonso, Köhler e Freitas, não é 

possível quantificar o impacto destas outras variáveis sobre o spread. Embora se 

demonstre que o spread esteja fortemente relacionado com a Selic, a conjuntura 

econômica e a eficiência do Judiciário, a decomposição contábil não permite 

quantificar o impacto. “Para conhecer esse impacto, é necessário fazer uso de 

                                            
427 Banco Central do Brasil. Relatório de Estabilidade Financeira. 17.10.2017. Disponível em: < 

http://www.bcb.gov.br/?relestab201710 > acesso em 05. Mar. 2018 
428 NAKANE, Márcio, I. Concorrência e Spread Bancário: uma revisão da evidência para o Brasil. 

Banco Central do Brasil. Economia Bancária e Crédito. Avaliação de 4 ano do projeto juros e 
spread bancário. Disponível em: < 
https://www.bcb.gov.br/Pec/spread/port/economia_bancaria_e_credito.pdf >  Acesso em 
03.mar.2018 

http://www.bcb.gov.br/?relestab201710
https://www.bcb.gov.br/Pec/spread/port/economia_bancaria_e_credito.pdf
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algum método econométrico que quantifique a relação entre as variáveis 

explicativas e o spread”.429 

Dado esse panorama, iremos nos centrar nos efeitos das atuais 

disfuncionalidades do sistema judicial sobre o mercado de crédito brasileiro. 

3.4.2 O componente Judicial dos Spreads Bancários e do Mercado de 
Crédito. 

O Risco é um fator inerente a qualquer atividade econômica. Contudo, 

no sistema financeiro em particular, o risco assume particular relevância. A 

atividade bancária é permeada por riscos de diversas naturezas: risco de crédito, 

risco de liquidez,430 risco de mercado,431 risco operacional,432 e risco 

reputacional,433 dentre outros.  

Dentre todos os riscos à que está exposta a atividade bancária, o risco 

de crédito é, sem dúvida, o de maior impacto. Ou seja, a probabilidade de não 

                                            
429 AFONSO, José Roberto; KÖHLER, Marcos Antonio; FREITAS, Paulo Springer. A evolução e as 

determinantes do Spread Bancário no Brasil. Textos para Discussão nº 61. Brasília: Conleg 
Estudos – Senado Federal, 2009.    

430 Em sua atividade diária, os bancos necessitam liquidez para fazer frente a retirada de depósitos e 
satisfazer a demanda de empréstimos de seus clientes. A liquidez se refere a capacidade de um 
banco em dispor em cada momento dos fundos necessários, enquanto o risco de liquidez reflete a 
possível perda em que uma entidade financeira pode incorrer quando é forçada a vender ativos ou 
contrair passivos em condições desfavoráveis. PASCUAL, Joaquín López. Economía y gestión 
bancaria. Madrid: Ediciones Pirámide, 2015, p. 266. 

431 O risco de mercado se refere a possibilidade de uma instituição financeira sofrer uma perda em 
um determinado momento devido a movimentos inesperados e adversos nas taxas de juros, taxas 
de câmbio ou preços das commodities. PASCUAL, Joaquín López. Economía y gestión bancaria. 
Madrid: Ediciones Pirámide, 2015, p. 270. 

432 Esse tipo de risco está relacionado com erros cometidos a  
ao dar instruções para o pagamento ou ao liquidar transações. Na maioria dos casos, a raiz do 
problema está em falhas ocorridas no processo de seguimento e controle das posições assumidas, 
ou seja, falhas no controle interno. PASCUAL, Joaquín López. Economía y gestión bancaria. 
Madrid: Ediciones Pirámide, 2015, p. 275. 

433 O risco reputacional está associado a mudanças de percepção que do banco tem os distintos 
grupos de interesse, os denominados stakeholders (clientes, acionistas, empregados, etc). No 
normal do desenvolvimento da atividade bancária, o risco de crédito, de mercado e, sobretudo, o 
operacional pode ocasionar risco reputacional e, por conseguinte, um impacto adverso nos 
resultados. Alguns dos maiores escândalos internacionais ocorridos no mundo empresarial 
manifestaram a crescente importância deste tipo de risco. GONZÁÇES, Altina de Fátima Sebastián; 
PASCUAL, Joaquín López. Economía y gestión bancaria. Madrid: Ediciones Pirámide, 2015, p. 
275. 
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reaver o capital emprestado diante no inadimplemento das obrigações assumidas 

por parte do mutuário.   

La cartera creditícia es el activo más importante de la banca y 
constituye su principal fuente de ingresos, pero también, en algunos 
casos, puede ser la causa determinante de una quebra bancaria. 
Esta aparente paradoja se produce porque un préstamo puede 
aportar tanto intereses y comisiones a la cuenta de resultados como 
ocasionar serios problemas de liquidez en caso de impago.434 

Os bancos procuram reduzir o risco de crédito de algumas maneiras: 

embutindo o prêmio de risco no preço final do empréstimo; limitando o crédito a 

determinados tipos de operações ou tomadores; e exigindo um colateral435 como 

garantia em caso de inadimplemento contratual.436 Portanto o risco de crédito está 

intimamente ligado à inadimplência. 

A decomposição do spread bancário demonstrou que o custo do 

empréstimo e, consequentemente, as taxas de juros referentes aos empréstimos 

bancários refletem, além dos custos, a inadimplência.  

É a inadimplência e o risco de crédito que explica, dentre outros 

fatores, a diferença substancial nos spreads incorridos por pessoas jurídicas e por 

pessoas físicas (tipo de tomador). Com efeito, o spread médio nas operações com 

pessoas jurídicas registrou 17,6% a.a, enquanto que nas operações com pessoas 

físicas ficou em 32,3% a.a. em janeiro de 2018. Ocorre que a inadimplência é mais 

                                            
434 GONZÁÇES, Altina de Fátima Sebastián; PASCUAL, Joaquín López. Economía y gestión 

bancaria. Madrid: Ediciones Pirámide, 2015, p. 262. 
435 Os empréstimos que contemplam uma garantia são denominados como colateralizados. Colateral 

em finanças significa um ativo que foi dado como garantia a um credor até que seu empréstimo seja 
honrado. Se o tomador se torna inadimplente, o credor tem o direito legal de apreender o bem 
caucionado ou empenhado e vendê-lo para solução do empréstimo.   Genericamente garantia e 
colateral podem ser utilizados indistintamente. DOWNES, John; GOODMAN, Jordan Elliot. 
Dicionário de termos financeiros e de investimento. Tradução: Ana Rocha Tradutores 
Associados. São Paulo: Nobel Editora, 1993. 

No entanto Saddi explica que a noção de colateral é mais estreita e indica uma obrigação adicional, 
acessória à principal. Por exemplo, o crédito consignado se caracteriza como um típico crédito não 
garantido, pois não dispõem nem de garantias reais nem pessoais, contudo existe um colateral 
garantidor que é a folha de pagamento na qual vem descontado o valor da prestação mensal 
referente ao empréstimo contraído. Assim “o colateral não é uma garantia em si – já que não existe 
um compromisso formal, inequívoco e irretratável, mas o mesmo tempo é uma obrigação”. 

436 As garantias podem ser pessoas ou fidejussórias, como o aval e a fiança ou garantias reais, como 
a hipoteca, a alienação fiduciária, o penhor, cessão de direitos creditórios e a caução de títulos. 
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baixa entre as pessoas jurídicas, registrando 3,0% em janeiro de 2018. Já a 

inadimplência entre as pessoas físicas registrou 3,7% na mesma data. Houve, 

ainda, queda significativa na inadimplência de pessoas físicas nesta data. Em 

dezembro de 2016 ela ficou em 4,00% e em dezembro de 2012 chegou a atingir 

5,10%.437 Trata-se de um exemplo em que o risco de crédito é minimizado mediante 

a inclusão de um prêmio de risco aos empréstimos que detém maior risco de 

inadimplência. 

Já os empréstimos de longo prazo são escassos em virtude do já 

mencionado risco de crédito e de inadimplência, a que investimentos de longo 

prazo estão suscetíveis. É um exemplo da redução do risco de crédito mediante a 

limitação do crédito a determinados tipos de operações ou tomadores. 

Os spreads também divergem substancialmente segundo a 

modalidade do contrato.  

As operações de crédito financiadas com recursos livres e taxas pré-

fixadas e que envolvem um colateral garantidor, como a aquisição de veículos, 

detém a média das taxas de juros de 2,29% ao mês e 34,3 % ao ano. Enquanto as 

operações de crédito na modalidade de cheque especial contemplam taxas de juros 

extremamente elevadas. Média de 8,5% ao mês e 262,50% ao ano para pessoas 

físicas e 8,28%438 ao mês e 230,04% ao mês para pessoas jurídicas.439 

Isto porque, um fator que contribui para a concessão de taxas de juros 

mais baixas é a existências de um colateral440 garantidor do crédito. Tendo em vista 

                                            
437 Banco Central do Brasil. Estatísticas monetárias e de crédito. Disponível em: < 

https://www.bcb.gov.br/htms/notecon2-p.asp > acesso em 05. Mar. 2018. 
438 Banco Central do Brasil. Disponível em: < http://www.bcb.gov.br/pt-

br/#!/r/txjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-
porTaxasAnuais.rdl&nome=Pessoa%20F%C3%ADsica%20-
%20Cheque%20especial&parametros='tipopessoa:1;modalidade:216;encargo:101' > Acesso em 
02. Mar. 2018. 

439 Banco Central do Brasil. Disponível em: < http://www.bcb.gov.br/pt-
br/#!/r/txjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-
porTaxasAnuais.rdl&nome=Pessoa%20jur%C3%ADdica%20-
%20Cheque%20especial&parametros='tipopessoa:2;modalidade:216;encargo:101' > Acesso em 
02. Mar. 2018. 

440 Colateral em finanças significa um ativo que foi dado como garantia a um credor até que seu 
empréstimo seja honrado. Se o tomador se torna inadimplente, o credor tem o direito legal de 

https://www.bcb.gov.br/htms/notecon2-p.asp
http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/r/txjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais.rdl&nome=Pessoa%20F%C3%ADsica%20-%20Cheque%20especial&parametros='tipopessoa:1;modalidade:216;encargo:101
http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/r/txjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais.rdl&nome=Pessoa%20F%C3%ADsica%20-%20Cheque%20especial&parametros='tipopessoa:1;modalidade:216;encargo:101
http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/r/txjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais.rdl&nome=Pessoa%20F%C3%ADsica%20-%20Cheque%20especial&parametros='tipopessoa:1;modalidade:216;encargo:101
http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/r/txjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais.rdl&nome=Pessoa%20F%C3%ADsica%20-%20Cheque%20especial&parametros='tipopessoa:1;modalidade:216;encargo:101
http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/r/txjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais.rdl&nome=Pessoa%20jur%C3%ADdica%20-%20Cheque%20especial&parametros='tipopessoa:2;modalidade:216;encargo:101
http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/r/txjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais.rdl&nome=Pessoa%20jur%C3%ADdica%20-%20Cheque%20especial&parametros='tipopessoa:2;modalidade:216;encargo:101
http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/r/txjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais.rdl&nome=Pessoa%20jur%C3%ADdica%20-%20Cheque%20especial&parametros='tipopessoa:2;modalidade:216;encargo:101
http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/r/txjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais.rdl&nome=Pessoa%20jur%C3%ADdica%20-%20Cheque%20especial&parametros='tipopessoa:2;modalidade:216;encargo:101
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que, como reiteradamente explanado, a existência de garantias prestadas pelo 

tomador de crédito, tende a diminuir a margem de risco envolvida na operação 

creditícia, ao diminuir a perda do banco no caso de default.441 Nessa situação, uma 

menor perda esperada diminui o custo do capital emprestado e, portanto, as taxas 

de juros. Além disso, a presença da garantia serve como incentivo à adimplência 

por parte do devedor, o que também implica menores riscos. 

Assim, a outra maneira de reduzir o risco de crédito é através da 

exigência de um colateral garantidor para caso de inadimplemento contratual. Os 

empréstimos que contemplam uma garantia são denominados como 

colateralizados. Colateral em finanças significa um ativo que foi dado como garantia 

a um credor até que seu empréstimo seja honrado. Se o tomador se torna 

inadimplente, o credor tem o direito legal de apreender o bem caucionado ou 

empenhado e vendê-lo para solução do empréstimo.442  

Denota-se que o risco de crédito e, portanto, a inadimplência, são 

fatores determinante dos spreads bancários. A existência de alto risco de 

inadimplência impende a inclusão de um prêmio de risco ao custo do empréstimo, 

ou seja, uma taxa adicional para cobertura de não pagamentos, a qual é embutida 

no spread. 

Ocorre que esse risco contempla não somente a eventualidade do 

devedor tornar-se inadimplente, mas também o processo judicial de recuperação 

do crédito e das garantias prestadas na operação. Assim o risco do crédito sofre o 

impacto do tratamento prestado aos credores, bem como da agilidade e efetividade 

do Poder Judiciário, quando instado a promover a recuperação do crédito. 

Esses fatores podem explicar porque as operações na modalidade de 

cheque especial contemplam taxas de juros elevadas. Média de 8,5% ao mês e 

                                            
apreender o bem caucionado ou empenhado e vendê-lo para solução do empréstimo. DOWNES, 
John; GOODMAN, Jordan Elliot. Dicionário de termos financeiros e de investimento. Tradução: 
Ana Rocha Tradutores Associados. São Paulo: Nobel Editora, 1993.  

441 Default significa o não cumprimento de uma cláusula de um contrato de empréstimo por parte do 
devedor 

442 DOWNES, John; GOODMAN, Jordan Elliot. Dicionário de termos financeiros e de investimento. 
Tradução: Ana Rocha Tradutores Associados. São Paulo: Nobel Editora, 1993. 
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262,50% ao ano para pessoas físicas, e 8,28%443ao mês e 230,04% ao ano para 

pessoas jurídicas.444 Dita modalidade de crédito não ostenta garantias em caso de 

inadimplência, além de não constituírem título executivo, o que dificulta, atrasa e 

aumenta os custos da recuperação judicial do crédito, conjuntamente com o alto 

risco de não reaver o capital investido. Por isso impendem a inclusão de um prêmio 

de risco ao custo do capital, contemplando taxas de juros extremamente elevadas.  

Assim, a função primordial do Poder Judiciário perante o mercado de 

crédito e com vistas ao crescimento econômico do país, é o de reduzir o risco e 

transmitir confiança. Pois o aspecto da atividade de intermediação financeira que 

mais sofre o impacto negativo das disfuncionalidades do Poder Judiciário é 

justamente o risco das operações de crédito.  Esse papel se traduz em uma justiça 

que cumpra os imperativos legais, seja ágil, imparcial e garanta os direitos de 

propriedade e os contratos, a fim de minimizar os prejuízos concernentes à 

inadimplência através da recuperação do crédito. 

No Brasil, em que o crédito bancário é responsável por 90% dos 

empréstimos e financiamentos às empresas, o Judiciário desempenha um papel 

central no mercado de crédito a fim de minimizar os riscos e a insegurança da 

atividade, impactando, dessa maneira, na redução do custo e na ampliação do 

crédito. Para Gregório: “en las relaciones de crédito la función de los tribunales es 

forzar a los deudores a pagar cuando no lo han hecho espontaneamente”.445 

                                            
443 Banco Central do Brasil. Disponível em: < http://www.bcb.gov.br/pt-

br/#!/r/txjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-
porTaxasAnuais.rdl&nome=Pessoa%20F%C3%ADsica%20-
%20Cheque%20especial&parametros='tipopessoa:1;modalidade:216;encargo:101' > Acesso em 
02. Mar. 2018. 

444 Banco Central do Brasil. Disponível em: < http://www.bcb.gov.br/pt-
br/#!/r/txjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-
porTaxasAnuais.rdl&nome=Pessoa%20jur%C3%ADdica%20-
%20Cheque%20especial&parametros='tipopessoa:2;modalidade:216;encargo:101' > Acesso em 
02. Mar. 2018. 

445 GREGORIO, Carlos G. Justicia y Desarrollo Económico: cómo abordar un impacto negativo. II 
Justicia. Disponível em: < www.iijusticia.org/docs/justicia_y_economia.pdf > Acesso em 28. Mai  
2018. 

http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/r/txjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais.rdl&nome=Pessoa%20F%C3%ADsica%20-%20Cheque%20especial&parametros='tipopessoa:1;modalidade:216;encargo:101
http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/r/txjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais.rdl&nome=Pessoa%20F%C3%ADsica%20-%20Cheque%20especial&parametros='tipopessoa:1;modalidade:216;encargo:101
http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/r/txjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais.rdl&nome=Pessoa%20F%C3%ADsica%20-%20Cheque%20especial&parametros='tipopessoa:1;modalidade:216;encargo:101
http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/r/txjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais.rdl&nome=Pessoa%20F%C3%ADsica%20-%20Cheque%20especial&parametros='tipopessoa:1;modalidade:216;encargo:101
http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/r/txjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais.rdl&nome=Pessoa%20jur%C3%ADdica%20-%20Cheque%20especial&parametros='tipopessoa:2;modalidade:216;encargo:101
http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/r/txjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais.rdl&nome=Pessoa%20jur%C3%ADdica%20-%20Cheque%20especial&parametros='tipopessoa:2;modalidade:216;encargo:101
http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/r/txjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais.rdl&nome=Pessoa%20jur%C3%ADdica%20-%20Cheque%20especial&parametros='tipopessoa:2;modalidade:216;encargo:101
http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/r/txjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais.rdl&nome=Pessoa%20jur%C3%ADdica%20-%20Cheque%20especial&parametros='tipopessoa:2;modalidade:216;encargo:101
http://www.iijusticia.org/docs/justicia_y_economia.pdf
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Uma redução dos spreads e das taxas de juros impende, além de um 

ambiente macroeconômico favorável, o fundamental aprimoramento do ambiente 

institucional jurídico a fim de reduzir os riscos e os custos das operações de crédito. 

Iacovoni e Zazzaro, através de pesquisas empíricas, também 

incluíram, dentre as principais conclusões, que o nível de inadimplência nos 

empréstimos se devem, dentre outros fatores, a um sistema legal incapaz de 

adequadamente proteger os direitos de crédito das instituições financeiras.446 

Em relação a proteção legal concedida aos credores no Brasil, essa 

é uma área que certamente requer desenvolvimento contínuo. No entanto, nos 

últimos anos foram implementados importantes avanços tendentes a aumentar a 

segurança jurídica dos contratos e a probabilidade de recuperação de créditos e 

reduzir os riscos de inadimplência. Destacam-se: a autorização às instituições 

financeiras a concederem empréstimos pessoais mediante consignação em folha 

de pagamento. Essa autorização permitiu reduzir os riscos de inadimplência e o 

custo dos empréstimos; a aprovação de novo regime falimentar (Lei nº 11.101, de 

2005); a ampliação da alienação fiduciária em garantia; a possibilidade de penhora 

eletrônica (BacenJud) e a criação da Cédula de Crédito Bancário que é título 

executivo e cria agilidade na recuperação judicial. 

Contudo, independentemente da qualidade da legislação, esse fator 

isolado não se sustenta. Para terem efetividade, as leis precisam estar lastreadas 

por um Poder Judiciário que garanta que o império da lei vigore, e com agilidade.447 

É, portanto, o trâmite processual bem como a aplicação e interpretação da lei, feita 

pelo judiciário, que propiciam uma baixa proteção ao credor no Brasil. 

É o caso, por exemplo, das garantias. Conforme anteriormente 

relatado, a existência de um colateral garantidor de fácil apropriação pelo banco, 

                                            
446 IACOVONI, Davide; ZAZZARO, Alberto. Legal System Efficiency, Information Production, and 

Technological Choice: A Banking Model. Disponível em: < 
http://morespace.unimore.it/giuseppemarotta/wp-content/uploads/sites/12/2014/11/Iaczaz.pdf > 
acesso em 14. Mar. 2018. 

447 PINHEIRO, Armando Castelar. Impacto sobre o crescimento: uma análise conceitual. CASTELAR, 
A., (org). Judiciário e economia no Brasil [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas 
Sociais, 2009. pp. IV-VIII. Disponível em:  < http://books.scielo.org >. Acesso em: 24 Mar. 2017, p. 
03. 

http://morespace.unimore.it/giuseppemarotta/wp-content/uploads/sites/12/2014/11/Iaczaz.pdf
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diminui o peso da expectativa de inadimplência sobre o spread bancário, o que 

tende à cobrança de uma menor taxa de juros sobre o capital emprestado. 

Por outro lado, saliente-se que a existência do colateral não gera o 

impacto contundente sobre as taxas de juros, como era de se esperar. Tendo em 

vista as dificuldades existentes no Brasil para a recuperação de garantias e créditos 

inadimplentes, em virtude de entraves ligados à atuação do Judiciário. Ou seja, não 

somente a qualidade das garantias, mas a agilidade na sua recuperação é fator 

determinante dos spreads. 

Portanto, além do arcabouço legal apropriado, a existência de um 

Poder Judiciário que assegure os bens dados em garantia e possibilite a rápida 

apropriação dos mesmos, é de suma importância para servir de estímulo ao 

cumprimento contratual, por parte dos devedores. Ao mesmo tempo em que 

incentiva as instituições financeiras a realizar empréstimos e financiamentos 

contemplando taxas remuneratórias inferiores às praticadas quando o componente 

risco é superestimado. 

Ademais, uma justiça eficiente retira os incentivos dados aos agentes 

oportunistas de se aproveitarem das mazelas do Poder Judiciário para 

descumprirem e postergarem o cumprimento dos seus empréstimos, fator que 

serve de desprestígio da instituição e corrobora o aumento das taxas de juros 

exigidas dos demais tomadores. 

Um Judiciário ineficiente e parcial para com os devedores tende a 

induzir o aumento da inadimplência, elevando os riscos do mercado de crédito e 

aumentando os spreads bancários.  

Em um artigo acerca do efeito da legislação falimentar sobre o acesso 

ao crédito empresarial, Carvalho448 demonstrou, ilustrativamente, a relação entre a 

atuação judicial e as taxas de juros. O mesmo exemplo será utilizado para 

expressar de que maneira a atuação do judiciário interfere nos spreads bancários: 

                                            
448 CARVALHO, Antonio Gledson. Lei de Falência, Acesso ao Crédito Empresarial e Taxas de Juros 

no Brasil. Revista de Economia Política, vol. 25, nº 1, pp. 112-132, janeiro-março/2005.   
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Vamos supor que um banco concedeu empréstimos no valor total de 

R$ 10.000 na forma de empréstimos individuais no valor de R$100 para 100 

empresas diferentes. Para o banco o custo de captação desse dinheiro foi de 10% 

ao período (o banco capta recursos a 10% ou poderia aplicar seus recursos a 10%). 

Isto significa que após um período o banco precisa reaver um total de R$11.000 de 

seus devedores. Caso não haja inadimplência, ou seja, todas as empresas paguem 

suas dívidas, basta cobrar R$110 de cada firma, o que equivale a uma taxa de juros 

de 10%. 

Assuma, no entanto, que haja uma taxa de inadimplência de 10%. 

Considere, também, que o Judiciário protege pouco os credores e quando da 

execução judicial do contrato o banco nada recebe. Isto significa que 90 empresas 

vão pagar o empréstimo e 10 empresas nada pagarão. Diante dessa nova situação 

o banco tem de reaver os R$11.000 de apenas 90 empresas. Assim, cada uma terá 

de pagar R$ 122,22 (R$11.000 ÷ 90 empresas = R$ 122,22). Isso equivale a uma 

taxa de juros de 22,22%, ou equivalentemente, um spread bancário de 12,22%. 

Se mantivermos a mesma taxa de inadimplência (10%), mas 

alternativamente a execução judicial do contrato garante maior proteção aos 

credores de maneira que o banco consegue reaver R$50 de cada empresa 

inadimplente. Isto significa que, com o total das 10 empresas inadimplentes, o 

banco obterá R$500. 

Sob esse novo panorama, o banco necessitará obter das demais 

empresas R$11.000 – R$ 500 = $10.500. Deste modo, cada empresa adimplente 

terá de pagar R$ 116,67 (R$10.500 ÷ 90 empresas = $116,67). Isso representa 

uma taxa de juros de 16,67%, ou equivalentemente, um spread bancário de 6,67%. 

É importante notar que a mudança de atuação judicial, neste caso, 

tem um efeito direto sobre apenas 10 empresas de um total de 100. No entanto, a 

queda da taxa de juros é bastante expressiva, 5,55% (22,22 - 16,67) e se estende 

sobre todas as empresas. 

Este modesto exemplo serve para ilustrar dois fatos extremamente 

importantes: 
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1 Uma atuação judicial que propicia a recuperação do capital 
emprestado dos devedores inadimplentes tem um impacto 
considerável sobre o patamar dos spreads bancários e das taxas 
de juros; 

2 Um Judiciário ineficiente e parcial onera os bons pagadores, que 
acabam por compensar os bancos pelo prejuízo causado pelos 
devedores inadimplentes.449 

Um Judiciário parcial e com tendências predominantemente pró-

devedor também acarreta, além da elevação das taxas de juros e spreads 

bancários, a limitação do crédito bancário. Havendo a percepção, no mercado de 

crédito, que as decisões judiciais são notadamente favoráveis aos devedores em 

determinadas operações de crédito ou para determinado público alvo, há um 

desestímulo na concessão destas operações de crédito, reduzindo a oferta. 

Ou seja, o favoritismo pró-devedor, com o intento de justiça social, 

acaba por, no mais das vezes, agravar os problemas que pretende corrigir, vez que 

os agentes econômicos optam por não avençar com partes tidas por menos 

favorecidas, onde é mais incisiva a atuação judicial no sentido de relativizar o 

acordado, além de embutirem no valor do contrato esse risco. Esse panorama 

explica o baixo volume de concessão de crédito imobiliário voluntário, por parte das 

instituições financeiras, para famílias pobres no Brasil.450 

Há, ainda um segundo efeito sobre o nível dos spreads que diz 

respeito aos custos.  Os altos custos do processo judiciais451, aliado a grande 

estrutura operacional necessária para o acompanhamento processual, encarece os 

custos administrativos das instituições financeiras. Uma vez que os custos 

                                            
449 Cabe ressaltar que o argumento acima não implica que outros fatores também possam afetar as 

taxas de juros. CARVALHO, Antonio Gledson. Lei de Falência, Acesso ao Crédito Empresarial e 
Taxas de Juros no Brasil. Revista de Economia Política, vol. 25, nº 1, pp. 112-132, janeiro-
março/2005.   

450 PINHEIRO, Armando Castelar. O componente judicial dos spreads bancários. In: BANCO 
CENTRAL DO BRASIL. Economia bancária e crédito: avaliação de 4 anos do projeto juros e 
spread bancário. Brasília, DF, 2003. p. 34-43. Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/?RED -
SPREAD>. Acesso em: 24 Mar. 2017. 

451 Há o pagamento das custas iniciais que giram em torno de 1% do valor da causa, oficial de justiça, 
empresas para localização dos devedores e dos bens dados em garantia, registro de averbações, 
penhoras nos cartórios, perito judicial e assistente técnico mais uma série de gastos para a 
consecução da maioria dos atos processuais por pare do cartório. 
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administrativos também estão inseridos na composição do spread, custos mais 

altos geram spreads também mais elevados.  

Assim o Poder Judiciário figura como uma das variáveis que 

influenciam de maneira significativa no Spread Bancário, na composição dos juros 

e na oferta de crédito – condições elementares para o estímulo ao consumo e a 

produção, responsáveis por um maior desenvolvimento econômico e social. 

Pinheiro e Cabral efetuaram um estudo abrangendo todas as 

unidades da federação e demonstraram que nos Estados em que o Poder Judiciário 

apresenta melhor desempenho há uma maior concessão de crédito pelas 

instituições financeiras.452 

As investigações levadas a cabo por Laeven e Majnoni acerca do 

impacto da eficiência judicial sobre os spreads bancários são conclusivas. Através 

de uma abordagem que contemplou a análise dos spreads bancários em 106 

países em um nível agregado, e para 32 países em bancos individuais, os autores 

aduzem que, controlado o ambiente macroeconômico do país, a eficiência judicial 

além da inflação, “is the main driver of interest rate spreads across countries”. Deste 

modo uma reforma judicial contemplando uma eficiente implementação dos 

contratos torna-se essencial a fim de reduzir os custos da intermediação 

financeira.453 

Jappelli, Pagano e Bianco, apoiados por dados do painel sobre as 

províncias italianas e por evidências entre países, constataram que o custo da 

execução de contratos é um fator determinante do desempenho do mercado. Os 

economistas adotaram como referência o mercado de crédito em um modelo de 

devedores oportunistas e tribunais ineficientes. Segundo o modelo, melhorias na 

eficiência judicial devem aumentar a disponibilidade de crédito, com um efeito 

                                            
452 PINHEIRO, Armando Castelar; CABRAL, Célia. Mercado de Crédito no Brasil: o Papel do Judiciário 

e de outras instituições. Ensaios BNDES 9. Disponível em: < 
https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/11925 > acesso em 14. Mar. 2018 

453 LAEVEN, Luc; MAJNONI, Giovanni. Does Judicial Efficiency Lower the Cost of Credit? World 
Bank Policy Research Working Paper 3159, October 2003. Disponível em: < 
http://documents.worldbank.org/curated/en/940791468781755150/Does-judicial-efficiency-lower-
the-cost-of-credit > acesso em 14. Mar. 2018. 

https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/11925
http://documents.worldbank.org/curated/en/940791468781755150/Does-judicial-efficiency-lower-the-cost-of-credit
http://documents.worldbank.org/curated/en/940791468781755150/Does-judicial-efficiency-lower-the-cost-of-credit
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ambíguo sobre as taxas de juros, as quais também dependem de fatores variados 

como o grau de concorrência bancária e do tipo de reforma judicial. Consoante o 

estudo, as províncias italianas que detém grandes atrasos de julgamentos 

pendentes, o crédito é menos disponível. 

Para os autores também há fortes evidências internacionais 

demonstrando que a amplitude dos mercados hipotecários está inversamente 

relacionada aos custos de execução hipotecária e a outros indicadores para a 

ineficiência judicial.454 

Para Martín 

El funcionamiento del sistema judicial influye en el desarrollo de los 
mercados financieros lo que, a su vez, facilitará el aumento de la 
inversión y del volumen de actividad. La seguridad jurídica, 
garantizada por un marco legal estable y la consiguiente eficacia 
del sistema judicial, sirve de incentivo a los empresarios para 
desplegar su capacidad innovadora para mejorar la productividad y 
potenciar el crecimiento económico.455 

 

Há, portanto, para além da notória e incontestável relação entre 

crédito e desenvolvimento econômico, a relação entre o Poder Judiciário e o 

mercado de crédito e, como corolário, com o crescimento e desenvolvimento da 

economia do país. 

Logo, os efeitos do Poder Judiciário sobre o custo e a oferta de crédito 

constitui tema de grande interesse. Especificamente no mercado de crédito, que 

depende do Poder Judiciário para garantir o enforcement contratual, uma má 

performance judicial gera intensos impactos no aumento das taxas de juros e no 

racionamento do crédito.  

                                            
454 JAPPELLI, Tullio; PAGANO, Marco; BIANCO, Magda, 2005. Courts and Banks: Effects of 

Judicial Enforcement on Credit Markets, CSEF Working Paper No. 58, 2002. 
455 MARTÍN MARTÍN, Victoriano. Efectos Económicos del Funcionamento de la Justicia em España. 

In: Implicaciones Económicas del Funcionemento de la Justicia em España. Economistas – 
Consejo General. Diciembre 2016. 
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Uma justiça morosa, imprevisível e imparcial constitui incentivos 

perversos que estimulam a inadimplência e aumentam o spread e o custo do crédito 

para todos os mutuários, sejam eles bons ou maus pagadores. 

Um Judiciário eficiente, ágil, imparcial e garantidor dos direitos e 

propriedade e dos contratos, reduziria sensivelmente o risco da atividade de 

intermediação bancária, reduzindo a inadimplência e elevando os números de 

recuperação judicial de ativos. Isto aumentaria o nível de confiança no mercado de 

crédito, corroborando para a expansão das operações de crédito com taxas de juros 

reduzidas, ampliando os investimentos necessários ao desenvolvimento da 

economia como um todo. 

Contudo, dada a realidade nacional em que o financiamento bancário 

que impulsiona à atividade produtiva no Brasil contempla, atualmente, os spreads 

bancários entre os mais elevados do mundo; o volume de crédito em relação ao 

PIB é muito inferior ao de países industrializados e também das economias 

emergentes, uma análise da performance judicial nas ações envolvendo operações 

de crédito bancário é imperiosa para determinar de que maneira o Poder Judiciário 

brasileiro vem contribuindo para a manutenção desse panorama e servindo de 

obstáculo ao crédito, aos investimentos e ao crescimento econômico do País.  

Não obstante, embora um dos objetivos deste estudo seja demonstrar 

a importância do impacto judicial nos spreads bancários, não se pode levar à 

conclusão equivocada de que apenas reformas nesse sentido detém o condão de 

reduzir as taxas de spread. O spread bancário é impactado por um conjunto de 

variáveis que devem ser consideradas de forma agregada. Portanto sua redução 

está invariavelmente ligada a um melhor comportamento de todas as variáveis que 

sobre ele incidem.456  

                                            
456 Por exemplo, no de ano de 2008, ao irromper a crise financeira mundial as taxas de spread 

sofreram alta em virtude da crise, que fez com que a oferta de crédito caísse mais rapidamente que 
a demanda, além de ter provocado aumento da inadimplência, ocorrida e esperada. AFONSO, José 
Roberto; KÖHLER, Marcos Antonio; FREITAS, Paulo Springer. A evolução e as determinantes do 
Spread Bancário no Brasil. Textos para Discussão nº 61. Brasília: Conleg Estudos – Senado 
Federal, 2009.    
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Impende, ainda, mencionar que o Banco Central avalia os 

determinantes do spread a partir de uma decomposição contábil ex-post. Isto é, a 

avaliação do spread é baseada em observação posterior. No entanto, como dita 

análise não contempla a reação dos agentes econômicos a alterações de variáveis, 

não é possível fazer inferências. Dessa forma, mesmo que a decomposição do 

spread indique que 24,73%% dele corresponde à inadimplência, isso não significa 

que o spread reduzirá 24,73%% acaso a inadimplência seja eliminada.457  

Convém mencionar que a ausência de transparência com relação ao 

real impacto das variáveis que compõem o spread bancário espanhol não permitiu 

que a mesma decomposição fosse efetuada nessa tese. Todavia, não obstante as 

diferenças contextuais, a base para a decomposição dos spreads bancários 

contempla o requisito inadimplência em todos os países. E sempre será nesse 

quesito que a atuação judicial impactará decisivamente. Logo, as premissas 

brasileiras servem de mecanismos para uma análise global, incluindo a Espanha. 

Por fim, uma vez que a administração da justiça é tema de importância 

fundamental para o desenvolvimento econômico, uma análise econômica sobre o 

Poder Judiciário e as decisões dele emanadas, se mostra forçosa. Um enfoque 

econômico sobre essa instituição, tem o condão de retirar o véu sobre importantes 

questões (alguns tabus) e impulsionar reformas certeiras a fim de garantir uma 

maior eficiência da tutela jurisdicional. 

Assim, uma análise econômica posiciona o Poder Judiciário como 

uma instituição fundamental da estrutura econômica. Procura, por conseguinte, 

analisar o impacto do mau funcionamento do sistema judicial sobre o desempenho 

da economia. Uma análise econômica também considera de que maneira os 

incentivos podem ser alterados a fim de reduzir ao máximo os custos de transação 

e os impactos negativos sobre as relações econômicas, o mercado de crédito e, 

por extensão, todo o arranjo social, elementos estes a serem tratados nos próximos 

capítulos. 

                                            
457 AFONSO, José Roberto; KÖHLER, Marcos Antonio; FREITAS, Paulo Springer. A evolução e as 

determinantes do Spread Bancário no Brasil. Textos para Discussão nº 61. Brasília: Conleg 
Estudos – Senado Federal, 2009. 
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Capítulo 4  

 
ANÁLISE ECONÔMICA DA LITIGÂNCIA E O CUSTO DA DEMORA 

4.1 O CUSTO DA JUSTIÇA 

Um caminho fatal pelo qual o Poder Judiciário afeta a economia e, 

também, a sociedade é mediante o consumo direito de recursos escassos. É o caso 

do orçamento público. 

O Poder Judiciário custou aos contribuintes brasileiros R$ 174,1 

bilhões no período correspondente ao quadriênio 2012-2016. De acordo com a 

principal fonte das estatísticas oficiais do Poder Judiciário, o Relatório Justiça em 

Números, efetuado pelo Conselho Nacional de Justiça, somente no ano de 2016 as 

despesas totais ficaram em R$ 84,8 bilhões, o que representou crescimento de 

0,4% em relação ao último ano. As despesas totais do Poder Judiciário 

correspondem a 1,4% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional e a 2,5% dos gastos 

totais da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.458 

Há três anos, um estudo dirigido pelo núcleo de pesquisa em 

sociologia política brasileira (Nusp), da Universidade Federal do Paraná (UFPR), já 

havia demonstrado o Judiciário brasileiro como um dos mais caros do mundo.459 

Para se ter uma base, esse montante supera os recursos direcionados à Defesa 

Nacional (R$ 84,5 bilhões, ou 1,34% do PIB) e para a educação (61,3 bilhões) no 

mesmo ano, ficando pouco abaixo dos gastos com saúde (R$ 102,8 bilhões).460  

                                            
458 Conselho Nacional de Justiça. Relatório Justiça em números 2017: Ano-base 2016. Brasília: 

CNJ, 2017. Disponível em: < 
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/12/9d7f990a5ea5e55f6d32e64c96f0645d.pdf > 
Acesso em 06. Fev.2018. 

459 Da Ros, Luciano. O custo da Justiça no Brasil: uma análise comparativa exploratória. Newsletter. 
Observatório de elites políticas e sociais do Brasil. NUSP/UFPR, v. 2, p. 1-15, 2015. 

460 Fonte Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Disponível em: < 
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento-1/orcamentos-anuais/2016/orcamento-anual-
de-2016#ldo2016 > Acesso em 07. Fev. 2018. 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/12/9d7f990a5ea5e55f6d32e64c96f0645d.pdf
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento-1/orcamentos-anuais/2016/orcamento-anual-de-2016#ldo2016
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento-1/orcamentos-anuais/2016/orcamento-anual-de-2016#ldo2016
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Segundo Luciano da Ros, já em 2015 o Brasil gastava 1,3% do Produto Interno 

Bruto (PIB) para custear o Poder Judiciário. O estudo comparou os valores com os 

gastos de outros países, como Alemanha (0,32%), Estados Unidos (0,14%) e 

Espanha (0,12%).  Superamos também a Inglaterra, Itália, Portugal e os latino-

americanos Argentina e Chile. A justiça brasileira custa significativamente mais que 

a de países mais desenvolvidos e ricos (e também maiores e mais populosos como 

o caso dos Estados Unidos).461 “O orçamento destinado ao Poder Judiciário 

brasileiro é muito provavelmente o mais alto por habitante dentre todos países 

federais do hemisfério ocidental”. O Judiciário brasileiro custou, em 2016, R$ 

411,73 por habitante.462 A Espanha, segundo dados da CEPEJ (Comisión Europea 

para la Eficacia de la Justicia)463 detém um gasto público investido no Poder 

Judiciário de 27 euros por habitante, enquanto na Alemanha esse valor é de 103,5 

euros e na Itália 50 euros por habitante.464 

O Judiciário consome diretamente fatia expressiva do total do 

orçamento público, um recurso escasso e que poderia ser melhor otimizado, 

gerando, quiçá, excedente passível de ser aproveitado em áreas mais deficitárias 

e urgentes como saúde e educação. 

O relatório do CNJ demonstra que do montante total (84 bilhões), 

aproximadamente 75 bilhões (89,5%) foram despesas com servidores. A força de 

                                            
461 “Por habitante, a despesa do Poder Judiciário brasileiro é muito superior em valores absolutos à 

de países cuja renda média é claramente superior, como Suécia (€ 66,7), Holanda (€ 58,6), 
Inglaterra (€ 42,2) e Espanha (€ 27)”. Da Ros, Luciano. O custo da Justiça no Brasil: uma análise 
comparativa exploratória. Newsletter. Observatório de elites políticas e sociais do Brasil. 
NUSP/UFPR, v. 2, p. 1-15, 2015, p 03. 

462 Da Ros, Luciano. O custo da Justiça no Brasil: uma análise comparativa exploratória. Newsletter. 
Observatório de elites políticas e sociais do Brasil. NUSP/UFPR, v. 2, p. 1-15, 2015, p. 4. 

463 The aim of the CEPEJ is the improvement of the efficiency and functioning of justice in the member 
States, and the development of the implementation of the instruments adopted by the Council of 
Europe to this end. Website: https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/presentation/cepej_en.asp  

464 MORA-SANGUINETTI, Juan S. Evidencia reciente sobre los efectos económicos del 
funcionamiento de la Justicia en España. Banco de España. Boletim Económico, Enero 2016. 
Disponível em: < https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/.../be1601-art3.pdf > acesso em 14. 
Abr. 2018. 

https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/presentation/cepej_en.asp
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/.../be1601-art3.pdf
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trabalho do Poder Judiciário contempla 442.345 mil funcionários, dos quais 18.011 

são magistrados; 279.013 servidores; e 145.321, auxiliares.465 

O Brasil possui 8,2 magistrados para cada 100 mil habitantes, 

enquanto a Espanha, por exemplo, dispõe de 11,2 magistrados por 100 mil 

habitantes.466 Embora o número de magistrados por habitante esteja dentro da 

média mundial467, o número de funcionários é extremamente alta no Brasil (424.334 

segundo o último relatório referente a 2016). São 205 funcionários para cada 100 

mil habitantes, enquanto os vizinhos Chile e Colômbia contam com 42 e a 

Argentina, 150.  

Ocorre que a contratação de assessores e estagiários vem sendo a 

resposta ao alarmantes e crescente número de processos. O número total de ações 

é descomunal! O Poder Judiciário brasileiro encerrou o ano de 2016 com 79,7 

milhões de processos em tramitação. Somente em 2016 ingressaram 29,4 milhões 

de casos novos, 5,6% a mais que o ano anterior.468 

Consoante o relatório do CNJ, ao final do ano de 2009 tramitavam no 

judiciário 60,7 milhões de processos. Em sete anos esse número se aproxima de 

80 milhões de casos pendentes, o que demonstra um crescimento médio de 4,5% 

                                            
465 “Os gastos com recursos humanos são responsáveis por aproximadamente 90% da despesa total 

e compreendem, além da remuneração com magistrados, servidores, inativos, terceirizados e 
estagiários, todos os demais auxílios e assistências devidos, tais como auxílio-alimentação, diárias, 
passagens, entre outros”. Conselho Nacional de Justiça. Relatório Justiça em números 2017: 
Ano-base 2016. Brasília: CNJ, 2017. Disponível em: < 
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/12/9d7f990a5ea5e55f6d32e64c96f0645d.pdf > 
Acesso em 06. Fev.2018. 

466 MORA-SANGUINETTI, Juan S. Evidencia reciente sobre los efectos económicos del 
funcionamiento de la Justicia en España. Banco de España. Boletim Económico, Enero 2016. 
Disponível em: < https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/.../be1601-art3.pdf > acesso em 14. 
Abr. 2018. 

467 Porém inferior à média europeia que é de 21 magistrados para cada 100 mil habitantes, onde 
Alemanha figura com 24,7 e Itália e França 10,6 e 10, 7 respectivamente. MORA-SANGUINETTI, 
Juan S. Evidencia reciente sobre los efectos económicos del funcionamiento de la Justicia 
en España. Banco de España. Boletim Económico, Enero 2016. Disponível em: < 
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/.../be1601-art3.pdf > acesso em 14. Abr. 2018.  

468 Conselho Nacional de Justiça. Relatório Justiça em números 2017: Ano-base 2016. Brasília: 
CNJ, 2017. Disponível em: < 
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/12/9d7f990a5ea5e55f6d32e64c96f0645d.pdf > 
Acesso em 06. Fev.2018. 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/12/9d7f990a5ea5e55f6d32e64c96f0645d.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/.../be1601-art3.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/.../be1601-art3.pdf
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/12/9d7f990a5ea5e55f6d32e64c96f0645d.pdf
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a cada ano. Não se verifica, portanto, nenhuma tendência de redução da carga 

processual. 

 

A taxa de litigância espanhola, embora sem comparação com a 

brasileira, está entre a quarta mais alta entre os países que compõem a 

OECD.469470  No ano de 2016, o número de processos ingressantes perante o 

Judiciário espanhol foi de quase seis milhões de processos (5.813.137 

especificamente), ficando a taxa de litigiosidade espanhola no patamar de 0,12 

processos per capita.471 As grandes economias da União Europeia possuem a 

média de 0,02 casos per capita.472 No Brasil esse patamar é de 2,62 processos por 

habitante.  

                                            
469 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) tem por missão promover 

políticas que melhorem o bem-estar econômico e social das pessoas em todo o mundo. É composta 
por 35 países: Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Grécia, Islândia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, 
Noruega, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, Suécia, Suíça, Turquia, Alemanha, Espanha, 
Canadá, Estados Unidos, Japão, Finlândia, Austrália, Nova Zelândia, México, República Checa, 
Hungria, Polónia, Coreia do Sul, Eslováquia, Chile, Eslovênia, Israel, Estónia e Letônia. Disponível 
em: < http://www.oecd.org/about/ > Acesso em 01. Mai. 2018. 

470 MORA-SANGUINETTI, Juan S. Evidencia reciente sobre los efectos económicos del 
funcionamiento de la Justicia en España. Banco de España. Boletim Económico, Enero 2016. 
Disponível em: < https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/.../be1601-art3.pdf > acesso em 14. 
Abr. 2018. 

471 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. Panorámica de la Justicia - Año 2016. Disponível 
em: < http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-
Informes/Panoramica-de-la-Justicia/ > acesso em 14. Abr. 2018. 

472 MORA-SANGUINETTI, Juan S. Evidencia reciente sobre los efectos económicos del 
funcionamiento de la Justicia en España. Banco de España. Boletim Económico, Enero 2016. 

http://www.oecd.org/about/
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/.../be1601-art3.pdf
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Panoramica-de-la-Justicia/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Panoramica-de-la-Justicia/
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Ou seja, pesa sobre os magistrados brasileiros uma carga processual 

desarrazoada e que clama por uma força de trabalho auxiliar (assessores, 

estagiários, terceirizados) igualmente volumosa, a fim de auxiliá-los. Em 2016 cada 

magistrado brasileiro solucionou 1.749 processos, o que equivale a mais de sete 

ações resolvidas por dia. Ainda assim foram solucionados apenas 27% de todos os 

processos.473 O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, conta com mais de 100 

mil casos por ano. Em 2002 cada ministro do STF julgou em torno de 10 mil 

processos. No mesmo ano, a Suprema Corte Americana julgou cem ações ao 

todo. 474  

No Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2005, cada ministro 

recebeu entre 7 mil a 8 mil processos. “Feitas as contas, dá um processo por hora 

durante as 24 horas do dia, por todos os 365 dias do ano”.475 

Neste compasso, a altíssima taxa de litigância brasileira representa 

um custo de 2,5% dos gastos totais da União, dos estados, do Distrito Federal e 

dos municípios, abarcando uma fatia considerável de todo o orçamento público 

nacional e carreando uma prestação de tutela jurisdicional entre as mais morosas 

do mundo.  

Mesmo ostentando esses números hiperbólicos, a prestação da 
tutela jurisdicional, no Brasil, é uma das mais morosas do mundo, 
refletindo a ineficiência do Estado como prestador de serviços 
públicos. Afinal, no Brasil a criança educação ainda tenta 
alfabetizar-se, a jovem saúde respira por aparelhos, a senhora 
segurança pública sente-se atemorizada e o senhor serviço 

                                            
Disponível em: < https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/.../be1601-art3.pdf > acesso em 14. 
Abr. 2018. 

473 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Estatísticas mostram evolução do combate à 
morosidade na Justiça. Disponível em: < http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85361-estatisticas-
mostram-evolucao-do-combate-a-morosidade-na-justica > acesso em 07. Mai. 2018. 

474 BANCO MUNDIAL. Doing Business 2006. Doing Business em Brasil – Grupo Banco Mundial. 
Disponível em: < http://portugues.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/brazil/ > Acesso em 08. 
Fec. 2018. 

475 O Custo Justiça na Economia. Revista ETCO, Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, nº 5, ano 
3, setembro, 2006. 

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/.../be1601-art3.pdf
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85361-estatisticas-mostram-evolucao-do-combate-a-morosidade-na-justica
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85361-estatisticas-mostram-evolucao-do-combate-a-morosidade-na-justica
http://portugues.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/brazil/
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judiciário, após esperar tantos anos por uma decisão judicial, 
faleceu sem receber o bem da vida. 476 

Acaso o altíssimo custo do nosso Judiciário fosse justificado por uma 

prestação jurisdicional eficiente, trazendo retornos para a sociedade, esse custo 

seria aceitável. Infelizmente não é o caso. Temos um Poder Judiciário caro e 

ineficiente.477 O volumoso repasse não tem o condão de trazer à almejada 

celeridade e constitui um pesado custo econômico e social. 

4.1.1 A Procrastinação Judicial e o Custo da Demora 

Embora existam diferenças consideráveis entre países, um tema 

relativamente comum é a existência de um certo grau de insatisfação com relação 

a lentidão da tramitação processual. 

Segundo o juiz Ulysses Schwart, do Tribunal de Apelação de Ilinois: 

Los retrasos em la justicia de muchas naciones y a lo largo de la 
historia han sido objeto de tragedias e comedias. Hamlet, al resumir 
las siete cargas del hombre, situó la lenitud de la justicia en el quinto 
lugar de su lista. Si la métrica del verso lo hubiese permitido, quizá 
la habría situado em primer lugar. Dickens la convierte en 
protagonista de Casa Desolada; Chéjov y Molière han escrito 
tragedias basadas em ésta; y Gilbert y Sullivan la han satirizado em 
sus canciones. Por tanto, no es un problema nuevo para la 
profesión, aunque dudamos que alguna vez haya adquirido 
proporciones similares a lo que ahora nos enfrentamos. 478 

A percepção da necessidade de uma justiça a tempo remonta a 

tempos idos. A Carta Magna inglesa já contemplava: “A nadie se le venderá, negará 

o retrasará su derecho a la justicia”. Assim como as francesas Ordenações de Luís 

                                            
476 FRIEDE, Reis. O Judiciário mais caro do mundo. Estadão. Disponível em: < 

http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,o-judiciario-mais-caro-do-mundo,10000060068 > 
acesso em 07. Fev. 2018. 

477 Por ineficiente entende-se a situação caraterizada por excessiva morosidade e consequente 
inefetividade de tutela dos direitos. 

478 CABRILLO, Francisco; FITZPATRICK, Sean. La economía de la Administración de Justicia. 
Pamplona: Thomson Reuters, 2011, p. 21. 

http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,o-judiciario-mais-caro-do-mundo,10000060068
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XIV de 1667, declaravam em seu preâmbulo o objetivo de agilizar a resolução dos 

conflitos.479 

 Em vários países, como o Brasil e a Espanha, o direito a razoável 

duração do processo foi erigida à garantia constitucional. Assim, o artigo 24.2 da 

Constituição Espanhola estabelece o direito a um “proceso público sin dilaciones 

indebidas”.480 No Brasil, a Emenda Constitucional nº 45/2004 inseriu dito princípio 

no rol das garantias fundamentais, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da 

Constituição Federal de 1988, com o seguinte teor: “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”. 

Nos Estados Unidos, a primeira das Regras Federais que regulam o 

procedimento nos litígios civis, estipula que as regras “se interpretarán de modo 

que garanticen una resolución justa, rápida y económica de todo procedimiento”. 

Também o Convênio Europeu sobre Direitos Humanos, em seu artigo 6º, 

estabelece que “toda persona tiene derecho a que su causa sea oída [...] dentro de 

um plazo razonable, por un Tribunal [...] que decidirá [...] los litígios sobre sus 

derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier 

acusación em materia penal dirigida contra ella [...]. 481 

A preocupação com a procrastinação judicial não é em vão, ela carreia 

uma plêiade de custos substanciais. Em primeiro lugar, em uma sentença tardia 

reside pouca ou nenhuma utilidade. Simplesmente não há justiça, se essa é 

extemporânea.  

A medida que um julgamento retarde, irá perdendo seu sentido de 

justiça até tornar-se irremediavelmente injusto, por mais acertado que seja o seu 

conteúdo. É o caso do homem que possui apenas seis meses de vida e litiga contra 

                                            
479 CABRILLO, Francisco; FITZPATRICK, Sean. La economía de la Administración de Justicia. 

Pamplona: Thomson Reuters, 2011, p. 21. 
480 CABRILLO, Francisco; FITZPATRICK, Sean. La economía de la Administración de Justicia. 

Pamplona: Thomson Reuters, 2011, p. 21. 
481 CABRILLO, Francisco; FITZPATRICK, Sean. La economía de la Administración de Justicia. 

Pamplona: Thomson Reuters, 2011, p. 21. 
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a seguradora com o intuito de receber o seguro e facilitar seus últimos meses de 

vida. Uma sentença que demore mais de seis meses, ainda que favorável, não tem 

nenhuma serventia para esse cidadão que, já falecido, foi compelido a passar seus 

últimos meses de vida sem um maior conforto que o dinheiro do seguro poderia lhe 

ter proporcionado.482 

Portanto, o primeiro grande problema gerado pela morosidade reside 

no fato de que a não reparação tempestiva de um direito violado equipara-se a 

perpetuação da lesão. 

Em segundo lugar, a morosidade processual produz um pesado dano 

à coletividade ao desencorajar que as partes com reivindicações legítimas iniciem 

ações legais. Ao mesmo tempo também acarreta o indesejável estímulo ao 

comportamento oportunista e de má-fé, explorando-se neste caso o mau 

funcionamento do sistema. Assim os agentes que pretendem adiar o pagamento 

de impostos, empréstimos e outros cumprimentos contratuais recorrem ao 

Judiciário com esse intento; companhias de seguro se beneficiam com o atraso do 

pagamento de indenizações; locatários se utilizam da justiça para discutirem 

questões locatícias sem correrem o risco de despejo. A lista de comportamentos 

oportunistas é extensa.483 Isso compromete a credibilidade da instituição. 

Ademais, a lentidão do trâmite processual, além de afetar a sociedade 

em geral, que busca uma prestação jurisdicional eficiente, produz ainda efeitos 

nefastos sobre a economia e o desenvolvimento econômico do país, conforme será 

demonstrado.  

4.1.2  A lentidão excessiva para o Custo País 

A morosidade reflete negativa e ostensivamente no Custo País. Em 

sendo esse o custo de se desenvolver uma atividade econômica em dado país, 

                                            
482 CABRILLO, Francisco; FITZPATRICK, Sean. La economía de la Administración de Justicia. 

Pamplona: Thomson Reuters, 2011, p. 25. 
483 CASTELAR, A., (org). Judiciário e economia no Brasil [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein 

de Pesquisas Sociais, 2009. P 122. Disponível em:  < http://books.scielo.org >. Acesso em: 24 Mar. 
2017. 
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esse custo leva em conta a possiblidade de cumprimento contratual forçado perante 

o Judiciário. Uma espera de anos para o deslinde de uma demanda acaba por 

aumentar esse custo país, repelindo investimentos. Afinal, a transferência de 

dinheiro, bens e serviços se dá predominantemente por meio dos contratos. Uma 

longa espera na execução contratual forçada torna imprestáveis os bens 

perecíveis, deteriora bens imperecíveis e demanda muito tempo para que se possa 

reaver o capital, o qual ainda sofre significativas perdas. 

Segundo o CNJ, a morosidade da justiça se dá predominantemente 

na fase de execução, a qual possui como tempo médio para uma sentença de 1º 

grau, quatro anos e seis meses. Já as sentenças na fase de conhecimento levam 

em média um ano e quatro meses para o julgamento de mérito.484 

Já no segundo grau, até devido ao menor número de processos 

tramitando, o tempo da decisão terminativa leva em média nove meses. 

A Taxa de Congestionamento, indicador que mede o percentual de 

casos que permaneceram pendentes de solução, em relação ao que tramitou, 

estava no percentual de 73,0% em 2016. Sendo que na fase de execução essa 

taxa de congestionamento é de 87% e a fase de conhecimento de 64%. Significa 

dizer que, de todos os processos que tramitaram, apenas 27% tiveram um 

desfecho.485 

Esse panorama se reflete no resultado do já mencionado Relatório 

Doing Business 2018, realizado pelo Banco Mundial, que classifica as economias 

pelo grau de facilidade de se fazer negócios. No quesito – cumprimento dos 

contratos – cuja instituição responsável por forçar o cumprimento contratual é a 

                                            
484 Esses dados representam um paradoxo vez que a fase de conhecimento é normalmente mais 

extensa, pois há dilação probatória que antecede a sentença; enquanto a fase de execução não 
envolve atividade de cognição, mas somente de concretização do direito reconhecido na sentença 
ou no título extrajudicial. Conselho Nacional de Justiça. Relatório Justiça em números 2017: Ano-
base 2016. Brasília: CNJ, 2017. Disponível em: < 
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/12/9d7f990a5ea5e55f6d32e64c96f0645d.pdf > 
Acesso em 06. Fev.2018. 

485 Conselho Nacional de Justiça. Relatório Justiça em números 2017: Ano-base 2016. Brasília: 
CNJ, 2017. Disponível em: < 
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/12/9d7f990a5ea5e55f6d32e64c96f0645d.pdf > 
Acesso em 06. Fev.2018. 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/12/9d7f990a5ea5e55f6d32e64c96f0645d.pdf
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/12/9d7f990a5ea5e55f6d32e64c96f0645d.pdf
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Justiça, o Brasil figura com o prazo médio para se fazer cumprir um contrato de 731 

dias, e os custos chegam a mais de 20% do valor da dívida.486 É certamente um 

dos fatores que determinaram a posição brasileira em 125º dentre os 190 países 

analisados e acaba por repelir investimentos externos no país.  

Palumbo, Giupponi, Nunziata e Mora-Sanguinetti, em estudo efetuado 

para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OECD), 

analisaram os mecanismos de cumprimento contratual no âmbito do direito civil de 

diversos países que compõem dita comissão. Para os autores, a duração dos 

processos judiciais figura como o indicador primordial para a eficiência econômica. 

A morosidade judicial produz excessivos custos para as partes litigantes, 

influenciando negativamente sobre a competitividade das empresas.487 

Lorizioa e Gurrieria apontam que uma justiça congestionada e morosa 

induz o sistema econômico e as empresas a se comportarem de maneira 

economicamente ineficiente, em virtude de as escolhas serem destinadas a 

minimizar a incerteza representada por um processo judicial. A consequência é 

uma redução da competitividade.488 

Para Suriñach et al, 

Una lentitud excesiva del sistema judicial genera costes sobre las 
partes en litigio a través de diferentes canales:  
a. Mayor riesgo, menor entrada de nuevas empresas, menor 
competencia, mayores precios. 
b. Mayor riesgo, menores niveles de inversión, menor 
competitividad. 
c. Menor disponibilidad de crédito y a un mayor coste.489 

 

                                            
486BANCO MUNDIAL. Doing Business 2018. Doing Business no Brasil. Grupo Banco Mundial. 2018. 

Disponível em: < http://portugues.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/brazil/#enforcing-
contracts  > Acesso em 08. Fev. 2018. 

487 PALMUBO, G.; GIUPPONI, G.; NUNZIATA, L., MORA-SANGUINETTI, J. S. The economics of 
civil justice: new cross-country data and empirics. OECD Economics Department Working 
Papers, No. 1060, 2013 

488 LORIZIOA, Marilene; GURRIERIA, Antonia Rosa. Efficiency of Justice and Economic Systems, 
Procedia Economics and Finance, Volume 17, 2014, Pgs 104-112. 

489 SURIÑACH, Jordi  et al. Impacto económico del sistema de ejecución de sentencias judiciales 
y propuestas de mejora. Universitat de Barcelona; Cambra de Comerç de Barcelona. Barcelona, 
diciembre de 2017. Disponível em: < 
www.cambrabcn.org/.../EJECUCIONES_SENTENCIAS.../32f603 > acesso em 18. Abr. 2018. 
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É certo que os agentes privados, ao fazerem investimentos, levarão 

em conta a segurança transmitida pelo Poder Judiciário de que os contratos, que 

garantem o desempenho da atividade econômica, serão bem implementados e 

garantidos. Assim não é suficiente uma legislação adequada se o sistema judicial, 

responsável por dirimir as controvérsias, é moroso e ineficiente. A constatação de 

que os inevitáveis descumprimentos contratuais estarão sujeitos a uma via crucis 

extremamente lenta, mesmo que se tenha a certeza de um desfecho favorável, 

aumenta significativamente o risco da atividade, esmorecendo a realização de 

investimentos internos e externos no país, obstando o desenvolvimento econômico.  

A redução do número de investimentos deve-se, também, em virtude 

do custo de oportunidade imposto pela morosidade, que se traduz no tempo em 

que os empresários se veem obrigados a deixar certos ativos patrimoniais 

paralisados e que poderiam estar sendo empregados em outras opções 

rentáveis.490 

Além de repelir investimentos internos e internacionais, a lentidão 

excessiva, ao majorar sobremaneira o risco da atividade econômica, 

especificamente para o caso de execução contratual forçada, acaba por obstar a 

entrada de novas empresas no mercado, reduzindo a concorrência e traduzindo-se 

em redução da qualidade e majoração dos preços no mercado nacional.  

Um exemplo de como Judiciário obstaculiza o desenvolvimento 

econômico refere-se à obra para ampliação do Aeroporto de Congonhas, a qual 

ficou paralisada por sete anos aguardando uma decisão judicial.491 

                                            
490 PASTOR PRIETO, Santos. Ah de La Justicia. Politica Judicial y Economia, Madrid: Editorial 

Civitas, 1993, p.238. 
491 Análise Justiça. Supremo e Superior Tribunal. Análise Editorial, São Paulo, 2006. Disponível em: 

< http://www.analise.com/site/edicoes_especiais/exibe/12/analise-justica > “O levantamento 
pioneiro produzido pela Análise Editorial e apresentado na edição Análise Justiça traz uma 
radiografia sem precedentes do Supremo Tribunal de Federal (STF) e do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ). A publicação, produzida em 2006, traz um guia das 250 principais decisões tomadas 
por esses tribunais entre 1998 a 2006. Para a escolha das decisões foram consultados dezenas de 
especialistas na área entre juízes, juristas, advogados, membros do Ministério Público, empresários 
e acadêmicos, além dos próprios ministros”. 

http://www.analise.com/site/edicoes_especiais/exibe/12/analise-justica
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Apenas as dez maiores causas em tramitação no STF e no STJ 

envolvem recursos de aproximadamente R$ 250 bilhões.492 

A morosidade dos processos judiciais e a baixa eficiência de suas 
decisões retardam o desenvolvimento nacional, desestimulam 
investimentos, propiciam a inadimplência, geram impunidade e 
solapam a crença dos cidadãos no regime democrático.493 

Um estudo dirigido pela Universidade de Barcelona em conjunto com 

a Câmara de Comércio de Barcelona, com o fito de aferir o impacto econômico 

derivado da lentidão da justiça nas execuções de sentenças judiciais na Catalunha, 

indicou que a morosidade impediu a recuperação de mais de 5.000 milhões de 

euros desde 2013 até final de 2017.494 

O estudo analisou as sentenças judiciais executadas no ano de 2013, 

nos campos civil e comercial, e aferiu que a taxa de recuperação dos valores 

econômicos expressos nas sentenças executadas atinge apenas 21,8%. Em 2013 

o número de execuções judiciais pendentes contemplava 6.580 milhões de euros 

e, quatro anos depois, apenas 1.434 milhões foram recuperados. Isto significa mais 

de 5.000 milhões de euros perdidos. Montante que tende a se repetir anualmente. 

O informe trabalhou sobre uma amostra de 994 execuções dentre 

todas as apresentadas no ano de 2013. 76% das sentenças correspondem a 

execuções hipotecárias, 15,5% a dívidas de títulos judiciais e 8,4% a títulos 

executivos extrajudiciais. Os montantes menos recuperados são aqueles 

provenientes de títulos executivos extrajudiciais, apenas 9% deles, opção que 

concentra a maioria dos negócios empresariais. 

Segundo o relatório, a Espanha é um dos países com a taxa de 

resolução mais reduzida de toda a Europa.  

                                            
492 Análise Justiça. Supremo e Superior Tribunal. Análise Editorial, São Paulo, 2006. Disponível em: 

< http://www.analise.com/site/edicoes_especiais/exibe/12/analise-justica >  
493 “Pacto de Estado em favor de um Judiciário mais Rápido e Republicano” formalizado pelos Chefes 

dos Poderes da República. 
494 SURIÑACH, Jordi  et al. Impacto económico del sistema de ejecución de sentencias judiciales 

y propuestas de mejora. Universitat de Barcelona; Cambra de Comerç de Barcelona. Barcelona, 
diciembre de 2017. Disponível em: < 
www.cambrabcn.org/.../EJECUCIONES_SENTENCIAS.../32f603 > acesso em 18. Abr. 2018. 

http://www.analise.com/site/edicoes_especiais/exibe/12/analise-justica
http://www.cambrabcn.org/.../EJECUCIONES_SENTENCIAS.../32f603
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El freno que supone la lentitud de la justicia para la actividad 
económica no había sido analizado hasta ahora en Europa, según 
uno de los autores del informe, Jordi Suriñach. El impacto no solo 
tiene que ver con las cantidades de dinero que no se pagan a 
empresas y particulares a pesar de que haya sentencias 
ejecutadas, sino con la inseguridad jurídica que esta situación 
genera y que asusta a inversores y empresarios.495 

Os autores concluíram que “el sistema beneficia al incumplidor 

sistemático” e que, em que pese a multiplicidade de variáveis a se levar em conta, 

para cada milhão de euros que fossem recuperados, dentre aqueles que estão 

pendentes, o PIB catalão aumentaria em quase 350.000 euros. Além disso, seriam 

gerados mais 133.006 euros em receitas fiscais e criariam ou manteriam cinco 

empregos em tempo integral.496 

Desta feita, infere-se que os efeitos da procrastinação judicial 

perpassam às partes envolvidas, constituindo obstáculo para o desenvolvimento e 

crescimento econômico do país, produzindo severo custo econômico e social. 

4.1.3   Impactos da morosidade no Mercado de Crédito 

Além de repelir investimentos, barrar a competitividade das empresas 

brasileiras, aumentando os custos de transação e trazendo insegurança, a lentidão 

dos julgamentos impacta negativamente nos spreads bancário e no mercado de 

crédito. Uma vez que a excessiva demora na recuperação do crédito é uma variável 

que pesa nas taxas de juros. 

O custo do crédito ao tomador está em grande parte associado às 

elevadas taxas de inadimplência bancária, as quais se agravam em virtude da 

morosidade na recuperação do crédito por meios judiciais. Assim, ante “a 

incapacidade do sistema judicial em assegurar a recuperação rápida e integral dos 

                                            
495 SURIÑACH, Jordi et al. Impacto económico del sistema de ejecución de sentencias judiciales 

y propuestas de mejora. Universitat de Barcelona; Cambra de Comerç de Barcelona. Barcelona, 
diciembre de 2017. Disponível em: < 
www.cambrabcn.org/.../EJECUCIONES_SENTENCIAS.../32f603 > acesso em 18. Abr. 2018. 

496 SURIÑACH, Jordi  et al. Impacto económico del sistema de ejecución de sentencias judiciales 
y propuestas de mejora. Universitat de Barcelona; Cambra de Comerç de Barcelona. Barcelona, 
diciembre de 2017. Disponível em: < 
www.cambrabcn.org/.../EJECUCIONES_SENTENCIAS.../32f603 > acesso em 18. Abr. 2018. 
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empréstimos inadimplidos, o conjunto da sociedade arca com um aumento do 

prêmio de risco embutido no spread e com uma menor oferta de recursos”. 

A morosidade judicial aumenta o risco de se reaver o crédito na 

justiça, dificulta a recuperação do crédito e das garantias dadas pelos devedores e 

reduz o montante recuperado. No mais das vezes as garantias se deterioram com 

tamanha passagem do tempo, perdendo seu valor comercial e gerando prejuízo 

econômico ao credor.  

A ação excessiva do tempo também impacta no montante recuperado 

porque torna mais difícil a recuperação. Esse problema ainda pode ser agravado, 

conforme aduz Pinheiro, acaso a decisão judicial não utilize dos índices de correção 

monetária condizentes com os custos de captação das instituições financeiras.497 

Não são raros os casos em que as decisões judiciais desprezam as taxas de juros 

remuneratórios e moratórios bem como os índices de correção monetária 

contratados, substituindo por outros muito inferiores. O que faz com que os 

credores amarguem prejuízos, com a passagem do tempo, aumentando o risco da 

atividade e desestimulando o aquecimento do mercado de crédito. 

A procrastinação judicial ainda fomenta comportamento abusivo e de 

má-fé por parte dos devedores inadimplentes, iniciando processos que 

sabidamente há poucas chances de ganhar, a fim de absterem-se de adimplir a 

obrigação assumida ou postergar ao máximo o cumprimento da mesma e 

permanecer na posse dos bens dados em garantia.  

São muitas as possibilidades para que os devedores inadimplentes 

não honrem suas dívidas tempestivamente e um alto custo para a recuperação 

judicial dos créditos inadimplidos.  

Cálculos apresentados por Fachada, Figueiredo e Lundberg, acerca 

do custo de recuperação dos empréstimos via judicial denota que, para 

empréstimos de até R$1.000, ultrapassadas todas as etapas processuais, o custo 

                                            
497 PINHEIRO, A. C. Impacto sobre o crescimento: uma análise conceitual. In: Judiciário e economia 

no Brasil [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2009. Disponível em: < 
http://books.scielo.org >. Acesso em 10. fev. 2018. 

http://books.scielo.org/
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supera ou iguala o montante principal. Enquanto para o caso de um empréstimo de 

R$50 mil, atravessadas todas as fases processuais, a expectativa de recuperação 

é de 24,1% do principal.498  

Além destes custos, a incerteza quanto ao recebimento dos valores 

emprestados, “aumenta as despesas administrativas das instituições financeiras, 

inflando em especial as áreas de avaliação de risco de crédito e jurídica”.499 

 Esses fatores pressionam um prêmio de risco ao custo do 

empréstimo, a fim de cobrir as perdas com créditos inadimplidos e/ou não 

recuperados, aumentando os spreads e majorando as taxas de juros aplicadas, 

“com os bons pagadores arcando com taxas de juros mais elevadas em virtude do 

risco gerado pelos maus pagadores.500  

No estudo acerca da eficiência da justiça e sistemas econômicos na 

Itália, Lorizioa e Gurrieria constataram que nas regiões onde há maior número de 

processos pendentes, as taxas de juros bancárias são mais altas devido ao nível 

de incerteza produzida, determinando, ainda dificuldades no acesso ao crédito. Os 

autores também concluíram que o arrefecimento do crédito, por sua vez, leva a 

uma contração dos investimentos privados e, por conseguinte, do crescimento 

económico, aumentando o desemprego e a criminalidade. “These elements do not 

                                            
498 O estudo apresenta estimativas ad-hoc para a expectativa de recuperação de empréstimos em 

processos judiciais, para quatro contratos hipotéticos entre R$500 e R$50 mil. O cálculo considera 
não apenas estimativas para as despesas processuais diretas (custas, advogados, oficial de justiça 
e perícia, cartórios, entre outros), mas também a taxa de desconto intertemporal aplicada sobre o 
capital e arbitrada em 20% a.a. Os prazos máximos para cada fase do processo foram definidos 
com base em informações fornecidas por instituições financeiras. Como os custos fixos nos 
processos de cobrança são elevados, os empréstimos de menor valor unitário apresentam 
expectativa de recuperação proporcionalmente menor. FACHADA, Pedro; FIGUEIREDO, Luiz 
Fernando; LUNDBERG, Eduardo. Sistema Judicial e Mercado de Crédito no Brasil. Notas Técnicas 
do Banco Central do Brasil, nº 35, maio/2003. 

499 FACHADA, Pedro; FIGUEIREDO, Luiz Fernando; LUNDBERG, Eduardo. Sistema Judicial e 
Mercado de Crédito no Brasil. Notas Técnicas do Banco Central do Brasil, nº 35, maio/2003. 

500 PINHEIRO, A. C. Impacto sobre o crescimento: uma análise conceitual. In: Judiciário e economia 
no Brasil [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2009, p. 29. Disponível 
em: < http://books.scielo.org >. Acesso em 10. fev. 2018. 
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create a favourable climate or a regulatory framework conducive to business 

activity”. 501 

Ademais, a morosidade judicial retrai a atividade de crédito em virtude 

do forte desestímulo da via judicial. Isto porque, o custo envolvido no processo 

judicial não contempla apenas as despesas relativas ao processo e advogado, mas 

também o custo de oportunidade mensurado pela taxa de juros básica na economia 

– a taxa Selic. Quanto maior for o lapso temporal e a depreciação do crédito 

emprestado (seja pela dificuldade na recuperação, seja pelo nível das taxas de 

juros remuneratórios e moratórios passíveis de alteração pelas decisões judiciais) 

e maior for a taxa Selic vigente à época, maior será o custo de oportunidade das 

instituições financeiras. Ou seja, maior será a perda em virtude de a instituição 

financeira não conseguir reaver os montantes esperados quando da realização do 

empréstimo, e haver perdido a oportunidade de remunerá-los pela taxa Selic, se 

tivessem sido aplicados em títulos da dívida pública. 

Essa conjunção de fatores torna mais seguro às instituições 

financeiras aplicarem seu capital em títulos da dívida pública do que financiar a 

atividade produtiva e o consumo. 

Portanto, o problema da morosidade “aparece como um dos principais 

gargalos da justiça brasileira”. 502 Além de afetar a população, que busca uma 

prestação jurisdicional eficiente e eficaz, também provoca consequências negativas 

no mercado de crédito e na economia nacional. Diversos prejuízos são notados, 

como a diminuição de investimentos, retração do crédito e o aumento do custo das 

operações de crédito, o que afeta, dessa maneira, toda a conjuntura econômica e 

social. 

Boa parte das discussões acerca das políticas desenhadas para 

reduzir a morosidade se concentram na falta de pessoal e de recursos, de 

                                            
501 “Estes elementos não criam um clima favorável ou um marco regulatório propício à atividade 

empresarial”. LORIZIOA, Marilene; GURRIERIA, Antonia Rosa. Efficiency of Justice and Economic 
Systems, Procedia Economics and Finance, Volume 17, 2014, Pgs 104-112. 

502 FACHADA, Pedro; FIGUEIREDO, Luiz Fernando; LUNDBERG, Eduardo. Sistema Judicial e 
Mercado de Crédito no Brasil. Notas Técnicas do Banco Central do Brasil, nº 35, maio/2003. 



 235 

investimentos em tecnologia e na amplitude do sistema recursal. Sendo que as 

possíveis soluções normalmente perpassam pela necessidade de criação de novos 

cargos e tribunais bem como em reformas que restrinjam o sistema recursal. 

Consoante o relatório Making justice count: measuring and improving 

judicial performance in Brazil 503 

Muitas dessas críticas e desses remédios baseiam-se muito mais 
na sabedoria convencional e na evidência gerada por contos do que 
em qualquer tipo de análise objetiva das circunstâncias em que vive 
o setor ou do seu desempenho. Existem motivos para essa base 
naquilo que os brasileiros chamam de “achismo” (da palavra “acho” 
ou “acredito”), alguns derivados da falta de informação e de outros 
recursos necessários para o desenvolvimento de um diagnóstico 
mais rigoroso e outros de interesses adquiridos no atual sistema. 
[...] A ausência de uma tradição de monitoramento de desempenho 
(baseado em estatísticas capturadas pelas próprias organizações) 
limitou a capacidade dos brasileiros de entender as raízes das 
falhas “do Judiciário”, estimulando o recurso a soluções que não 
parecem dirigidas a corrigir os verdadeiros problemas. Levará 
algum tempo para criar a base de informações necessária para 
corrigir a situação, mas outros obstáculos possuem mais uma 
natureza ideológica e relacionada a atitudes do que características 
tecnológicas ou financeiras. 

Os dados apresentados pelo último relatório, Justiça em números, 

demonstram que a lentidão processual, de maneira alguma pode ser remetida à 

ineficiência dos magistrados, que contemplam índice de produtividade de 1.749 

processos cada. Isto considerando apenas os dias úteis do ano de 2016, o que 

denota o julgamento de mais de sete processos por dia.504 

                                            
503 BANCO MUNDIAL. Making justice count: measuring and improving judicial performance in 

Brazil. Disponível em: < 
http://documents.worldbank.org/curated/pt/927921468769735592/Fazendo-com-que-a-justica-
conte-medindo-e-aprimorando-o-desempenho-do-judiciario-do-Brasil > Acesso em 17. Mai. 2018. 

504 Conselho Nacional de Justiça. Relatório Justiça em números 2017: Ano-base 2016. Brasília: 
CNJ, 2017. Disponível em: < 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/12/9d7f990a5ea5e55f6d32e64c96f0645d.pdf > 
Acesso em 06. Fev.2018. 
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 236 

Em que pese o processo eletrônica ainda prescinda de avanços, 

nomeadamente quanto ao 2º grau, certo é que o percentual de processos 

eletrônicos é satisfatório e se encontra em 73,3% no 1º grau e 48,3% em 2º grau.505 

Tampouco a falácia da falta de pessoal e de recursos se mantém 

perante os dados de que a nossa justiça contempla 442.345 mil funcionários e 

consome 1,4% da riqueza produzida pelo país. Isto representa 2,5% dos gastos 

totais da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios – num montante 

de R$ 84,8 bilhões investidos no Poder Judiciário.506 

Referidos dados demonstram que a criação de novos cargos e 

tribunais, bem como a contratação de mais serventuários não deveria ser cogitada. 

Ao pretender aumentar ainda mais a expressiva fatia do orçamento público que já 

se gasta com o Poder Judiciário, essa proposta ignora que os recursos públicos 

não são ilimitados nem gratuitos.507 Ademais, se criaria um círculo vicioso vez que 

o número de ações aumenta a cada ano e tornaria necessário a criação de cada 

vez mais cargos e tribunais.  

Desta feita, aumentar a disponibilidade de recursos é medida que se 

choca com a necessária redução do déficit público e de aumento na oferta de 

serviços como saúde, educação e segurança pública.508 

                                            
505 Conselho Nacional de Justiça. Relatório Justiça em números 2017: Ano-base 2016. Brasília: 

CNJ, 2017. Disponível em: < 
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/12/9d7f990a5ea5e55f6d32e64c96f0645d.pdf > 
Acesso em 06. Fev.2018. 

506 Não se ignora que nesse montante estão computados benefícios e despesas em caráter 
indenizatório (tais como diárias, passagens, auxílio moradia, entre outros) de duvidosa moralidade 
e que muito contribui para os elevados custos do Poder Judiciário. Referidos valores poderiam ser 
retirados dos valores empenhados pela União para o Poder Judiciário, mediante alteração da lei de 
diretrizes e bases orçamentárias e serem redirecionados para áreas sensíveis, como saúde e 
educação.  No entanto os governos estaduais e federal nunca demonstram disposição para diminuir 
o repasse ao Judiciário. Cortar gastos de um poder que  julga ou poderá julgar, tanto ocupantes do 
Poder Executivo, quanto do Legislativo, dificilmente faz parte da agenda.  

507 PASTOR PRIETO, Santos. Ah de La Justicia. Politica Judicial y Economia, Madrid: Editorial 
Civitas, 1993, p. 243. 

508 PINHEIRO, A. C. Judiciário e economia no Brasil [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de 
Pesquisas Sociais, 2009, p. 118. Disponível em: < http://books.scielo.org >. Acesso em 10. fev. 
2018. 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/12/9d7f990a5ea5e55f6d32e64c96f0645d.pdf
http://books.scielo.org/


 237 

Dimensionando alguns valores, somente a criação de quatro novos 

Tribunais Regionais Federais (TRFs) proposta pela Emenda Constitucional 73, que 

se encontra paralisada há cinco anos no STF, vai gerar um custo adicional de no 

mínimo R$ 922 milhões por ano, os quais, conforme estudo divulgado pelo Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), não resultará em aumento da 

produtividade dos magistrados nem proporcionará maior acesso à Justiça.509  

Ainda, consoante Cabrillo e Fitzpatrick, o aumento do número de 

magistrados corrobora uma maior imprevisibilidade da justiça devido ao provável 

aumento das incoerências nas interpretações do Direito,  

[...] ya que es muy posible que a medida que aumente el número 
de tribunales empiecen a diferir las opiniones. Cuando las opiniones 
empiezam a diferir en los tribunales, la incertidumbre jurídica 
aumenta, y aumentará la demanda sobre los tribunales superiores 
para que rectifiquen la situación.510  

Pastor Prieto ratifica a assertiva aduzindo que o maior número de 

juízes e tribunais aumentam, também, os custos de transação ao aumentar a 

probabilidade de decisões conflitantes.511 

Para Cabrillo e Firzpatrick, também o aumento no número de juízes 

ocasiona problemas relacionados ao custo da tomada de decisão coletiva. No caso 

dos Tribunais Supremos, por exemplo, em que pese o aumento de magistrados 

possa reduzir, teoricamente, o número de processos por juiz, as decisões 

colegiadas tendem a ser tornar mais trabalhosas e longas. Especificamente quanto 

aos Tribunais Superiores, há ainda um custo de índole política a ser suportado. 

Consoante Fix-Fierro, com o aumento do número de magistrados na Suprema 

                                            
509 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Disponível em < http://www.ipea.gov.br/ > Acesso em 

08. Mai. 2018. 
510 CABRILLO, Francisco; FITZPATRICK, Sean. La economía de la Administración de Justicia. 

Pamplona: Thomson Reuters, 2011, p. 46. 
511 PASTOR PRIETO, Santos. Ah de La Justicia. Politica Judicial y Economia, Madrid: Editorial 

Civitas, 1993, p.237. 

http://www.ipea.gov.br/
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Corte de Justiça mexicana o peso político da Corte foi debilitado em virtude do 

aumento no número de divergências de opiniões no seio do Tribunal.512 

Ademais, já foi demonstrado que o Brasil está dentro da média 

mundial no número de juízes por habitantes e, ainda assim, detém uma das justiças 

mais morosas do mundo.  

Quanto ao sistema recursal, em que pese exista uma forte crença de 

que esse seja um dos fatores determinantes da excessiva morosidade e aumento 

dos custos,513 o seu real impacto na lentidão processual é discutível. 514 Além disso, 

a maioria das reformas nesse sentido não surtem o efeito pretendido. Muitas das 

inovações tendentes a restringir o cabimento de recursos não obtêm a redução 

pretendida, apenas delegam às instâncias inferiores a tarefa de apreciação (como 

foi o caso da súmula impeditiva de recurso).515 Além de que, cada nova restrição 

recursal que se cria, gera novas decisões recorríveis com o fito de reformar a 

                                            
512 CABRILLO, Francisco; FITZPATRICK, Sean. La economía de la Administración de Justicia. 

Pamplona: Thomson Reuters, 2011, p. 47. 
513 BANCO MUNDIAL. Making justice count: measuring and improving judicial performance in 

Brazil. Disponível em: < 
http://documents.worldbank.org/curated/pt/927921468769735592/Fazendo-com-que-a-justica-
conte-medindo-e-aprimorando-o-desempenho-do-judiciario-do-Brasil > Acesso em 17. Mai. 2018. 

514 Há um estudo efetuado pelo Ipea, no caso específico das execuções fiscais, que concluiu não ser 
o sistema recursal o responsável pela morosidade na Justiça. Consoante o estudo, em apenas 12% 
dos casos há recurso. Mesmo assim o processo de execução fiscal leva em média oito anos, dois 
meses e nove dias para ser concluído. O estudo foi efetuado pelo Ipea e apresentado em 29 de 
setembro de 2011, no I Encontro de Pesquisa Empírica em Direito, na Universidade de São Paulo 
(USP). Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Disponível em < http://www.ipea.gov.br/ > Acesso 
em 08. Mai. 2018. 

515 A ratio essendi de tal dispositivo (que consagra a chamada “súmula impeditiva de recurso”) é o 
fortalecimento da segurança jurídica e da celeridade processuais – decorrência do robustecer da 
força vinculante dos precedentes no ordenamento jurídico brasileiro. Todavia, sua aplicação era 
restrita, pois entendiam os magistrados que poderia ensejar injustiça ou o estancamento da 
evolução jurisprudencial. Para o professor Freddie Didirer o art. 518, § 1º, do Código de Processo 
Civil não se aplica (va) em alguns casos, v. G.: (1) quando tiver por fundamento error in 
procedendo; (2) se o apelante discutir a incidência da súmula, objetivando adistinguishing; (3) se 
o apelante trouxer novos fundamentos, não examinados nos precedentes que deram origem à 
súmula, aptos a proceder à superação –overruling -; (4) havendo choque de enunciados entre os 
tribunais superiores; (5) embora sem haver choque de enunciados, constate-se choque entre 
enunciado de súmula de um tribunal superior e a jurisprudência dominante de outro; se a súmula 
disser respeito a um capítulo da sentença, devendo a apelação ser recebida quanto aos demais. 
Dentro deste entendimento, era raríssima sua aplicação no juízo de admissibilidade tornando o 
instituto inócuo, sem utilização pelos advogados e omitido pelos juízes a quo. MATTOS, Patrick. 
A extinção da súmula impeditiva de recurso no Novo CPC. Disponível em: < 
https://correamattos.jusbrasil.com.br/artigos/224902557/a-extincao-da-sumula-impeditiva-de-
recurso-no-novo-cpc > acesso em 07. Ago. 2018. 

http://documents.worldbank.org/curated/pt/927921468769735592/Fazendo-com-que-a-justica-conte-medindo-e-aprimorando-o-desempenho-do-judiciario-do-Brasil
http://documents.worldbank.org/curated/pt/927921468769735592/Fazendo-com-que-a-justica-conte-medindo-e-aprimorando-o-desempenho-do-judiciario-do-Brasil
http://www.ipea.gov.br/
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10682620/artigo-518-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10682567/par%C3%A1grafo-1-artigo-518-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
https://correamattos.jusbrasil.com.br/artigos/224902557/a-extincao-da-sumula-impeditiva-de-recurso-no-novo-cpc
https://correamattos.jusbrasil.com.br/artigos/224902557/a-extincao-da-sumula-impeditiva-de-recurso-no-novo-cpc
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decisão que não o admitiu. Assim mesmo não se pode desconsiderar que reformas 

processuais tendentes a diminuir o número de recursos serão sempre válidas e 

necessárias, contudo é uma temática que exige grande aprofundamento e reflexão, 

o que não constitui objeto do presente estudo. 

Se o impacto do excesso de recursos sobre a procrastinação judicial 

é, ainda, discutível, o mesmo não ocorre com o excesso de litigância. Inúmeros são 

os estudos e evidências demonstrando que o fator realmente determinante do 

emperramento da máquina judiciária se deve a quantidade avassaladora de 

processos que tramitam atualmente.516 Isto direciona o foco para uma questão 

central – a discussão acerca das altas taxas de litigiosidade. Existe uma 

inquestionável “relação positiva e significativa entre esta variável e a duração dos 

processos”.517 

Especificamente no que concerne ao Judiciário brasileiro, o estudo 

“Making justice count : measuring and improving judicial performance in Brazil” 

efetuado sob os auspícios do Banco Mundial e com o suporte da FGV-SP, tendente 

a analisar o desempenho do Poder Judiciário brasileiro, menciona que “a análise 

inicial das tendências relacionadas à carga de trabalho em várias jurisdições e 

níveis, valida a crença de que desde o início dos anos 90 verificou-se crescimento 

                                            
516 MORA-SANGUINETTI, Juan S. Evidencia reciente sobre los efectos económicos del 

funcionamiento de la Justicia en España. Banco de España. Boletim Económico, Enero 2016. 
Disponível em: < https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/.../be1601-art3.pdf > acesso em 14. 
Abr. 2018; FACHADA, Pedro; FIGUEIREDO, Luiz Fernando; LUNDBERG, Eduardo. Sistema 
Judicial e Mercado de Crédito no Brasil. Notas Técnicas do Banco Central do Brasil, nº 35, 
maio/2003; CABRILLO, Francisco; FITZPATRICK, Sean. La economía de la Administración de 
Justicia. Pamplona: Thomson Reuters, 2011; PASTOR PRIETO, Santos. Ah de La Justicia. 
Politica Judicial y Economia, Madrid: Editorial Civitas, 1993; Shavell, S. Economic analysis of 
litigation and the legal process: working paper 9697. Cambridge: National Bureau of Economic 
Research, 2003; PALMUBO, G.; GIUPPONI, G.; NUNZIATA, L., MORA-SANGUINETTI, J. S. The 
economics of civil justice: new cross-country data and empirics. OECD Economics Department 
Working Papers, No. 1060, 2013. Banco Mundial. Making justice count: measuring and 
improving judicial performance in Brazil. Disponível em: < 
http://documents.worldbank.org/curated/pt/927921468769735592/Fazendo-com-que-a-justica-
conte-medindo-e-aprimorando-o-desempenho-do-judiciario-do-Brasil > Acesso em 17. Mai. 2018. 

517 MORA-SANGUINETTI, Juan S. Evidencia reciente sobre los efectos económicos del 
funcionamiento de la Justicia en España. Banco de España. Boletim Económico, Enero 2016. 
Disponível em: < https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/.../be1601-art3.pdf > acesso em 14. 
Abr. 2018. 

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/.../be1601-art3.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/pt/927921468769735592/Fazendo-com-que-a-justica-conte-medindo-e-aprimorando-o-desempenho-do-judiciario-do-Brasil
http://documents.worldbank.org/curated/pt/927921468769735592/Fazendo-com-que-a-justica-conte-medindo-e-aprimorando-o-desempenho-do-judiciario-do-Brasil
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/.../be1601-art3.pdf
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dramático em todas as áreas, o que veio a gerar problemas de congestionamento, 

e mais provavelmente de demora”.518 

O crescente e elevado número de ações impetradas anualmente 

impede que o crescimento no número de processos julgados ano a ano se traduza 

em um aumento de eficiência.519  

Como bem exposto por Couto: “Criou-se, no Brasil, a cultura do 

processo” [...] “uma litigiosidade desenfreada que entulha foros e tribunais”.520 Há 

uma “crise de litigância”.521 Existe uma explosão de litígios corroborando os atrasos 

na resolução dos conflitos. A morosidade reduz a utilidade dos tribunais, 

compromete a credibilidade da instituição, além de acarretar repercussões 

econômicas e sociais devastadoras. 

Essa evidência da excessiva morosidade e ineficiência judicial aliada 

às altíssimas taxas de litigância, manifestam a necessidade de uma análise 

econômica da litigância, a fim de identificar os fatores que impulsionam a litigância 

sensivelmente mais elevada que em outros países, bem como as medidas 

passíveis de reduzir as externalidades negativas produzidas pelo uso desmedido 

da tutela jurisdicional. 

4.2 O ACESSO À JUSTIÇA E A TRAGÉDIA DO JUDICIÁRIO522 

É inegável a relevância econômica e social que cerca o tema do 

acesso à justiça. Socialmente, são grandes os problemas de acessibilidade ao 

                                            
518 Banco Mundial. Making justice count: measuring and improving judicial performance in 

Brazil. Disponível em: < 
http://documents.worldbank.org/curated/pt/927921468769735592/Fazendo-com-que-a-justica-
conte-medindo-e-aprimorando-o-desempenho-do-judiciario-do-Brasil > Acesso em 17. Mai. 2018. 

519 FACHADA, Pedro; FIGUEIREDO, Luiz Fernando; LUNDBERG, Eduardo. Sistema Judicial e 
Mercado de Crédito no Brasil. Notas Técnicas do Banco Central do Brasil, nº 35, maio/2003. 

520 COUTO, Sérgio. Justiça Rápida depende de vontade política. Revista da Escola Nacional da 
Magistratura, a. III, 5. ed. Brasília: ENM, 2008. 

521 CABRILLO, Francisco; FITZPATRICK, Sean. La economía de la Administración de Justicia. 
Pamplona: Thomson Reuters, 2011, p. 344. 

522 Expressão utilizada por Gico Júnior in: GICO JÚNIOR, Ivo Teixeira. A Tragédia do Judiciário. 
Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 267, p. 163-198, set./dez. 2014. Disponível 

http://documents.worldbank.org/curated/pt/927921468769735592/Fazendo-com-que-a-justica-conte-medindo-e-aprimorando-o-desempenho-do-judiciario-do-Brasil
http://documents.worldbank.org/curated/pt/927921468769735592/Fazendo-com-que-a-justica-conte-medindo-e-aprimorando-o-desempenho-do-judiciario-do-Brasil
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sistema judicial para a população hipossuficiente, de excessiva morosidade e 

consequente ineficiência judicial na tutela dos direitos para toda a coletividade. A 

relevância econômica reside no custo do orçamento público direcionado à tutela 

jurisdicional aliado ao custo derivado do entrave econômico que uma justiça morosa 

e ineficiente representa.  

A natureza, complexidade e gravidade do problema impendem a 

utilização de enfoques alternativos para a análise da questão. Também com relação 

à política judicial, o enfoque econômico pode lançar luz e auxiliar na compreensão 

e explicação das variáveis que determinam o atual panorama e contribuir para uma 

justiça que facilite o procedimento de tutela (jurídica) dos direitos, que seja mais 

efetiva e requeira menores custos de todos os tipos.523 

Uma análise econômica sobre a litigância facilita a identificação dos 

incentivos para o litígio bem como os custos econômicos e sociais envolvidos.524 

Examinar a morosidade judicial desde a perspectiva do acesso à 

justiça, embora extremamente polêmico, é um exercício valioso. Essa análise 

demonstra a estrutura de incentivos com que se encontram os principais 

protagonistas dos sistemas judiciais: juízes, advogados e litigantes, lançando um 

olhar sobre os custos econômicos e sociais que um amplo e irrestrito acesso à 

justiça produz.  

Com relação aos custos diretos, segundo os dados já apresentados, 

o Poder Judiciário brasileiro encerrou o ano de 2016 com 79,7 milhões de 

processos em tramitação. Somente em 2016 foram 29,4 milhões de processos 

novos. Há um crescimento médio de 4,5% a cada ano. Não se verifica, portanto, 

nenhuma tendência de redução da carga processual. Ocorre que a estrutura de 

incentivos existente estimula a litigância. Um dos fatores que impulsionam esse 

                                            
em: < bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFile/46462/44453 > Acesso em 02. Mai. 
2018. 

523 PASTOR PRIETO, Santos. Fundamentos de economía de la justicia y política judicial (II). Revista 
Herri Ekonomiaz – Economía Publica, nº 6, 1990. 

524 LORIZIOA, Marilene; GURRIERIA, Antonia Rosa. Efficiency of Justice and Economic Systems, 
Procedia Economics and Finance, Volume 17, 2014, Pgs 104-112. 
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aumento de demandas judiciais são os mecanismos facilitadores da litigância, 

corolários do amplo e irrestrito acesso à justiça. Vários são os incentivadores da 

litigância à exemplo dos juizados especiais, da gratuidade e da ausência de 

sanções para litigância frívola. 

 Esse panorama vem comprometendo a função jurisdicional e 

consumindo, a cada ano mais, fatia expressiva do orçamento público – que é finito. 

A celeuma acerca da escassez de recursos bem como dos incentivos 

prestados com relação aos recursos comuns, pode ser melhor compreendida por 

meio da economia e da metáfora da Tragédia dos Comuns.  

A economia subdivide os bens levando em conta duas características 

principais: Se as pessoas podem ser impedidas de utilizá-lo; e se a sua utilização 

por uma pessoa reduz a possibilidade de utilização pelos demais. 

Assim, de acordo com ditas características, um bem é considerado 

excludente quando as pessoas podem ser impedidas de utilizá-lo. Já quando a 

utilização do bem por dada pessoa implica na redução da possibilidade de 

utilização pelos demais, ele é rival.525 

A partir dessas características os bens são elencados como sendo: 

bens privados526; bens públicos; recursos comuns e bens artificialmente 

escassos.527  

                                            
525 MANKIW, N. Gregory. Princípios de Microeconomia. Tradução da 6º ed Norte –Americana por 

Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. São Paulo: Cengage Learning, p. 204. 
Título original: Principles of microeconomics. 

526 São tanto excludentes como rivais no consumo. Considere um sorvete, por exemplo. Ele é 
excludente porque é possível impedir que uma pessoa o tome. Da mesma forma é rival porque ao 
tomar o sorvete, outra pessoa não poderá tomar o mesmo sorvete. MANKIW, N. Gregory. Princípios 
de Microeconomia. Tradução da 6º ed Norte –Americana por Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes 
e Lima; Ez2 Translate. São Paulo: Cengage Learning, p. 204. Título original: Principles of 
microeconomics 

527 São excludentes, mas não rivais no consumo. Por exemplo a proteção contra incêndio em uma 
cidade pequena. É fácil excluir as pessoas do uso desse bem, portanto ele é excludente. Mas não 
é rival, afinal de uma cidade paga pela proteção contra o incêndio, o custo de proteção para uma 
casa a mais é pequeno. MANKIW, N. Gregory. Princípios de Microeconomia. Tradução da 6º ed 
Norte –Americana por Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. São Paulo: 
Cengage Learning, p. 205. Título original: Principles of microeconomics 
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Constitui objeto de interesse para o presente estudo os bens que não 

são excludentes, ou seja, que estão disponíveis para utilização de todos: os bens 
públicos e os recursos comuns.  

Os bens públicos não são nem excludentes nem rivais no consumo. 

As pessoas não são impedidas de utilizar um bem público e a sua utilização não 

reduz a disponibilidade dele, de maneira que “podem ser utilizados por outras 

pessoas sem prejuízo de nenhuma delas”. Já os recursos comuns não são 

excludentes, porém são rivais no consumo. Isto quer dizer que os recursos comuns 

não podem ser impedidos de serem utilizados, mas a sua utilização por uma pessoa 

reduz sua disponibilidade aos demais. Assim a utilização de um recurso comum por 

uma pessoa causa prejuízo às demais porque diminui sua disponibilidade. 528 

O limite entre eles é tênue e muitas vezes se confunde. É, na verdade, 

uma questão de gradação a ser aferida no caso concreto. Por exemplo, uma 

estrada normalmente é um bem público, vez que não é excludente, todos podem 

utilizá-la. A utilização da estrada por uma pessoa também não diminui a utilização 

pelos demais, portanto não é rival. Ocorre que se pensarmos em uma estrada 

altamente movimentada e sujeita a longos congestionamentos, ela se transforma 

em recurso comum. Isto porque embora ela continue não excludente, pois todos 

podem continuar utilizando-a; a utilização excessiva e os consequentes 

congestionamentos transformaram-na em um bem rival: a utilização por uma 

pessoa diminui a disponibilidade às demais, que passam a contar com estradas 

livres, porém congestionadas, perdendo tempo, paciência e dinheiro. 529  

A utilização dos recursos comuns normalmente produz externalidades 

negativas. Isto ocorre porque algo de valor está sem o devido preço estipulado. Por 

que quando vamos a um restaurante em uma turma grande o gasto individual é 

sempre superior do que se fossemos sozinhos? Isto ocorre porque não temos 

                                            
528 MANKIW, N. Gregory. Princípios de Microeconomia. Tradução da 6º ed Norte –Americana por 

Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. São Paulo: Cengage Learning, p. 204. 
Título original: Principles of microeconomics 

529 MANKIW, N. Gregory. Princípios de Microeconomia. Tradução da 6º ed Norte –Americana por 
Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. São Paulo: Cengage Learning, p. 204. 
Título original: Principles of microeconomics 
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condições de controlar os excessos no consumo dos demais e não queremos pagar 

pelo consumo alheio sem aproveitar também. O comportamento racional nos induz 

a um consumo abusivo, tentando extrair, individualmente, o máximo daquilo. 

Mesmo que isso prejudique o grupo como um todo, vez que todos irão arcar com 

uma conta muito alta no final. 

É exatamente o raciocínio utilizado no que concerne ao 

comportamento humano com relação aos recursos comuns. O que Garrett Hardin 

denominou de “A Tragédia dos Comuns”, em alusão à tragédia utilizada pelo 

filósofo Whitehead.530  A partir da ideia proferida pelo matemático amador William 

Forster Lloyd (1794-1852), em 1833, que refutava a viabilidade da mão invisível em 

conter o aumento populacional531; Hardin criou a expressão e popularizou a sua 

utilização com a publicação do artigo “The Tragedy of the Commons”, em 1968 na 

revista científica Science.532 

O autor exemplifica a “Tragédia dos Comuns” utilizando-se da 

metáfora do pasto comum: Imagine um pasto aberto a todos. É de se esperar que 

cada vaqueiro vai tentar manter o maior número de gado possível no terreno 

comum. A propriedade coletiva funciona bem porque a terra é abundante e devido 

a fatores externos como às guerras, à caça furtiva, e às doenças manterem o 

número de homens e animais bem abaixo da capacidade de absorção do solo. No 

entanto, inevitavelmente chegará um dia em que a população irá crescer e, com 

ela, o número de gado no pasto comum. O número crescente de gado em uma 

quantidade fixa de terras, gera uma incapacidade da terra se recuperar. A intensa 

e crescente utilização da terra acaba a deixando estéril, impossibilitando a criação 

                                            
530 "A essência da tragédia dramática não é infelicidade, reside na solenidade do trabalho sem 

remorsos das coisas." [...] "Esta inevitabilidade do destino só pode ser ilustrada em termos de vida 
humana por incidentes que na verdade envolvem infelicidade. Porque é só por eles que a futilidade 
da fuga pode ser evidenciada no drama". WHITEHEAD, A. N. Science and the Modern World, 
New York: Mentor, 1948, p. 17. apud HARDIN, Garrett. A Tragédia dos Comuns. Tradução de 
Jose Roberto Bonifacio. Disponível em: < 
https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=1653315 > acesso em 25. Dez. 2017. 

531 Lloyd, assim como Hardin, criticavam o pensamento dominante, desde à época de Adam Smith, 
baseado na análise racional, ou seja, a tendência de supor que as decisões tomadas 
individualmente, de fato, serem as melhores decisões para toda uma sociedade. 

532 Artigo original disponível no endereço da revista Science: < 
http://www.sciencemag.org/content/162/3859/1243.full.pdf > Acesso em 25. Dez. 2017. 

https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=1653315
http://www.sciencemag.org/content/162/3859/1243.full.pdf
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de gado e acabando com o sustento de toda a comunidade. Neste ponto reside a 

lógica de que o que é comum impiedosamente gera tragédia. 533 

Na condição de indivíduos racionais, cada vaqueiro procura 

maximizar o seu ganho, indagando-se acerca da utilidade de acrescentar mais um 

animal ao rebanho.  Esta utilidade tem um componente negativo e um positivo.534 

O componente positivo corresponde ao incremento no lucro 

proveniente da venda do animal adicional. O componente negativo corresponde 

aos efeitos negativos do excesso de animais nas pastagens. Como o componente 

negativo é compartilhado por todos os vaqueiros, enquanto o componente positivo 

é obtido individualmente; cada indivíduo desconsidera o componente negativo, 

levando em conta apenas o componente positivo. Assim cada vaqueiro 

individualmente conclui que a tomada de decisão mais sensata é adicionar outro 

animal ao seu rebanho, seguido de outro e mais outro. “Mas esta é a conclusão 

alcançada por todos e cada vaqueiro racional partilha de um bem comum. Aí se 

encontra a tragédia. Cada homem está preso em um sistema que o compele a 

aumentar seu rebanho sem limites - num mundo que é limitado”.535 

A metáfora ilustra como o acesso livre e irrestrito a um recurso comum 

e finito, termina por exauri-lo, condenando estruturalmente o recurso através da 

superexploração.  

Segundo Hardin, uma sociedade que acredita na liberdade dos bens 

comuns está fadada à ruina, ante a inexorável condição humana de que todos os 

                                            
533 HARDIN, Garrett. A Tragédia dos Comuns. Tradução de Jose Roberto Bonifacio. Disponível em: 

< https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=1653315 > acesso em 25. Dez. 2017; 
MANKIW, N. Gregory. Princípios de Microeconomia. Tradução da 6º ed Norte –Americana por 
Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. São Paulo: Cengage Learning, p. 210. 
Título original: Principles of microeconomics. 

534 HARDIN, Garrett. A Tragédia dos Comuns. Tradução de Jose Roberto Bonifacio. Disponível em: 
< https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=1653315 > acesso em 25. Dez. 2017. 

535 HARDIN, Garrett. A Tragédia dos Comuns. Tradução de Jose Roberto Bonifacio. Disponível em: 
< https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=1653315 > acesso em 25. Dez. 2017. 

https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=1653315
https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=1653315
https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=1653315
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homens perseguem seus próprios interesses. “Liberdade num terreno baldio 

(common) traz ruína para todos”.536 

Mas o que causa a tragédia? Por que os vaqueiros permitiram o 

crescimento desenfreado do gado a ponto de tornar a terra estéril? Pelo mesmo 

motivo do alto valor da conta no restaurante. É que “os incentivos sociais e privados 

são diferentes”.537 Nenhum vaqueiro tem incentivo para reduzir o tamanho do seu 

rebanho porque cada rebanho representa apenas uma parte do problema – o 

componente negativo é compartilhado entre todos, enquanto o componente 

positivo é obtido individualmente. O incentivo social proveniente de um recurso 

comum estimula que cada indivíduo maximize o uso do recurso, procurando extrair, 

individualmente, o máximo daquilo. Ou seja, estimula o consumo abusivo. Esse 

comportamento gera a superexploração do bem e o consequente exaurimento, 

prejudicando toda a coletividade – a inevitável tragédia. 

Aplicando a metáfora ao caso do Judiciário brasileiro, teríamos a 

justiça primeiramente como um bem público, vez que não é excludente, todos 

podem utilizá-la. A utilização do Poder Judiciário por uma pessoa também não 

diminui a utilização pelos demais, portanto não é rival. Ocorre que o amplo e 

irrestrito aceso à justiça produz uma excessiva morosidade na resolução dos 

conflitos, transformando-o em um recurso comum. Isto porque embora ele continue 

não excludente, pois todos podem continuar utilizando-o; a utilização excessiva e 

a consequente morosidade transformaram-no em um bem rival: a utilização por 

uma pessoa diminui a disponibilidade às demais, que embora continuem contando 

com o direito de acesso à justiça, esta tarda demasiadamente, gerando 

invariavelmente, injustiça,538 acarretando prejuízos econômicos, desestimulando 

os litigantes com pretensões legítimas e estimulando o comportamento oportunista.  

                                            
536 HARDIN, Garrett. A Tragédia dos Comuns. Tradução de Jose Roberto Bonifacio. Disponível em: 

< https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=1653315 > acesso em 25. Dez. 2017 
537 MANKIW, N. Gregory. Princípios de Microeconomia. Tradução da 6º ed Norte –Americana por 

Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. São Paulo: Cengage Learning, p. 210. 
Título original: Principles of microeconomics. 

538 Por injustiça aqui entende-se a situação caraterizada por excessiva morosidade e consequente 
inefetividade de tutela dos direitos pleiteados. 

https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=1653315
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Para Gico Júnior 

O livre acesso aos serviços públicos adjudicatórios, 
constitucionalmente garantido, combinado com a rivalidade dos 
serviços, são características do Judiciário que nos permitem 
analisá-lo como uma espécie de recurso comum.539 

A evidência da sobreutilização bem como dos pesados custos 

econômicos e sociais que ela impõe, impende a necessidade de identificação de 

fatores que corroboram a litigação. Imperioso se faz a análise das externalidades 

negativas oriundas do uso intensivo e desarrazoado do sistema judicial.  

O enfoque trazido pela análise econômica acerca do amplo e irrestrito 

acesso à justiça540 deveria ser recebido com menos resistência e indignação por 

parte da comunidade jurídica. É uma visão que leva em consideração questões não 

refletidas no enfoque pollyanna541 de acesso à justiça, mas extremamente salutares 

e essenciais para a própria preservação de dito direito. É o caso da escassez de 

recursos, da sobreutilização e das externalidades negativas imputadas à toda 

sociedade. 

Os próprios Mauro Cappelletti e Bryant Garth na introdução da 

clássica obra, Acesso à Justiça, cientes da importância das críticas para o 

aprimoramento do direito, abrem as portas para contribuições das outras ciências 

sociais  

nenhum aspecto de nossos sistemas jurídicos modernos é imune à 
críticas. Cada vez mais pergunta-se como, a que preço e em 
benefício de quem esses sistemas de fato funcionam. Essa 
indagação fundamental que já produz inquietação em muitos 
advogados, juízes e juristas torna-se tanto mais perturbadora em 
razão de uma invasão sem precedentes dos tradicionais domínios 

                                            
539 GICO JÚNIOR, Ivo Teixeira. A Tragédia do Judiciário. Revista de Direito Administrativo, Rio de 

Janeiro, v. 267, p. 163-198, set./dez. 2014. Disponível em: < 
bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFile/46462/44453 > Acesso em 02. Mai. 2018. 

540 A Constituição Federal de 1988 assegura a todos o direito à assistência jurídica integral e gratuita, 
dentre o rol de direitos e garantias fundamentais, nos termos de seu art. 5º, inciso LXXIV. “Art. 5º: 
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 
de recursos. 

541 Uma alusão ao romance de Eleanor H. Porter, publicado em 1913. 
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do Direito, por sociólogos, antropólogos, economistas, cientistas 
políticos e psicólogos, entre outros. Não devemos, no entanto, 
resistir a nossos invasores; ao contrário, devemos respeitar seus 
enfoques e reagir a eles de forma criativa. Através da revelação do 
atual modo de funcionamento de nossos sistemas jurídicos, os 
críticos oriundos das outras ciências sociais, podem, na realidade, 
ser nossos aliados na atual fase de uma longa batalha histórica – a 
luta pelo acesso à justiça.542 

Segundo os autores a expressão “acesso à justiça”, embora de difícil 

definição, tem o intuito de assegurar duas finalidades básicas do sistema jurídico: 

– “o sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver 

seus litígios sob os auspícios do Estado”. Esse sistema deve ser acessível de 

maneira igualitária e produzir resultados individualmente e socialmente justos. Além 

da garantia de uma prestação jurisdicional efetiva, os autores enaltecem que essa 

deve se dar dentro de um lapso temporal razoável. 

Além de efetiva é imperioso que a decisão seja também tempestiva. 
Os efeitos dessa delonga, especialmente se considerados os 
índices de inflação, podem ser devastadores. Ela aumenta os 
custos para as partes e pressiona os economicamente fracos a 
abandonar suas causas, ou a aceitar acordos por valores muito 
inferiores àqueles a que teriam direito.543 

Levando em conta as considerações efetuadas por Cappelletti e 

Garth, os mecanismos facilitadores de litigância não proporcionaram um efetivo 

acesso à justiça. O sistema não é realmente acessível a todos, ele não produz 

resultados nem individualmente nem socialmente justos. A litigância excessiva 

carreia uma justiça morosa, ineficiente e que produz um pesado custo econômico 

e social. O Judiciário custa R$ 174,1 bilhões aos contribuintes brasileiros e não 

atende de maneira eficiente os litigantes com pretensões legítimas, servindo ao 

comportamento oportunista. Ademais, o excesso de demandas se traduz em uma 

inevitável perda de qualidade das decisões judiciais,544 comprometendo a função 

jurisdicional. 

                                            
542 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie Nortfleet. 

Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1988, p. 7-8. 
543 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie Nortfleet. 

Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1988, p. 20. 
544 PASTOR PRIETO, Santos. Ah de La Justicia. Politica Judicial y Economia, Madri: Editorial 

Civitas, 1993. 
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Isso se deve, em grande medida, aos incentivos prestados pelos 

mecanismos facilitadores de litigância. 

Mora-Sanguinetti explica que muitos são os incentivos incidentes 

sobre os advogados e a população em geral, que os levam a litigar. Incentivos estes 

que vão desde o custo privado a ser suportado pelos agentes, o volume e 

complexidade das transações econômicas, a posição cíclica da economia, a 

qualidade e complexidade normativa e os procedimentos alternativos de resolução 

de conflitos, como a mediação, a arbitragem e a conciliação.545 

Os incentivos podem ser de caráter interno ou externo. Dentre os 

fatores externos encontram-se a posição cíclica da economia, aspectos culturais 

bem como a quantidade e qualidade da legislação. Por sua vez, dentre os fatores 

de caráter interno se destacam os custos sobre os quais atuam os litigantes e 

advogados.546 É neste ponto que iremos nos centrar. 

Ao iniciar um litígio a parte compara os custos e os benefícios dessa 

decisão. Compara-se o que se pode ganhar com o que se pode perder, recorrendo 

ao Judiciário quando os benefícios se sobressaem aos custos.547 

A elevada taxa de litigação brasileira está associada ao fato de que 

os usuários do sistema judicial brasileiro interiorizam menos que nos demais 

países, as externalidades resultantes de se levar um conflito ao Judiciário. Isto quer 

dizer que os litigantes brasileiros suportam menores custos que os usuários de 

outros países. E tratam-se de custos que afetam o resto dos cidadãos e 

empresas.548 

                                            
545 MORA-SANGUINETTI, Juan S. Evidencia reciente sobre los efectos económicos del 

funcionamiento de la Justicia en España. Banco de España. Boletim Económico, Enero 2016. 
Disponível em: < https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/.../be1601-art3.pdf > acesso em 14. 
Abr. 2018. 

546 PALMUBO, G.; GIUPPONI, G.; NUNZIATA, L., MORA-SANGUINETTI, J. S. The economics of 
civil justice: new cross-country data and empirics. OECD Economics Department Working 
Papers, No. 1060, 2013 

547 CASTELAR, A., (org). Judiciário e economia no Brasil [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein 
de Pesquisas Sociais, 2009, p. 6. Disponível em:  < http://books.scielo.org >. Acesso em: 24 Mar. 
2017. 

548 MORA-SANGUINETTI, Juan S. Evidencia reciente sobre los efectos económicos del 
funcionamiento de la Justicia en España. Banco de España. Boletim Económico, Enero 2016. 

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/.../be1601-art3.pdf
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Nos casos da gratuidade da justiça, dos juizados especiais e ante a 

ausência de sanção para ações frívolas, não há custos individuais a serem 

suportados. Não há porque não recorrer ao Judiciário se não há custos individuais 

para a parte litigante. Quando a carga recai sobre o contribuinte existe claramente 

incentivos para que os cidadãos e as empresas litiguem, já que não internalizam os 

custos que produzem.549 É o fenômeno conhecido na literatura como risco moral 

(moral hazard):550 as pessoas são levadas a assumir riscos quando há uma grande 

chance de que os custos de um resultado negativo sejam suportados por outrem, 

pela sociedade no caso.551  

É exatamente o mesmo caso do pasto comum, narrado por Hardin, 

ou o exemplo da alta conta no restaurante. Como o componente negativo é 

compartilhado por todos, enquanto o componente positivo é obtido individualmente; 

cada indivíduo desconsidera o componente negativo, levando em conta apenas o 

componente positivo. 

Las normas jurídicas y el funcionamento de las instituciones 
judiciales crean un entorno de incentivos específico que induce 
cambios em el comportamento de los indivíduos que operan em el 
sistema judicial. En lo que aquí interessa, esos incentivos afectan 
sustancialmente a la decisión de litigar [...]552  

Existe um forte incentivo à litigância no Brasil, o qual gerou uma 

verdadeira cultura do litígio. Não é de surpreender o crescimento anual e 

exponencial no número de ações impetradas. 

                                            
Disponível em: < https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/.../be1601-art3.pdf > acesso em 14. 
Abr. 2018. 

549 CABRILLO, Francisco; FITZPATRICK, Sean. La economía de la Administración de Justicia. 
Pamplona: Thomson Reuters, 2011, p. 28. 

550 Um exemplo corriqueiro de risco moral é o caso do seguro de automóveis. Quando o cliente faz 
um seguro para proteger seu carro, há a possibilidade de que ele se descuide do veículo, uma vez 
que, se algo acontecer, a conta é da seguradora (risco moral). Esta última passa a depender da 
“moral” do contratante, deixando de ser uma coisa “matemática”. A medida para reduzir este risco 
que a seguradora passa a correr é a franquia. 

551 LORIZIOA, Marilene; GURRIERIA, Antonia Rosa. Efficiency of Justice and Economic Systems, 
Procedia Economics and Finance, Volume 17, 2014, Pgs 104-112. 

552 PASTOR PRIETO, Santos. Ah de La Justicia. Politica Judicial y Economia, Madri: Editorial 
Civitas, 1993, p.35.  

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/.../be1601-art3.pdf
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Reconheceu o ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal 

de Justiça  

Nos últimos 50 anos, enquanto a população brasileira triplicou, o 
volume de ações na Justiça aumentou 80 vezes. Ou seja, o volume 
de demandas é desproporcional ao crescimento da população. 
Mesmo que o Judiciário corra, a procura será sempre maior. Isso 
mostra que é preciso uma transformação de comportamento.553 

A forte resistência entre a comunidade jurídica, assim como na 

sociedade em geral, em promover alterações no sentido de restringir a litigância e, 

consequentemente, o acesso à justiça, ocorre porque não há a percepção e 

reflexão das externalidades negativas produzidas por esse sistema. Além de 

estarem adaptados à maneira como o sistema funciona, com seus atrasos e 

ineficiência. Não há uma visão clara acerca de todos os custos que este 

funcionamento impõe. O que, segundo Pinheiro, se deve a dois fatores: 

Primeiro, muitos dos custos são arcados pelos contribuintes de uma 
maneira geral, e não de forma privada. Estes custos se perdem no 
meio de outros gastos públicos muito mais elevados. Segundo, o 
grosso do ônus social do mau funcionamento do judiciário é oculto. 
Resulta muito mais de investimentos e negócios que não ocorrem, 
ou que são processados de uma forma ineficiente, do que de gastos 
com litígio. [...] O problema está no fato de que enquanto as perdas 
infringidas aos produtores são claras, imediatas e concentradas, os 
benefícios para os consumidores se acham espalhados pela 
população, não são evidentes e só serão inteiramente sentidos a 
longo prazo.554   

É inquestionável que a gratuidade no acesso à justiça555 aos 

indivíduos realmente necessitados é uma garantia constitucional essencial e se 

traduz em uma importante conquista trazida pela Constituição de 1988. Mas ela 

                                            
553 O Custo Justiça na Economia. Revista ETCO, Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, nº 5, ano 

3, setembro, 2006. 
554 PINHEIRO, A. C. Judiciário e economia no Brasil [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de 

Pesquisas Sociais, 2009. Disponível em: < http://books.scielo.org >. Acesso em 10. fev. 2018, p. 
122. 

555 Há uma diferença entre os conceitos de gratuidade da justiça e assistência judiciária gratuita 
conforme consta no texto constitucional, em que pese as duas maneiras devam ser garantidas. “A 
justiça gratuita (ou gratuidade de justiça) pode ser conceituada como a isenção de custas e demais 
despesas processuais para o acesso ao judiciário. A assistência judiciária gratuita, por sua vez, 
consiste na prestação não onerosa de serviços referentes ao patrocínio de causas em juízo. Trata-
se do serviço prestado por advogado (integrante de órgão público ou não) que defenderá o assistido 
em juízo” CHUAIRI, Silvia Helena. Assistência jurídica e serviço social: reflexões interdisciplinares. 
Serviço Social & Sociedade, São Paulo: Editora Cortez, v. 22, n. 67, p. 124-132. 2001. 

http://books.scielo.org/
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deve ser utilizada apenas por aqueles que, comprovadamente, são hipossuficientes 

economicamente. E não ser deferida deliberadamente. 

Por exemplo, o artigo 4º da Lei 1.060/50 permitia que a parte gozasse 

dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria 

petição inicial, de que não está em condições de pagar às custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Sem necessidade 

de nenhuma comprovação. Na prática as partes ingressavam ao Judiciário com 

advogado constituído – e remunerado, e apenas alegavam não possuir condições, 

pleiteando justiça gratuita. Muitas vezes isso ocorre por orientação do próprio 

procurador. Mas como podiam pagar os honorários do advogado?  

Grande parte do problema desse abuso no acesso se encontra nos 

incentivos dados aos litigantes, em especial, aos advogados que vislumbram uma 

possibilidade de angariar um cliente com uma demanda que, muitas vezes é 

sabidamente frívola e protelatória, e utilizam-se da facilidade na obtenção da 

gratuidade de justiça para convencer o cliente a se aventurar na justiça. 

Nos litígios contra as instituições financeiras, tornou-se corriqueiro 

impetrar ações revisionais de contrato e embargar as execuções - mediante 

advogado constituído e remunerado -  e arguir os auspícios da justiça gratuita. Uma 

simples petição com genéricas alegações, contemplando um pedido de gratuidade, 

e a parte conseguia revisar contratos, efetuar perícias, paralisar as execuções, sem 

arcar com custo algum.556 Sem risco. Afinal, acaso a sentença transitada em 

julgado lhe seja improcedente, esse também está, na prática, isento dos honorários 

de sucumbência. Isto porque ao beneficiário da justiça gratuita é garantido a 

“desobrigação de pagá-los enquanto perdurar o estado de carência econômica do 

necessitado”.557  

                                            
556 A gratuidade da justiça isenta o beneficiário de diversas despesas processuais, todas elas 

relacionadas nos vários incisos do § 1º, do art. 98, incluindo custas iniciais, as despesas com 
citações (por cartas, oficial de justiça ou mesmo editalícia), as despesas e emolumentos 
cartorários e honorários periciais. 

557  Art. 12 da Lei nº 1.060/1950 e RE 249003 ED, Voto do Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, 
julgamento em 9.12.2015, DJe de 10.5.2016. 

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=10923918
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Dessa maneira muitos devedores conseguem o objetivo almejado – 

postergar o cumprimento de suas obrigações pelo sistema judicial, enquanto 

litigantes legítimos, assim como o resto da sociedade em si, arcam com os custos 

de um judiciário moroso e ineficiente. 

Mas de que forma a maioria dos devedores efetuou contrato de 

empréstimo e não tem condições alguma de arcar com os custos do processo sem 

prejuízo do seu próprio sustento? E, uma vez mais, como puderam arcar com os 

honorários de seu patrono?558 

Embora o Novo Código de Processo Civil tenha revogado esse 

dispositivo e incluído certo controle judicial, e da parte contrária, sobre os pedidos 

deste jaez, a gratuidade da justiça continua demasiadamente facilitada no novo 

diploma legal, o qual isenta o requerente de qualquer comprovação de 

hipossuficiência econômica. A simples afirmação de insuficiência de recursos goza 

de presunção de veracidade, sendo que o magistrado somente pode exigir 

comprovação ao encontrar indícios razoáveis de condições financeiras. 

O § 2º, do art. 99 do Novo Código de Processo Civil estabelece que o 

juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Ainda 

que exista evidências de certa capacidade financeira do requerente, o magistrado 

não poderá simplesmente indeferir o pedido. Deverá intimar o requerente para que 

comprove a condição alegada.  

                                            
558 Não se ignora que há casos em que o patrono realmente assume uma causa de maneira gratuita. 

Mas a prática demonstra que a grande maioria dos casos, nomeadamente em questões civis e 
empresariais, o patrono cobra seus honorários. O que não é errado, mas demonstra que não há, no 
caso, a alegada ausência de condições financeiras e o prejuízo ao sustento do requerente. Não se 
está aqui a confundir justiça gratuita com assistência judiciária gratuita, mas a alegar que os 
realmente hipossuficientes não possuem sequer condições de arcar com honorários de seu patrono, 
sendo impedidos de socorrerem-se do Poder Judiciário. Enquanto a maioria dos casos de pedidos 
de gratuidade socorrem litigantes que, se possuem condições de arcar com honorários advocatícios, 
não deveriam se enquadrar no rol de beneficiários. Afinal, “considera-se necessitado, para os fins 
legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar às custas do processo e os 
honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família” (parágrafo único, do art. 
2º da Lei 1.060/50). A Lei 13.105/2015, em seu art. 98 também deixa claro que: “a pessoa natural 
ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 
despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma 
da lei”. 
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O § 3º, do mesmo diploma, estipula que as pessoas físicas ou naturais 

fazem jus ao benefício da gratuidade processual sem a necessidade de realizar 

qualquer espécie de prova.  

Câmara,559 ao abordar as novas regras processuais, acredita que o 

novo diploma legal pode ajudar a coibir pleitos abusivos de gratuidade da justiça. 

Para o autor, mesmo em se tratando de pessoa natural o juiz pode, após ouvir o 

interessado, indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que haja nos autos 

elementos que afastem a presunção relativa de hipossuficiência econômica do 

postulante. Cita, como exemplo, os processos em que se pretende discutir 

contratos cujos valores são elevados, especialmente aqueles em que tenha havido 

financiamento de parcelas de valor elevado por instituições financeiras: 

Formulado o requerimento por pessoa natural, o juiz só poderá 
indeferi-lo “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 
dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, mas não 
sem antes determinar à parte a comprovação do preenchimento 
dos pressupostos para a concessão (art. 99, § 2o). Significa isto 
dizer que, não obstante a existência de presunção legal de 
hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme 
não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver 
nos autos elementos que afastem tal presunção iuris tantum, 
relativa. Bom exemplo disso se tem em casos nos quais o autor 
postula a concessão da gratuidade de justiça em processo em que 
se pretende discutir contratos cujos valores são elevados, 
especialmente aqueles em que tenha havido financiamento de 
parcelas de valor elevado por instituições financeiras (afinal, é 
notório que as instituições financeiras fazem diversas exigências 
para conceder crédito). 560 

Já o § 4º prevê que o fato de a parte estar assistida por advogado 

particular não pode ser motivo apto e suficiente para impedir a concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça. Esse parágrafo já demonstra incongruência, 

afinal, “considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação 

econômica não lhe permita pagar às custas do processo e os honorários de 

                                            
559 CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro, 2 ed. São Paulo: Atlas, p. 03, 

2016. 
560 CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro, 2 ed. São Paulo: Atlas, p. 03, 

2016. 
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advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família” (parágrafo único, do art. 

2º da Lei 1.060/50).  

Referido parágrafo não protege os realmente necessitados, vez que 

esses não possuem condições financeiras sequer de arcar com as despesas de 

advogado particular. Dita previsão acaba por premiar o oportunismo em detrimento 

da gratuidade de justiça em benefício de quem realmente necessita. 

Além disso, também o pagamento das verbas de sucumbência acaba 

sendo isento, na prática. Isto porque a lei garante que 

[...] as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 
condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser 
executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em 
julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que 
deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que 
justificou a concessão de gratuidade.  

Dessa maneira não há ônus em se impetrar uma causa estéril e 

meramente protelatória, vez que se estará isento tanto do pagamento de custas 

processuais como de honorários de sucumbência. 

Já o Art. 55 da Lei dos Juizados Especiais - Lei 9099/95, garante que 

“a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de 

advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé”. 

Muitos são os incentivos à litigância frívola, com demandas 

manifestamente infundadas e procrastinatórias.  

Não se está a afirmar que os contratos nunca contemplam cláusulas 

ilegais que devem ser revisadas nem que todos os devedores que requerem os 

benefícios da justiça gratuita não necessitam. O intento é demonstrar que a 

ausência de quaisquer filtros e sanção para litigância frívola,561 bem como a 

excessiva facilitação do acesso à justiça, transmite a sociedade a ilusão de uma 

justiça gratuita e inesgotável, servindo de incentivo a litigância e ao oportunismo, 

                                            
561 Entende-se por litigância frívola o ingresso com ações que sabidamente não possuem chance de 

êxito. 
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culminando num colapso do Poder Judiciário, vítima do excesso e do abuso de 

acesso.  

Lorizioa e Gurrieria, ao analisarem o Poder Judiciário italiano, aferiram 

que, dentre os fatores que determinam o colapso da justiça italiana, estão os 

próprios usuários quando tomam ações legais apenas para postergar um 

pagamento ou evitar uma obrigação. Assim, a fonte do problema e sua resolução 

poderiam ser identificadas nos incentivos distorcidos produzidos pelas regras que 

estão conectadas com o processo.562 

No Brasil, os mecanismos facilitadores de litigância e a ausência de 

sanções para litigância frívola constituem incentivos distorcidos ao acesso à justiça, 

gerando oportunismo, morosidade e ineficiência. 

Ademais, essa utilização deliberada dos benefícios da gratuidade 

acaba por beneficiar indivíduos que não são realmente necessitados, enquanto 

àqueles que de fato são hipossuficientes economicamente, não contam sequer com 

defensoria pública para ter acesso ao Judiciário, continuam excluídos. Afinal, em 

que pese a obrigatoriedade constitucional e a imposição pelo Supremo Tribunal 

Federal de criação, para as unidades federativas que não contam, de órgãos de 

defensoria pública, é certo que esses ainda são escassos e não conseguem dar 

conta da extensa demanda. Sem procuradores gratuitos para lhes representar, os 

mais necessitados continuam sem acesso à justiça. Não há que se falar em acesso 

à justiça enquanto não existir, em todos os Estados do país e em vários municípios 

além das capitais, defensorias públicas, assim como estabelecido pela 

Constituição.  A simples isenção de custas é estéril se a parte não pode arcar com 

os honorários iniciais de seu advogado. A gratuidade, na maioria dos casos dos 

realmente hipossuficientes economicamente, é insuficiente para garantir o 

pretendido acesso à justiça. 

Dessa maneira a gratuidade da justiça é utilizada por aqueles que não 

são os destinatários da Constituição, os quais utilizam-se abusivamente do acesso 

                                            
562 LORIZIOA, Marilene; GURRIERIA, Antonia Rosa. Efficiency of Justice and Economic Systems, 

Procedia Economics and Finance, Volume 17, 2014, Pgs 104-112.  
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à justiça, enquanto aqueles que realmente precisam seguem com reduzidas 

chances de socorrerem-se do Poder Judiciário.  

Logo, os mecanismos facilitadores de litigância acabam por atentar 

contra o próprio direito que pretendem garantir. Eles não proporcionaram um efetivo 

acesso à justiça. O sistema não é realmente acessível aos mais necessitados e não 

atende de maneira eficiente os litigantes com pretensões legítimas, servindo de 

estímulo à litigância e ao comportamento oportunista e abusivo.  

Mas não é só. Uma análise econômica da litigância demonstra que 

levar um conflito aos tribunais produz externalidades a serem suportadas pela 

sociedade. A decisão de litigar produz um custo para a Administração Pública e 

para toda a coletividade. O custo direto para a Administração Pública é econômico 

e corresponde a fatia do orçamento público que tem que ser direcionada para a 

justiça – a qual é extremamente onerosa no caso brasileiro, conforme já visto. O 

custo social se traduz neste mesmo orçamento público que é consumido pelo 

Judiciário e deixa de ser empregado em áreas mais deficitárias. No entanto, existe 

ainda outro custo social, o fato de que quanto mais pessoas se utilizarem do 

Judiciário, menos útil ele se torna para a sociedade, pois a sua utilização excessiva 

reduz a sua capacidade de solucionar conflitos de maneira célere e eficiente.563 A 

excessiva carga processual compromete ainda a qualidade das decisões,564 vez 

que não há tempo hábil para se analisar adequadamente cada caso. Assim, toda a 

sociedade arca com o pesado custo social de um Poder Judiciário excessivamente 

caro, moroso e ineficiente.565 

Para a economia, essas são externalidades negativas produzidas 

pelo excesso de litigância. Isso ocorre porque quando uma parte toma uma decisão 

de litigar, ela não leva em conta os custos sociais que está gerando.  

                                            
563 GICO JÚNIOR, Ivo Teixeira. A Tragédia do Judiciário. Revista de Direito Administrativo, Rio de 

Janeiro, v. 267, p. 163-198, set./dez. 2014. Disponível em: < 
bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFile/46462/44453 > Acesso em 02. Mai. 2018. 

564 PASTOR PRIETO, Santos. Ah de La Justicia. Politica Judicial y Economia, Madri: Editorial 
Civitas, 1993, p.231. 

565 Por ineficiente entende-se a situação caraterizada por excessiva morosidade e consequente 
inefetividade de tutela dos direitos. 
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Essa é a tese desenvolvida por Shavell 

The legal system is an expensive social institution, raising the 
question of whether the amount of litigation is socially appropriate. 
The thesis developed here is that it is not—because of fundamental 
differences between private and social incentives to use the legal 
system. These differences permeate litigation, affecting decisions 
about the bringing of suits, settlement versus trial, and trial 
expenditures. The private-social divergence is attributable to two 
externalities: when a party makes a litigation decision, he does not 
take into account the legal costs that he induces others to incur (a 
negative externality), nor does he recognize associated effects on 
deterrence and certain other social benefits (a positive externality). 
Consequently, the privately determined level of litigation can either 
be socially excessive or inadequate and may call for corrective 
social policies. 566 

É uma situação em que os interesses individuais colocam em risco o 

interesse coletivo. “Los incentivos privados que motivam a interponer una demanda 

no suelen ser congruentes com lo que resultaría óptimo desde el punto de vista 

social”.567 

Há, assim, um tradeoff entre os interesses coletivos e individuais. 

Reduzir os custos econômicos e sociais da dilação processual, dissuadindo a 

litigância ou facilitar o acesso à justiça, ainda que isso produza mais litigiosidade e 

excessivas dilações? Garantir o maior bem-estar privado ao peso de um alto custo 

social, ou, em prol de um melhor bem-estar social, reduzir os benefícios individuais? 

A redução da litigância e da morosidade ou a facilitação do acesso à justiça, ainda 

que ao preço de um maior congestionamento judicial, possuem assim efeito 

contraditório. Ambos incidem nos custos totais do processo e, frequentemente, a 

redução de um implica aumento em outros custos (ou diminuição do acesso à 

justiça).568 

A questão que se coloca é: num contexto com recursos escassos 

deve uma política judicial buscar garantir o máximo de acesso à justiça em cada 

                                            
566 SHAVELL, Steven. The social versus the private incentive to bring suit in a costly legal 

system, Journal of Legal Studies, 11, pág. 333-339. 
567 CABRILLO, Francisco; FITZPATRICK, Sean. La economía de la Administración de Justicia. 

Pamplona: Thomson Reuters, 2011, p. 181. 
568 PASTOR PRIETO, Santos. Ah de La Justicia. Politica Judicial y Economia, Madri: Editorial 

Civitas, 1993, p.37. 
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caso individual, mesmo sacrificando o acesso, de uma larga proporção da 

população, a essa mesma justiça?569  

Enquanto os operadores do direito possuem uma tendência natural a 

visualizar apenas a questão central do direito de acesso, sem considerar as 

externalidades negativas por ele produzidas; para os economistas “falam mais alto 

os grandes números e os incentivos perversos criados pelo mau funcionamento da 

justiça”.570  

Pastor Prieto expõem que para solucionar esse tradeoff é 

fundamental a compreensão do objetivo primordial da política judicial. Para o autor, 

o objetivo da política judicial não deve ser proporcionar ao máximo o acesso à 

justiça nem reduzir os custos públicos gerados pela litigiosidade, “mas facilitar o 

procedimento de tutela (jurídica) dos direitos, que seja mais efetivo e requeira 

menores custos de todos os tipos”.571  

Além disso, para o autor 

La adminstración de justicia tiene como objetivo contribuir a 
aumentar el bienestar social a través de las actuaciones que le son 
propias (eficiencia) y a mejorar la distribuición de esse bienestar 
com arreglo también a sus acciones proprias y a los valores 
establecidos por la sociedad.572 

No caso do Brasil, a tutela jurisdicional exige elevados custos 

(econômicos e sociais) e proporciona escassa efetividade. E, mesmo que os 

benefícios privados do amplo acesso à justiça, sejam superiores aos custos 

privados, isso não traz argumento suficiente para se optar pela manutenção desse 

panorama. Em primeiro lugar porque a avaliação dos custos e benefícios deve ser 

                                            
569 PINHEIRO, A. C. Judiciário e economia no Brasil [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de 

Pesquisas Sociais, 2009. Disponível em: < http://books.scielo.org >. Acesso em 10. fev. 2018, p. 
120. 

570 PINHEIRO, A. C. Judiciário e economia no Brasil [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de 
Pesquisas Sociais, 2009. Disponível em: < http://books.scielo.org >. Acesso em 10. fev. 2018, p. 
120. 

571 PASTOR PRIETO, Santos. Ah de La Justicia. Politica Judicial y Economia, Madri: Editorial 
Civitas, 1993, p.269. 

572 PASTOR PRIETO, Santos. Ah de La Justicia. Politica Judicial y Economia, Madri: Editorial 
Civitas, 1993, p.37. 

http://books.scielo.org/
http://books.scielo.org/
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aferida em termos sociais e não individualmente. E, neste caso, os custos sociais 

são superiores. Em segundo lugar deve-se optar pela solução que proporcione 

maior bem-estar social, qual seja, a redução da litigiosidade e da consequente 

morosidade, ainda que em detrimento do amplo acesso à justiça. 

A garantia do acesso à justiça é um compromisso constitucional que 

impende a remoção dos obstáculos a promoção da justiça. A justiça morosa e 

ineficiente é um grande obstáculo a ser removida em prol do acesso, da promoção 

da justiça e para o desenvolvimento econômico do país. Se no excesso de litigância 

reside uma das suas principais causas, esse deve ser repensado e contido em prol 

de todo o interesse coletivo e bem-estar social. Até porque a promoção do bem-

estar geral e a garantia ao desenvolvimento nacional estão entre os princípios e 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.573 

Os inúmeros mecanismos facilitadores de litigância e a ausência de 

sanções para litigâncias frívolas, e com caráter nitidamente protelatórios, criou 

incentivos perversos que constituem verdadeiro obstáculo ao acesso à justiça. 

Criou-se no Brasil a cultura da litigância.  O Poder Judiciário vem sendo 

reiteradamente utilizado, sob os auspícios da gratuidade, com o intuito de explorar 

a sua morosidade e obter o adiamento compulsório das obrigações estipuladas 

contratualmente. Isso corrobora o aumento da litigância e de mais morosidade, 

colocando em xeque o acesso à justiça e a credibilidade da instituição, além de 

abarcar consideráveis custos de um orçamento público escasso, retirando a 

possibilidade de utilização em áreas mais deficitárias.  

Essas inquestionáveis externalidades negativas não devem ser 

desconsideradas pois mantendo-se o status quo, sob o pálio de se garantir um 

                                            
573 Art. 3º da Constituição Federal: 

 Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

 I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação. 
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amplo acesso à justiça, os mecanismos utilizados causam mais danos do que 

benefícios, inclusive ao direito de acesso a que visam garantir. 

Bem pertinentes, uma vez mais, são as considerações trazidas pelo 

Ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha 

Não se deve deixar de entender que tudo que se exerce exige o 
mínimo de razoabilidade e de conduta ética. Nós precisamos olhar 
esse comportamento à luz destes parâmetros: é razoável lançar 
mão de recursos com teses sabidamente irrelevantes ou sem 
nenhuma chance de prosperar? Isso ocorre em larga escala no 
Brasil. Não se avalia o êxito. [...] É um defeito comportamental. Isso 
começou a partir da Constituição de 1988. Pode-se dizer que foi 
uma consequência de um maior acesso à Justiça, que não se deve 
fechar. É uma interpretação equivocada do direito de ação. É 
razoável comparecer em juízo em nome do exercício constitucional 
de ação e deduzir uma pretensão sem nenhuma razoabilidade? 
Que instrumentos podem nos levar a combater isso? Alguns estão 
disponíveis no próprio Código de Processo Civil, por exemplo, o da 
repressão à litigância de matéria – ainda pouco utilizado. Nós 
vamos ter de entrar nesses caminhos. É um caminho 
eminentemente ético. A repressão se faz no caminho pecuniário. É 
pouco usado porque há uma visão ilimitada do direito constitucional 
de ação. É o temor de arranhar esse direito, e esse medo tem de 
acabar.574 

É imperioso uma alteração de incentivos a fim de impingir uma 

mudança de comportamento no que se refere à cultura do litígio.  

Partindo da premissa de que o agente que pretende impetrar uma 

demanda judicial estará incentivado a fazê-lo quando os custos esperados do litígio 

sejam menores que os benefícios esperados do mesmo, e que, de acordo com isso, 

“se el coste de la demanda excede os benefícios que se derivan de ésta, el 

demandado no dispondrá de incentivos”,575 é que as questões a seguir devem ser 

aventadas: 

 1) A realização de consulta judicial ao sistema Infojud,576 

disponibilizado pela Receita Federal, para aferir a declaração de imposto de renda 

                                            
574 O Custo Justiça na Economia. Revista ETCO, Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, nº 5, ano 

3, setembro, 2006. 
575 CABRILLO, Francisco; FITZPATRICK, Sean. La economía de la Administración de Justicia. 

Pamplona: Thomson Reuters, 2011, p. 181. 
576 Resultado de uma parceria entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Receita Federal, o 

Programa Infojud (Sistema de Informações ao Judiciário) é um serviço oferecido unicamente aos 
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daqueles que requerem os benefícios da justiça gratuita. Dessa maneira a 

gratuidade será garantida apenas àqueles que realmente necessitam e ocorrerá 

provável redução na litigiosidade já que aumenta os custos a serem suportados 

pela parte litigante. Deste modo o Brasil estaria em consonância com países como 

a Itália e a Espanha, aonde somente os muitos pobres possuem direito a receber 

assistência.577 

2) A condenação em custas e honorários de sucumbência nos 

juizados especiais, já em primeiro grau, caso a ação proposta seja julgada 

improcedente;  

3)  Estabelecer custos altos para a parte que perde a causa como uma 

forma de desencorajar o “lado errado” a litigar.578  

4)  Aplicação de multas e penalidades (como proibição de utilização 

do Poder Judiciário por determinado tempo), em caso de litigâncias frívolas e/ou 

meramente protelatórias do cumprimento contratual; 

5)  Aplicação de penalidades aos advogados que impetrarem ações 

deste jaez (frívolas e/ou meramente protelatórias do cumprimento contratual); 

6) Aumento dos filtros e dos custos para os Tribunais Superiores com 

o objetivo de acabar com a “popularização” destes tribunais. Segundo explica 

Noronha 

                                            
magistrados (e servidores por eles autorizados), que tem como objetivo atender às solicitações 
feitas pelo Poder Judiciário à Receita Federal. A ferramenta está disponível apenas aos 
representantes do Poder Judiciário previamente cadastrados, em base específica da Receita 
Federal, e que possuam certificado digital emitido por Autoridade Certificadora integrante da ICP-
Brasil. O acesso ao Infojud é feito no sítio da Receita Federal, opção “e-CAC – Centro Virtual de 
Atendimento ao Contribuinte". Este sistema substitui o procedimento anterior de fornecimento de 
informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal, mediante o recebimento 
prévio de ofícios. O único custo envolvido é o do processo para obtenção da certificação dos 
magistrados (e serventuários), que é de responsabilidade direta da Justiça. Conselho Nacional de 
Justiça. Disponível em: < http://www.cnj.jus.br/sistemas/pg-infojud > Acesso em 04. Jun. 2018. 

577 CABRILLO, Francisco; FITZPATRICK, Sean. La economía de la Administración de Justicia. 
Pamplona: Thomson Reuters, 2011, p. 221. 

578 PINHEIRO, A. C. Impacto sobre o crescimento: uma análise conceitual. In: Judiciário e economia 
no Brasil [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2009. Disponível em: < 
http://books.scielo.org >. Acesso em 10. fev. 2018. 
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Esses tribunais não existem para defender os interesses 
individuais, à primeira vista. Existem para defender esses 
interesses individuais naquilo que repercute no seio social. Na 
realidade, nesses recursos o que se tem de levar em conta é que o 
Poder Judiciário se vale do interesse privado para expressar o 
interesse público. [...] O tribunal superior não é vocacionado à 
justiça do caso concreto. [...] o STJ, por exemplo, tem um papel que 
transcende o interesse individual, repito. Nos julgamentos de 
recursos, na realidade, o tribunal pega uma carona no interesse 
privado para expressar o interesse público da observância da 
norma. Por isso ele formula uma tese que deve prevalecer, 
interpretando as normas jurídicas federais. Mas para isso é preciso 
ter em conta que esse tribunal não pode ter a preocupação com o 
direito individual das partes [...] Fazer a justiça, examinando as 
provas dos autos, cabe ao juiz de primeiro grau. 579 

Afinal a situação dos Tribunais Superiores é ainda mais grave vez que 

recebe recursos provenientes de todo o país. O excessivo número de recursos aos 

Tribunais Superiores ainda se deve ao fato de que as custas são muito reduzidas 

com relação às custas de primeiro grau. Enquanto o lógico seria justamente o 

contrário.  

7) Aumento das custas judiciais para o caso de não realização de 

acordo inicial entre as partes. Afinal, “la transacción puede darse cuando las costas 

judiciales esperadas del demandado son mayores que los benefícios esperados del 

el actor”580  

Os avanços mais recentes sobre esta questão vieram da Inglaterra, 

conforme alude Cabrillo e Fitzpatrick, nas normas de procedimento civil inglesa, 

realizada por Lord Woolf, em 1996. Insatisfeito com a falta de exigência de 

cooperação das partes nos litígios civis, Woolf propôs o uso de protocolos prévios 

com vistas a modificar a cultura de beligerância dos litigantes. Dentre as medidas 

está uma participação mais ativa dos magistrados a fim de encontrar meios para 

que as partes entrem em um acordo.  

Assim, ditas normas de procedimento civil, além da cooperação, 

proporcionam incentivos econômicos para a transação. Os artigos 44.3 e 44.5 

                                            
579 O Custo Justiça na Economia. Revista ETCO, Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, nº 5, ano 

3, setembro, 2006. 
580 CABRILLO, Francisco; FITZPATRICK, Sean. La economía de la Administración de Justicia. 

Pamplona: Thomson Reuters, 2011, p. 195. 
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constam que o juiz pode levar em conta o comportamento das partes e a indiferença 

perante a oferta e negociações de acordo. O art. 36 estabelece que aquela parte 

que recuse a proposta de acordo ofertada, e não obtenha uma sentença melhor em 

juízo, terá que pagar, a critério do juiz, custas processuais mais elevadas. Quando 

o risco é maior os litigantes obtém incentivos para se chegar a um acordo. Sendo 

que uma transação privada serve ao interesse da sociedade e sendo esse acordo 

voluntário, “la transacción no puede considerarse débil em cuanto a sus 

fundamentos sustantivos”.581 

8) Ampliação dos conflitos que podem ser resolvidos mediante 

arbitragem, redução dos custos para a utilização desse meio e maior restrição na 

possibilidade de recurso de uma sentença arbitral; 

9) Alterações nas ações coletivas.582 

A perspectiva individualista do processo civil precisa ser substituída 

pela coletiva, nomeadamente em ações que possuem as questões de fato e de 

direito comuns a todo um grupo. São os processos pseudoindividuais, os quais 

apesar de conter pretensão individual, pleiteiam um interesse da coletividade. Por 

exemplo a poluição causada por uma indústria que afeta a saúde de um proprietário 

de terreno vizinho583 ou o reconhecimento de nulidade de determinada tarifa 

telefônica, que, seguramente, também deveria ser írrita para os demais 

consumidores.  

 Uma ação coletiva “permite aos tribunais ampliar sua jurisdição e 

aglutinar todos os reclamantes afetados, incluindo aqueles que não foram 

legitimados como parte, que, de outra forma, estariam excluídos”.584 Um dos tipos 

                                            
581 CABRILLO, Francisco; FITZPATRICK, Sean. La economía de la Administración de Justicia. 

Pamplona: Thomson Reuters, 2011, p. 210-214. 
582 Uma ação coletiva é um instrumento que permite a uma ou mais pessoas demandar, ou serem 

demandadas, em representação de um grupo numeroso de pessoas com interesses similares em 
uma mesma coisa jurídica. CABRILLO, Francisco; FITZPATRICK, Sean. La economía de la 
Administración de Justicia. Pamplona: Thomson Reuters, 2011, p. 228. 

583 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito Processual coletivo brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
2003, p. 496. 

584 CABRILLO, Francisco; FITZPATRICK, Sean. La economía de la Administración de Justicia. 
Pamplona: Thomson Reuters, 2011, p. 228. 
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mais comuns de demanda coletiva é o que concerne aos direitos dos 

consumidores. Essas demandas contemplam perdas econômicas 

demasiadamente pequenas para justificar pleitos individuais.  

Aos moldes das class action norte-americanas,585 cabe ao juiz, ao 

qual foi interposta a demanda, decidir, uma vez cumprido um rol de requisitos, se a 

demanda será aceita como individual ou convertida em coletiva. 

Dentre os requisitos o magistrado deverá averiguar se o coletivo é 

suficientemente numeroso que não seja plausível uma acumulação de ações, ou 

porque sua reunião, em um só processo, traria obstáculos relativos à jurisdição e à 

competência, intransponíveis. Também deve haver questões de fato e de direito 

comuns a todo o grupo as quais devem ser superiores a qualquer questão 

individual. A ação pode ser ajuizada por um indivíduo lesado ou por um grupo de 

indivíduos reconhecidos como legitimados. A parte legitimada pode demandar 

como representante do coletivo e suas pretensões corresponde à da classe, 

devendo ser capaz de defender adequadamente os interesses dos membros da 

classe que estejam ausentes no processo. O advogado de classe deve, logo após 

a certificação da ação coletiva, informar e divulgar, da maneira mais ampla possível, 

os membros ausentes a respeito da propositura e da certificação da ação coletiva, 

através da imprensa, rádio e televisão. As pessoas envolvidas podem aceitar (tácita 

ou expressamente) constituir parte no processo ou optarem pela auto-exclusão 

(right to opt-out) da lide, sendo que a renúncia deve ser expressa.  A ação coletiva 

obsta a propositura de ações individuais baseadas nas mesmas razões de fato e 

de direito e, observado o devido processo legal (representação adequada, 

notificação eficiente dos membros ausentes para intervirem ou se excluírem da lide) 

a coisa julgada produz efeitos erga omnes, independentemente do resultado. 

 Dessa maneira a conversão da ação individual em coletiva é uma 

maneira de reduzir o número de processos acerca das mesmas razões de fato e 

de direito e trazer maior economia e eficiência ao processo. 

                                            
585 As class action norte-americanas são regidas pela Regra 23 do Regulamento Federal de 

Procedimento Civil, perante os Tribunais Federais, sendo que a maior parte dos Estados aprovaram 
procedimentos similares. 
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Cabrillo e Fitzpatrick argumentam que, dentre outras justificativas das 

ações coletivas, elas permitem economizar os recursos judiciais ao eliminar a 

duplicação de juízos sobre um mesmo conjunto de questões de fato e de direito, 

reduzindo, sobremaneira, a quantidade de tempo necessário para examinar os 

casos.586  

Estimou-se, nos Estados Unidos, que os juízes dedicam 

aproximadamente onze vezes mais horas as ações coletivas certificadas do que a 

casos civis não coletivos.587 Assim, além de redução no montante de ações, ditas 

ações contam com mais qualidade no julgamento. 

As empresas também podem beneficiar-se, já que lhes permite 

economizar tempo e dinheiro defendendo-se em apenas um pleito coletivo, ao invés 

de inúmeros pleitos menores. A pulverização de casos exige das empresas a 

contratação de advogados locais, em cada jurisdição, ao pagamento de peritos 

para constar os mesmos fatos e assim sucessivamente.588  

As ações coletivas ainda trazem consigo a redução da insegurança 

jurídica advinda do julgamento de várias ações por distintos magistrados e 

Tribunais.  

Por fim, ainda com relação às empresas, os pleitos coletivos 

incentivariam as empresas a internalizarem mais os custos de seu comportamento 

ao temerem o impacto econômico de uma ação coletiva. 

Assim, segundo os autores, 

Las acciones colectivas también tienen la capacidad potencial de 
reducir el número de litigios al generar economias de escala 
sustanciales, particularmente em aquellos casos em que las 
demandas se habrían presentado em cualquier caso. Esto puede 

                                            
586 CABRILLO, Francisco; FITZPATRICK, Sean. La economía de la Administración de Justicia. 

Pamplona: Thomson Reuters, 2011, p. 237. 
587 SILVER apud CABRILLO, Francisco; FITZPATRICK, Sean. La economía de la Administración 

de Justicia. Pamplona: Thomson Reuters, 2011, p. 230. 
588 CABRILLO, Francisco; FITZPATRICK, Sean. La economía de la Administración de Justicia. 

Pamplona: Thomson Reuters, 2011, p. 237. 
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aligerar de manera sustancial las listas de expedientes de los 
tribunales y generar um ahorro notable para la sociedad.589 

As ações coletivas desfrutam, ainda, de uma vantagem comparativa 

com a simples acumulação de processos, como nos casos em que o coletivo seja 

tão numeroso que uma acumulação de processos não resultaria prático.590 

Ademais, com relação ao acesso à justiça, ditas ações proporcionam 

um maior acesso à justiça às pessoas hipossuficientes, que nem mesmo sabem 

que seus direitos foram violados ou não possuem condições necessárias para fazê-

los valer em juízo. 

No Brasil, na contramão da tendência internacional em ampliar os 

mecanismos de adoção das ações de classe,591 tanto o Artigo 333, quanto o inciso 

XII do artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil,592 que permitia a conversão 

                                            
589 CABRILLO, Francisco; FITZPATRICK, Sean. La economía de la Administración de Justicia. 

Pamplona: Thomson Reuters, 2011, p. 239 
590 CABRILLO, Francisco; FITZPATRICK, Sean. La economía de la Administración de Justicia. 

Pamplona: Thomson Reuters, 2011, p. 243. 
591 Cabrillo e Fitzpatrick demonstram a tendência dos ordenamentos jurídicos da Europa continental 

em adotar versões das class action norte-americanas. Vide: CABRILLO, Francisco; FITZPATRICK, 
Sean. La economía de la Administración de Justicia. Pamplona: Thomson Reuters, 2011, p. 228-
235. 

592 Art. 333. Atendidos os pressupostos da relevância social e da dificuldade de formação do 
litisconsórcio, o juiz, a requerimento do Ministério Público ou da Defensoria Pública, ouvido o autor, 
poderá converter em coletiva a ação individual que veicule pedido que: 

I - tenha alcance coletivo, em razão da tutela de bem jurídico difuso ou coletivo, assim entendidos 
aqueles definidos pelo art. 81, parágrafo único, incisos I e II, da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 
1990 (Código de Defesa do Consumidor), e cuja ofensa afete, a um só tempo, as esferas jurídicas 
do indivíduo e da coletividade; 

II - tenha por objetivo a solução de conflito de interesse relativo a uma mesma relação jurídica 
plurilateral, cuja solução, por sua natureza ou por disposição de lei, deva ser necessariamente 
uniforme, assegurando-se tratamento isonômico para todos os membros do grupo. 

§ 1o Além do Ministério Público e da Defensoria Pública, podem requerer a conversão os legitimados 
referidos no art. 5o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, e no art. 82 da Lei no 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

§ 2o A conversão não pode implicar a formação de processo coletivo para a tutela de direitos 
individuais homogêneos. 

§ 3o Não se admite a conversão, ainda, se: 

I - já iniciada, no processo individual, a audiência de instrução e julgamento; ou 

II - houver processo coletivo pendente com o mesmo objeto; ou 

III - o juízo não tiver competência para o processo coletivo que seria formado. 
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da ação individual em ação coletiva, foram vetados pelo Poder Executivo. No 

sentido do veto manifestou-se, também, a Ordem dos Advogados do Brasil em claro 

apelo à reserva de mercado.593 

Além disso, no Brasil, o rol de legitimados é reduzido e dentre eles 

não está incluído o indivíduo lesado. A ação civil pública pode ser proposta pelos 

legitimados previstos no art. 5º da Lei 7.347/85594 e do art. 82, da Lei 8.078/90.595 

                                            
§ 4o Determinada a conversão, o juiz intimará o autor do requerimento para que, no prazo fixado, 

adite ou emende a petição inicial, para adaptá-la à tutela coletiva. 

§ 5o Havendo aditamento ou emenda da petição inicial, o juiz determinará a intimação do réu para, 
querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. 

§ 6o O autor originário da ação individual atuará na condição de litisconsorte unitário do legitimado 
para condução do processo coletivo. 

§ 7o O autor originário não é responsável por nenhuma despesa processual decorrente da conversão 
do processo individual em coletivo." 

§ 8o Após a conversão, observar-se-ão as regras do processo coletivo. 

§ 9o A conversão poderá ocorrer mesmo que o autor tenha cumulado pedido de natureza estritamente 
individual, hipótese em que o processamento desse pedido dar-se-á em autos apartados. 

§ 10. O Ministério Público deverá ser ouvido sobre o requerimento previsto no caput, salvo quando 
ele próprio o houver formulado." 

"Art. 1.015 (...) 

XII - conversão da ação individual em ação coletiva;" 
593 Vide: Leia as razões dos sete vetos de Dilma Rousseff ao Novo CPC. Consultor Jurídico. Disponível 

em: < https://www.conjur.com.br/2015-mar-17/leia-razoes-sete-vetos-dilma-rousseff-cpc > Acesso 
em 04. Jun. 2018; 

594 Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: 

I - o Ministério Público;   

II - a Defensoria Pública;    

III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;       

IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista;      

V - a associação que, concomitantemente:     

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;       

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio 
ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, 
étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 

595 Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:     

I - o Ministério Público 

II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal; 

III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade 
jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código; 

https://www.conjur.com.br/2015-mar-17/leia-razoes-sete-vetos-dilma-rousseff-cpc
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 Com relação a coisa julgada, enquanto no sistema norte-americano 

a coisa julgada em ação coletiva produz efeitos erga omnes, independentemente 

do resultado, no Brasil as ações coletivas farão coisa julgada: a) erga omnes, 

exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese 

em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento 

valendo-se de nova prova, em se tratando de direitos difusos (inciso I do parágrafo 

único do art. 81 do CDC); b) ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou 

classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso 

anterior, em se tratando de direitos coletivos (inciso II do parágrafo único do art. 

81); c) erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar 

todas as vítimas e seus sucessores, em se tratando de direitos individuais 

homogêneos (inciso III do parágrafo único do art. 81). 

A disposição da coisa julgada coletiva no Brasil estruturou-se 

inspirando-se na doutrina italiana da década de 1970, que estipulou a expansão da 

eficácia da coisa julgada à esfera de terceiros somente para beneficia-los. Assim a 

coisa julgada coletiva brasileira estipula “um desequilíbrio no processo sob o olhar 

daquele que é demandado no processo coletivo”,596 além de prejudicar a 

efetividade da ação coletiva. 

A legislação brasileira que rege a tutela coletiva a coloca como um 

mecanismo suplementar à tutela individual e não como uma substituta da mesma. 

Para que se produzam os efeitos pretendidos de redução no número de litígios e 

consequente celeridade, economia e eficiência no processo, as ações coletivas 

necessitam substituir as ações individuais, impedindo, desde que respeitado o 

devido processo legal, a propositura de ações individuais tratando sobre as 

mesmas razões de fato e de direito (salvo eventual hipótese de auto-exclusão). 

                                            
IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins 

institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a 
autorização assemblear. 

596 FREITAS, Rodrigo Leme. Coisa julgada nas ações coletivas: aspectos gerais, controvérsias e a 
adequação do modelo à realidade brasileira. Âmbito Jurídico. Disponível em: < http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=15079 > Acesso em 04. Jun. 2018. 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=15079
http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=15079
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Por certo que não se pretende, e nem seria aqui possível, esgotar um 

tema tão complexo, mas tão somente demonstrar que alterações nas ações 

coletivas, aos moldes das class action norte-americanas, seria uma maneira de 

diminuir a quantidade de ações tramitando sobre o mesmo tema, trazendo maior 

economia e eficiência ao processo.  

Assim, as propostas supra elencadas devem ser analisadas na 

tentativa de conter a cultura da litigância, invertendo os incentivos que estão sendo 

dados a litigação e proporcionado o atual panorama de colapso do Judiciário 

brasileiro. Ou seja, ao se analisar as externalidades negativas proporcionadas pelo 

amplo e irrestrito acesso à justiça e o consequente excesso de litigância e abuso 

no acesso, o Judiciário tem a possibilidade de “internalizar a externalidade”, isso é, 

alterar os incentivos dados nas decisões para que “as pessoas considerem os 

efeitos externos de suas ações”.597 

O Poder Judiciário vem sendo utilizado como se fosse uma fonte de 

recurso inesgotável. E não é! É um recurso comum e escasso. Não se pode permitir 

amplo e irrestrito acesso a um recurso comum e escasso. Em nome do amplo 

acesso à justiça pesa sobre a sociedade um Poder Judiciário moroso e ineficiente, 

o qual, além de tudo, ainda serve como obstáculo ao desenvolvimento econômico.  

Desde o estabelecimento da democracia e da Constituição Federal de 

1988, a política judicial brasileira se fundamentou na adoção de uma política de 

oferta. Procurou-se sistematicamente aumentar o acesso à justiça a fim de resolver 

problemas sociais que, frequentemente, não estão relacionados nem podem ser 

solucionados com a simples ampliação do acesso à justiça.  

Essa circunstância transformou o cidadão de usuário de justiça em consumidor de 

justiça.598 É pertinente, pois, uma análise econômica que possibilite a reflexão 

acerca dos exorbitantes gastos em um ambiente de recursos escassos, mas 

também quanto à correta utilização do aparato judicial. Não se trata de cercear o 

                                            
597 MANKIW, N. Gregory. Princípios de Microeconomia. Tradução da 6º ed Norte –Americana por 

Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. São Paulo: Cengage Learning, p. 184. 
Título original: Principles of microeconomics. 

598 LORIZIOA, Marilene; GURRIERIA, Antonia Rosa. Efficiency of Justice and Economic Systems, 
Procedia Economics and Finance, Volume 17, 2014, Pgs 104-112. 
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amplo acesso à justiça garantido constitucionalmente, mas de identificar 

corretamente os fatores que impulsionam as elevadas taxas de litigação brasileira, 

bem como considerar e analisar os incentivos adequados a reduzir as 

externalidades negativas oriundas do uso intensivo e desarrazoado do sistema 

judicial. 

Assim a Análise Econômica nos permite suprir as falhas de miopia da 

política judicial, conduzindo a um horizonte mais amplo de perspectivas e 

incentivos. Estabelecer como operam os atuais incentivos à litigância, determinar 

os resultados, custos e o benefício social que produzem, constitui o propósito da 

Análise econômica da litigância que foi aqui abordada. As medidas propostas são 

poucas dentre as muitas possíveis.  

Conforme o relatório do Banco Mundial, 

Uma vez que parece improvável que o Brasil possa dar-se ao luxo 
de investir mais no seu setor de justiça, as soluções que lhe restam 
são ou enfrentar os problemas subjacentes com soluções duras, ou 
resignar-se a viver com níveis relativamente altos de ineficiência, 
ineficácia ou acesso limitado.599 

Para Lorizioa e Gurrieria, reformas são imprescindíveis a fim de 

resgatar a dignidade da instituição jurídica como provisão pública 

constitucionalmente protegida e, acima de tudo, a serviço de todos os cidadãos, 

definidos como usuários e não como consumidores de um bem que não pode ser 

negociado no mercado.600  

Qualquer reforma deve ser responsável e considerar os custos 

econômicos e sociais advindos do uso irresponsável de um serviço público que é 

escasso, a fim de partir de um sistema caro, ineficiente e que beneficia poucos, 

para um sistema judicial que beneficie toda a sociedade, proporcione maior 

                                            
599 BANCO MUNDIAL. Making justice count: measuring and improving judicial performance in 

Brazil. Disponível em: < 
http://documents.worldbank.org/curated/pt/927921468769735592/Fazendo-com-que-a-justica-
conte-medindo-e-aprimorando-o-desempenho-do-judiciario-do-Brasil > Acesso em 17. Mai. 2018. 

600 LORIZIOA, Marilene; GURRIERIA, Antonia Rosa. Efficiency of Justice and Economic Systems, 
Procedia Economics and Finance, Volume 17, 2014, Pgs 104-112. 

http://documents.worldbank.org/curated/pt/927921468769735592/Fazendo-com-que-a-justica-conte-medindo-e-aprimorando-o-desempenho-do-judiciario-do-Brasil
http://documents.worldbank.org/curated/pt/927921468769735592/Fazendo-com-que-a-justica-conte-medindo-e-aprimorando-o-desempenho-do-judiciario-do-Brasil
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efetividade da tutela jurisdicional e impulsione o progresso econômico e o 

desenvolvimento do país. 

 



 

Capítulo 5  

ANÁLISE ECONÔMICA DAS DECISÕES JUDICIAIS 

5.1 A SEGURANÇA JURÍDICA COMO PILAR DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO 

Max Weber angariou notoriedade, sobretudo, devido a sua análise do 

fenômeno histórico-social da relação entre o protestantismo e o sistema capitalista. 

Contudo os estudos de Weber não se limitaram apenas à dita relação, inúmeros 

foram os trabalhos sobre assuntos econômicos e políticos, muitos, inclusive, 

mediante investigação empírica. 

Foram grandes as contribuições de Weber para a análise das 

relações entre Direito e economia, especificamente entre o Direito, Estado racional 

e o capitalismo moderno. Weber desenvolveu o conceito de Estado racional, cuja 

pedra de toque reside na dominação legal. Ao contrário dos Estados irracionais, 

cuja sociedade está sujeita à dominação carismática ou à dominação tradicional601, 

os membros do Estado racional vivem sob a égide do “direito e preceitos 

racionalmente estabelecidos”.602 

  Foram estes Estados racionais que possibilitaram o 

desenvolvimento do capitalismo moderno, fundado na dominação legal e na 

promoção de segurança e estabilidade, possibilitando a realização de negócios 

com previsibilidade.  

                                            
601 Enquanto a dominação carismática flui da obediência social pela crença no heroísmo dos 

detentores do poder, a dominação tradicional se traduz na obediência pela fé do caráter sagrado 
das tradições. 

602 O “progresso” em direção ao Estado burocrático que julga e administra segundo o direito e 
preceitos racionalmente estabelecidos tem hoje em dia estreitas relações com o desenvolvimento 
capitalista moderno. WEBER, Max. Burocracia e Liderança Política. Traduções de Maurício 
Tragtenberg, Waltensir Dutra, Calógeras A. Pajuaba, M. Irene de Q. F. Szmrecsányi, Tamás J. M. 
K. Szmrecsányi. São Paulo: Editora Nova Cultura, 1997, p. 41. 
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Essa relação positiva entre o Direito e o desenvolvimento capitalista, 

mediante a previsibilidade, é uma formulação weberiana. Para o autor 

A moderna empresa capitalista baseia-se fundamentalmente no 
cálculo e pressupõe um sistema administrativo e legal cujo 
funcionamento pode ser racionalmente calculado, em princípio pelo 
menos, em virtude de suas normas gerais fixas, exatamente como 
o desempenho previsível de uma máquina. A moderna empresa 
capitalista não pode aceitar o que é popularmente denominado 
“justiça de cádi”: julgar, segundo o senso de equidade do juiz, 
determinada causa ou segundo outros meios e princípios 
irracionais de aplicação jurídica que existiram em toda parte no 
passado e ainda existem no Oriente. [...]  

O capitalismo Moderno [...] somente poderia ter se manifestado em 
circunstâncias tais como: 1) na Inglaterra, onde o desenvolvimento 
da jurisprudência estava praticamente nas mãos dos advogados, 
que, a serviço de seus clientes capitalistas, inventaram formas 
apropriadas para a transação de negócios, e de cujo meio eram 
recrutados os juízes, rigorosamente ligados a casos precedentes, 
isto é, a esquemas previsíveis; 2) onde o juiz, como no Estado 
burocrático com suas leis racionais, é mais ou menos um autômato 
cumpridor de parágrafos: os documentos legais, juntamente com 
as custas e emolumentos, são colocados na entrada na esperança 
de que a decisão emerja na saída juntamente com argumentos 
mais ou menos válidos, ou seja, trata-se de uma máquina, cujo 
funcionamento, de modo geral, é calculável ou prognosticado. 603 

A importância da segurança jurídica para a economia sempre foi 

reconhecida pelos economistas, ainda que muitas vezes de maneira implícita. A 

teoria econômica neoclássica não referenciava a segurança jurídica de maneira 

adequada, vez que partia de premissas não condizentes com a realidade, como a 

racionalidade ilimitada e a existência de informação perfeita. No entanto Keynes, 

conforme já narrado no capítulo 2, considerava a existência de restrições cognitivas 

limitadoras da racionalidade, de informação assimétrica e oportunismo, 

reconhecendo que a existência de confiança é crucial para impulsionar o espírito 

empreendedor e que o crescimento econômico tem uma correlação positiva com a 

baixa aversão à incerteza.604 A própria noção do protagonismo do sistema judicial 

                                            
603 WEBER, Max. Burocracia e Liderança Política. Traduções de Maurício Tragtenberg, Waltensir 

Dutra, Calógeras A. Pajuaba, M. Irene de Q. F. Szmrecsányi, Tamás J. M. K. Szmrecsányi. São 
Paulo: Editora Nova Cultura, 1997, p. 41. 

604 POSNER, Richard. La crisis de la democracia capitalista. Madri: Marcial Pons, 2012, p. 215. 
Título original: The Crisis of Capitalist Democracy. 
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na redução dos custos de transação com vistas à eficiência econômica, foi trazida 

por Coase. 

A Análise Econômica do Direito, ao buscar o aprimoramento na 

formulação e aplicação dos instrumentos legais, considera o ordenamento jurídico 

e o sistema judicial, como um sistema de preços implícitos que afetam a economia 

e todo o arranjo social, positiva ou negativamente. Ao buscar a eficiência 

econômica e a maximização da riqueza, a análise econômica se centra nos 

incentivos prestados pela instituição judicial e de que maneira eles impactam a 

economia nacional. Também constitui objeto de análise, a maneira como ditos 

incentivos podem ser alterados a fim de promoverem maior eficiência econômica e 

consequente bem-estar social. Neste contexto o sistema legal deve dar segurança 

acerca das regras que devem servir de base para a realização das transações 

econômicas e a certeza do efetivo cumprimento das mesmas, nomeadamente no 

direito privado. Sua aplicação deve se dar de maneira imparcial e uniforme, 

promovendo a redução dos custos de transação, transmitindo confiança e o mínimo 

de previsibilidade para que as transações econômicas se desenvolvam com maior 

facilidade e sejam válidas e eficazes.  

Para tanto, é primordial a identificação das áreas de insegurança 

jurídica sobre as quais se deve trabalhar.  

O desenvolvimento econômico depende da realização de inúmeras 

transações econômicas, as quais são formalizadas mediante contratos. A atual 

economia globalizada e a realização de incontáveis e complexas transações 

comerciais impendem a existência de regras adequadas a disciplinar referidas 

relações, bem como da garantia de que as regras existentes e os contratos 

celebrados serão obedecidos, ainda que de maneira coercitiva pelo sistema jurídico 

estatal. Portanto o substancial aumento no número de transações econômicas e a 

importância do ambiente em que essas se realizam, exigem que as normas 

jurídicas e contratos devem ter a sua obediência garantida “pela sanção externa e 

institucionalizada”.605  É preciso confiança, previsibilidade, segurança jurídica.  

                                            
605 BOBBIO, N. Teoria do Ordenamento Jurídico. São Paulo: Polis, 1989, p. 27. 
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Não há como o mercado produzir segurança jurídica, mas, para se 

desenvolver, conforme demonstrou Weber, ele prescinde dela. Trata-se de um 

imperativo da eficiência do sistema econômico, crucial no fomento ao investimento, 

estimulando o crescimento e desenvolvimento econômico e melhoria do bem-estar 

social.606  

É indicativo, nesse sentido, a inclusão da segurança jurídica no Mapa 

Estratégico da Indústria 2018-2022, entre os onze desafios que o Brasil precisa 

enfrentar para superar a pior crise da história, a concorrência global e voltar a 

crescer de forma sustentada. Elaborado pela Confederação Nacional das 

Indústrias, o Mapa Estratégico da Indústria constitui uma agenda para o Brasil, 

“para que o país desenvolva novas competências e realize mudanças estruturais, 

considerando as mudanças no ambiente econômico mundial e nacional ocorridas 

nos últimos cinco anos”. A CNI demonstra grande preocupação com a perda de 

competitividade que o Brasil vem sofrendo, principalmente nos últimos anos. No 

ano de 2017 o Brasil chegou a pior posição dos últimos dez anos no ranking de 

competitividade global produzido pelo World Economic Forum. O país ocupou a 81ª 

posição dentre os 137 países analisados. Essa perda da competitividade nacional 

compromete o crescimento econômico e a geração de renda e emprego.607 

A inclusão da segurança jurídica dentre os principais desafios para 

aumentar a produtividade e a competitividade nacional vem ancorada no fato de 

que, segundo a Confederação Nacional das Indústrias: 

É um dos temas que mais crescem na preocupação das empresas. 
A falta de clareza sobre direitos e deveres e as crescentes 
alterações nas legislações e nos marcos regulatórios são 
prejudiciais à competitividade. A falta de confiança de que as 
instituições garantirão o direito vigente gera dúvidas sobre a 
estabilidade das relações jurídicas e incertezas sobre as 
consequências dos atos baseados nas normas jurídicas vigentes, 
isto é, insegurança jurídica. 

                                            
606 MONTORO FILHO, André Franco. Convite ao diálogo. In: Direito e Economia. Instituto Brasileiro 

de Ética Concorrencial – ETCO. São Paulo: Saraiva, 2008; PINHEIRO, Armando Castelar. A Justiça 
e o Custo Brasil. Revista USP. São Paulo: USP, nº 101, p. 141-158, março/abril/maio 2014. 

607 Mapa Estratégico da Indústria 2018 – 2022. Disponível em: < 
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/mapa-estrategico-da-industria/o-que-e/ > acesso em 
09. Jul. 2018. 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/mapa-estrategico-da-industria/o-que-e/
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Normas que apresentam redação imprecisa abrem espaço para 
interpretações divergentes por parte dos aplicadores das leis. 
Normas novas elaboradas em conflito com normas existentes, sem 
definição explícita de revogação, geram dúvidas sobre qual a 
legislação vigente. Esses são exemplos de regramentos de baixa 
qualidade que aumentam a judicialização dos conflitos. 

A grande quantidade de ações, somada à morosidade do Judiciário, 
produz insegurança jurídica. A falta de clareza quanto às 
competências dos poderes da República bem como entre a União 
e os demais entes federativos são fatores adicionais que 
contribuem para esse problema. 

A insegurança jurídica faz com que as empresas incorram em mais 
custos de litigância e as obriga a fazer provisões para se defender 
da falta de clareza das normas. O aumento dos custos e a incerteza 
desincentivam o investimento e, consequentemente, reduzem o 
crescimento econômico.608 

A segurança jurídica, para fins econômicos, traduz a noção de que o 

custo e o risco de uma transação econômica possam ser efetivamente 

calculados.609  

 Daí porque uma análise econômica posiciona a segurança jurídica 

como um imperativo do desenvolvimento econômico. O Direito, ao disciplinar os 

contratos, os direitos de propriedade e as relações econômicas em si; e o Judiciário, 

ao garantir o cumprimento das normas, permitem certo grau de previsibilidade com 

relação aos fatores de risco que envolvem a relação econômica, estabilizando as 

expectativas dos agentes econômicos e possibilitando a predição das 

consequências de suas ações. 

Por conseguinte, com relação ao aspecto econômico, a norma jurídica 

e o Poder Judiciário, ao prestarem estabilidade às regras do jogo, permitem que o 

agente econômico atue com previsibilidade em relação aos riscos e consequências 

que permeiam o negócio, diminuindo os riscos envolvidos presentes na transação 

jurídica, incentivando os empresários a investirem e empregarem capital para 

ampliação e aumento da produtividade, impulsionando o crescimento econômico. 

                                            
608 Mapa Estratégico da Indústria 2018 – 2022. Disponível em: < 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/mapa-estrategico-da-industria/o-que-e/ > acesso em 
09. Jul. 2018. 

609 MONTORO FILHO, André Franco. Convite ao diálogo. In: Direito e Economia. Instituto Brasileiro 
de Ética Concorrencial – ETCO. São Paulo: Saraiva, 2008. 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/mapa-estrategico-da-industria/o-que-e/


 278 

Dessa maneira, quanto maior a segurança jurídica, menores serão os riscos e os 

custos de transação, maior será a competitividade e o nível de investimentos – 

propulsores do desenvolvimento econômico.  

Las decisiones de inversión – mantener las existentes o efectuar 
nuevas -, se ven condicionadas por varios elementos entre los 
cuales aparecen de modo relevante la existencia de marco legal 
adecuado y de un poder judicial capaz de hacer cumplir las 
normas.610 

Há, assim, duas dimensões subjacentes à segurança jurídica, 

fundamentais economicamente: a) no que concerne a elaboração das leis, as quais 

devem ser claras, objetivas e estáveis;611 b) quando da interpretação e aplicação 

das leis pelo Poder Judiciário, a qual requer que as leis sejam aplicadas fiel e 

imparcialmente e de maneira uniforme por todo o Poder Judiciário.  

A produtividade, a competitividade e o consequente avanço 

econômico dependem, significativamente, de uma legislação clara, objetiva e 

estável, mas também dependem de um sistema judicial que atue com 

imparcialidade e respeito ao ordenamento jurídico, gerando previsibilidade e 

confiança, diminuindo os riscos e facilitando as transações econômicas. 

Assim é importante traçar uma diferenciação entre o direito material 

em si, produto normativo do Poder Legislativo e a prestação jurisdicional a cargo 

do Poder Judiciário. Essa distinção, apesar de óbvia, é necessária para trazer a 

noção de que “uma boa lei sem um bom juiz vale pouco”.612 

 Ou seja, a segurança jurídica não decorre apenas da estabilidade, 

clareza e previsibilidade do ordenamento jurídico positivo, mas também do respeito 

                                            
610 La Seguridad Juridica como Condicion para el Desarrollo. Universidad Católica Argentina. A. 

Moreau de Justo 1400. Buenos Aires, 2007. Disponível em: < 
https://foresjusticia.files.wordpress.com/2016/02/conclusiones-del-seminario-seguridad-
juricc81dica-1.pdf > acesso em 18. jul. 2018  

611 A estabilidade das regras é de suma importância para que uma instituição possa permanecer em 
funcionamento por considerável período de tempo. Regras que sofrem alterações a todo o momento 
não podem ser consideradas instituições, pois não garantem a estabilidade necessária para reduzir 
a incerteza e os custos de transação. 

612 SADDI, Jairo. Crédito e Judiciário no Brasil: uma análise de Direito & Economia. São Paulo: 
Quartier Latin, 2007, p. 215. 

https://foresjusticia.files.wordpress.com/2016/02/conclusiones-del-seminario-seguridad-juricc81dica-1.pdf
https://foresjusticia.files.wordpress.com/2016/02/conclusiones-del-seminario-seguridad-juricc81dica-1.pdf
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a esses preceitos gerais, quando da interpretação e aplicação nas decisões 

judiciais.  

Esse já era o conselho dado por Cervantes, em 1605, ao redigir a 

carta que Don Quijote de la Mancha enviou a Sancho Panza, Governador da ínsula 

Barataria: 

No hagas muchas pragmáticas; y si las hicieres, procura que sean 
buenas, y, sobre todo, que se guarden y cumplan; que las 
pragmáticas que no se guardan, lo mismo es que si no lo fuesen; 
antes dan a entender que el príncipe que tuvo discreción y 
autoridad para hacerlas, no tuvo valor para hacer que se 
guardasen; y las leyes que atemorizan y no se ejecutan, vienen a 
ser como la viga, rey de las ranas: que al principio las espantó, y 
con el tiempo la menospreciaron y se subieron sobre ella.613 

 
Especificamente quanto aos requisitos que dizem respeito ao Poder 

Judiciário, a segurança jurídica requer a previsibilidade das decisões judiciais. 

Neste apartado a segurança jurídica se traduz na certeza sobre os direitos e 

obrigações como a garantia da escorreita aplicação da lei, a previsibilidade nos 

julgamentos e a uniformização jurisprudencial – variáveis que constituem o cerne 

do presente capítulo. 

Portanto o cumprimento da lei, a defesa dos direitos de propriedade, 

o respeito aos contratos e uma instituição imparcial que garanta a resolução dos 

conflitos de maneira previsível e uniforme, estão entre os requisitos fundamentais 

para o bom funcionamento de uma economia de mercado. Países que se afastam 

dessas prerrogativas, portadores de menor grau de segurança jurídica, criam um 

fator adicional de risco à atividade econômica, prejudicando a produção e 

investimento e, com isso, crescem mais lentamente. 

                                            
613 CERVANTES, Miguel de. Don Quijote. Vol II. Edição: 1999, 2005 eBooksBrasil.org, p. 51. 

Disponível em: < http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/quijote2.html > acesso em 18. Jul. 2018. 

http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/quijote2.html
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5.2 JUDICIÁRIO, SPREAD BANCÁRIO E CUSTO PAÍS – O PREÇO DA 
INCERTEZA 

O sucesso de determinadas economias em contraposição ao fracasso 

de outras é, em grande medida, explicado pelos corretos incentivos presentes em 

alguns países, em detrimento de incentivos tendentes a repelir investimentos e a 

induzir a fuga de capitais, que outros países promovem por meio de suas 

instituições.614 Logo, o fortalecimento do Poder Judiciário, no que concerne à 

segurança jurídica por ele prestada, é um dos fatores que explica a diferença do 

grau de desenvolvimento entre os países e corrobora o pífio crescimento que o 

Brasil vem apresentando ano após ano. 

O déficit de segurança jurídica brasileiro é uma das variáveis que faz 

com que o volume de investimento e inovação no país seja baixo. A taxa de 

investimentos brasileira, em 2017, ficou em 15,6% do PIB. Esse é o menor patamar 

registrado desde 1996.615 A principal consequência disso é que o país cresce 

pouco. Segundo Castelar, “é quase consensual que a nossa baixa taxa de 

investimento, que oscila na faixa de 15% a 18%, limita significativamente nossa 

capacidade de crescimento”. Para aumentar a taxa de investimento e inovação é 

necessário “elevar os níveis nacionais de poupança, que são reconhecidamente 

baixos”, mas também é fundamental previsibilidade/confiança/segurança 

jurídica.616 

No desenvolvimento de uma atividade econômica os agentes 

econômicos necessitam minimizar os custos de produção e transação bem como 

aferir os possíveis riscos envolvidos. Quanto menor a segurança jurídica, maiores 

são as incertezas e os riscos que envolvem as transações econômicas. “Isso 

porque as bases onde estas se calcam ficam mais instáveis; os seus efeitos, mais 

                                            
614 MONTORO FILHO, André Franco. Convite ao diálogo. In: Direito e Economia. Instituto Brasileiro 

de Ética Concorrencial – ETCO. São Paulo: Saraiva, 2008. 
615 Economia Brasileira. e-Gonomics Disponível em: < http://e-

gonomics.blogspot.com.br/2017/12/economia-brasileira-ibge.html >; G1Economia. Disponível em: 
< https://g1.globo.com/economia/noticia/pib-do-brasil-cresce-10-no-1-trimestre-de-2017.ghtml > 
Acesso em 26. Fev. 2018. 

616 PINHEIRO, Armando Castelar. A Justiça e o Custo Brasil. Revista USP. São Paulo: USP, nº 101, 
p. 141-158, março/abril/maio 2014. 

http://e-gonomics.blogspot.com.br/2017/12/economia-brasileira-ibge.html
http://e-gonomics.blogspot.com.br/2017/12/economia-brasileira-ibge.html
https://g1.globo.com/economia/noticia/pib-do-brasil-cresce-10-no-1-trimestre-de-2017.ghtml
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difíceis de prever; e os seus custos e benefícios, mais complicados de calcular, ”617 

ante a incerteza sobre que direitos serão efetivamente recebidos como 

contrapartida. 

Em contrapartida os agentes econômicos acabam optando por 

caminhos os quais, possuem como denominador comum, o sacrifício da eficiência 

econômica.  Um deles é optar pela não realização de transações que comportem 

alto risco, abrindo mão de alta lucratividade, já que são as operações que 

normalmente possuem maior retorno de investimento.  

A insegurança jurídica reduz, assim, o potencial de utilização de 

ativos, os quais, devido ao risco, permanecem inertes e sem gerar riqueza. É o 

exemplo já citado que ocorreu no Uruguai e também no Brasil, onde a constante 

quebra contratual dos contratos de aluguel gerou imóveis ociosos e, 

consequentemente, alugueis mais caros. Ela induz à preferência por ativos 

líquidos.618 

Outro caminho é a tentativa de abrandar os riscos existentes exigindo 

maiores garantias ou contratos mais longos, por exemplo, aumentando os custos 

de transação e reduzindo o ganho.  

Há, ainda, a possibilidade de realizar a atividade mediante a utilização 

de recursos e tecnologia insuficientes, deixando de se especializar e explorar 

economias de escala, opção que determina um retorno consideravelmente mais 

baixo e reduz a possibilidade de crescimento. 

                                            
617 PINHEIRO, Armando Castelar. Segurança Jurídica, Crescimento e Exportações. IPEA - Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada. Disponível em < repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2700 > 
Acesso em 12. Jul. 2018. 

618 MONTORO FILHO, André Franco. Convite ao diálogo. In: Direito e Economia. Instituto Brasileiro 
de Ética Concorrencial – ETCO. São Paulo: Saraiva, 2008. 
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Por conseguinte, a insegurança jurídica ao elevar o risco e o custo 

dos negócios, aumenta os custos das transações econômicas. Como corolário, ela 

desestimula os agentes econômicos a investir e utilizar o capital disponível.619 

Portanto a insegurança ainda repele investimentos. Afinal, uma 

construtora certamente irá preferir investir em uma país aonde tenha certeza de 

que os contratos não serão quebrados, nem seus bens expropriados. Dessa 

maneira, a insegurança jurídica induz a migração da poupança, a qual é canalizada 

para os países que proporcionem a segurança de que as leis e contratos não são 

equiparados à uma tábula rasa.620  

Castelar explica que as transações mais impactadas pela insegurança 

são aquelas que contemplam contrapartidas diferidas no tempo – como é o caso 

dos investimentos e das operações de crédito; assim como as transações que 

envolvem bens não rivais,621 e com baixo custo marginal de produção – como os 

intensivos em tecnologia; além das transações que detém alto grau de 

complexidade dado o número de participantes ou o elevado risco presente.622 

Dentre os investimentos, aqueles realizados em ativos específicos 

são os que sofrem os maiores impactos proporcionados pela insegurança jurídica. 

Um investimento em ativo específico é aquele direcionado para uma atividade 

específica, sendo que o seu aproveitamento em atividade diversa é inviável ou 

acarreta impactante perda de valor. É o exemplo trazido por Pinheiro de um trem 

de alta velocidade, o qual será de pouca utilidade se utilizado em outra via férrea 

que não tenha recebido o tratamento adequado para acomodá-lo. Nos casos em 

que o ativo tenha sido desenvolvido especificamente para amoldar-se a uma dada 

                                            
619 PINHEIRO, Armando Castelar. Segurança Jurídica, Crescimento e Exportações. IPEA - Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada. Disponível em < repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2700 > 
Acesso em 12. Jul. 2018. 

620 MONTORO FILHO, André Franco. Convite ao diálogo. In: Direito e Economia. Instituto Brasileiro 
de Ética Concorrencial – ETCO. São Paulo: Saraiva, 2008. 

621 Quando a utilização do bem por dada pessoa implica na redução da possibilidade de utilização 
pelos demais. 

622 PINHEIRO, Armando Castelar. A Justiça e o Custo Brasil. Revista USP. São Paulo: USP, nº 101, 
p. 141-158, março/abril/maio 2014. 
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atividade econômica, o prejuízo com o aproveitamento do ativo em outro setor 

tende a ser grande.623 

O mesmo arrefecimento acomete os investimentos que exigem alto 

grau de especialização, o qual comporta grande capital tendente a especialização 

e não poderá ser utilizado em outro tipo de atividade. Como a grande maioria dos 

investimentos em progresso tecnológico dependem de alto grau de especialização, 

esse se vê estagnado diante da grande incerteza jurídica que permeia esse tipo de 

investimento.624 Ademais, uma vez que a especialização é a base do aumento da 

produtividade que promove o crescimento, ambos restam prejudicados. 625 

Para compensar a insegurança e os consectários custos de transação 

e risco mais altos, a parte que investir nestes tipos de ativos exigirá um retorno mais 

alto, hábil a compensar o risco adicional, implicando que os serviços ou produtos 

serão ofertados com preços elevados, o que gera distorção no sistema de preços, 

comprometendo a competitividade desses setores que, por conseguinte, deixarão 

de se expandir. 

Pinheiro explica que esse comprometimento da competitividade, o 

qual surge quando uma empresa tem sua sede em um país comprometido com a 

segurança jurídica compete com uma empresa sediada em um país que possui 

considerável déficit de segurança jurídica, é um dos fatores que explica a baixa 

participação do Brasil nas exportações mundiais, vez que para exportar é exigido 

da empresa vários investimentos em ativos específicos e especialização. Nesse 

ponto a empresa sediada em um país dotado de segurança jurídica irá operar com 

                                            
623 PINHEIRO, Armando Castelar. Segurança Jurídica, Crescimento e Exportações. IPEA - Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada. Disponível em < repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2700 > 
Acesso em 12. Jul. 2018. 
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Acesso em 12. Jul. 2018. 
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menores custos de transação, maior especialização e contando com investimentos 

em ativos específicos voltados para a exportação. 626 

No entanto essas consequências negativas não recaem apenas sobre 

referidos setores, elas se alastram e prejudicam o desempenho de toda a economia 

nacional. É o caso das operações de crédito e dos investimentos em infraestrutura.  

A retração do mercado de crédito e do investimento em infraestrutura 

compromete todo os demais investimentos e ampliações e, por decorrência, o 

crescimento econômico do país.  Isto quer dizer que a insegurança transmitida pelo 

Poder Judiciário influencia diretamente o acesso das empresas ao mercado de 

crédito bem como no custo deste crédito, determinando, por conseguinte, a 

estrutura financeira das empresas. 627 

O estudo conduzido pelos economistas Arida, Bacha e Rezende, 

denominado Credit, Interest, and Jurisdictional Uncertainty: Conjectures on the 

Case of Brazil, introduziu o conceito de “incerteza jurisdicional” a qual, segundo os 

autores, é a razão pela qual inexiste um amplo mercado interno de crédito de longo 

prazo, além de explicar as elevadas taxas de juro reais praticadas nas operações 

de crédito. Essa incerteza jurisdicional é gerada pela instabilidade e insegurança 

que permeia os contratos firmados no Brasil, oriundas, dentre outros fatores, da 

anulação judicial de contratos bem como das interpretações desfavoráveis que 

alteram cláusulas e obrigações contratuais. 628  

Essa incerteza jurisdicional impede que empresas e indivíduos 

disponibilizem suas poupanças para investimentos de longo prazo, obstaculizando 

a existência de um mercado de crédito doméstico de longo prazo. As empresas são 

                                            
626 PINHEIRO, Armando Castelar. Segurança Jurídica, Crescimento e Exportações. IPEA - Instituto 
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628 ARIDA, Persio; BACHA, Edmar Lisboa; RESENDE, André Lara. Credit, Interest, and 
Jurisdictional Uncertainty: Conjectures on the Case of Brazil. Disponível em: < 
iepecdg.com.br/wp-content/uploads/2016/03/TPD2IEPE.pdf > acesso em 12. Jul. 2018. 
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compelidas a obter crédito de longo prazo no mercado externo, os quais são 

pactuados em dólar. 629 

Dentre as consequências danosas dessa incerteza jurisdicional estão: 

a) a reduzida oferta de crédito de longo prazo no mercado de crédito doméstico; b) 

a redução do volume total da poupança dada a preferência pela liquidez, o que 

reduz o volume de crédito no país; c) a fuga de capitais; d) a ausência de crédito 

para pequenas e médias empresas que não possuem acesso ao mercado externo 

e e) a dolarização do passivo das grandes empresas que obtém crédito externo. 630 

Ademais, para compensar o alto risco proporcionado pela 

insegurança jurídica, as instituições financeiras exigem um retorno mais alto além 

de uma série de garantias contratuais que encarecem sobremaneira a operação de 

crédito, elevando os spreads bancários. Nesta toada, o crédito encarece, impondo 

um pesado ônus sobre todos os cidadãos e empresários que dependem de 

crédito.631 

O spread bancário se constitui no indicador que melhor reflete a 

insegurança jurídica proporcionada pelo Poder Judiciário ao mercado de crédito. 

Prova disso são as operações de crédito na modalidade de cheque especial, as 

quais contemplam taxas de juros extremamente elevadas. Média de 8,5% ao mês 

e 262,50% ao ano para pessoas físicas e 8,28%632 ao mês e 230,04% ao mês para 

pessoas jurídicas.633 Isto se deve, em grande medida, à falta de proteção jurídica 
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que lhe é impingida, vez que o contrato de cheque especial não é considerado título 

executivo pelo Poder Judiciário634 e com razoável frequência sofre a interpretação 

de que as taxas de juros não foram expressamente pactuadas, o que enseja sua 

redução a patamares incompatíveis com a transação efetuada. Dadas as 

circunstâncias, há a necessidade de elevar o componente “risco” na composição 

das taxas de juros de ditas operações. 

As taxas de juros em patamares elevados encarecem o capital e 

inserem-se como uma das principais barreiras aos investimentos no Brasil. A 

insegurança jurídica, ao reduzir o potencial de utilização de ativos, também propicia 

escassez de crédito. Dessa conjuntura o financiamento produtivo no Brasil é caro 

e escasso, restringindo a capacidade de crescimento econômico.  Essa 

problemática do financiamento doméstico emerge como uma das prioridades 

arguidas pela Confederação Nacional das Indústrias a ser enfrentada em todas as 

suas dimensões.635  

Infere-se, assim, que há uma conexão inquebrantável entre 

segurança jurídica e desenvolvimento econômico, sendo que o principal canal em 

que a segurança jurídica afeta a economia é aumentando os riscos e os custos de 

transação. A insegurança introduz um risco e um custo adicional às transações 

econômicas. Quanto maiores os custos de transação, maiores serão os custos 

envolvidos para se obter o mesmo resultado, distorcendo, por consequência, o 

sistema de preços. A volatilidade é custosa e, ao aumentar os custos de transação 

e distorcer o sistema de preços, ela atua como meio de retração da produção, dos 

investimentos, do mercado de crédito e, por consectário, do crescimento 

econômico.  

la inseguridad respecto a las respuestas judiciales encarece y limita 
los créditos comerciales y financieros; inhibe la contratación, 
desanima la innovación y las inversiones y en última instancia 
reduce la producción. Otra consecuencia de estos mayores costes 
es que las empresas reaccionan tanto imponiendo primas de riesgo 
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suplementarias a los países o negocios que las padecen como 
invirtiendo en autoprotección — las compañías de cobros y las 
listas de morosos son sólo un par de ejemplos— lo que las conduce 
a elevar los precios exigidos.636 

A instabilidade e a incerteza elevam o custo de capital, reduzem a 

oferta de crédito, diminuem os investimentos em infraestrutura – fatores que 

compõem o Custo Brasil. Por conseguinte, ao aumentar o Custo Brasil, a 

insegurança jurídica cria empecilhos a realização de negócios no país e atravanca 

o desenvolvimento nacional.637 

Por outro lado, a segurança jurídica atua reduzindo o risco que cerca 

as transações econômicas, atenuando a incerteza. Ela se traduz não apenas na 

elaboração de regras claras, objetivas e estáveis, mas também na sua 

interpretação e aplicação pelo Poder Judiciário de maneira previsível, estável e 

uniforme.  Assim, a segurança jurídica é um imperativo econômico que impende 

“regras do jogo” claras, objetivas e estáveis, bem como a estrita obediência à essas 

“regras do jogo”, pelo Poder Judiciário.  

A segurança jurídica, ao reduzir o risco, a incerteza e, por 

conseguinte, os custos de transação, estimula os investimentos e possibilita a 

ampliação dos investimentos de longo prazo e especializados, que são os mais 

produtivos. Dessa maneira permite o incremento da tecnologia e também da 

produtividade, promovendo crescimento econômico. Ademais, ao reduzir os custos 

de transação, a segurança jurídica amplia a competitividade das empresas 

nacionais, e, ao possibilitar a competitividade e a especialização em ativos 

específicos, ela viabiliza o aumento das exportações. 638  
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Pinheiro defende que  

[...] se o Brasil gozasse de maior grau de segurança jurídica a 
economia cresceria mais rapidamente, pois as taxas de 
investimento e de crescimento da produtividade aumentariam. Mais 
crescimento geraria mais emprego, melhoraria as condições 
sociais e favoreceria a estabilidade política, o que, por sua vez, 
contribuiria para promover a segurança jurídica, criando um círculo 
virtuoso.639 

A redução do risco e da incerteza permite ainda a ampliação do 

mercado de crédito bem como a redução das taxas de juros, diminuindo o custo do 

capital e ampliando o acesso ao crédito – variáveis fundamentais para o aumento 

dos investimentos e da produtividade – pilares estruturantes da expansão 

econômica nacional.  

El funcionamiento del sistema judicial influye en el desarrollo de los 

mercados financieros lo que, a su vez, facilitará el aumento de la inversión y del 

volumen de actividad. La seguridad jurídica, garantizada por un marco legal estable 

y la consiguiente eficacia del sistema judicial, sirve de incentivo a los empresarios 

para desplegar su capacidad innovadora para mejorar la productividad y potenciar 

el crecimiento económico.640 

As investigações levadas a cabo por Laeven e Majnoni acerca do 

impacto do Poder Judiciário sobre os spreads bancários são conclusivas. Através 

de uma abordagem que contemplou a análise dos spreads bancários em 106 

países em um nível agregado, e para 32 países em bancos individuais, os autores 

testaram o efeito da proteção judicial dos direitos de propriedade sobre o custo do 

crédito bancário. A conclusão foi a de que, controlado o ambiente macroeconômico 

do país, a eficiência judicial, traduzida na proteção aos direitos de propriedade na 
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eficiente implementação dos contratos, além da inflação, parece ser o “principal” 

impulsionador da taxa de juros.641 

Para os investigadores, o tamanho desse impacto é notável, 

indicando que, em um país médio de rendimento médio, a melhoria da proteção 

dos direitos de propriedade ao nível médio, alcançaria uma redução do spread nos 

empréstimos de cerca de 2,0 a 2,5 pontos percentuais.642 

O Brasil não proporciona segurança jurídica ao ambiente econômico, 

é o que demonstram os principais rankings e indicadores acerca da qualidade do 

ambiente negocial, de investimentos no país e da competitividade global. É o caso 

do Custo País, que mede o custo adicional de realizar negócios em dado país; do 

Relatório Doing Business, realizado pelo Banco Mundial, que classifica as 

economias pelo grau de facilidade de se fazer negócios; e do índice de 

competitividade global produzido pelo World Economic Forum. 

Dentre os fatores que, combinados, produzem esse panorama estão 

o frequente desrespeito e relativização dos direitos de propriedade e dos contratos 

nas decisões judiciais; a politização do Poder Judiciário que denota a 

imparcialidade na tomada de decisão; e a ausência de uniformização 

jurisprudencial. O Brasil se afasta sobremaneira dessas prerrogativas, 

proporcionado reduzido grau de segurança jurídica - o que cria um fator adicional 

de risco à atividade econômica e dita uma marcha mais lenta ao nosso 

desenvolvimento econômico e social. 
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5.3 A PROTEÇÃO JURÍDICA A DIREITOS DE PROPRIEDADE E CONTRATOS 

As instituições detêm grande influência sobre a capacidade dos 

países se desenvolverem.643 São elas que definem as regras do jogo em uma 

sociedade.644 São as instituições que condicionam o funcionamento da economia, 

uma vez que representam a estrutura de incentivos dadas aos agentes econômicos 

em sua tomada de decisão.  

O ambiente institucional legal é o responsável por determinar as 

regras, estruturando, dessa maneira, os incentivos a que estarão submetidos os 

agentes econômicos para estruturarem seus investimentos, produção e transações 

econômicas. Notadamente, sobre as instituições do direito de propriedade e dos 

contratos, é que se erige o desenvolvimento econômico.  

Para Knack e Keefer645, a segurança dos direitos de propriedade afeta 

não apenas a magnitude do investimento, mas também a eficiência com que os 

insumos são alocados. Os autores demonstraram no estudo realizado, que as 

instituições que protegem os direitos de propriedade são cruciais para o nível de 

investimentos e crescimento econômico. 

Mediante o direito de propriedade estabelecem-se os direitos e 

privilégios para a utilização do bem, o qual é feito mediante os contratos. São 

através dos contratos que os direitos de propriedade são estabelecidos, 

modificados e transferidos. Direito de propriedade e contratos são, assim, 
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“instituições jurídicas capazes de conferir a normalidade, uniformidade e 

regularidade requerida pelos agentes que atuam no mercado”.646 

Mankiw explica a importância do direito de propriedade mediante à 

ameaça de extinção que acomete os animais que são um recurso comum. O 

economista narra que a América do Norte possuía mais de 60 milhões de búfalos 

quando da chegada dos europeus ao continente. A popularidade da caça já havia 

reduzido a espécie, pelos idos de 1900, a meros 400 animais. Essa realidade ainda 

é frequente em vários países africanos com relação à caça dos elefantes para a 

extração do marfim.647 

Ocorre que nem todos os animais portadores de valor comercial estão 

ameaçados de extinção, como é o caso dos rebanhos bovinos. Em que pese o 

altíssimo valor comercial e alta demanda pela carne e couro dos bovinos, a espécie 

não está em extinção porque, ao contrário dos búfalos e dos elefantes que são 

recursos comuns, os bovinos são propriedade privada. 648 

Aliás, é exatamente devido à enorme demanda aonde reside a 

garantia da existência dos bovinos. 

Os elefantes, por serem um recurso comum, circulam livremente, 

despertando fortes incentivos, aos caçadores, para matar o maior número de 

elefantes que conseguirem, sem preocuparem-se com a preservação da espécie. 

Já os bovinos, na qualidade de propriedade privada, vivem em propriedades 

cercadas, cujos proprietários são incentivados a manterem alta a população de 

animais em sua propriedade. Isto porque colhem o benefício desse esforço. 
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Os países africanos adotaram duas maneiras distintas de lidar com a 

problemática. Alguns países, como Quênia, Tanzânia e Uganda, instituíram leis 

proibitivas da caça e da venda de marfim. Contudo a fiscalização e cumprimento 

de ditas leis são difíceis de serem implementadas com eficiência, não apresentando 

efetividade na preservação dos animais. Já outros países, como Bostuana, Malawi, 

Namíbia e Zimbábue, transformaram os elefantes em bens privados, autorizando a 

caça dentro das propriedades privadas, o que gerou forte incentivo aos 

proprietários para manter alta a população de elefantes em suas propriedades. 

Como corolário, o número de elefantes passou a crescer.  

Conclui o economista que a institucionalização da propriedade 

privada e “a motivação dos lucros agindo em seu favor, o elefante africano talvez 

venha a estar algum dia tão livre da extinção quanto a vaca”.649 

Na obra “O mistério do capital: por que o capitalismo dá certo nos 

países desenvolvidos e fracassa no resto do mundo”,650 Hernando de Soto, reforça 

a o caráter fundamental dos direitos e propriedade.  Mediante uma série de 

investigações empíricas, o autor identificou o fator preponderante que impede o 

terceiro mundo de atingir maior grau de desenvolvimento. O economista é enfático 

na defesa da legalização e da boa definição dos direitos de propriedade como pré-

requisito ao desenvolvimento econômico nos países do Terceiro Mundo. 

Para o autor a propriedade é muito mais que a simples posse, e 

somente a boa definição destes direitos constituem a base para o surgimento do 

mercado. Isto porque, um título de propriedade é muito mais certo e minucioso 

sobre as dimensões e a situação da propriedade do que a propriedade em si. Os 

títulos de propriedade contemplam aspectos imprescindíveis a negociação de um 

ativo no mercado, como por exemplo as condições que dita propriedade pode ser 
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usada ou alugada; sob que condições pode ser negociada, hipotecada e vendida a 

termo; a possibilidade de ser dada em garantia, etc.  

O mercado exige o conhecimento inequívoco de todas estas 

características e condições constantes do título de propriedade para que a mesma 

possa ser negociada, alienada, securitizada ou utilizada como garantia em 

operações de crédito. A ausência de um título de propriedade transforma o ativo 

em capital morto, de insignificante valor comercial, já que fica restrito ao mercado 

informal. Isto resulta na utilização extremamente ineficiente de um ativo, cuja 

ausência de um título de propriedade lhe retira a possibilidade de se utilizar todo o 

potencial contido nesse capital.651 

É o que ocorre, segundo o autor, nas favelas e loteamentos 

clandestinos, onde a ausência de legalização e definição dos direitos de 

propriedade, os impedem de ter uma exploração econômica eficiente, restando 

limitado a negociações de posse, de reduzido valor econômico. O economista é 

categórico ao afirmar que os direitos de propriedade são o ingrediente-chave para 

o funcionamento do mercado de maneira eficiente.652 

Para prosperar economicamente os indivíduos necessitam de capital. 

De Soto explica que o capital, que quer dizer cabeça em latim, é fruto da mente 

humana, que estabelece uma ligação entre um papel, um bem real e o potencial 

econômico que daí sobrevém. Assim a criação de capital e a prosperidade 

econômica passa pela propriedade privada. Mais que um pedaço de papel, um 

título de propriedade contempla os requisitos necessários para o funcionamento e 

manutenção de uma economia de mercado. 653 

O título de propriedade é a maneira mais eficiente de se transacionar 

no mercado, pois o produto da compra e venda encontra-se de maneira certa, clara 

                                            
651 DE SOTO, Hernando. O mistério do capital: por que o capitalismo dá certo nos países 

desenvolvidos e fracassa no resto do mundo. São Paulo: Record, 2001. 
652 DE SOTO, Hernando. O mistério do capital: por que o capitalismo dá certo nos países 

desenvolvidos e fracassa no resto do mundo. São Paulo: Record, 2001. 
653 DE SOTO, Hernando. O mistério do capital: por que o capitalismo dá certo nos países 

desenvolvidos e fracassa no resto do mundo. São Paulo: Record, 2001. 



 294 

e de fácil utilização e transferência. Logo, para levantar capital a fim de abrir um 

negócio não é necessário vender a casa para aplicar o capital no investimento, e 

sim obter um financiamento mediante a hipoteca da casa. O capital é um valor, é 

uma mercadoria que abre as portas para a aquisição de novas mercadorias e ele é 

transportável mediante títulos de propriedade. Logo, sem título de propriedade não 

há capital.654 

 O mesmo não ocorre quando transacionamos algo físico, onde a 

especificação não é completa nem certa, nem o transporte e a transferência são 

tão simples – o que dificulta a transação. Por isso que os custos de transação que 

não contemplam títulos de propriedade são muito superiores.655 

A propriedade, ao permitir a conversão do ativo em capital líquido, ao 

possibilitar que seja dada em garantia de transações comerciais e financeiras, 

proporciona o meio necessário ao funcionamento do sistema de crédito e 

investimento, permitindo a expansão da economia. 656 

O grande mistério do capital seria, portanto, que ele não é criado pelo 

dinheiro e sim mediante títulos de propriedade utilizados como garantia de 

operações comerciais e de crédito, transformando-se em investimentos hábeis a 

produzir e gerar riqueza e emprego. 657  

O autor atribui a titulação da propriedade e a boa definição dos seus 

direitos, a razão porque os mercados dos países desenvolvidos são mais eficientes 

e o crescimento econômico maior. Esse seria o mistério do capital, que permitiu 

aos países do “Primeiro Mundo” a prosperidade econômica. Foi a boa definição dos 

direitos de propriedade, a qual permitiu a exploração de todo o seu potencial 
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econômico, gerando capital, que viabilizou investimentos e transações comerciais 

e financeiras. 658 

Em que pese os países do Terceiro Mundo tenham acumulado ativos 

suficientes para um capitalismo bem-sucedido, a ausência da declaração e boa 

definição da propriedade impede a exploração econômica eficiente destes ativos, 

impedindo o maior crescimento de ditas economias. Ou seja, a ausência de 

titulação e definição da propriedade, impede a conversão desses ativos em capital 

líquido, constituindo o grande obstáculo para o desenvolvimento econômico.659  

Acemoglu e Robinson, na obra “Por Que As Nações Fracassam”, 

afirmam que só há a possibilidade de os países pobres escaparem da pobreza 

quando dispuserem de economias de mercado onde os direitos de propriedade 

sejam reconhecidos e protegidos. A inexistência de propriedade privada 

obstaculiza o investimento e qualquer esforço para aumentar ou mesmo manter a 

produtividade. 660 

Infere-se, por conseguinte, o significativo valor econômico dos direitos 

de propriedade bem como a necessidade de serem declarados, definidos e 

respeitados de forma socialmente reconhecida. A estrutura dos direitos de 

propriedade, em uma perspectiva econômica, influencia diretamente sobre a 

utilização dos ativos no mercado de crédito e em operações comerciais. O título de 

propriedade garante não só a posse de um ativo, mas sua utilização em transações 

de crédito que geram capital e permite investimentos, produção e prosperidade 

econômica. 

A importância econômica dos direitos de propriedade e a necessidade 

de sua boa definição e proteção é um imperativo antigo. Desde os escritos de Adam 
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Smith os economistas já enalteciam a importância da proteção dos direitos de 

propriedade e do cumprimento dos contratos para o desenvolvimento econômico. 

O marco jurídico de proteção aos direitos de propriedade veio com a 

Declaração de Direitos assinada por Guilherme de Orange, que mais tarde foi 

aprovada pelo Parlamento e tornou-se a Bill of Rights, em 1689. Essa declaração 

de direitos pôs fim ao absolutismo e criou um Poder Judiciário independente na 

Inglaterra. O rei também restou impedido de confiscar terras sem anterior 

julgamento e condenação, protegendo, assim, os direitos de propriedade.  A 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, incluiu a propriedade 

dentre os seus 17 artigos, como um direito inviolável e sagrado. Foi a codificação 

e proteção destes institutos jurídicos que permitiu o desenvolvimento econômico, 

a revolução industrial e a ascensão do capitalismo.     

O conceito jurídico atual de propriedade está insculpido no art. 1228 

do Código Civil e a caracteriza como um direito real que possibilita ao proprietário 

a faculdade de usar, fruir e dispor do bem e também reavê-lo de quem 

injustamente o possua ou detenha. 

Quanto maior proteção e solidez se garante à propriedade, maior é 

o incentivo dado ao investimento e a produção de riqueza em toda a sociedade. 

De maneira que a relativização dos direitos de propriedade caracteriza uma atrofia 

no desenvolvimento econômico e social de uma nação, desestimulando os 

investimentos e reduzindo a produtividade e o potencial de crescimento da 

economia. 

Quando os magistrados não garantem o cumprimento dos pactos e 

a proteção da propriedade, produzem-se consequências muito negativas do ponto 

de vista econômico e também social. Essa ausência de proteção jurídica gera uma 

menor disposição de iniciar transações econômicas, o que conduz a uma perda 

de competitividade e obstaculiza gravemente o desenvolvimento econômico a 

largo prazo.661  
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Produtores rurais que se sintam sob ameaça de invasão de suas 

terras por movimentos de “sem-terra” certamente irão reduzir os investimentos na 

sua propriedade, ante o temor de perder o investimento feito no caso de uma 

invasão; agricultores não cultivarão alimentos se acharem que suas colheitas serão 

roubadas; os restaurantes só funcionarão com a certeza de que os clientes pagarão 

a conta. 662 Da mesma maneira, os empresários investem menos se seus direitos 

de propriedade não estiverem suficientemente seguros. Isso conduz a uma 

produtividade menor porque é mais difícil transferir a propriedade para usos mais 

produtivos. Como consequência o crescimento é mais lento. Na Índia os 

regulamentos restritivos ao mercado imobiliário custam 1,3% do crescimento 

econômico anual.663 

A incerteza no que concerne a definição e proteção dos direitos de 

propriedade obstaculiza a sua negociação e utilização no mercado de crédito para 

obtenção de capital, prejudicando toda a economia nacional. 

Dessa maneira, o Estado, via suas instituições, precisa garantir o 

direito de propriedade, de maneira que os indivíduos tenham condições de 

estabelecer as expectativas com relação a utilização de um bem particular.  

Ao terem a confiança de que seus direitos de propriedade serão 

garantidos na justiça, os agentes econômicos se sentem estimulados a investirem 

mais, tanto em capital físico quanto humano.664 

A avaliação apresentada no Global Competitiveness Report de 2017-

2018, produzido pelo World Economic Forum, posicionou o Brasil na 69ª posição, 

dentre os 137 países analisados,665 no que concerne a proteção aos direitos de 
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propriedade. A inclusão dos direitos de propriedade dentre as variáveis que 

determinam o Índice de Competitividade Global, com base no conjunto instituições, 

políticas e fatores que determinam o nível de produtividade do país, demonstra, de 

maneira inequívoca, o protagonismo dos direitos de propriedade como um dos 

pilares do desenvolvimento econômico. 

Assim, direitos de propriedade bem delimitados e respeitados 

contribuem para definir a estrutura dos custos e recompensas e estabelecer as 

expectativas de que os indivíduos podem manter com relação a utilização de um 

recurso particular. Condições necessárias para o perfeito funcionamento do 

comércio, do mercado de crédito, aumento da produtividade e do crescimento. 

Além de direitos de propriedade definidos e seguros, é essencial, 

ainda, a certeza com relação ao cumprimento dos contratos, vez que é através dos 

contratos que as realocações dos direitos de propriedade são efetuadas. São eles 

que definem os termos da troca, as condições de uso e a divisão dos resultados. 

São mediante os contratos que os direitos de propriedade são dados em garantia 

às operações de crédito. 

É mediante os contratos que os indivíduos decidem, de mútuo acordo, 

levar a cabo um intercâmbio voluntário de bens e serviços, constituindo, por 

conseguinte, o núcleo fundamental das transações de mercado.666 É através dos 

contratos que as salvaguardas e provisões para eventos futuros, que possam afetar 

o comprometimento das partes com os termos inicialmente previstos, são 

acordados. Sendo, portanto, “um elemento fundamental, que oferece amparo à 

troca e às relações econômicas de um modo geral”. 667 
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Segundo Azevedo, os contratos ocupam posição central no 

pensamento econômico. “Sua aplicação é variada, abrangendo praticamente todas 

as áreas da Economia, sendo o reconhecimento de sua importância uma quase 

unanimidade no pensamento econômico”.668 

Azevedo explica que a importância econômica dos contratos foi 

reconhecida tardiamente. Isto porque “os custos de transação eram 

negligenciáveis”. A economia acreditava que lidava com pessoas racionais, que as 

informações eram perfeitas e que o Poder Judiciário era utilizado para garantir o 

cumprimento dos pactos de maneira integral e desprovida de custos. 

Nesse mundo analítico, não havia custos de se comprar ou vender, 
de se fazer um contrato entre empresas ou mesmo de se contratar 
os empregados de uma firma. Em outras palavras, embora o 
conhecimento vigente pudesse explicar alguns importantes 
fenômenos econômicos, supunha-se implicitamente que custos de 
transação eram negligenciáveis. 

 A percepção dos custos que envolvem as contratações e a maneira 

como eles refletem incisivamente sobre o desempenho econômico da empresa; a 

simultânea clareza a respeito das limitações cognitivas e assimetria informativa a 

que estão expostos os agentes; além da noção de que o enforcement promovido 

pelo Poder Judiciário não é instantâneo, nem integral, muito menos sem custo; 

alçaram a noção de custos de transação a um patamar fundamental e 

condicionante do crescimento econômico. A noção de custos de transação foi 

determinante para o posicionamento central que os contratos assumiram na esfera 

econômica. Constatou-se que “o desenho dos contratos era um dos principais 

fundamentos do custo das interações humanas e, portanto, das possibilidades de 

desenvolvimento econômico e do desempenho das empresas. Os contratos 

conquistaram, então, um espaço de destaque na Economia”.669 
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Os contratos constituem, assim, o instituto pelo qual se transfere 

direitos, estabelece deveres, limita as possibilidades de ação das partes, negocia-

se a alocação dos riscos, reduzindo, assim, os custos de transação. 

Ao Estado compete a imposição da lei e da ordem, da propriedade 

privada e dos contratos, apresentando, portanto, um vínculo inexorável com as 

instituições econômicas.670 O Poder Judiciário, na qualidade de uma das 

instituições estatais, compete protege-los e garanti-los. 

A eficiência dos contratos está diretamente vinculada à existência de 

mecanismos institucionais legais, que garantam o seu cumprimento. Ditos 

mecanismos, ao garantirem o cumprimento dos contratos, tornam as trocas menos 

arriscadas, diminuem o risco e, portanto, os custos de transação, estimulando a 

realização de transações econômicas. 

Conforme já aludido, é exatamente na redução dos custos de 

transação que a segurança jurídica, traduzida na certeza de proteção dos direitos 

de propriedade e do cumprimento contratual, impacta decisivamente. Esse impacto 

se dá em diversas etapas da relação contratual, ex-ante e ex-post.671  

A etapa ex-ante refere-se a redação contratual, aonde as partes 

necessitam especificar no contrato todos os possíveis fatores de risco que podem 

incidir,  bem como ajustar as consequências para cada uma das partes. Todavia os 

contratos não são passíveis de prever todas as possíveis contingências, ainda mais 

se forem de longo prazo. Além de ser extremamente penoso a inclusão no contrato 

das regras que irão prevalecer para cada uma delas. Logo é comum que os 

contratos sejam incompletos, mesmo implicando em maiores riscos. A existência 
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de regras claras, objetivas e previsíveis reduziria esse risco, pois serviria para 

completar as lacunas contratuais, guiando o agir quando das contingências.672 

Já na etapa ex-post, objeto de interesse para o presente estudo, que 

é a etapa em que o contrato já foi formalizado, uma jurisprudência estável e 

previsível, corrobora na intermediação no caso de alguma eventualidade, 

possibilitando a resolução do conflito sem recorrer ao Poder Judiciário. Isto se deve 

porque as partes possuem um certo de grau de certeza quanto ao posicionamento 

judicial acerca da questão, optando pela resolução do conflito sem incorrer nos 

gastos desnecessários do socorro judicial.673  

Mas não é só. Acaso seja imprescindível recorrer-se ao Poder Judicial 

para a execução do contrato no caso de inadimplência, a certeza de uma decisão 

garantidora dos direitos de propriedade e do pacta sunt servanda, não sendo o caso 

de falhas de mercado, garante a higidez da avença e reduz o risco de 

inadimplência. Acaso referida decisão se dê em um prazo razoável, esse risco 

diminui demasiadamente, assim com os custos de transação.  

Assim, a segurança jurídica permite que as partes reduzam os custos 

de transação envolvidos, tanto na negociação e elaboração de contratos, como no 

caso de alguma eventualidade no decorrer da relação contratual ou da necessidade 

de execução judicial.674 O que serve de estimulo a realização de transações 

econômicas. 

Já a incerteza no que concerne ao cumprimento contratual forçado, 

via judiciário, torna as transações mais arriscadas e custosas vez que não há a 
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menor previsibilidade de quais regras irão prevalecer na decisão judicial nem de 

que o capital será recuperado. 

Portanto, o bom funcionamento do Poder Judiciário é crucial para a 

obtenção de resultados econômicos positivos uma vez que cabe ao Judiciário 

assegurar dois requisitos essenciais em uma economia de mercado: a segurança 

no que tange os direitos de propriedade e o adequado cumprimento dos contratos.  

Consoante explica Pinheiro, o desrespeito aos contratos e aos direitos 

de propriedade reduzem a atividade econômica, desestimulam a realização de 

contratos, principalmente os de longo prazo, servindo de empecilho a exploração 

de economias de escala.675 

A ausência de proteção de ditos institutos também desestimula a 

realização de investimentos e distorce o sistema de preços, na medida em que 

embute fatores adicionais de risco e, portanto, aumenta o custo da atividade 

econômica, reduzindo a competividade.676 

Acemoglu e Robinson relatam que também o processo de inovação 

somente se viabiliza mediante instituições que estimulem a propriedade privada e 

assegurem contratos, aliada a criação de condições igualitárias para todos.677 

Não deveria, portanto, ser surpresa para ninguém o fato de ter sido 
a sociedade norte-americana, e não o México ou o Peru, que gerou 
Thomas Edison, e que é a Coreia do Sul, e não a do Norte, que 
hoje produz empresas inovadoras em termos tecnológicos, como 
Samsung e Hyundai.678 
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no Brasil [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2009, p. VI. Disponível 
em: < http://books.scielo.org >. Acesso em 10. fev. 2018 

676 PINHEIRO, A. C. Impacto sobre o crescimento: uma análise conceitual. In: Judiciário e economia 
no Brasil [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2009, p. VI. Disponível 
em: < http://books.scielo.org >. Acesso em 10. fev. 2018 

677 ACEMOGLU, Daron; ROBINSON, James. Por Que As Nações Fracassam: As origens do poder, 
da prosperidade e da pobreza. Tradução Cristiana Serra. Rio de Janeiro: Elsevier Editora. Título 
Original: Why Nations Fail, 2012, p. 83. 

678 ACEMOGLU, Daron; ROBINSON, James. Por Que As Nações Fracassam: As origens do poder, 
da prosperidade e da pobreza. Tradução Cristiana Serra. Rio de Janeiro: Elsevier Editora. Título 
Original: Why Nations Fail, 2012, p. 83. 

http://books.scielo.org/
http://books.scielo.org/


 303 

Especificamente no âmbito do mercado de crédito, em tempos de 

contencioso de massa, as decisões judiciais que relativizam os direitos de 

propriedade e os contratos são uma das variáveis que influenciam de maneira 

significativa no Spread Bancário, na composição dos juros e na oferta de crédito. 

Isto porque elas criam um fator de risco e insegurança adicional à atividade, 

havendo a necessidade de majoração do prêmio de risco nas operações de crédito. 

“Um bom sistema judicial funciona emblematicamente como um porto 

seguro”, sinalizando que, se houver conflitos os direitos de propriedade e os 

contratos serão adequadamente protegidos.679 Portanto, a aplicação da Análise 

Econômica do Direito nas decisões judiciais brasileiras impende, como sinônimo de 

segurança jurídica, a proteção da propriedade privada e o respeito aos contratos 

como imperativos para o bom funcionamento dos mercados e pilares do 

desenvolvimento econômico. A qualidade do funcionamento judicial é que irá ditar 

o nível de segurança jurídica, os custos de transação e a eficiência econômica.680  

Nos Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e Japão, as 

premissas “dos direitos de propriedade, da liberdade contratual, da independência 

do judiciário, da discricionariedade judicial bem orientada e das limitações ao poder 

do Estado são tomadas como ponto pacífico”. Enquanto no Brasil esses valores 

são frequentemente relativizados e “só se efetivam de modo incompleto”. Logo a 

proteção dos direitos de propriedade e do pacta sunt servanda devem ter um relevo 

muito maior do que é necessário em sociedades plenamente desenvolvidas.681 

Cabrillo e Fitzpatrick demonstraram, apoiados em inúmeros julgados, 

que a liberdade contratual perdeu terreno desde o início do século XX, tanto nos 

Estados Unidos como em alguns países da Europa. “O Direito, apoiado pela 

doutrina jurídica, deu um verniz desfavorável a liberdade de contrato”. No entanto, 

                                            
679 SADDI, Jairo. Crédito e Judiciário no Brasil: uma análise de Direito & Economia. São Paulo: 

Quartier Latin, 2007, p. 213. 
680 MARTÍN, Victoriano Martín. Efectos Económicos del Funcionamento de la Justicia em España. In: 

Implicaciones Económicas del Funcionemento de la Justicia em España. Economistas – 
Consejo General. Diciembre 2016. 

681 POSNER, Richard A. A economia da justiça, Tradução: Evandro Ferreira e Silva. São Paulo: 
WMF Martins Fontes, 2010, p. XVIII. 
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após amplo período de ataques normativos e judiciais, referidos continentes 

acabaram por restabelecer a necessária proteção aos instrumentos contratuais, 

tornando-se pacífica nos dias de hoje.682 

Ocorre que no Brasil esse período de relativização de referidos 

institutos ainda está em voga, sendo os mesmos relativizados com indesejável 

frequência, quer pela legislação, quer pelas decisões judiciais. Há, atualmente, uma 

profusão de decisões judicias que fazem tábula rasa dos direitos de propriedade e 

dos contratos, as quais constituem parte do problema de ineficiência econômica de 

nosso país, conforme será demonstrado adiante.  

Outra faceta dessa mesma problemática é a ausência de estabilidade 

e uniformidade das decisões judiciais. 

5.4 A ESTABILIDADE E UNIFORMIDADE JURISPRUDENCIAL 

Laporta afirma que um ordenamento jurídico caracterizado por uma 

espécie de compulsão criativa, multiplica o risco de incerteza.  

Um sistema normativo composto por regras criadas por autoridades 
muito diversas, em circunstâncias diferentes, perseguindo objetivos 
variados, competindo entre si, com limitações de informações, e 
atuando sob pressões e restrições de todo o tipo; é um 
ordenamento jurídico propenso a incorrer em indeterminações, 
incubar antinomias, albergar vazios normativos e gerar 
incerteza. 683 

 Certamente que um ordenamento jurídico tão complexo, disperso e 

variado como o brasileiro, elaborado por impulsos disseminados e ocasionais, 

corroboram para a plêiade de interpretações judiciais antagônicas e a incerteza das 

relações jurídicas. Isso afeta negativamente a autonomia dos sujeitos e agentes 

econômicas e suas capacidades para planejarem racionalmente suas condutas, 

investimentos e transações econômicas. Ademais, acaba transmitindo a sensação 

de uma armadilha a que todos estão condenados a cair inadvertidamente, ao invés 

                                            
682 CABRILLO, Francisco; FITZPATRICK, Sean. La economía de la Administración de Justicia. 

Pamplona: Thomson Reuters, 2011, p. 38. 
683 LAPORTA, Francisco J; MANERO, Juan Ruiz; RODILLA, Miguel Ángel. Certeza e predecibilidad 

de las relaciones jurídicas. Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2009, p. 27. 
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do que deveria ser: uma garantia pública de resultados previsíveis de suas 

decisões.684 

Porém, ainda que seja indiscutível que um dos principais fatores de 

insegurança jurídica seja exatamente essas características do nosso ordenamento 

jurídico, em virtude das condições em que acontecem os processos legislativos, 

não será sobre esse aspecto que iremos nos ocupar, mas, sobretudo, sobre a 

ausência de estabilidade e uniformidade das decisões judiciais. Ainda que seja 

certo que essa se deve, em grande medida, às referidas características do 

ordenamento jurídico. 

A ausência de uma jurisprudência consolidada e uniforme é um dos 

gargalos da segurança jurídica. Não são poucos os casos em que processos com 

idênticos pedido e causa de pedir, recebem decisões antagônicas. Isso desprestigia 

o sistema judicial, gera insegurança e incerteza e produz um grande aumento no 

volume de casos. 

A segurança jurídica é corolário da previsibilidade e da estabilidade 

das decisões, sendo imperioso que casos iguais recebem a mesma decisão. Os 

agentes precisam ter confiança de que à sua pretensão será dada a mesma 

resposta que mesmas causas anteriores obtiveram. A resolução igualitária de 

casos idênticos prestigia não só a segurança jurídica e a inerente necessidade de 

previsibilidade, mas prestigia ainda a isonomia e a duração razoável do processo. 

A ausência de uniformização de jurisprudência, o que Gico Júnior 

denomina de “capital jurídico”, é uma das explicações para o problema de 

congestionamento dos tribunais brasileiros.685 

O capital jurídico de uma sociedade é o conjunto de regras jurídicas 

aplicáveis para determinado caso. Quando determinada regra é aplicada de 

maneira reiterada para um tipo de caso, permite que se firme uma previsão da 

                                            
684 LAPORTA, Francisco J; MANERO, Juan Ruiz; RODILLA, Miguel Ángel. Certeza e predecibilidad 

de las relaciones jurídicas. Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2009, p. 28. 
685 GICO JÚNIOR, Ivo Teixeira. A Tragédia do Judiciário. Revista de Direito Administrativo, Rio de 

Janeiro, v. 267, p. 163-198, set./dez. 2014. Disponível em: < 
bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFile/46462/44453 > Acesso em 02. Mai. 2018. 
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maneira como o Poder Judiciário irá decidir a mesma situação. “Essa 

previsibilidade, que chamaremos segurança jurídica, por sua vez, permite aos 

agentes sociais saberem e negociarem ex ante a quem fica alocado o risco de um 

determinado evento”.686  

O capital jurídico tem relação direita com o número de litígios bem 

como com a decisão de litigar.  

Isto porque, a decisão de litigar é uma decisão racional do agente, na 

qual são sopesados os custos de um processo judicial com os benefícios que ele 

pode proporcionar. Ou seja, o agente analisa a probabilidade de sair vencedor do 

litígio e de quanto possivelmente irá ganhar. 

O resultado dessa análise determinará, em larga medida, a decisão 

de litigar bem como a capacidade de as partes realizarem acordos extrajudiciais ou 

já com a demanda instaurada. Quanto maior a divergência de posicionamentos 

judiciais, maior a probabilidade de haver um litígio apostando na possibilidade de 

obter um julgamento favorável. “O aumento do hiato de expectativas aumenta o 

retorno esperado do litígio e, ceteris paribus, o número de litígios”.687 Logo, a 

ausência de estabilidade das decisões transforma o Poder Judiciário em uma 

“loteria togada”.688 

A multiplicidade de decisões antagônicas sobre a mesma causa 

implica no aumento do número de ações judiciais, vez que não existe um 

entendimento consolidado sobre o tema, constituindo incentivo para que todos os 

conflitos sejam levados a apreciação da justiça. 689  

                                            
686 GICO JÚNIOR, Ivo Teixeira. A Tragédia do Judiciário. Revista de Direito Administrativo, Rio de 

Janeiro, v. 267, p. 163-198, set./dez. 2014. Disponível em: < 
bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFile/46462/44453 > Acesso em 02. Mai. 2018. 

687 GICO JÚNIOR, Ivo Teixeira. A Tragédia do Judiciário. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 267, p. 163-198, set./dez. 2014. Disponível em: < 
bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFile/46462/44453 > Acesso em 02. Mai. 2018. 

688 EXPRESSÃO UTILIZADA POR MILLÔR FERNANDES. 
689 GICO JÚNIOR, Ivo Teixeira. A Tragédia do Judiciário. Revista de Direito Administrativo, Rio de 

Janeiro, v. 267, p. 163-198, set./dez. 2014. Disponível em: < 
bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFile/46462/44453 > Acesso em 02. Mai. 2018. 
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A uniformidade interpretativa aliada a expansão do número de 

demandas, permitiria a formação de uma jurisprudência consolidada, a qual atuaria 

como um sinalizador de baixo custo, demonstrando, aos agentes, a maneira como 

o Poder Judiciário decidirá casos semelhantes. 690  

Doutra banda, a variedade de posicionamentos judiciais 

(subinvestimento em capital jurídico) não deixa claro qual a regra prevalecerá em 

dado caso. Esse fator, aliado a distribuição aleatória dos processos, não permite 

uma estimativa dos custos e benefícios da ação judicial, deixando a cargo da 

sorte. 691 

Á mercê da sorte, o agente otimista tende a superestimar suas 

expectativas de êxito, tendendo a iniciar uma demanda judicial. “Quanto mais difícil 

estimar tais probabilidades, maior a chance de o viés de otimismo ser mais 

relevante”.692 

No entanto, a ausência de estabilidade das decisões não atua 

somente na ausência de estimativas quanto ao resultado da demanda e 

consequente aumento do número de litígios; ela também reduz a possibilidade de 

realização de um acordo, com base na mesma superestimava de obter êxito ou um 

quantum maior ao final da demanda. 693 

Em suma, o amplo antagonismo presente nas decisões e 

consequente déficit de capital jurídico, carreia insegurança jurídica, impulsiona o 

número de litígios e reduz a possibilidade de acordo. Esse panorama se traduz em 

                                            
690 GICO JÚNIOR, Ivo Teixeira. A Tragédia do Judiciário. Revista de Direito Administrativo, Rio de 

Janeiro, v. 267, p. 163-198, set./dez. 2014. Disponível em: < 
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morosidade e ineficiência, além do consumo direto de recursos públicos 

escassos,694 conforme já restou demonstrado no capítulo 4.  

Essa expansão tende a ser contida à medida em que os magistrados 

passem a aplicar as mesmas regras aos mesmos casos, possibilitando às partes a 

prospecção do desfecho da lide.  

Sem a formação de capital jurídico, a insegurança jurídica poderá 
levar a um incremento do uso do Judiciário e, ao fim e ao cabo, a 
sua sobreutilização. Velhas questões serão litigadas de novo e de 
novo e de novo, em um círculo vicioso que se realimenta e, cada 
vez mais, gera insegurança e, portanto, sobreutilização do 
Judiciário. 695 

A ausência de previsibilidade das decisões judiciais ainda serve como 

desestabilizador das relações jurídicas, vez que retira dos jurisdicionados a 

possibilidade de analisarem suas atividades, a partir dos resultados que sabem 

poder esperar. Por conseguinte, a imprevisibilidade carreia incerteza e aumenta o 

risco da atividade econômico, servindo de obstáculo às transações econômicas, 

aos investimentos e produtividade e a ampliação e acessibilidade ao mercado de 

crédito. 

Gregorio, abordando em seu estudo a heterogeneidade com que as 

decisões judiciais avaliam os danos e estimam o quantum indenizatório em ações 

desse jaez, aduz que 

Aún cuando no es de esperar que todos los jueces resuelvan en 
forma idéntica casos similares, sí es necesario que las decisiones 
judiciales guarden una distribución o tendencia razonable y una 
dispersión mínima. Se trata de un requisito básico para garantizar 
la seguridad jurídica, dar predictibilidad y eficiencia a las 
operaciones de seguros y garantizar la igualdad de todas las 
personas ante la Justicia. Contrariamente, cuando en una 
jurisdicción la situación es de gran volatilidad, aparece la 
inseguridad jurídica dada por la impredictibilidad y las fluctuaciones 
–temporales o espaciales– de los montos resarcitorios. La 
inseguridad jurídica debilita la confianza en el sistema legal y, por 

                                            
694 PINHEIRO, Armando Castelar. A Justiça e o Custo Brasil. Revista USP. São Paulo: USP, nº 101, 

p. 141-158, março/abril/maio 2014. 
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su parte, la volatilidad es costosa, reduce el crecimiento económico 
y la inversión, y debilita el sistema financiero.696  

Assim é que, diante da ausência de um posicionamento estável de 

nossos magistrados, inúmeros mutuários iniciam ações para que os magistrados 

reduzam os juros de seus financiamentos, ainda que as taxas de juros estejam na 

média de mercado, de acordo com o Banco Central do Brasil; impetram ações 

visando não serem privados de um bem em virtude do inadimplemento contratual, 

ainda que o mesmo seja objeto de alienação fiduciária. Conforme alude Gico Júnior, 

a ausência de parâmetros estáveis e claros nas decisões, estabelecendo quais 

interesses são juridicamente protegidos, torna todo o tipo de pretensão passível de 

ser requerida e esperada,697 a depender do julgador. Isso impulsiona tanto o 

número de litígios quanto o risco da atividade econômica e financeira. 

A pluralidade de entendimentos e decisões antagônicas não se 

restringe aos conhecidos hard cases,698 mas em decisões simples e com regras 

claras, conforme exemplificou Stamford. O autor efetuou levantamento empírico 

sobre o andamento de processos de execução de títulos de crédito nas varas cíveis 

da capital de Pernambuco. Confrontados as decisões de 300 processos o autor 

verificou divergências na aplicação de diversos dispositivos processuais. 

Especificamente no que concerne a extinção do processo de execução, por 

exemplo, a seguinte questão foi suscitada: cabe ou não extinguir um processo de 

execução baseado no abandono da causa pelo autor, nos termos do art. 267, III, 

                                            
696 GREGORIO, Carlos G. Justicia y Desarrollo Económico: cómo abordar un impacto negativo. 

Disponível em: < www.iijusticia.org/docs/justicia_y_economia.pdf > acesso em 14. Abr. 2018. 
697 GICO JÚNIOR, Ivo Teixeira. A Tragédia do Judiciário. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
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representado por um silogismo prático no qual os juízes, a partir dos fatos do caso concreto, 
identificariam no ordenamento jurídico uma regra composta por um pressuposto fático e uma 
consequência jurídica. Quando as regras, tomadas abstratamente ou no momento de aplicação, 
não são capazes de resolver satisfatoriamente um caso concreto, então surge um caso difícil ou 
insólito (Struchiner, 2005, p. 15). Nesses casos, o juiz não pode solucionar o problema sem se valer 
de elementos que extrapolam o direito.” STRUCHINER, Noel; BRANDO, Marcelo Santini. 
CAPÍTULO VII Como os juízes decidem os casos difíceis do direito? In: STRUCHINER, Noel; 
TAVARES, Rodrigo de Souza [Org.]. Novas Fronteiras da Teoria do Direito: da filosofia moral à 
psicologia experimental. Rio de Janeiro: Puc Rio, pgs. 182-183. 
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do CPC (1973)?699 Stamford verificou que um mesmo magistrado extinguiu um 

processo aplicando referido artigo, enquanto, em outra ação de execução, 

sentenciou proferindo a inadmissibilidade da extinção do processo de execução 

pelo abandono da parte autora com base no art. 794700 do mesmo diploma legal.701 

Sem adentrar a questão concernente à mudança de opinião, o autor 

demonstrou que em alguns processos o magistrado adota o disposto no artigo 267, 

III, do CPC e em outros o art. 794 CPC. Para exatamente os mesmos casos. Ao 

adotar o artigo 794, o juiz afirma que esse dispositivo é específico do processo de 

execução; não havendo, portanto, outra forma de extinção dos processos de 

execução senão o previsto em dito artigo.702  

Nos casos onde o magistrado adotou o estipulado no art. 267, III, do 

CPC, o fez com base no fato de que se deve tomar a precaução de intimar o autor 

por três vezes seguidas, inicialmente intimando-o para dar andamento ao processo; 

na segunda, além desse conteúdo, acrescentando-se “sob pena de extinção. Prazo 

5 dias”; e a terceira, nos mesmos moldes da segunda, porém diminuindo o prazo 

para 48 horas.703  

                                            
699 CPC (1973). Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (Redação dada pela Lei 

nº 11.232, de 2005) 

III - quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por 
mais de 30 (trinta) dias. 

700 CPC (1973). Art. 794. Extingue-se a execução quando: I - o devedor satisfaz a obrigação; II - o 
devedor obtém, por transação ou por qualquer outro meio, a remissão total da dívida; III - o credor 
renunciar ao crédito. 

701 A situação concreta foi: de um lado sustenta-se a impossibilidade de extinção do processo de 
execução com base no art. 267, III, do CPC, fundamentando seu ponto de vista no art. 794 do 
mesmo diploma legal, o qual dispõe, taxativamente, as formas admitidas para a extinção do 
processo de execução; outra tese defende a admissibilidade da extinção da execução pelo 
abandono da parte autora, fundamentando-se no art. 598 do CPC: “aplicam-se subsidiariamente à 
execução as disposições que regem o processo de conhecimento”. A diferença está em que: 
enquanto o primeiro interpreta restritivamente o artigo 794 do CPC, o outro o interpreta 
extensivamente. Quanto à sistemática do Código de Processo Civil, tanto o artigo 598 como o 794 
pertencem ao Livro II, “Do Processo de Execução”, do mesmo diploma legal; porém, o art. 598 está 
no Título I, “Da Execução em Geral”, Capítulo V, “Das Disposições Gerais”; e o art. 794, no Título 
VI, “Da Suspensão e da Extinção do Processo de Execução”, Capítulo II, “Da Extinção”. 
STAMFORD, Artur. Certeza e segurança jurídica: reflexões em torno do processo de 
execução. Disponível em: < https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/467/r141-
20.pdf?sequence=4 > Acesso em 05. Ago. 2018. 

702 Ibidem. 
703 Ibidem. 
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Ao optar pelo aludido art. 267, III, o qual estipula uma situação não 

prevista no art. 794, específico do processo de execução, o julgador recorreu ao 

art. 598 do CPC,704 que estipulava a aplicação subsidiária à execução as 

disposições que regem o processo de conhecimento.705 

Ainda que a estrutura normativa limite as alternativas interpretativas, 

ela não é suficiente para eliminar as escolhas dos magistrados sobre qual 

dispositivo aplicar. Dessa feita, nem uma questão simples encontra estabilidade e 

previsibilidade no Poder Judiciário. 

Outro exemplo de ausência de uniformidade que afeta diretamente a 

segurança jurídica, a celeridade processual, angariando prejuízos nas execuções 

de título extrajudicial, além de prestigiar o oportunismo dos devedores 

inadimplentes, refere-se ao juízo de improcedência prima facie, previsto no § 5º do 

art. 739-A706 do Código de Processo Civil. Referido dispositivo permite a rejeição 

liminar dos embargos à execução, quando o fundamento único da oposição ao 

procedimento executivo é o excesso de execução e a parte embargante não 

declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do 

cálculo.  

Em que pese seja pacífico o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça707 de que nos embargos à execução a parte embargante deve indicar, na 

                                            
704 Art. 598. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições que regem o processo de 

conhecimento. 
705 STAMFORD, Artur. Certeza e segurança jurídica: reflexões em torno do processo de execução. 

Revista de Informação Legislativa. Brasília a. 36 n. 141 jan./mar. 1999 Disponível em: < 
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/467/r141-20.pdf?sequence=4 > Acesso em 05. 
Ago. 2018. 
706 Art. 739-A.  Os embargos do executado não terão efeito suspensivo. 

... omissis 

§ 5º Quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá 
declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, 
sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. 

 707 “É pacífico o entendimento desta Corte segundo o qual, fundados os embargos em excesso de 
execução, a parte embargante deve indicar, na petição inicial, o  valor  que  entende  correto, 
apresentando memória  discriminada  de  cálculo, sob pena de rejeição liminar dos  embargos ou 
de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial”. AgInt nos EREsp 
1207279 / PR. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO 
ESPECIAL 2012/0186046-7. Relator(a) Ministra REGINA HELENA COSTA (1157). Órgão Julgador 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/467/r141-20.pdf?sequence=4
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petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória discriminada de 

cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sendo vedada a emenda à 

inicial; esse dispositivo vem sendo constantemente ignorado e indeferido nas 

sentenças monocráticas. 

Não são poucos os juízes de primeiro grau que vêm indeferindo a 

rejeição liminar dos embargos, por entenderem que a não apresentação do valor 

que entende correto nem da memória de cálculo “não enseja a extinção do feito, 

vez que se trataria de vício sanável em qualquer fase do processo”.708  

 

Repita-se, ainda que o Superior Tribunal de Justiça já tenha 

pacificado o entendimento de que este dispositivo figura entre as importantes 

mudanças a reformulação dos embargos à execução para inibir, no seu 

nascedouro, defesas manifestamente infundadas e procrastinatórias. Para tanto é 

necessária a indicação do valor que entende correto, bem como da planilha de 

cálculo, “não podendo submeter-se à determinação de emenda da inicial, sob pena 

                                            
S1 - PRIMEIRA SEÇÃO. Data do Julgamento 25/04/2018. Data da Publicação/Fonte DJe 
30/04/2018. 
708 Na contestação, o requerido alega, como questão preliminar, que os embargos devem ser 

rejeitados liminarmente, eis que o embargante não apresentou memória de cálculo do valor que 
entende devido. Não procede tal liminar, eis que, como já dito anteriormente, a falta do 
demonstrativo do débito junto com a inicial não enseja a extinção do feito, vez que se trataria de 
vício sanável em qualquer fase do processo. Autos de Embargos à Execução números: 0001292-
21.2016.8.16.0169, 0001288-81.2016.8.16.0169, 0002274-69.2015.8.16.0169, 0002281-
61.2015.8.16.0169, 0002276-39.2015.8.16.0169, 0002275-54.2015.8.16.0169, 0002277-
24.2015.8.16.0169, 0002282-46.2015.8.16.0169, 0001296-58.2016.8.16.0169, 0001293-
06.2016.8.16.0169, 0001294-88.2016.8.16.0169, da Vara Cível de Tibagi (PR). 
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de mitigar e, até mesmo, de elidir o propósito maior de celeridade709 e efetividade 

do processo executivo”.710  

Outra questão que merece ser suscitada é o entendimento 

jurisprudencial acerca da prescrição intercorrente nos processos de execução. Ao 

longo de quase duas décadas o Superior Tribunal de Justiça manteve intocáveis 

duas premissas sobre a ocorrência da prescrição intercorrente nas execuções de 

título extrajudicial.  A primeira delas é que a prescrição intercorrente não flui 

enquanto a execução estiver suspensa por falta de bens penhoráveis, com fulcro 

no art. 791, III, do Código de Processo Civil de 1973. A segunda premissa estatui 

                                            
709 A celeridade da execução constitui medida imposta em vários sistemas processuais, a exemplo 

do que sucede em Nova York, onde os atos executórios devem ser concluídos em 60 (sessenta 
dias), e em Portugal, onde a paralisação da execução por mais de 6 (seis) meses acarreta, até 
mesmo, a desconstituição da penhora. DIDIER JR. Fredie. Curso de direito processual civil: 
execução. V. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 345. 

710 AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PROCESSO DE 
EXECUÇÃO. EMBARGOS. TESE ACERCA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR CORRETO. 
AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. ART. 739-A, § 5º, DO CPC. REJEIÇÃO DOS 
EMBARGOS OU NÃO CONHECIMENTO DO FUNDAMENTO. EMENDA DA INICIAL. 
INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 

1. Não caracteriza, por si só, omissão, contradição ou obscuridade quando o tribunal adota outro 
fundamento que não aquele defendido pela parte. Portanto, não cabe confundir omissão, 
contradição ou obscuridade com entendimento contrário ao sustentado pela parte. 

2. "Com a edição da Lei n. 11.382, de 6/12/2006, norma congruente com a Lei n. 11.232/2005 - por 
exemplo, art. 475-L, § 2º, do CPC -, introduziu-se nova sistemática do processo satisfativo, estando 
entre as importantes mudanças a reformulação dos embargos à execução para inibir, no seu 
nascedouro, defesas manifestamente infundadas e procrastinatórias". (EREsp 1267631/RJ, Rel. 
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, DJe 
01/07/2013)  

3. Com efeito, como dito na decisão ora recorrida, com o julgamento, pela Corte Especial, dos EREsp 
1.267.631/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, ficou pacificado no âmbito do STJ que  a 
determinação contida no art. 739-A, § 5º, do CPC - de não se conhecer do fundamento ou de 
rejeitar liminarmente os embargos à execução firmados em genéricas impugnações de excesso 
de execução quando não apontado, motivadamente mediante memória de cálculo, o valor que se 
estima correto - não pode submeter-se à determinação de emenda da inicial, sob pena de 
mitigar e, até mesmo, de elidir o propósito maior de celeridade e efetividade do processo 
executivo. 

4. Orienta a Súmula 83/STJ que não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a 
orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. 

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 405.158/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 25/03/2014). 
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que a contagem do prazo prescricional somente tem início após a intimação 

pessoal do credor para dar seguimento ao processo executivo.711 

Sobreveio, então, em outubro de 2015 dois precedentes 

complementares, da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, revendo esse 

consagrado posicionamento, passando a entender que: 

a) decorrido um ano da suspensão do processo de execução, o 
prazo prescricional passaria a fluir; e, 

b) seria desnecessária, para deflagrar a contagem do prazo 
prescricional, a prévia intimação do credor para dar andamento o 
feito. 

O primeiro deles foi no julgamento do Recurso Especial 1589753 – 

PR, pela Terceira Turma, tendo por relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, em 17 

de maio de 2016. O segundo entendimento deu-se no julgamento do Recurso 

Especial nº 1.522.092 – MS, em 06 de outubro de 2015, também pela Terceira 

Turma, tendo por relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.  

                                            
711 Em relação ao instituto, sempre houve diversas discussões sobre qual deveria ser esse prazo de 

prescrição intercorrente e quando ocorre o início de sua contagem, especialmente por não existir 
determinação legal em específico. Com relação ao primeiro ponto, o tema tornou-se incontroverso 
com a pacificação da jurisprudência no sentido de que a prescrição da execução tem o mesmo 
prazo fixado para a ação de conhecimento (Súmula n° 150 do STF), isto é, de acordo com o prazo 
prescricional do direito material vindicado. No tocante ao início da contagem desse prazo, no 
âmbito da execução, ambas as Turmas da Seção de Direito Privado sedimentaram a 
jurisprudência de que só seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes, o 
exequente fosse devidamente intimado para conferir andamento ao feito. À guisa de exemplo: 
AgRg nos EDcl no REsp 1169095/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 14/09/2010, DJe 28/09/2010; AgRg no AREsp 131.359/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 
QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 26/11/2014. 

Pacífico, também, o entendimento de que "a suspensão da execução, a pedido do exequente e 
autorizada judicialmente, constitui fator impeditivo à fluição da prescrição intercorrente, que 
pressupõe inércia da parte, o que não ocorre se o andamento do feito não está tendo curso sob 
respaldo judicial" (REsp 63.474/PR, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ 
15.8.2005), bem como de que "estando suspensa a execução, em razão da ausência de bens 
penhoráveis, não corre o prazo prescricional, ainda que se trate de prescrição intercorrente" (REsp 
280.873/PR, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 22/03/2001, 
DJ 28/05/2001). No mesmo sentido: AgRg no Ag 1.292.608/PR, Rel. Ministro Massami Uyeda, 
Terceira Turma, julgado em 22/03/2011, DJe 04/04/2011; AgRg no Ag 1.155.687/MG, Rel. Ministro 
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/04/2011, DJe 10/05/2011; AgRg no REsp 
1.288.131/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 13/12/2011, DJe 
01/02/2012; AgRg no AREsp 176.493/AM, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, 
julgado em 06/11/2012, DJe 20/11/2012. In: REsp 1.620.919 – PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 14/12/2016. 
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 Os julgamentos procuravam sintonizar-se com o Novo Código 

de Processo Civil, cuja vigência então se avizinhava. Segundo o novo diploma, 

passado um ano de suspensão da execução (por falta de bens), haverá o início 

(automático) do prazo prescricional (intercorrente), independentemente de 

intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição, desde que, antes, 

ouça as partes envolvidas.  

Consoante o Ministro Luis Felipe Salomão, as decisões proferidas, 

além de antecipar para situações pretérita as disposições do novo CPC, acabaram 

adotando, talvez por analogia, a interpretação da prescrição intercorrente utilizada 

no âmbito do direito público em relação às execuções fiscais.712 

Entretanto, após o julgamento do Recurso Especial nº 1.522.092 – 

MS, em 6 de outubro de 2015, vários acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, de 

ambas as Turmas, demonstraram entendimento contrário ao que foi exposto nos 

referidos acórdãos sobre a prescrição intercorrente nas execuções extrajudiciais. 

Prevalecendo íntegro o entendimento, antes consagrado, de que às execuções em 

curso, a prescrição intercorrente não flui enquanto a execução estiver suspensa por 

falta de bens penhoráveis, bem como a necessidade da prévia intimação pessoal 

do exequente para dar seguimento à execução, para deflagrar a contagem do prazo 

prescricional. 

A rigor, na Quarta Turma não houve propriamente superação das 

teses albergadas no mencionado Recurso Especial nº 1.522.092 – MS; salvo 

                                            
712 É que, pela Lei n. 6.830/80, conforme expressa previsão normativa do art. 40 § 4°, após cinco anos 

da decisão que ordena o arquivamento, o juiz, ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, 
reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato, sendo "desnecessária a intimação 
da Fazenda Pública da suspensão da execução, bem como do ato de arquivamento, o qual decorre 
do transcurso do prazo de um ano de suspensão e é automático" (AgRg no REsp 1.156.626/GO, 
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/08/2010, DJe 28/09/2010). 
Exatamente os termos do que dispõe a Súmula 314 do STJ: "em execução fiscal, não localizados 
bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição 
quinquenal intercorrente". 

Apesar disso, é de se destacar que, segundo o STF, "possui repercussão geral a discussão sobre o 
marco inicial da contagem do prazo de que dispõe a Fazenda Pública para localizar bens do 
executado, nos termos do art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980". (RE 636562 RG, Relator(a): Min. Joaquim 
Barbosa, julgado em 21/04/2011, Acórdão Eletrônico DJe-228 Divulg 30-11-2011 Public 01-12-
2011). In: REsp 1.620.919 – PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado 
em 10/11/2016, DJe 14/12/2016. 
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melhor juízo, jamais foram elas aceitas. Com o declarado objetivo de trazer 

“segurança jurídica e paz social” e “prestigiar a jurisprudência, mantendo-a estável, 

íntegra e coerente (art. 926)” a Quarta Turma, no julgamento do REsp 1.620.919 – 

PR, tendo por Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, reafirmou que é 

indispensável, para caracterizar a prescrição intercorrente, a prévia intimação do 

credor para impulsionar o feito, sem o que a sua inércia não se verifica.713 

   

                                            
713 RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS 

PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL ANTERIOR 
AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO 
AO FEITO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. 

1. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor 
que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de 
atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado. 

2. No tocante ao início da contagem desse prazo na execução, vigente o Código de Processo 
Civil de 1973, ambas as Turmas da Seção de Direito Privado sedimentaram a jurisprudência 
de que só seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes, o 
exequente fosse devidamente intimado para conferir andamento ao feito. 

3. O Novo Código de Processo Civil previu regramento específico com relação à prescrição 
intercorrente, estabelecendo que haverá a suspensão da execução "quando o executado 
não possuir bens penhoráveis" (art. 921, III), sendo que, passado um ano desta, haverá o 
início (automático) do prazo prescricional, independentemente de intimação, podendo o 
magistrado decretar de ofício a prescrição, desde que, antes, ouça as partes envolvidas. A 
sua ocorrência incorrerá na extinção da execução (art. 924, V). 

4. O novel estatuto trouxe, ainda, no "livro complementar" (arts. 1.045-1.072), disposições 
finais e transitórias a reger questões de direito intertemporal, com o fito de preservar, em 
determinadas situações, a disciplina normativa já existente, prevendo, com relação à 
prescrição intercorrente, regra transitória própria: "considerar-se-á como termo inicial do 
prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V [prescrição intercorrente], inclusive para 
as execuções em curso, a data de vigência deste Código" (art. 1.056). 

5. A modificação de entendimento com relação à prescrição intercorrente acabaria por, 
além de surpreender a parte, trazer-lhe evidente prejuízo, por transgredir a regra 
transitória do NCPC e as situações já consolidadas, fragilizando a segurança jurídica, 
tendo em vista que o exequente, com respaldo na jurisprudência pacífica do STJ, estaria 
ciente da necessidade de sua intimação pessoal, para fins de início do prazo 
prescricional. 

6. Assim, seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual 
estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-
sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir 
apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos 
em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921. 

7. Na hipótese, como o deferimento da suspensão da execução ocorreu sob a égide do 
CPC/1973 (ago/1998), há incidência do entendimento jurisprudencial consolidado no 
sentido de que não tem curso o prazo de prescrição intercorrente enquanto a execução 
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Enfatizou o Ministro Relator, que a mudança abrupta do entendimento 

(da necessidade da prévia intimação do credor para impulsionar o processo, como 

pressuposto para caracterizar sua inércia e a prescrição intercorrente), acenada no 

referido REsp nº 1.522.092 – MS, da Terceira Turma, poderia mais prejudicar do 

que ajudar, contrariando a própria ideologia do novo Código de Processo Civil, 

voltada ao prestígio da jurisprudência, desde que se mantenha ela estável, segura 

e coerente: 

Nessa ordem de ideias, embora bastante razoável o entendimento 
da Terceira Turma, inclusive em razão do posicionamento adotado 
pelo novo CPC, penso que a mudança abrupta do entendimento 
poderá mais prejudicar do que ajudar, além de acabar por contrariar 
a própria ideologia do novel diploma instrumental de prestigiar a 
jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e coerente. 

Com amparo na doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, O 

Ministro registrou o voto que o entendimento consolidado dos tribunais, como no 

caso da prescrição intercorrente, em sendo inequívoca fonte de direito, gera uma 

expectativa de comportamento do jurisdicionado, pautando sua conduta. Não pode, 

por isso, ser abruptamente alterada, em respeito aos princípios da segurança 

jurídica e da boa-fé objetiva: 

Realmente, o entendimento consolidado dos tribunais institui, como 
fonte de direito que é, inevitavelmente, uma expectativa de 
comportamento em todos, pautando a conduta do jurisdicionado, 
no plano material, de acordo com o definido nos cristalizados 
julgados. Cria-se, dessa forma, "uma previsibilidade de conduta 
conforme a interpretação da lei consolidada pelos tribunais em suas 
súmulas e precedentes, gerada pela expectativa legítima de que o 
Poder Judiciário continuará a decidir conforme seus precedentes e 
súmulas. Conforme ensina a melhor doutrina, a vinculação dos 
entendimentos consagrados pelos tribunais ao princípio da 
irretroatividade é decorrente da atuação dos princípios da 
segurança jurídica e da boa-fé objetiva" (NEVES, Daniel Amorim 
Assumpção. Manual de direito processual civil. Salvador: 
JusPodivm, 2016, p. 1320)”. 

                                            
estiver suspensa com base na ausência de bens penhoráveis (art. 791, III), exigindo-se, 
para o seu início, a intimação do exequente para dar andamento ao feito. 

8. Recurso especial provido. 

(REsp 1.620.919 – PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
10/11/2016, DJe 14/12/2016). 
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O mesmo entendimento já havia sido estampado no julgamento do 

agravo interno no AREsp 787.216/SP, julgado em 18 de agosto de 2016: 

AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO (ART. 544 DO CPC/1973) - 
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO  -  DECISÃO  MONOCRÁTICA  
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DA 
PARTE EXECUTADA. 

1.  A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que para 
reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível 
a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação 
pessoal do autor para diligenciar nos autos. Precedentes. [...] 

4. Agravo interno desprovido. 

(AgInt no AREsp 787.216/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 
QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 23/08/2016).  
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Na mesma seara também foram os julgamento no AREsp 

604.906/MS,714 no AgInt nos EDcl no AREsp 879.973/SP,715 o AgInt no REsp 

1516438/PR716, e o AgRg no AgREsp nº 755.602 – PR.717 

                                            
714 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIOS 

DA FUNGIBILIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. 

1. Para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da 
inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos. 

2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. 

(EDcl no AREsp 604.906/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado 
em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). 

715 AGRAVO  INTERNO  NOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL.   EMBARGOS   À  EXECUÇÃO.  PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.  NÃO 
OCORRÊNCIA. 

1.    "Para    reconhecimento   da   prescrição   intercorrente, é imprescindível  a  comprovação  
da  inércia do exequente, mediante a intimação  pessoal  do  autor  para  diligenciar nos 
autos" (EDcl no AREsp 604.906/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 
julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). 

2.  Súmula 106 do STJ dispõe que "proposta a ação no prazo fixado para  o seu exercício, a demora 
na citação, por motivos inerentes ao mecanismo  da  justiça,  não  justifica o acolhimento da 
arguição de prescrição ou decadência". 

3. Agravo interno a que se nega provimento. 

(AgInt nos EDcl no AREsp 879.973/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 
julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016). 

716 AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO (CPC, 
ART. 791, III). ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INDEFERIMENTO.  
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA CREDORA. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE. 
AGRAVO DESPROVIDO. [...] 

2  - A jurisprudência desta  Corte  só admite  a  ocorrência da prescrição intercorrente nos casos 
em que tenha havido a intimação prévia da parte exequente para dar andamento ao feito. 
Precedentes. 

3  -  "(...)  Suspensa  a  ação  de  execução  por  ausência de bens penhoráveis,  nos  termos  
do  art.  791,  III, do CPC, impossível a decretação da prescrição intercorrente. Precedentes. 
(...)" (AgRg no AREsp  542.594/PR,  Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 
9/12/2014, DJe de 15/12/2014) 4 - Agravo interno desprovido. 

(AgInt no REsp 1516438/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 
28/06/2016, DJe 03/08/2016). 

717 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS 
PENHORÁVEIS. PRECEDENTES DA CORTE. 

1. (...) 

3. Não corre a prescrição intercorrente durante o prazo de suspensão do processo de 
execução determinada pelo juízo. Para a retomada de seu curso, faz-se necessária a intimação 
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Desta feita, perante a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, 

foi pacificado o entendimento de que não corre a prescrição intercorrente durante 

o prazo de suspensão do processo de execução determinada pelo juízo, e, 

também, que o seu reconhecimento impende a prévia intimação pessoal do credor 

para diligenciar no processo. 

Já no âmbito da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, que 

emitiu o entendimento contrário, no já mencionado Recurso Especial nº 1.522.092 

– MS, em 06 de outubro de 2015, de que decorrido um ano da suspensão do 

processo de execução, o prazo prescricional passaria a fluir; e que, para deflagrar 

a contagem do prazo prescricional seria desnecessária a prévia intimação do credor 

para dar andamento o feito; a interpretação que contrariou quase duas décadas de 

entendimento consolidado sofreu nova alteração, em julgamento realizado em 24 

de novembro de 2015. 

Pouco mais de 30 (trinta) dias após o mencionado julgamento, a 

Terceira Turma, no AgRg no REsp 1390602/SC, cuja relatoria ficou a cargo do 

Ministro João Otávio de Noronha, retomou a vetusta e consolidada interpretação 

do Tribunal, no sentido de ser necessária a intimação pessoal da parte para dar 

prosseguimento ao feito, como pressuposto indispensável para caracterizar sua 

inércia e atrair a prescrição intercorrente: 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA 
CERTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE 
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. 

1. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é 
necessária a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento 
ao feito e sua posterior inércia em cumprir a ordem contida na 
intimação. 

2. Agravo regimental desprovido. 

                                            
pessoal do credor para diligenciar no processo, porque é a sua inação injustificada que faz 
retomar-se o curso prescricional. 

4. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no AREsp 755.602/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado 
em 17/11/2015, DJe 23/11/2015). 
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(AgRg no REsp 1390602/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 
01/12/2015). 

 O julgamento foi unânime e o fato interessante e curioso é que 

dele participou, acompanhando o voto do Ministro Relator, o Ministro Paulo de 

Tarso Sanseverino, exatamente o Ministro que havia esculpido o acórdão prolatado 

no Recurso Especial nº 1.522.092 – MS, cujos contornos foram totalmente 

divergentes: 

 

Não foi uma decisão isolada. Na sequência imediata, a opção pelo 

entendimento consolidado da Corte veio confirmada no julgamento do AgRg no 

REsp 1511852/SC, tendo por relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze. 

Os fundamentos da decisão foram no mesmo sentido e, novamente, 

o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino participou do julgamento, acompanhando o 

voto do Ministro relator: 

 

Uma vez mais, sem adentrar a subjetividade da mudança de opinião 

do Ministro, o exemplo demonstra que a estabilidade nas interpretações judiciais 
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não encontra guarida no mesmo tribunal, nem na mesma turma integrante do 

tribunal, sequer o mesmo magistrado proporciona estabilidade em suas decisões, 

vindo a posicionar-se de maneira manifestamente oposta em um interregno de 

menos de 40 (quarenta dias). 

Após essa nova pacificação das interpretações acerca do tema, a 

Quarta Turma, afetou o REsp 1604412/SC, admitindo o Incidente de Assunção de 

Competência, ao rito do art. 947 do CPC/2015.718 E, em 27 de junho de 2018, por 

maioria, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator Marco Aurélio Bellizze, a 

Segunda Sessão fixou a tese, diametralmente oposta, de cabimento da prescrição 

intercorrente, não havendo necessidade de eventual intimação prévia do credor 

para dar andamento nos autos. Consoante o entendimento fixado, o credor deve 

ser intimado apenas após a declaração de prescrição e apenas para opor algum 

fato impeditivo à incidência da mesma. 

Dessa vez foi o Sr. Ministro Relator Marco Aurélio Bellizze que alterou 

radicalmente o entendimento que havia estampado anteriormente no AgRg no 

REsp 1511852/SC. 

Ao fim e ao cabo, os credores passaram quase duas décadas com a 

tranquilidade de que as execuções suspensas por ausência de bens só 

prescreveriam após sua prévia intimação pessoal para impulsionar o feito. Desde 6 

de outubro de 2015 essa segurança foi ameaçada, para ser novamente garantida 

por uma plêiade de decisões neste sentido, proferidas um pouco mais de 30 dias 

após esse julgamento. Em novembro de 2016 sobreveio a decisão da Quarta 

Turma, com declarado objetivo de manter estável, confiável e coerente a 

jurisprudência da Corte Especial, reafirmando que é indispensável para caracterizar 

a prescrição intercorrente a prévia intimação do credor para impulsionar o feito, sem 

o que a sua inércia não se verifica. Por fim, pouco mais de um ano depois, em 27 

de junho de 2018, milhares de credores acordaram com as suas execuções 

                                            
718 Art. 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa 

necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com 
grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. 
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prescritas diante do novo entendimento fixado no mencionado incidente de 

assunção de competência. 

A fixação de dita tese põem cobro ao antagonismo de interpretações, 

trazendo unidade na interpretação do direito federal. Mas o que falar sobre a 

necessária homenagem à segurança jurídica, à coerência e à estabilidade da 

jurisprudência da Corte? Houve súbita e injustificável alteração do rumo da 

jurisprudência da Corte, comprometendo a segurança jurídica, a estabilidade e a 

coerência, indispensáveis para que a Corte Especial se mantenha como norteadora 

segura da conduta dos jurisdicionados. Sobretudo nesta fase histórica de 

prevalência e valoração dos precedentes jurisprudenciais, deflagrada pelo Código 

de Processo Civil/2015. 

Dinamarco bem observa que, na medida em que os precedentes 

trazidos pelo Código de Processo Civil de 2015, passam a figurar como fontes do 

direito, os juízes e tribunais precisam observar as interpretações nele estampada e 

que, mediante essa obrigatoriedade, a imposição de novo entendimento 

jurisprudencial teria o efeito perverso, transgredindo situações já consumadas da 

mesma maneira que a retroação de uma nova lei. “A fragilização da segurança 

jurídica trazida pela aplicação da nova jurisprudência seria a mesma. Os 

jurisdicionados estariam expostos a verdadeiras armadilhas montadas pelos 

tribunais em sua jurisprudência”.719 

Na qualidade de fonte do direito, um entendimento consolidado gera 

expectativas e condiciona o comportamento dos agentes. A modificação de uma 

jurisprudência consolidada constitui uma quebra da confiança e da segurança 

jurídica, desestabilizando as expectativas dos credores e trazendo mais 

complexidade, instabilidade e risco para as relações econômicas. 

Decorre, assim, a intensa necessidade de se uniformizar e, também, 

estabilizar os pronunciamentos jurisdicionais. Somente dessa maneira a 

jurisprudência terá o condão de trazer a necessária segurança jurídica às relações 

                                            
719 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. vol 1,  8ª ed., São Paulo: 

Malheiros, 2016, p. 192. 



 324 

econômicas e sociais, e poderá ser posicionada, verdadeiramente, como uma fonte 

do direito, deixando de figurar como apenas um dos argumentos constantes nas 

peças processuais. 

O aumento da complexidade social e do tráfego econômico nas 

sociedades contemporâneas levou a um aumento vertiginoso no contencioso, 

superando a capacidade de juízes e tribunais. Ao Poder Judiciário urge adotar 

técnicas de simplificação e praticidade que reduzam a complexidade social e 

econômica, assentando as expectativas dos agentes (Luhmann). É função de todo 

o sistema jurídico dirimir a complexidade social e transmitir confiança traduzida em 

uma decisão judicial estável e minimamente previsível. 

Flui de múltiplas vertentes os benefícios de uma jurisprudência 

uniformizada e estabilizada: permite agilidade na tramitação dos processos, 

reduzindo a morosidade; reduz a carga processual e incentiva os acordos 

extrajudiciais e judiciais, na medida em que possibilita às partes a prospecção do 

desfecho da lide; diminui a complexidade social e econômica, transmitindo 

previsibilidade e permitindo calculabilidade aos agentes; permite a economia de 

recursos públicos escassos ao evitar a movimentação de todo o aparato judicial, 

perda de tempo e recursos, em milhares de demandas repetitivas. 

Especificamente no âmbito econômico, a estabilidade das decisões 

permite a calculabidade ex ante dos riscos, assentando as expectativas e trazendo 

confiança e segurança, imprescindíveis para as relações econômicas e financeiras. 

Ela também reduz os custos de transação referente ao constante monitoramento 

das decisões judiciais, pelos agentes econômicos, para que possam estruturar suas 

transações; além dos custos de atualização e ajustes, incidentes quando há 

mudanças na jurisprudência até então estabelecida e o agente econômico 

necessita adaptar os contratos e as transações ao novo entendimento majoritário. 

Note-se que não se trata de encontrar a decisão correta ou mais 

acertada, mas de não haver dúvida acerca de qual será essa decisão. Ainda que a 

decisão não seja favorável ao bom funcionamento do mercado e atue como 

facilitadora das negociações comerciais e financeiras, a certeza quanto ao seu 

conteúdo já diminui o risco, uma vez que permite a calculabilidade ex ante. O efeito 
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devastador reside menos na aplicação generalizada de uma interpretação 

equivocada, mas nas constantes mudanças interpretativas e na existência de 

prestação jurisdicional dissonante em casos idênticos.  

Diante dessa necessidade é que os consectários processuais, que se 

originaram como resposta à referida problemática, devem ser bem recebidas e com 

amplo esforço dos magistrados para serem implementadas efetivamente.  

O ordenamento jurídico pátrio vem implementando importantes 

alterações com vistas a obter uniformidade nos julgamentos, estabilidade e uma 

maior celeridade às demandas de massa. A súmula vinculante e o julgamento de 

recursos repetitivos já foram importantes institutos processuais com esse mister. 

Somando-se aos remédios processuais tendentes a proporcionar estabilidade e 

uma maior racionalidade na gestão processual, o novo código de processo civil 

trouxe o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. 

As súmulas vinculantes, criadas pela Emenda Constitucional n° 45/2004, 

visam pacificar as discussões de questões examinadas nas instâncias inferiores do 

Judiciário, vinculando todos os agentes públicos, quer do Judiciário como também da 

Administração Pública, ao entendimento sumulado pelo STF, mediante decisão de 

dois terços de seus membros, após reiteradas decisões sobre a matéria constitucional. 

Embora a edição destas súmulas esteja restrita à “controvérsia atual” 

sobre matéria constitucional “entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração 

pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos 

sobre questão idêntica”, nos termos do parágrafo primeiro do art. 103-A;720 a 

introdução deste artigo à Constituição Federal de 1988 constitui importante avanço à 

estabilidade e segurança jurídica, outorgando vinculação obrigatória às súmulas 

                                            
720 Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 

dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar 
súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos 
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, 
estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida 
em lei. BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Palácio do Planalto. 
Brasília, DF. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ Constituicao/Constituicao.htm>. 
Acesso em: 14 ago. 2016. 
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vinculantes editadas pelo Supremo Tribunal Federal para os demais tribunais pátrios 

e, inclusive, para a Administração Pública direta e indireta.  

Desde a sua criação, até o presente momento, já foram editadas 56 

súmulas vinculantes pelo Supremo Tribunal Federal.  

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, inovação trazida 

pela Lei Nº 13.105, tem a sua análise adstrita aos tribunais de segundo grau (TJs 

e TRFs), cuja decisão vincula todos os processos em que a mesma questão de 

direito se apresente na esfera de competência do tribunal julgador. Diante de 

eventual interposição de recursos dessa decisão às instâncias superiores (STJ e 

STF), a decisão final do recurso poderá valer para todos os tribunais do país.721 

A fim de trazer a maior publicidade possível, permitindo assim o amplo 

conhecimento das causas que estarão sendo objeto deste incidente, o novo código 

impôs ao Conselho Nacional de Justiça a criação de um banco de dados específico, 

por meio eletrônico, com referidas informações, o qual será alimentado pelo banco 

de dados que cada tribunal deverá manter, atualizado, contemplando quais as 

causas são objeto do incidente em seu tribunal.722 

 Assim sendo, os tribunais de segunda instância estabelecem um ou 

mais casos-piloto ou casos-amostra, que versam sobre a mesma temática em que 

a questão jurídica repetitiva é discutida, e que retrate adequadamente a 

controvérsia. O caso selecionado será discutido e julgado, gerando uma decisão-

quadro723, que, a seu turno, se tornará um precedente vinculante, de adoção 

obrigatória em todas as demais decisões objeto da mesma matéria de direito, no 

âmbito do tribunal julgador. 

O IRDR equipara-se ao procedimento já existente de recursos 

repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, porém ocorre no segundo grau de 

                                            
721 ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de 

processo civil. Tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo: RT, 2015. 2. v. 
722 Ibidem. 
723 Expressão utilizada por Eduardo Talamini. 
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jurisdição, precisamente no âmbito dos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais. 

O julgamento de recursos repetitivos já existia no domínio do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ), instituído pela Lei n. 11.672/2008, no entanto, o antigo 

código de processo civil permitia que o entendimento exarado pela Corte Superior, 

em caso repetitivo, não fosse adotado pelo tribunal de origem (artigo 543-C, § 8), o 

que prestava eficácia tão somente persuasiva aos julgados proferidos nesse 

sentido. O novo CPC retificou essa falha legislativa, trazendo importantes 

inovações. Ele ampliou, em seu artigo 1.037, inciso II, os efeitos da decisão do STJ 

que submete um recurso ao rito das controvérsias repetitivas. Ante a nova regra, a 

afetação de um recurso repetitivo determina o sobrestamento de todos os 

processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e 

tramitem em todo o território nacional. A regra antiga suspendia a tramitação 

somente perante os tribunais de segunda instância. Além disso, a nova lei estipula 

que os recursos afetados deverão ser julgados no prazo de um ano e terão 

preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os 

pedidos de habeas corpus. Por fim, o artigo 927 parece ter encerrado com a eficácia 

apenas persuasiva aos julgados proferidos em sede de repetitivos, ao determinar 

que os juízes e tribunais observarão os acórdãos proferidos em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos, deixando apenas de serem seguidos, 

conforme o artigo 489, VI, mediante a demonstração pelo magistrado de existência 

de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento firmado. 

O instituto do julgamento liminar do mérito, anteriormente inserido no 

art. 285-A do Código de Processo Civil de 1973, foi inserido no Código de Processo 

Civil de 2015 no art. 332,724 e está contemplado dentre os institutos passíveis de 

corroborar a necessária estabilidade e uniformidade jurisprudencial. 

                                            
724 Art. 332.  Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do 

réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: 

I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; 

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em 
julgamento de recursos repetitivos; 
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 O dispositivo faculta o juiz, nas causas que dispensem a fase 

instrutória e independentemente da citação do réu, julgar liminarmente 

improcedente o pedido que contrarie enunciado de súmula ou acórdão em 

julgamento de recursos repetitivos dos Tribunais Superiores; entendimento firmado 

em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de 

competência e enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. A 

regra aplica-se tanto aos casos de súmula vinculante do STF, quanto aos de 

súmulas comuns dessa mesma corte e do STJ. 

Nessa mesma toada está a permissão dada ao relator pelo art. 932 

Código de Processo Civil,725 para negar liminarmente seguimento a recurso 

nitidamente improcedente ou que estejam em confronto com súmula ou tese 

jurídica já superada pelo próprio Tribunal ou pelo Supremo Tribunal Federal. O 

parágrafo primeiro do mesmo artigo também demonstra o fortalecimento da 

jurisprudência como fonte do Direito ao facultar ao relator, negar provimento ao 

                                            
III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de 

competência; 

IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. 
725 Art. 932.  Incumbe ao relator: 

I – dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, 
quando for o caso, homologar autocomposição das partes; 

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do 
tribunal; 

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente 
os fundamentos da decisão recorrida; 

IV - negar provimento a recurso que for contrário a: 

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; 

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em 
julgamento de recursos repetitivos; 

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de 
competência; 

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão 
recorrida for contrária a: 

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; 

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em 
julgamento de recursos repetitivos; 

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de 
competência; 

[...] 
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recurso interposto que estiver em confronto com súmula ou jurisprudência 

dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. 

Por último e na mesma linha de raciocínio até aqui demonstrada, o 

novo Código de Processo Civil regulamentou o sistema de precedentes judiciais, 

revelando a importância que os precedentes vêm adquirindo no sistema jurídico 

brasileiro e introduzindo um novo modo de interpretar e aplicar o Direito.  

Portanto, embora descendente do Direito romano-germânico do Civil 

Law, o sistema jurídico brasileiro adota, atualmente, os precedentes como 

fundamento de decisões judiciais; a atividade interpretativa do juiz é delimitada pelo 

ordenamento jurídico, mas não mais encontra fundamento única e exclusivamente 

na lei; os precedentes também são utilizados pelo julgador quando da prolação de 

uma decisão. A jurisprudência deve ser definitivamente alçada à qualidade de fonte 

do Direito e passará a balizar, de forma vinculante, a atuação dos juízes e dos 

tribunais. 

Uma estrutura estável de precedentes judiciais atuaria como uma 

previsão de baixo custo, demonstrando, aos agentes, a maneira como o Poder 

Judiciário decidirá casos semelhantes, assentando as expectativas e facilitando as 

relações econômicas, os acordos extrajudiciais e judiciais e diminuindo o número 

de conflitos que serão levados ao Judiciário. Consoante Gorga: 

A natureza de bem público do precedente fará com que terceiros 
se beneficiem do precedente sem terem para isso gasto recursos 
em processos judiciais. Assim, nos próximos litígios, a existência 
de precedente eficiente induzirá a que as partes não entrem em 
conflito judicial, já que o precedente, como diz Barzel, tem a função 
de delinear direitos (de propriedade). As partes, sabendo do 
precedente, poderão resolver seus conflitos fora da corte 
(settlement), adotando as definições manifestadas no 
precedente.726 

O novo Código de Processo Civil trouxe expressamente a 

necessidade de uniformização da jurisprudência e de mantê-la estável, íntegra e 

                                            
726 GORGA, E. Common law é mais eficiente do que a civil law? Considerações sobre tradições de 

direito e eficiência econômica, p. 159. In: ZYLBERSTAJN, D., SZTAJN, R. (orgs.). Direito & 
Economia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 
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coerente.727 Para tanto, aumentou as hipóteses de decisões dos tribunais 

superiores com efeito vinculante e obrigatório, pois, além das decisões prolatadas 

em controle concentrado de constitucionalidade e das súmulas vinculantes, que, 

como dito, já devem obrigatoriamente serem observadas pelos juízes e tribunais, 

por força da Constituição Federal, agora também têm efeitos vinculantes e 

obrigatórios as decisões do Superior Tribunal de Justiça nos recursos especiais e 

do Supremo Tribunal Federal nos recursos extraordinários. O mesmo ocorre com 

as decisões dos incidentes de resolução de demandas repetitivas (IRDR) e do 

incidente de assunção de competência (IAC). Estas decisões devem 

obrigatoriamente ser observadas pelas demais instâncias, sob pena de 

reclamação. 

Assim é que as decisões dos tribunais superiores tendem a deixar de, 

nos casos futuros, ter eficácia apenas argumentativa e serem utilizados como 

mecanismo de convencimento do julgador.  

Essa fase histórica de prevalência e valoração dos precedentes 

jurisprudenciais, deflagrada pelo Código de Processo Civil/2015 faz parte, segundo 

Gorga, da “crescente convergência entre as tradições de direito consuetudinário e 

as de direito romano-germânico, a qual possibilita uma adaptação funcional dos 

institutos originários de uma tradição em outra”.728 Essa tendência está norteada 

pela premente necessidade de adaptação e redução da complexidade econômica 

e social, visando promover a eficiência do sistema jurídico, trazendo estabilidade, 

previsibilidade e segurança as relações jurídicas. 

Assim, ambos os sistemas vêm adotando mecanismos que se 

mostram eficientes no outro sistema.  

                                            
727 Art. 926.  Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. 

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais 
editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante. 

§ 2o Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos 
precedentes que motivaram sua criação. 

728 GORGA, E. Common law é mais eficiente do que a civil law? Considerações sobre tradições de 
direito e eficiência econômica, p. 139. In: ZYLBERSTAJN, D., SZTAJN, R. (orgs.). Direito & 
Economia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 
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Por exemplo, a tradição de direito consuetudinário vem 
crescentemente passando por um processo de codificação e de 
criação de leis, ingressando numa age of statutes, enquanto os 
precedentes judiciais têm ganhado força vinculante nos 
ordenamentos de tradição de direito romano-germânico.729 

O desafio para o setor produtivo e o mercado de crédito é saber se, 

com a adoção desses consectários legais tendentes a trazer “segurança jurídica e 

paz social” e “prestigiar a jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e 

coerente”,730 será possível tornar o Brasil um país mais previsível.  

A previsibilidade é critério imprescindível para a redução dos custos 

de transação e a almejada redução do Custo Brasil e dos spreads bancários 

nacionais. “Nesse capítulo, pesam sobretudo as surpresas que podem surgir na 

conjuntura econômica depois que um juiz bate o martelo”.731 A firme observância 

de um posicionamento jurisprudencial generalizado, ainda que contrário, mas 

sobretudo estável, permite calculabilidade aos agentes econômicos, de maneira 

que possam saber e negociar, ex ante, a quem fica alocado o risco de um 

determinado evento, reduzindo, assim, os custos de transação.  

É imperioso, portanto, que o Judiciário atue como protetor da 

previsibilidade e da confiança nas relações jurídicas, uniformizando e estabilizando 

a sua interpretação. 

5.5 A POLITIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO 

O Judiciário também gera insegurança porque seus integrantes, ao 

proferirem suas decisões, frequentemente atuam com parcialidade, imbuídos de 

motivações políticas. Essa parcialidade refere-se, no contexto aqui explorado, à 

tomada de decisões favoráveis a determinados grupos ou setores, contrariando, 

em diversas vezes, a legislação vigente e os contratos celebrados entre as partes. 

                                            
729 GORGA, E. Common law é mais eficiente do que a civil law? Considerações sobre tradições de 

direito e eficiência econômica, p. 159. In: ZYLBERSTAJN, D., SZTAJN, R. (orgs.). Direito & 
Economia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

730 Expressões constantes no Código de Processo Civil de 2015. 
731 O Custo Justiça na Economia. Revista ETCO, Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, nº 5, ano 

3, setembro, 2006. 
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A “politização” das decisões judiciais resulta, no sentido empregado 

nesse estudo, “da tentativa do juiz de proteger certos grupos sociais percebidos 

como sendo mais fracos do que a outra parte no litígio, desconsiderando a lei ou o 

contrato em prol de um intento de justiça social”.732  

Essa atuação parcial promove o desrespeito aos contratos, direitos de 

propriedade e direitos dos credores, propiciando uma “justiça” determinista e 

distorcida. 

É relativamente comum a existência de uma mentalidade anti-

mercado e, sobretudo, contra as instituições financeiras, entre muitos magistrados. 

Não são poucos os juízes que rechaçam o pacta sunt servanda, os direitos de 

propriedade e dos credores, em busca de justiça social.  

A politização das decisões foi inclusive assumida pelos magistrados 

em pesquisa efetuada por Sadek, a qual demonstrou que 73,1% dos magistrados 

no Brasil são partidários da premissa de que o juiz tem um papel social a cumprir, 

e que a busca da justiça social justifica decisões que violem os contratos.733 

Ou seja, a grande maioria dos magistrados não vê problema algum 

em violar contratos previamente estabelecidos pelas partes sob o pretexto de 

justiça social. Desse modo, por mais bem discutido e redigido que seja um contrato, 

ele está à mercê do conceito subjetivo de justiça social de cada julgador.734 

                                            
732 PINHEIRO, Armando Castelar. O componente judicial dos spreads bancários. In: BANCO 

CENTRAL DO BRASIL. Economia bancária e crédito: avaliação de 4 anos do projeto juros e 
spread bancário. Brasília, DF, 2003. p. 34-43. Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/?RED -
SPREAD>. Acesso em: 24 Mar. 2017. 

733 Foram entrevistados 570 juízes, sendo 529 da Justiça Comum e 41 da Justiça Federal, distribuídos 
em cinco estados – Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Goiás e Pernambuco –, de maneira 
rigorosamente proporcional ao total de juízes de cada estado e à respectiva distribuição em 
instâncias e entrâncias. Procurou-se, ao mesmo tempo, cobrir a diversidade regional do País e 
eventuais singularidades no pensamento do corpo de magistrados daqueles estados, visto que 
foram entrevistados cerca de 20% do total de juízes de cada um deles. SADEK, MT., (org). In: Uma 
introdução ao estudo da justiça [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 
2010. A crise do judiciário vista pelos juízes: resultados de uma pesquisa quantitativa. pp. 17-31. 
Disponível em:< http://books.scielo.org > acesso em 04. Mai. 2017. 

734 PINHEIRO, Armando Castelar. O componente judicial dos spreads bancários. In: BANCO 
CENTRAL DO BRASIL. Economia bancária e crédito: avaliação de 4 anos do projeto juros e 
spread bancário. Brasília, DF, 2003. p. 34-43. Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/?RED -
SPREAD>. Acesso em: 24 Mar. 2017. 

http://books.scielo.org/
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“Esta posição majoritária da magistratura conflita claramente com a 

lógica básica que sustenta o contrato e o papel do Judiciário em fazê-lo valer”.735 

Também denota que a magistratura, em sua maioria, está afastada da tradicional 

posição que os juízes ocupam em um sistema de civil law. Os magistrados vêm 

utilizando seu poder decisório para uma finalidade política, baseando as decisões 

em suas convicções pessoais, em detrimento da escorreita aplicação da lei. 

Em suma, a saga pela justiça social nas Decisões faz tábula rasa dos 

contratos e da autonomia da vontade e traduz-se em um verdadeiro entrave à 

atividade econômica. Em sendo os contratos o principal meio de pactuação das 

transações e negócios econômicos, os quais levam em consideração, quando da 

sua celebração, a alocação de riscos entre os agentes, é certo que a indevida e 

exacerbada interferência judicial relativiza e reduz a utilidade dessa função 

contratual, eliminando a previsibilidade, desestabilizando a relação contratual e, 

consequentemente, aumentando os riscos e custos da atividade econômica. Isso 

repercute, inevitavelmente, no desenvolvimento econômico.  

Se levarmos em conta o mercado de crédito e, com base nessa 

constatação, quantificarmos que cerca de 70%736 dos contratos de empréstimo são 

rompidos e relativizados por decisões judiciais portadoras do intento de justiça 

social (subjetiva) de cada julgador, não é difícil de mensurar a imensa insegurança 

e risco que isso acarreta, bem como o nefasto impacto que produz nos spreads 

bancários e na quantidade de crédito disponível no mercado.   

Há, assim, um grave déficit referente a previsibilidade e 

imparcialidade na justiça brasileira, motivadas, em grande parte, pelas visões 

políticas e intento de justiça social dos magistrados, que os levam a desconsiderar 

a lei e os contratos. 

                                            
735 PINHEIRO, Armando Castelar. O componente judicial dos spreads bancários. In: BANCO 

CENTRAL DO BRASIL. Economia bancária e crédito: avaliação de 4 anos do projeto juros e 
spread bancário. Brasília, DF, 2003. p. 34-43. Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/?RED -
SPREAD>. Acesso em: 24 Mar. 2017. 

736 Utilizou-se os dados contidos na pesquisa efetuada por Sadek. 
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Com efeito, nomeadamente no que concerne ao mercado de crédito, 

considerável maioria das decisões detém um viés anticredor, favorecendo a parte 

tida por hipossuficiente da relação, descumprindo a legislação vigente e anulando 

cláusulas contratuais. Esse panorama reflete a necessidade de as instituições 

financeiras embutirem um prêmio de risco ainda mais elevado nos empréstimos 

que concedem, ampliando os spreads bancários e, consequentemente, 

aumentando as taxas de juros que serão exigidas de todos os mutuários nas 

operações de crédito. 

A insegurança jurídica que cerca os contratos de crédito, coloca em 

risco o recebimento do capital. O seu impacto negativo nos spreads bancários se 

manifesta através do aumento dos custos administrativos, os quais englobam as 

áreas de avaliação de risco de crédito e a área jurídica e, ainda, ao aumentar a 

incerteza com relação a recuperação do crédito, pressiona o prêmio de risco 

embutido no spread.737 

Ademais, além do aumento nos spreads bancários, o aumento da 

incerteza, proporcionada pelo constante desrespeito às cláusulas contratuais por 

parte dos magistrados, acaba por restringir a concessão de crédito. As instituições 

financeiras tendem a aplicar grande parte do capital disponível em título da dívida 

pública, remunerados pela Selic e com baixíssimo risco. A concessão de 

empréstimo fica restrita a poucos mutuários, rigorosamente selecionados quanto à 

sua possibilidade de adimplemento, e mediante taxas de juros remuneratórios mais 

elevadas em virtude da ausência de proteção judicial em caso de inadimplência.  

Ou seja, a “incerteza jurisdicional”738 no mercado de crédito impinge 

tanto a escassez do crédito, como o aumento nos spreads bancários. Duas 

variáveis de enorme relevo para o desenvolvimento de qualquer atividade 

                                            
737 FACHADA, Pedro; FIGUEIREDO, Luiz Fernando; LUNDBERG, Eduardo. Sistema Judicial e 

Mercado de Crédito no Brasil. Notas Técnicas do Banco Central do Brasil, nº 35, maio/2003. 
738 A incerteza jurisdicional seria gerada pela instabilidade e insegurança que permeia os contratos 

firmados no Brasil, oriundas, dentre outros fatores, da anulação judicial de contratos bem como das 
interpretações desfavoráveis que alteram cláusulas e obrigações contratuais. ARIDA, Persio; 
BACHA, Edmar Lisboa; RESENDE, André Lara. Credit, Interest, and Jurisdictional Uncertainty: 
Conjectures on the Case of Brazil. Disponível em: < iepecdg.com.br/wp-
content/uploads/2016/03/TPD2IEPE.pdf > acesso em 12. Jul. 2018. 
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comercial. Como a quantificação dessa incerteza jurisdicional se torna impossível 

nos prazos mais longos, ela não pode ser compensada por um prêmio de risco, o 

que tem por consequência a quase inexistência de crédito doméstico de longo 

prazo. 

Ney Lima Figueiredo, após doze anos de envolvimento com o 

ambiente e pesquisas sobre o problema da imagem dos empresários no Brasil, 

procurou proceder a uma investigação qualitativa sobre a temática, através de 

entrevistas de profundidade e de discussões de grupo, o que obteve através do 

Cepac – Centro de Pesquisa, Análise e Comunicação.739 

Dentre suas conclusões o autor aduz que, em que pese a revolta seja 

mais direcionado aos grandes empresários que do que aos micro e pequenos 

empresários, as pesquisas e entrevistas demonstraram, no geral, que os 

empresários são mal vistos pelos cidadãos por acreditarem que eles pensam mais 

nos lucros que no bem-estar da população; que remuneram pouco seus 

trabalhadores; que são sonegadores de impostos e abusam do aumento de preços.  

Lamounier, ao apresentar os resultados da pesquisa conclui que: 

O empresário é julgado pela opinião pública não apenas em virtude 
o que ele faz, de maneira objetiva, mas também do que ele 
representa no sistema de valores da sociedade. Simplificando ao 
extremo, é como se já tivéssemos saído de uma cultura 
patrimonialista, na qual o Estado e o serviço público constituem a 
referência fundamental, mas ainda não chegado a uma cultura 
capitalista, na qual a empresa, o mercado e o lucro são as 
realidades básicas.740  

A pesquisa demonstra que o lucro é extremamente malvisto pelos 

cidadãos brasileiros,741 quando na verdade deveria ser visto como sinal de 

                                            
739 FIGUEIREDO, Ney Lima. Imagem do Empresariado. In: Ouvindo o Brasil: uma análise da 

opinião pública brasileira hoje. Organização de Bolívar Lamounier et. al. São Paulo: Editora 
Sumaré: Instituto Roberto Simonsen, 1992. 

740 LAMOUNIER, Bolívar. Apresentação. In: Ouvindo o Brasil: uma análise da opinião pública 
brasileira hoje. Organização de Bolívar Lamounier et. al. São Paulo: Editora Sumaré: Instituto 
Roberto Simonsen, 1992. 

741 FIGUEIREDO, Ney Lima. Imagem do Empresariado. In: Ouvindo o Brasil: uma análise da 
opinião pública brasileira hoje. Organização de Bolívar Lamounier et. al. São Paulo: Editora 
Sumaré: Instituto Roberto Simonsen, 1992. 
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eficiência e as empresas com alta lucratividade deveriam ser vistas como geradoras 

de empregos e riquezas para o país. 

Cabrillo742 destaca que na Espanha esse panorama se repete. 

Reconhecendo-se que o mercado figura como mecanismo mais eficiente de 

alocação de recursos, seria coerente que os juízes, quando da tomada de decisão, 

procurassem um resultado próximo do que seria alcançado se tivesse sido possível 

a aplicação dos princípios do livre contrato e da livre negociação entre as partes. 

Porém essa não é a visão comungada pelos tribunais espanhóis onde, 

frequentemente, o poder de decidir é voltado para valores completamente 

antagônicos aos que deveriam nortear uma economia de livre mercado. 

Cabrillo e Pastor Prieto analisaram as decisões judiciais espanholas, 

particularmente as do Tribunal Supremo e do Tribunal Constitucional, destacando 

uma aversão, entre os juízes, a atividade empresarial em geral. “Los jueces 

españoles están em gran medida em contra de los principios de la economía de 

mercado y de la liberdad de contrato”.743  

Alguns exemplos de sentenças contemplam as seguintes premissas: 

a liberdade de empresa é um conceito que apresenta graves dificuldades de 

definição (STC 37/1987); é justo discriminar, em algumas atividades econômicas, 

a favor das pessoas físicas e contra as pessoas jurídicas, já que estas são movidas 

por um mero interesse mercantil, enquanto aquelas buscam um meio digno de 

subsistência (STS de 12 de abril de 1985); ainda que a Constituição afirme em seu 

artigo 28.1 que todos têm direito a sindicar-se livremente, este direito não se aplica 

aos empresários (STC 8 de abril de 1981).744 

                                            
742 CABRILLO, Francisco. Um Análisis Economico de la Administración de Justicia: ¿Qué Maximizan 

Los Jueces? Disponível em: < 
http://www.derecho.usmp.edu.pe/centro_derecho_economia/revista/febrero_2011/Analisis_Econo
mico_de_la_Adm._de_Justicia_Dr_Francisco_Cabrillo.pdf > Acesso em 27. Abr. 2017. 

743 CABRILLO, Francisco; FITZPATRICK, Sean. La economía de la Administración de Justicia. 
Pamplona: Thomson Reuters, 2011, p. 44. 

744 CABRILLO, Francisco; FITZPATRICK, Sean. La economía de la Administración de Justicia. 
Pamplona: Thomson Reuters, 2011, p. 44. 

http://www.derecho.usmp.edu.pe/centro_derecho_economia/revista/febrero_2011/Analisis_Economico_de_la_Adm._de_Justicia_Dr_Francisco_Cabrillo.pdf
http://www.derecho.usmp.edu.pe/centro_derecho_economia/revista/febrero_2011/Analisis_Economico_de_la_Adm._de_Justicia_Dr_Francisco_Cabrillo.pdf
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Cabrillo e Fitzpatrick mencionam, ainda, a obra Derecho Civil Español, 

Común y Foral, de J. Castán Tobeñas, a qual, segundo os autores, trata-se da obra 

de Direito Civil mais estudada em toda a história da Espanha, e que contempla em 

sua introdução a seguinte afirmação de Tobeñas: “debe admitirse que el derecho 

civil en muchos pontos concede un respeto excesivo a las convenciones privadas 

em detrimento de la equidad y de las exigencias morales”745 

Esse posicionamento não está necessariamente ligado a uma 

orientação política particular dos magistrados, mas, muitas vezes, vincula-se a um 

sistema de valores específico que enfatiza outras considerações além da 

prosperidade econômica, conforme singularmente propôs Max Weber. 

Weber, ao analisar o fenômeno histórico-social da relação entre o 

protestantismo e o sistema capitalista, concluiu que as razões do maior 

desenvolvimento do capitalismo em países como os Estados Unidos da América, 

deve-se a conjunção de dois fatores: uma política econômica mercantilista aliada a 

existência de uma ideologia religiosa traduzida na ética protestante – calvinista. 

Em que pese Weber em momento algum considere a ética protestante 

como única responsável pelo “espírito do capitalismo”, ele pesquisou o peso com 

que as influências religiosas participaram do desenvolvimento capitalista. 

O autor explica que a igreja católica foi e continua sendo contra a 

cobrança de juros, a obtenção de lucro e fomentando a mentalidade anticapitalista 

e que  

De modo geral, a condução da vida do cristão católico dentro das 
profissões profanas está infinitamente menos regulamentada pela 
tradição e pela lei do que aquela do judeu, em alguns aspectos até 
menos que a do muçulmano ou do budista. Mas o que se ganha 
com isto de aparente liberdade para o desenvolvimento do 
capitalismo, perde-se em virtude da ausência de estímulos para 
exercer metodicamente uma “vocação” dentro deste mundo, 
particularmente no da atividade econômica. Não há nenhuma 
recompensa psíquica pelo trabalho profissional. Apesar de todas as 
concessões, o deo placere non potest permanece para o crente a 
última palavra diante da ideia de orientar a condução de sua vida 

                                            
745 CABRILLO, Francisco; FITZPATRICK, Sean. La economía de la Administración de Justicia. 

Pamplona: Thomson Reuters, 2011, p. 60. 
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econômica a serviço de um empreendimento racional, impessoal e 
que se propõe como resultado o lucro.746  

Em contrapartida, o protestantismo fundamenta-se em uma ética 

peculiar que dita que o trabalho constitui a finalidade da vida e a melhor maneira 

de se agradar a Deus. A obtenção de lucro e a prosperidade econômica, desde que 

de maneira legal, constituem-se uma vocação. O trabalho seria a melhor maneira 

de cada homem cumprir com sua vocação. Mediante o trabalho e a prosperidade 

econômica os homens comprovariam o seu estado de graça. ” O ganho de dinheiro 

na moderna ordem econômica é, desde que feito legalmente, o resultado e a 

expressão da virtude e da eficiência em certo caminho”.747 

 No entanto, enquanto o trabalho e a obtenção de lucro são liberados 

e estimulados como a expressão da vontade divina, o ócio é condenado, mesmo 

dispondo de riqueza suficientes para dele desfrutar, sendo vedado, ainda, todo o 

prazer espontâneo de viver. A riqueza não é para si, sendo apenas um sinal de 

haver cumprido apropriadamente sua vocação.748 

                                            
746 WEBER, Max. Burocracia e Liderança Política. Traduções de Maurício Tragtenberg, Waltensir 

Dutra, Calógeras A. Pajuaba, M. Irene de Q. F. Szmrecsányi, Tamás J. M. K. Szmrecsányi. São 
Paulo: Editora Nova Cultura, 1997, p. 395. 

747 WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. 14º ed. São Paulo: Editora 
Pioneira. Tradução: M. Irene de Q. F. Szmrecsányi e Tomás J. M. K. Szmrecsányi. Título original: 
Die Protestantische Ethik Und Der Geits des Kapitalismus, p. 21. 

748 “De fato, o summum bonum dessa ética, o ganhar mais e mais dinheiro, combinado com o 
afastamento estrito de todo prazer espontâneo de viver é, acima de tudo, completamente isento de 
qualquer mistura eudemonista, para não dizer hedonista; é pensado tão puramente como um fim 
em si mesmo, que do ponto de vista da felicidade ou da utilidade para o indivíduo parece algo 
transcendental e completamente irracional. O homem é dominado pela geração de dinheiro, pela 
aquisição como propósito final da vida. A aquisição econômica não mais está subordinada ao 
homem como um meio para a satisfação de suas necessidades materiais. Essa inversão daquilo 
que chamamos de relação natural, tão irracional de um ponto de vista ingênuo, é evidentemente um 
princípio guia do capitalismo, tanto quanto soa estranha para todas as pessoas que não estão sob 
a influência capitalista. Ela expressa ao mesmo tempo um tipo de sentimento que está intimamente 
ligado com certas ideias religiosas. Se, pois, formularmos a pergunta por que devemos fazer 
dinheiro às custas dos homens, o próprio Benjamin Franklin, embora não fosse um deísta convicto, 
responde em sua autobiografia com uma citação da Bíblia que lhe fora inculcada pelo pai, rígido 
calvinista, em sua juventude: “Vês um homem diligente em seus afazeres? Ele estará acima dos 
reis”. (Provérbios 22; 29). O ganho de dinheiro na moderna ordem econômica é, desde que feito 
legalmente, o resultado e a expressão da virtude e da eficiência em certo caminho”. WEBER, Max. 
A ética protestante e o espírito do capitalismo. 14º ed. São Paulo: Editora Pioneira. Tradução: 
M. Irene de Q. F. Szmrecsányi e Tomás J. M. K. Szmrecsányi. Título original: Die Protestantische 
Ethik Und Der Geits des Kapitalismus, p. 21. 
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Weber conclui que os protestantes, quer como classe dirigente, quer 

como subordinada, tanto em maioria como em minoria, demonstraram uma 

especial tendência para desenvolver o racionalismo econômico, fato que não pode 

ser observado entre os católicos. E que a explicação principal de tais diferenças 

deve-se ao caráter intrínseco permanente de suas crenças religiosas, e não apenas 

a situações temporárias externas, históricas e políticas.749 

A formação religiosa protestante favorece uma educação econômica, 

dignificando o trabalho e a prosperidade econômica. O racionalismo econômico se 

dá quando o empresário, mediante seu trabalho e crescimento econômico, orgulha-

se de ter proporcionado trabalho e melhoria na condição de vida de outros homens 

e de estar contribuído para o desenvolvimento econômico de sua cidade. Essa 

constitui a principal finalidade de sua vida profissional. 

Por conseguinte, segundo Weber, os protestantes, em virtude de suas 

crenças religiosas bem como da ética que lhe é peculiar, propiciaram um ambiente 

adequado ao perfeito desenvolvimento do espírito capitalista.   

Contrariamente à ética protestante, há uma ética tradicional religiosa, 

presente dentre os católicos, e que não vê com bons olhos a devoção ao trabalho, 

a obtenção de lucro e a prosperidade econômica. Isso explicaria as razões pela 

qual, em países como o Brasil e a Espanha, de esmagadora maioria católica, existe 

uma dominante mentalidade antimercantilista entre a população em geral e, 

também, entre os magistrados.  

Certo é que as frequentes relações incestuosas que muitos 

empresários mantêm com o governo, no Brasil, contribui muito para essa imagem, 

mas grande parte do problema deita suas raízes em questões culturais-religiosas 

muito bem expostas por Weber. Essa cultura religiosa ainda impera e a cultura 

                                            
749 WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. 14º ed. São Paulo: Editora 

Pioneira. Tradução: M. Irene de Q. F. Szmrecsányi e Tomás J. M. K. Szmrecsányi. Título original: 
Die Protestantische Ethik Und Der Geits des Kapitalismus, p. 21. 
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molda todos os aspectos do comportamento humano e, “por ser uma questão de 

hábito ético, muda muito lentamente – muito mais devagar que as ideias”.750 

Aliado a esse fator religioso-cultural, há, ainda outra questão a ser 

arguida e que pesa de maneira determinante no processo de tomada de decisão: 

os processos automáticos e inconscientes de tomada de decisão judicial, tal como 

sugerido pelo modelo sócio-intuicionista formulado por Haidt. Essa questão 

impende maiores considerações, pois demonstra, com fulcro no avanço da 

neurociência e da psicologia moral, a maneira como, de fato, decidem os juízes. 

5.6 COMO, DE FATO, DECIDEM OS JUÍZES? 

Struchiner e Brando dedicaram-se a investigação da maneira como 

se dá a descoberta e a justificação nas decisões judiciais. A análise é, entretanto, 

riquíssima e inovadora, pois se afasta das habituais tentativas de aliar o processo 

cognitivo decisório às inúmeras teorias normativas da tomada de decisão judicial. 

Os autores se valem dos avanços recentes protagonizados pelas ciências 

cognitivas no campo da investigação multidisciplinar, capaz de apurar as 

capacidades representacionais e computacionais da mente humana, bem como e 

realização estrutural e funcional na mente. Além da análise de questões ligadas ao 

afeto e às emoções, objetos investigativos tanto da neurociência, quanto da 

psicologia e da psicologia moral.751 

O estudo tem por cerne a tomada de decisão judicial moralmente 

carregada, no contexto dos casos difíceis. Em que pese o contexto da abordagem 

sejam os casos difíceis, “onde o juiz não encontrará material jurídico apto a servir, 

por si só, como guia da tomada de decisão”,752 as percepções se aplicam também 

a casos simples, onde há lei clara e específica para o caso, mas que deixa ser 

                                            
750 FUKUYAMA, Francis. Confiança: as virtudes sociais e a criação da prosperidade. Tradução 

de Alberto Lopes. Rio de Janeiro: Rocco, 1996, p. 36. Título original: Trust: the social virtues & the 
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751 STRUCHINER, Noel; BRANDO, Marcelo Santini. CAPÍTULO VII Como os juízes decidem os casos 
difíceis do direito? In: STRUCHINER, Noel; TAVARES, Rodrigo de Souza [Org.]. Novas Fronteiras 
da Teoria do Direito: da filosofia moral à psicologia experimental. Rio de Janeiro: Puc Rio, p. 
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752 Ibidem p. 185. 
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aplicada em virtude de uma tendência, convicção, pré-conceito moral do 

magistrado. O que é corrente em causas que envolvem instituições financeiras, 

empresários e o intento de justiça social do magistrado.  

Segundo os autores  

Julgamentos morais fazem parte da prática da moralidade cotidiana 
e da prática judicial. As pessoas avaliam constantemente a conduta 
alheia, condecorando-a (aquele que cumpre uma promessa, aquele 
que protege os mais fracos, aquele que ajuda os necessitados etc.) 
ou condenando-a (o traidor numa relação conjugal, a pessoa que 
revela um segredo que deveria guardar, o agente público que 
recebe propina, etc.), classicando-a como boa ou má, como justa 
ou injusta, como correta ou incorreta. Todas as pessoas realizam 
julgamentos morais, inclusive juízes, mas como?753 

Para responder a indagação Struchiner e Brando partiram do resgate 

daquilo que consideram como a principal contribuição do movimento realista norte-

americano, que foi a formulação de uma teoria descritiva das decisões judiciais. O 

movimento realista procurou identificar e descrever quais eram os elementos e as 

variáveis que permeavam a tomada de decisão judicial. Contudo, apesar do seu 

valor teorético, ele apresentou insuficiência metodológicas que foram devidamente 

preenchidas com a nova abordagem feita pelos autores com base nas contribuições 

das ciências cognitivas e da psicologia moral.754 

Para tanto foi formulado a seguinte hipótese: 

Será que toda decisão proferida num caso difícil é tomada de 
maneira consciente e deliberada a partir de um processo controlado 
de inferência? Será que a fundamentação representa o trajeto 
lógico percorrido pelo juiz para alcançar a decisão?755  

Inicialmente e, partindo dos realistas, foi demonstrando, pela visão de 

Brian Leiter, que o movimento contemplou duas linhas de pensamento se 

formaram: a idiossincrática e a sociológica.  

                                            
753 STRUCHINER, Noel; BRANDO, Marcelo Santini. CAPÍTULO VII Como os juízes decidem os casos 

difíceis do direito? In: STRUCHINER, Noel; TAVARES, Rodrigo de Souza [Org.]. Novas Fronteiras 
da Teoria do Direito: da filosofia moral à psicologia experimental. Rio de Janeiro: Puc Rio, p. 
185. 

754 Ibidem p. 172-173. 
755 Ibidem p. 172. 
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A linha idiossincrática foi teorizada por Joseph Hutcheson e Jerome 

Frank. Ambos defendiam que a decisão judicial partia de um palpite intuitivo do juiz 

sobre o que, para ele, seria um deslinde justo para aquele caso concreto.  Dessa 

maneira, as decisões judiciais, “não passariam de racionalizações post hoc de uma 

decisão tomada muitas vezes de maneira automática, intuitiva”.756 

Para Frank, os instrumentos jurídicos a disposição dos magistrados e 

nos quais ele deveria se pautar, como as leis e os precedentes, figurariam apenas 

como um dos estímulos ao palpite, dentre inúmeros outros fatores ocultos de 

estímulo, que seriam explicados de acordo com a personalidade de cada juiz e que 

atuariam de modo a guiar a criação do direito.  

Para conhecer aquilo que produz os palpites dos juízes é 
necessário conhecer sua personalidade”. Sua personalidade 
comumente guiará a criação judicial do direito, de modo que o 
direito variará conforme a personalidade do juiz que examinar o 
caso.757 

Struchiner e Brando acreditam que a raiz dessa tese de Frank reside 

em sua crença na pretensa explicação da psicanálise acerca da fixação das 

pessoas na certeza, previsibilidade e estabilidade do direito bem como na utopia 

dessa busca. Para Frank o direito, na prática, é capaz de fornecer um nível bastante 

fraco desses componentes e a incerteza do direito teria imenso valor social. Essa 

busca pela previsibilidade e estabilidade no direito seria comparável à necessidade 

infantil de uma figura paternal que assegure paz, conforto e proteção contra os 

perigos desconhecidos. O direito estaria sendo posicionado como substituto dessa 

necessidade da figura paternal que as pessoas trazem da infância.758 

                                            
756 Frank, 2009 [1930]. pp. 31-34, 111/112 e 140-141. STRUCHINER, Noel; BRANDO, Marcelo 

Santini. CAPÍTULO VII Como os juízes decidem os casos difíceis do direito? In: STRUCHINER, 
Noel; TAVARES, Rodrigo de Souza [Org.]. Novas Fronteiras da Teoria do Direito: da filosofia 
moral à psicologia experimental. Rio de Janeiro: Puc Rio, p. 175. 

757 Frank, 2009 [1930], pp. 114-120. Ibidem p. 176. 
758 Frank, 2009 [1930], p. 14-23. Ibidem p. 177. 
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Já a linha sociológica, embora não ignorasse o fato de os juízes serem 

pessoas com personalidades distintas, acrescentou mais um elemento que, para 

eles, era determinante na tomada de decisão - os determinantes sociais.759 

Underhill Moore, professor da Yale Law School, conduziu uma 

pesquisa empírica, investigando os fatores que influenciavam a fiscalização de 

estacionamento em New Haven, Connecticut, se eram as regras jurídicas ou fatores 

como dia, tipo do carro, rua, etc. Consoante  Schauer, em que pese as ferramentas 

investigativas empregadas na pesquisa tenham sido extremamente básicas, 

quando comparadas com o arsenal metodológico da atualidade, ele foi bem 

sucedido na aplicação de premissas elementares da pesquisa, identificando e 

isolado as variáveis que incidem na aplicação do direito, concluindo que a -

fiscalização de estacionamento não era determinada pela simples aplicação das 

regras jurídicas, evidenciando, portanto, que aos instrumentos jurídicos cabia um 

protagonismo muito menor do que se era esperado.760 

Assim, apesar da divergência entre os autores do movimento bem 

como da inconsistência dos métodos investigativos da época, descompromissados 

com o método científico o que não permitiu a extração de conclusões resolutivas; 

é certo que os realistas lograram êxito em elaborar uma teoria descritiva da decisão 

judicial, a qual, segundo Schauer, repousa em duas premissas: 

(a) a maioria dos juízes tem uma inclinação para chegar a um 
determinado resultado antes de consultar os materiais jurídicos; (b) 
o juiz raramente terá dificuldade de encontrar a roupagem jurídica 
para a decisão tomada no vasto, complexo e amplamente 
indeterminado universo de materiais jurídicos existentes.761 

A consolidação das ciências cognitivas e da psicologia moral tornam 

o cenário científico-investigativo muito diferente na atualidade.762 O estudo dos 
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voltado à descoberta das capacidades representacionais e computacionais da mente humana e sua 
realização estrutural e funcional na mente. As questões do afeto e das emoções também são 
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processos cognitivos (processamento de informação) e de tomada de decisão 

possibilitaram a descoberta da existência de módulos mentais, especializados no 

processamento de certas informações (percepção visual, propriocepção, 
reconhecimento de profundidade visual, padrões sociais ligados a ofensa/cuidado, 

autoridade/respeito, equidade/reciprocidade etc.), os quais funcionam 

simultaneamente, porém de maneira competitiva, cada vez que as pessoas se 

encontram frente a dilemas morais: um sistema intuitivo, rápido e automático, e um 

sistema deliberativo, lento e esforçado. 763 

As grandes descobertas da atualidade sobre a cognição humana, 

embasadas em avanço científico e especializado, permitem uma análise mais 

precisa e indicativa da maneira como ocorre a tomada de decisão. Isso levou 

Struchiner e Brando a se indagarem sobre a possibilidade de os realistas estarem 

certos ao concluírem que a maioria dos juízes tem uma prévia inclinação para 

chegar a um determinado resultado, “e que raramente terão dificuldade de 

encontrar a roupagem jurídica para a decisão tomada no vasto, complexo e 

amplamente indeterminado universo de materiais jurídicos existentes”.764  

Assim Struchiner e Brando argumentam “que a tomada de decisão 

judicial no contexto dos casos difíceis do direito moralmente carregados pode ser, 

na maior parte, entendida como instâncias de ocorrência de processamento 

automático no quadro sócio-intuicionista de julgamento moral”.765 

Até o final do século XIX esse assunto era travado em embates 

filosóficos entre racionalistas e emotivistas. Enquanto a abordagem racionalista 

                                            
investigadas no domínio da neurociência, da psicologia e da psicologia moral. As hipóteses 
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emoções ou a certas capacidades computacionais de alto nível). STRUCHINER, Noel; BRANDO, 
Marcelo Santini. CAPÍTULO VII Como os juízes decidem os casos difíceis do direito? In: 
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protagonizada por Kant, afirmava “que os conceitos morais se originam 

inteiramente da razão, não podendo ser abstraídos do que seja empírico e, 

portanto, do que seja meramente contingente”;766 a abordagem emotivista 

propugnava que julgamentos morais eram fruto das emoções. David Hume, 

provavelmente o filósofo mais representativo dessa linha, afirmava que “a 

moralidade não é descoberta pela razão, mas apreendida por uma sensação ou 

sentimento.767Para Hume, a razão não seria mais do que uma escrava das 

paixões”. 768 

Depois veio a psicologia experimental, que no início do século XX deu 

origem ao movimento behaviorista, tendente a construção de uma ciência do 

comportamento humano que dispensasse o estudo da mente, sob o pálio de que 

os eventos mentais não eram passíveis de observação. A pretensão era tornar a 

psicologia uma ciência objetiva, baseada em leis científicas do comportamento.769 

Contudo, no início da década de 1950, restou aparente que o 

movimento behaviorista não obteria o intento de construir uma ciência do 

comportamento humano sem estudar a mente. Dessa maneira, insatisfeitos com o 

direcionamento que as pesquisas haviam tomando, Noam Chomsky, George A. 

Miller e Jerry Bruner, dentre outros filósofos e psicólogos, reintroduziram o estudo 

da mente à psicologia. Diante da repulsa na utilização do termo mente, esse foi 

substituído pela expressão cognição.770 A junção desses pesquisadores no estudo 

da cognição humana inaugurou, em 1950, as “ciências cognitivas”, “cujo objetivo 

compartilhado seria a descoberta das capacidades representacionais e 
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computacionais da mente humana e sua realização estrutural e funcional na 

mente”.771 

Dessa maneira, a oposição entre os pensamentos filosóficos tomou 

uma dimensão psicológica, dando origem a um modelo cognitivo-

desenvolvimentista de julgamento moral concebido por Lawrence Kohlberg.772 

Referido modelo fundou-se sobre as premissas de que durante um julgamento 

moral impera o raciocínio consciente e controlado; e que os indivíduos lidam com 

dilemas morais de maneira distinta e gradativa, a depender do nível de 

desenvolvimento de suas habilidades cognitivas. Consoante Kohlberg seriam seis 

estágios de desenvolvimento cognitivo, desde a infância até a maturidade. 

O primeiro estágio, da infância, expressa um comportamento 

essencialmente egoísta, típico das crianças; enquanto o último dos estágios, da 

maturidade, se traduz quanto o indivíduo aprende a visualizar o problema a partir 

da perspectiva do outro, passando a tomar decisões menos egocêntricas, o que 

impende um nível de desenvolvimento mais avançados de raciocínio moral.773  

O que ficou rotulado como “revolução cognitiva”, continuou sofrendo 

a influência e aperfeiçoamento de novas evidências e teorias, sendo que, na 

década de 1980, “muitos pesquisadores passaram a apontar a necessidade de uma 

“revolução afetiva”, tendo em vista a necessidade de explorar a importância das 

emoções morais no julgamento moral”. 774 

À essa “revolução afetiva” agregou-se as pesquisas que surgiram, na 

década de 1990, focadas nos processos automáticos da mente humana. Ou seja, 

na capacidade da mente em resolver problemas de maneira automática e 

inconsciente. Como desfecho mais recente, em 2001, com suporte da antropologia, 

da primatologia e da psicologia evolutiva, Jonathan Haidt publicou o artigo “The 
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emotional dog and its rational tail: a social intuitionist approach to moral judgment” 

lançando um modelo alternativo de pesquisa com fulcro no modelo cognitivo-

desenvolvimentista.775 

O modelo criado por Haidt, denominado sócio-intuicionista, parte da 

ideia de que o cérebro humano se organiza em módulos independentes e que 

trabalham paralelamente. Cada módulo atua como um sistema que processa 

informações (input), para na sequência oferecer respostas (outputs) rápidas e 

automáticas diante de certos estímulos situacionais ou ambientais.776 

Segundo as ciências cognitivas, pensamento e julgamento pertencem 

a módulos distintos que por vezes se chamam implícito e explícito, para outros eles 

se denominam intuitivo e deliberativo, ou sistema 1 e sistema 2.777 

O sistema intuitivo, que seria o responsável pelo pensamento, “não é 

propriamente um único sistema, mas um conjunto de subsistemas que operam com 

certa autonomia”.778 Esse sistema engloba os comportamentos instintivos, cabendo 

a ele as tarefas de reconhecimento facial, propriocepção,779 percepção de 

profundidade visual, resolução de ambiguidades linguísticas etc.780  Por ser 

instintivo e intuitivo esse sistema opera de maneira rápida e inconscientemente. 

Sendo que apenas o seu produto final chega ao nível da consciência.781 Assim, por 

exemplo, ao subirmos um degrau, não precisamos parar para calcular o tanto que 
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temos que levantar a perna, nem a quantidade de força que temos que depositar; 

esse cálculo é feito automaticamente e rapidamente pelo nosso cérebro. O mesmo 

ocorre quando um juiz que é contra a prática do aborto se depara com um caso 

desse. Instantaneamente e instintivamente o seu cérebro já emite um estímulo 

primário, rápido e instintivo, de rejeição àquele caso. 

De acordo com Haidt e Bjorklund, intuição moral é o súbito 
aparecimento na consciência, ou na margem da consciência, de um 
sentimento avaliativo (gosto-desgosto; bom-mau) sobre o caráter 
ou ações de uma pessoa, sem qualquer consciência de se ter 
passado pelos passos da busca e balanceamento de evidências, 
ou pela inferência controlada de uma conclusão. Trata-se de 
atividade desempenhada pelo sistema 1: rápida, automática e 
inconsciente.782  

 Ao contrário do sistema intuitivo, o sistema deliberativo é mais lento, 

requer mais esforço, controle e consciência. Ele demanda atenção. Usualmente o 

sistema deliberativo passar por cima do sistema intuitivo e de suas desvantagens. 

Isto porque ele é o responsável pelo pensamento “abstrato-hipotético” , o qual 

permite ao ser humano dar sentido ao mundo físico por meio do raciocínio e da 

tentativa de descobrir a verdade.  

A grosso modo seria a capacidade de pensar sobre coisas ainda 

desconhecidas ou que não são concretas (como o amor, o futuro e as regras 

morais), bem como criar hipóteses sobre fatos imaginários, avaliando e escolhendo 

as alternativas. 783 

Seria o pensamento típico dos adolescentes rebeldes que não 

aceitam imposições ou proibições com as quais não concordam, contestando e 

almejando inovações, mesmo sem saber direito como fazer isso.784 
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Mas além de passar por cima do sistema intuitivo, o sistema 

deliberativo também atua como “porta-voz” do primeiro, “construindo justificativas 

para comportamentos cuja causação não chega à consciência”. 

Feitas essas considerações, o modelo sócio-intuicionista, de 

Jonathan Haidt, aduz que os julgamentos morais resultam dessa interação entre os 

sistemas intuitivos e deliberativo, sendo o produto de intuições morais rápidas e 

inconscientes (sistema intuitivo), seguida de limitada argumentação moral racional 

(sistema deliberativo). Essa argumentação racional exsurge da necessidade de 

justificação, “recorrendo primeiro a um conjunto de explicações comportamentais 

culturalmente ofertadas”.785 

Por exemplo, é o momento em que um juiz arma “Isto é errado!” ou 

“Isto é correto!”, após se deparar com o pedido de autorização de aborto. 

Uma experiência científica conduzida por Haidt, no ano de 2010, 

colocou em pauta o “tabu do incesto”, a fim de demonstrar a maneira como os 

julgamentos morais acontecem de maneira rápida, espontânea e instintiva. A 

narrativa contemplava dois irmãos, Julie e Mark, que saem de férias de verão e 

quando sozinhos em uma cabana perto da praia, decidem manter relações sexuais. 

Julie já tomava pílulas anticoncepcionais, mas, ainda assim, Mark achou por bem 

se prevenir usando preservativo. Ambos gostaram da experiência, porém optaram 

por não mais repeti-la. Em comum acordou os irmãos optaram por manter a 

experiência em segredo, tornando-se algo que os aproximou ainda mais.786 

Haidt questionou, então, os sujeitos da investigação, se achavam 

certo que os irmãos tivessem praticado relação sexual, ao que foi respondido pela 

maioria que não, pois tratava-se de um ato moralmente condenável. Não obstante, 

ao oferecerem suas justificativas para a condenação do ato, todos os sujeitos 

apresentaram razões que já haviam sido excluídas pela própria narrativa, como o 

                                            
785 STRUCHINER, Noel; BRANDO, Marcelo Santini. CAPÍTULO VII Como os juízes decidem os casos 

difíceis do direito? In: STRUCHINER, Noel; TAVARES, Rodrigo de Souza [Org.]. Novas Fronteiras 
da Teoria do Direito: da filosofia moral à psicologia experimental. Rio de Janeiro: Puc Rio, p. 
189. 

786 Haidt, 2001, p. 814. Ibidem p. 192. 
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risco de gerarem um filho com deficiência (impossível de se concretizar já que 

foram utilizados dois métodos contraceptivos) ou a possibilidade de outros ficarem 

sabendo e as repercussões sociais negativas do fato (também afastadas já que 

eles mantiveram segredo e não afetou negativamente a relação entre os irmãos). 

Diante disso, quando os sujeitos eram confrontados com os detalhes da narrativa 

que excluía as justificativas por eles apresentadas para a condenação do ato, a 

resposta comum foi a de que, mesmo sem saber quais razões e sem conseguir 

explicar os motivos pelos quais o ato era condenável, ainda assim era errado.787 

Haidt chama esse estado no qual a pessoas permanecem em suas convicções 

morais mesmo quando incapaz de justificá-las de “estupefação moral”.788 

O estado de “estupefação moral”, fez com que Haidt passasse a 

questionar a proposta racionalista de explicação dos julgamentos morais, afinal, 

“que modelo de julgamento moral admite a possibilidade de alguém saber que algo 

é errado sem saber o porquê? ”789 

Essas pesquisas demonstram que muitas vezes as pessoas tomam 

decisões morais intuitivas para depois construírem uma justificativa que seja 

socialmente aceitável. E mesmo que sejam apresentados argumentos que lhes 

desmonte a justificativa apresentada, poucas pessoas mudam sua opinião, ainda 

que sem saber a razão. Isso confirma a hipótese de que significativa parte da 

tomada de decisão moralmente carregada é conduzida pelo sistema intuitivo, sendo 

o produto de intuições morais rápidas e inconscientes.790 

                                            
787 Haidt, 2001, p. 814. STRUCHINER, Noel; BRANDO, Marcelo Santini. CAPÍTULO VII Como os 

juízes decidem os casos difíceis do direito? In: STRUCHINER, Noel; TAVARES, Rodrigo de Souza 
[Org.]. Novas Fronteiras da Teoria do Direito: da filosofia moral à psicologia experimental. Rio 
de Janeiro: Puc Rio, p. 193. 

788 Ibidem, p. 193. 
789 Haidt, 2001, p.814. Ibidem, p. 193. 
790 A percepção de que grande parte da prática da moralidade é conduzida pelo sistema 1 começou 

a ser desenvolvida no início dos anos 1990. Em 1993 Jonathan Haidt conduziu uma pesquisa em 
parceria com pesquisadores brasileiros para analisar a reação de brasileiros e americanos a estórias 
contendo tabus inofensivos, ou seja, que não envolviam danos aos personagens (Haidt e Bjorklund, 
2008, pp. 196-198). As pessoas participaram de entrevistas em que foram formuladas as perguntas: 
i) é errado comer um animal de estimação que foi morto em um acidente? ii) é errado limpar uma 
privada com a bandeira nacional? iii) é errado usar a carcaça de uma galinha morta para se 
masturbar e depois cozinha-la para consumo próprio? Os resultados da pesquisa revelaram que os 
adultos de classe alta consideravam que, embora estranhos ou nojentos, esses tabus inofensivos 
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Essa constatação vai ao encontro da assertiva formulada pela 

economia comportamental, baseada também em pesquisas empíricas (narradas no 

capítulo 1), de que as pessoas relutam em alterar suas convicções morais pré-

existentes. A economia comportamental constatou que, em nossa sociedade, as 

crenças morais precedem em grande parte e não são amplamente afetadas pelas 

razões que podem ser apresentadas a favor ou contra elas.  Ou seja, as pessoas 

relutam em mudar de ideia. Elas tendem a interpretar as evidências de maneira a 

confirmar crenças que já lhe são inatas.791 

Haidt empreendeu outra série de experimentos sendo que, em todos 

eles, o julgamento intuitivo (sistema intuitivo) foi o responsável pelo julgamento 

moral.792 Para os pesquisadores, os resultados apresentados em todos os 

experimentos demonstram, claramente, que David Hume estava certo ao afirmar 

que a razão é escrava da paixão. O sistema intuitivo, responsável pelo julgamento 

intuitivo rápido e inconsciente é o responsável pela maioria dos julgamentos morais. 

                                            
não constituíam uma imoralidade. Já os adultos de classe baixa consideravam que essas ações 
eram universalmente imorais. Haidt observou que a maioria dos participantes armou que essas 
ações eram universalmente erradas mesmo diante da informação de que ninguém seria lesado. 
Pressionadas a justificar suas respostas, as pessoas gaguejavam, riam e se mostravam surpresas 
diante da incapacidade de encontrar razões que dessem suporte ao julgamento moral. Enfim, as 
pessoas armavam: “não sei porque, mas é simplesmente errado fazer sexo com uma galinha” 
(Haidt, 2001, p. 817). Ibidem p. 192. 

791 MANKIW, N. Gregory. Princípios de Microeconomia. Tradução da 6º ed Norte –Americana por 
Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. São Paulo: Cengage Learning, p. 454. 
Título original: Principles of microeconomics. 

792 Um experimento interessante consistiu na indução por hipnose do acionamento de um flash de 
nojo toda vez que fossem armadas duas palavras neutras “levar” e “frequentemente”, cada uma 
delas atribuída a um grupo diferente de pessoas. Uma das estórias apresentadas aos grupos de 
voluntários era moralmente neutra e não continha qualquer tipo de ofensa a terceiros. Como não 
havia qualquer violação ou ofensa envolvida na estória, os pesquisadores esperavam que as 
pessoas fossem capazes de superar seus sentimentos de nojo. Veja-se a vinheta apresentada aos 
voluntários:  

Dan é um representante do conselho de alunos de sua escola. Esse semestre ele ficou responsável 
pelo agendamento das discussões sobre assuntos acadêmicos. Ele [tenta levar], <frequentemente 
escolhe> temas que são atraentes tanto para os professores quanto para os alunos para estimular 
as discussões. 

Curiosamente, um terço de todos os voluntários que se depararam com o gatilho (levar ou 
frequentemente) fizeram julgamentos mais severos. Muitos dos participantes ainda chegaram a 
forjar razões de terem feito o julgamento moral. Um deles armou “it just seems like he’s up to 
something” (“simplesmente parece que ele está aprontando alguma coisa”). Haidt e Bjorklund, 2008, 
p. 198-199. In: STRUCHINER, Noel; BRANDO, Marcelo Santini. CAPÍTULO VII Como os juízes 
decidem os casos difíceis do direito? In: STRUCHINER, Noel; TAVARES, Rodrigo de Souza [Org.]. 
Novas Fronteiras da Teoria do Direito: da filosofia moral à psicologia experimental. Rio de 
Janeiro: Puc Rio, p. 194. 
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Em sendo um sistema primário, impulsivo e inconsciente, isso quer dizer que 

fatores irrelevantes entram no processo de tomada de decisão, não havendo 

espaço para a razão. Ou seja, “na maioria das vezes não é a razão que comanda 

esse processo”.793 

Em suma, o primeiro elo, o sistema intuitivo atua no sentido de lançar 

o julgamento moral intuitivo inconsciente, enquanto o segundo elo, o sistema 

deliberativo, ficará a cargo da justificação desse julgamento, encontrando 

fundamentações rasas e desprovidas da razão. Isto porque, o ser humano não 

consegue ter acesso aos fatores que levaram o sistema intuitivo a emitir aquele 

julgamento moral. “Haidt e Bjorklund sustentam que esse tipo de informação (aquilo 

que causa o julgamento moral) não pode ser diretamente acessado por meio de 

raciocínio mental”. Assim o sistema deliberativo (elo 2), responsável por justificar o 

julgamento moral lançado pelo intuitivo, limita-se a buscar argumentos que darão 

suporte ao julgamento já alcançado”.794 

Isto quer dizer que os juízes, como todos os seres humanos, mas com 

a diferença de que são obrigados a justificar a sua tomada de decisão, emitem, na 

maioria das vezes, um julgamento moral intuitivo, o qual será posteriormente 

justificado pelo sistema deliberativo. No entanto, uma vez que o sistema 

deliberativo não tem acesso às reais causas que levaram a expressar aquele 

julgamento moral, tende a apenas buscar argumentos para sustentar o julgamento 

que já foi realizado. 

É o momento em que juízes buscarão razões para justificar o 
julgamento “isto é errado!” ou “isto é correto!”,no exemplo da 
antecipação terapêutica de feto anencefálico; ou para justificar o 
julgamento “isto é obsceno!” ou “não há nada de errado nisto!”, no 

                                            
793 STRUCHINER, Noel; BRANDO, Marcelo Santini. CAPÍTULO VII Como os juízes decidem os casos 

difíceis do direito? In: STRUCHINER, Noel; TAVARES, Rodrigo de Souza [Org.]. Novas Fronteiras 
da Teoria do Direito: da filosofia moral à psicologia experimental. Rio de Janeiro: Puc Rio, p. 
194. 

794 STRUCHINER, Noel; BRANDO, Marcelo Santini. CAPÍTULO VII Como os juízes decidem os casos 
difíceis do direito? In: STRUCHINER, Noel; TAVARES, Rodrigo de Souza [Org.]. Novas Fronteiras 
da Teoria do Direito: da filosofia moral à psicologia experimental. Rio de Janeiro: Puc Rio, p. 
195. 
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exemplo do diretor teatral. Trata-se de atividade desempenhada 
pelo sistema 2: lenta, controlada e consciente.795 

O terceiro e quarto sistemas fazem parte da dimensão social da 

prática da moralidade a qual, como o próprio nome estabelece, refere-se a prática 

social da moralidade.796 

 O terceiro sistema denomina-se elo da persuasão racional. É o 

responsável pela argumentação, através da linguagem, em favor de um lado da 

questão. “São situações em que as pessoas assumem firmes posições a favor de 

um lado, seja em virtude da resposta moral intuitiva ou emocional à questão, seja 

porque possuem algum interesse pessoal em jogo”. Essa argumentação não é 

apresentada mediante um raciocínio lógico e racional. Haidt concluiu que, na maior 

parte do tempo, as pessoas fornecem às outras uma argumentação afetiva capaz 

de influenciar diretamente sobre as intuições do sistema intuitivo.797 

É o momento em que as pessoas interagem socialmente e 

compartilham suas convicções acerca de algum assunto, apresentando alguns 

argumentos afetivos e de ordem moral a fim de justifica-los, desprovidos de 

racionalidade e lógica. 

Juízes frequentemente elaboram argumentos retóricos recorrendo 
a subterfúgios ornamentais que mascaram a necessidade da 
produção de verdadeiros argumentos lógicos, mas ao mesmo 
tempo são mantras que todos gostam de ouvir e, portanto, capazes 
de gerar a persuasão. Não é incomum juízes invocarem noções 
como dignidade da pessoa humana, moralidade, liberdade e outras 
para defenderem suas respectivas posições, mas sem construir 
verdadeiros argumentos a favor delas. Como exemplos 
característicos desse tipo de prática indicamos os votos dos 
ministros Luiz Fux e José Delgado no Mandado de Segurança n.º 
8.895-DF, relatado pela Min. Eliana Calmon e julgado pela 1ª Seção 
do Superior Tribunal de Justiça em 22/10/2003 (DJ 07/06/2004).798 

                                            
795 STRUCHINER, Noel; BRANDO, Marcelo Santini. CAPÍTULO VII Como os juízes decidem os casos 

difíceis do direito? In: STRUCHINER, Noel; TAVARES, Rodrigo de Souza [Org.]. Novas Fronteiras 
da Teoria do Direito: da filosofia moral à psicologia experimental. Rio de Janeiro: Puc Rio, p. 
195. 

796 Ibidem p. 195. 
797 Ibidem p. 195. 
798 “Sr. Presidente, Srs. Ministros, outro dia, comentava com o eminente Ministro Teori Albino Zavascki 

que considero, realmente, uma grande dádiva de Deus poder pertencer a um Tribunal como este, 
tendo em vista não apenas a complexidade das causas que somos instados a decidir, mas, 
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O quarto sistema do modelo sócio-intuicionista denomina-se elo da 

persuasão social. Ele decorre do reconhecimento de que existem meios de 

persuasão social que influenciam de maneira determinante na tomada de decisão, 

ainda que não verbalizados e desprovidos de razões de qualquer tipo. Haidt refere-

se ao poder que determinadas situações sociais exercem sobre as crenças, 

atitudes ou comportamento das pessoas.799 

Esse elo contempla, assim, o poder da persuasão social, 

reconhecendo que as pessoas são altamente sugestionadas, sintonizadas com o 

grupo social. A opinião expressa pelo grupo, por um amigo, por alguém que se 

admire muito, exerce influência direta em outros, mesmo que essa pessoa não se 

                                            
principalmente, pela qualidade dos votos que sempre antecedem a nossa obrigação de julgar, 
sempre engrandecedores, assim como foi o da ilustre Ministra Eliana Calmon, que nos trouxe um 
plus, enfrentando não só a questão técnica, mas a questão médica, porquanto estamos no âmbito 
de um recurso ordinário, no qual a cognição fático-probatória é tão importante e não temos essa 
chance no recurso especial. 

Por outro lado, temos aqui uma abordagem jus naturalista de um problema tão importante, um 
problema humano, qual seja o problema relativo ao direito à saúde, que é um direito natural. 

Há uma passagem belíssima, que tinha de ser relembrada, do voto do Sr. Ministro Franciulli Netto, 
com a sua cultura e sensibilidade, de que o ser humano, realmente, é a única razão do Estado. 

Certa feita, analisando um processo sobre o valor absoluto do DNA – obra da Editora Forense, um 
dos autores usou uma frase felicíssima: "Abaixo de Deus, absolutamente nada é infalível"; nem esse 
estudo que afirma que a retinose pigmentar é incurável. 

No entanto, há alguns fatos notórios, principalmente no sentido de que Cuba é um grande centro 
avançado da Medicina. O Sr. Ministro Franciulli Netto tocou em um ponto deveras sensível, o de 
que o INSS não tem condições de atender a todos, mas, graças a Deus, não é todo mundo que 
sofre dessa doença incurável. 

Sou um perseverante escudeiro da dignidade da pessoa humana, dos valores imanentes à vida e à 
esperança do ser humano. Creio que é a nossa tarefa diuturna. De sorte que – mais uma vez 
parabenizo a Sra. Ministra Eliana Calmon e até, de antemão, já havia pedido seu voto, porque há 
casos e casos –, e na dúvida, devemos opinar exatamente pela esperança de esse cidadão poder 
se curar em um centro mais avançado, máxime porque, muito embora haja total juridicidade na parte 
do voto, que esclarece a respeito da socialização da Medicina e da impossibilidade de o País atender 
a todos, mais uma vez, entre o direito e a justiça, ficarei com a solução que considero mais justa. 
Assim, peço todas a vênias à eminente Ministra-Relatora para acompanhar o voto divergente e 
conceder a segurança”. Voto Min. Luiz Fux. 

“Sr. Presidente, eminentes Ministros, o art. 1º, incisos II e III, da Constituição Federal, diz que o 
objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, dentre tantos, é zelar pela dignidade 
humana e pela cidadania. Não há dignidade humana nem cidadania mais forte a ser zelada pelo 
Estado do que proporcionar todos os meios que sejam possíveis a quem necessita da saúde, em 
uma situação como a descrita, para que haja uma tentativa de solução. Não me impressiona a 
discussão científica a respeito porque não é o que está em jogo. O que me surpreende é que um 
cidadão está rigorosamente em vias de ficar cego, se já não ficou, sem direito à luz, sem direito ao 
sol, enfim, ao mínimo direito do cidadão, que é a visão. Concedo a segurança”. Voto Min. José 
Delgado. Ibidem p. 195. 

799 Ibidem p. 197. 
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utilize da persuasão fundamentada do elo 3, para tentar convencer acerca 

daquilo.800 

Os quatro sistemas, ou elos, até aqui expostos, formam o núcleo do 

modelo sócio-intuicionista formulado por Haidt e demonstram de que maneira 

acontecem os raciocínios e julgamentos morais. Haidt acredita que a grande 

maioria das pessoas não ultrapassa essas intuições iniciais porque não se utilizam 

do raciocínio para questionar suas próprias crenças e atitudes, mas tão somente 

para confirmar e tentar justificar suas intuições iniciais.801  

No entanto, Haidt admite que as pessoas são capazes de desenvolver 

um raciocínio moral privativo que seja capaz de moldar os julgamentos morais. Por 

isso o modelo contempla duas maneiras em que o desenvolvimento cognitivo 

permite a formulação de um raciocínio moral passível de atenuar ou dirimir os 

julgamentos morais. São eles: o elo do julgamento fundamentado (quinto elo) e o 

elo da reflexão em contexto privado (sexto elo).”802  

O quinto elo, do julgamento fundamentado, reconhece o fato de que 

existe o raciocínio moral baseado no impulso intuitivo, que é produto do sistema. 

No entanto, ante esse reconhecimento e com o uso da lógica e da racionalidade, a 

pessoa pode perseguir uma tomada de decisão que supere suas intuições iniciais.  

É o que se daria no caso de um juiz que tivesse uma inclinação 
inicial a favor ou contra a antecipação terapêutica do parto de feto 
anencefálico, mas, lembrando-se de seu juramento de 
imparcialidade e de independência funcional, resistisse ao impulso 
de abraçar essa intuição e procedesse a uma investigação das 
razões favoráveis e contrárias às conclusões possíveis. Ao realizar 
um julgamento moral a partir do raciocínio deliberado, esse juiz se 
enquadraria na prática descrita no quinto elo do modelo.803  

                                            
800 STRUCHINER, Noel; BRANDO, Marcelo Santini. CAPÍTULO VII Como os juízes decidem os casos 

difíceis do direito? In: STRUCHINER, Noel; TAVARES, Rodrigo de Souza [Org.]. Novas Fronteiras 
da Teoria do Direito: da filosofia moral à psicologia experimental. Rio de Janeiro: Puc Rio,  p. 
197. 

801 Ibidem p. 197. 
802 Ibidem p. 197. 
803 Ibidem p. 198. 
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No entanto, para que o julgamento fundamentado aconteça é 

necessário que a intuição inicial seja fraca e a capacidade de processamento e 

racionalidade elevadas, sendo aplicado, assim, em raras situações.804 

O sexto e último elo, da reflexão em contexto privado, “sugere que as 

pessoas podem acionar novas intuições ou até mesmo modificar as já existentes 

por meio da reflexão em torno de um problema”. Isso se torna possível a medida 

que a pessoa adote a perspectiva do outro (role-taking), o que permite a 

visualização do problema sob diferentes perspectivas e pontos de vista, sendo 

obrigada a enfrentar intuições que competem entre si. 805 Aqui tem-se a situação 

em que o juiz, consciente de seus palpites instintivos acerca do problema, tenta se 

colocar na posição das diferentes perspectivas existentes, tendo acesso à novas 

intuições e podendo, inclusive, alterar as suas próprias intuições iniciais.806 

As conclusões extraídas do modelo sugerem que as hipóteses 

arguidas pelos realistas estavam certas. 

A primeira hipótese realista de que a maioria dos juízes tem uma 

prévia inclinação para chegar a um determinado resultado tem confirmação teórica 

e empírica pelo elo do julgamento intuitivo, sobretudo em casos moralmente 

carregados. A maioria dos juízes tem uma prévia intuição moral, um sentimento 

avaliativo (gosto-desgosto; bom-mau) sobre o caso, sem qualquer consciência de 

se ter passado pelos passos da busca e balanceamento de evidências, ou pela 

inferência controlada de uma conclusão. Seria o julgamento moral. Um ato 

                                            
804 STRUCHINER, Noel; BRANDO, Marcelo Santini. CAPÍTULO VII Como os juízes decidem os casos 

difíceis do direito? In: STRUCHINER, Noel; TAVARES, Rodrigo de Souza [Org.]. Novas Fronteiras 
da Teoria do Direito: da filosofia moral à psicologia experimental. Rio de Janeiro: Puc Rio, p. 
198. 

805 Haidt e Bjorklund,2008, pp. 194. Ibidem p. 198. 
806 Todavia, nem mesmo esse mecanismo pode ser considerado uma atividade reflexiva pura, sem 

qualquer componente intuitivo em si mesmo. Embasando-se no trabalho do neurocientista Antonio 
Damasio, que identificou que uma importante parte do pensamento racional e do processo de 
tomada de decisão depende das emoções e dos sentimentos, Haidt e Bjorklund sustentam que a 
adoção da perspectiva do outro é um mecanismo de reflexão em contexto privado que não prescinde 
de componentes intuitivos e afetivos para canalizar essa reflexão. Ibidem p. 198. 
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desempenhado de maneira rápida, automática e inconsciente e que precede 

qualquer consulta a materiais jurídicos.807 

A segunda hipótese levantada pelos realistas, de que os juízes 

raramente encontrarão dificuldade em adequar uma roupagem jurídica para 

justificar a decisão tomada, encontra respaldo no segundo elo, o deliberativo. Uma 

vez tomada a decisão com base em seu julgamento moral intuitivo, o juiz tem a 

necessidade de fundamentá-la, o que não pode ser feito com base em seu flash 

intuitivo, devendo ser encontrada uma roupagem jurídica hábil a justificar a tomada 

de decisão. 

Isso o pressiona a buscar no ordenamento jurídico alguma regra e, 

principalmente um princípio, dada a vagueza e amplitude de aplicação, que apoie 

a decisão tomada. Nessa esteira o raciocínio desenvolvido pelo juiz se aproximaria 

do advogado que procura regras e razões que socorram o seu cliente. Assim a 

fundamentação, ainda que com base jurídica, é parte de uma necessidade de 

justificação de um julgamento intuitivo moral, tomado com base em outros 

elementos não jurídicos – um raciocínio moral.808 

Esse raciocínio moral é desempenhado pelo sistema deliberativo de 

maneira lenta e consciente, buscando elementos aptos a embasarem o julgamento 

moral já realizado. Mas essa busca não procura os verdadeiros motivos que 

embasaram o julgamento moral rápido e inconsciente, até porque esse processo é 

raramente acessível. Ele tão somente procura ser o irmão mais velho do sistema 

intuitivo, da decisão tomada de maneira inconsciente, buscando razões para 

defende-lo. 809 

Aí entraria em cena o viés confirmatório que, segundo Haidt, “está 

entre as ideias psicológicas mais importantes que deveriam ser ensinadas em uma 

                                            
807 STRUCHINER, Noel; BRANDO, Marcelo Santini. CAPÍTULO VII Como os juízes decidem os casos 

difíceis do direito? In: STRUCHINER, Noel; TAVARES, Rodrigo de Souza [Org.]. Novas Fronteiras 
da Teoria do Direito: da filosofia moral à psicologia experimental. Rio de Janeiro: Puc Rio, p. 
199. 

808 Ibidem p. 200. 
809 Ibidem p. 201. 
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faculdade de direito”.810 Trata-se de uma tentativa de racionalizar um ponto de vista 

específico, “lidando com as evidências na deliberação ou argumentação para 

reforçar, de maneira inapropriada, hipóteses ou crenças cuja verdade está em 

questão”811 O grande problema é que, assim como todos os seres humanos, as 

crenças e intuições morais dos juízes não são confiáveis, pois sofrem a influência 

de fatores racionalmente irrelevantes, e, mesmo assim, ele procura suporte para 

reforça-las. O viés confirmatório atua no sentido de que, quando o juiz necessita 

buscar fundamentação hábil a justificar a sua conclusão moral, ele acessa, 

cognitivamente, apenas um conjunto de crenças e regras favoráveis à conclusão já 

alcançada intuitivamente. Isto porque a motivação para justificar àquela 

determinada posição, acaba por afetar o raciocínio. A motivação funcionaria como 

o motor propulsor para levar à conclusão almejada. 

Dessa maneira o viés confirmatório leva a um tratamento preferencial 

de evidências que dão suporte às crenças existentes, de maneira que o juiz dará 

mais peso às informações que se alinham às suas crenças e opiniões. O grande 

problema é que dar preferência apenas às hipóteses que confirmem suas crenças, 

diminui-se a chance de descobrir que dita hipótese está incorreta.812 

Assim, se um juiz intuitivamente considera que o aborto de fetos 
anencefálicos é moralmente condenável, buscará exemplos ou 
dados que confirmem a hipótese em consideração: vasculhará o 
repertório de materiais jurídicos, discussões filosóficas e evidências 
científicas que se alinhem a essa visão; e deixará de fazê-lo em 
relação ao repertório de materiais jurídicos, discussões filosóficas 
e evidências científicas que não se alinhem a essa visão. 813 

Essa hipótese também é confirmada pelas noções de primacy efect e 

belief persistance, levantadas e comprovadas pela psicologia. Segundo essas 

noções, as pessoas primeiramente formam a sua opinião, sendo que todas as 

informações que são adquiridas posteriormente a formação dessa opinião serão 

                                            
810 Haidt, 2013, p. 873. STRUCHINER, Noel; BRANDO, Marcelo Santini. CAPÍTULO VII Como os 

juízes decidem os casos difíceis do direito? In: STRUCHINER, Noel; TAVARES, Rodrigo de Souza 
[Org.]. Novas Fronteiras da Teoria do Direito: da filosofia moral à psicologia experimental. Rio 
de Janeiro: Puc Rio,  p. 201. 

811 Nickerson, 1998, p. 175. Ibidem 203. 
812 Ibidem p. 203 
813 Ibidem p. 203. 
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analisadas de maneira enviesada (primacy efect), tornando a pessoa resistente a 

mudança de opinião, até mesmo diante de evidências irrefutáveis de que ela está 

errada (belief persistance).814  

Outra evidência apresentada por Richard Nisbett e Lee Ross foi a de 

que as pessoas analisam uma situação apenas até fazer sentido, não empregando 

muito esforço na análise das hipóteses e variáveis que incidem sobre uma mesma 

temática. Isso se torna um círculo vicioso, uma vez que a facilidade de encontrar 

uma justificativa confirmatória de sua crença gera a certeza de que ela está correta, 

fazendo com que a pessoa encerre as buscas por maiores explicações, o que 

impossibilita a realização de novas pesquisas bem como de uma possível mudança 

de crença.815 

O tema introduzido neste artigo descortina os mecanismos cognitivos 

e psicológicos que estão na raiz da decisão judicial. Juízes são seres humanos, 

sujeitos às mesmas armadilhas psicológicas e cognitivas que qualquer pessoa 

está.816 Ao se deparar com uma questão moralmente carregada, a maioria dos 

juízes toma uma decisão automática causada por uma intuição moral, cuja raiz não 

                                            
814 STRUCHINER, Noel; BRANDO, Marcelo Santini. CAPÍTULO VII Como os juízes decidem os casos 

difíceis do direito? In: STRUCHINER, Noel; TAVARES, Rodrigo de Souza [Org.]. Novas Fronteiras 
da Teoria do Direito: da filosofia moral à psicologia experimental. Rio de Janeiro: Puc Rio,  p. 
204. 

815 Ibidem p. 204. 
816 Em uma recente pesquisa em psicologia social (Danziger, Levav e Avnaim-Pesso, 2011) revelou-

se que juízes experientes também estão sujeitos a distorções/vieses psicológicos inconscientes. Em 
Extraneous factors in judicial decisions, Shai Danziger, Jonathan Levav, e Liora Avnaim-Pesso 
analisaram 1.112 decisões proferidas no período de 10 meses por 8 juízes israelenses incumbidos 
de julgar pedidos de concessão de liberdade condicional formulados por presidiários. Após isolarem 
diversas variáveis (ex.: fatores como a origem, raça, cor e sexo do apenado) os autores concluíram 
que há maior probabilidade de uma decisão favorável ser proferida logo no início dos trabalhos ou 
após uma pausa para refeição. Dentre os critérios propriamente jurídicos de avaliação do pedido, 
apenas os antecedentes criminais e a existência de um programa de reabilitação consistente 
exerceram influência estatisticamente significante nas decisões dos juízes. De acordo com os 
pesquisadores, as evidências encontradas sugerem que os juízes revelam uma tendência crescente 
a decidir pela manutenção do status quo quando tomam decisões de maneira continuada. “Esta 
tendência pode ser superada ao se fazer uma pausa para um lanche, o que é consistente com 
pesquisas anteriores que demonstram o efeito de um curto repouso, humor positivo, e o 
reabastecimento dos recursos de glicose no cérebro” (Danziger, Levav e Avnaim-Pesso, 2011, p. 
6892). Embora não seja possível determinar o que exatamente influenciou a decisão dos juízes a 
ponto de interferir nos julgamentos, os resultados indicam que fatores estranhos podem influenciar 
decisões judiciais, reforçando o crescente conjunto de evidências que aponta à suscetibilidade de 
juízes experientes a distorções/vieses psicológicos (Danziger, Levav e Avnaim-Pesso, 2011, p. 
6892). Ibidem p. 208. 
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possui capacidade psicológica de acessar. Em seguida, diante da motivação para 

justificar essa tomada de decisão impulsiva e inconsciente, ele empreende uma 

busca direcionada por algum material jurídico capaz de fundamentar minimamente 

sua crença, apoiando-se, com razoável frequência em razões extralegais, como 

retóricas sensibilizantes que encontram eco no terceiro elo (persuasão racional). E 

assim, ainda que toda questão possua várias perspectivas de análise, o juiz tende 

a examinar e decidir a problemática partindo da premissa, desde o início do 

processo de tomada de decisão, de que a sua intuição moral é a correta. Assim 

que alguma regra ou princípio é encontrado para reforçar a sua crença, essa busca 

se encerra porque a decisão judicial, afinal, faz sentido. “A decisão tomada de 

maneira automática estaria enfim fundamentada”.817 

Por certo não se pode excluir a possibilidade de o juiz, 

conscientemente, identificar o seu julgamento moral e engajar-se na busca por 

outras perspectivas que envolvem a mesma questão, superando suas próprias 

intuições morais, acionando novas intuições e até mesmo modificando as suas 

crenças iniciais.  

 Contudo, esse cenário exige, antes de tudo, conhecimento e 

reconhecimento de que eles estão, como todos nós, expostos às armadilhas 

cognitivas que influenciam inconscientemente e com razões que são juridicamente 

irrelevantes, o processo de tomada de decisão. 

No entanto, diversas razões como o desconhecimento desses 

processos cognitivos e a falta de desenvolvimento deles, além do elevado volume 

de trabalho a que os juízes estão submetidos, dificultam sobremaneira a passagem 

da decisão judicial dos processos automáticos, representado pelos elos 1,2,3 e 4, 

para a quinto e sexo elo, do julgamento fundamentado. 

A importância da informação extraída desses estudos e pesquisas é 

que, em que pese o debate e discussões acerca da tomada de decisão judicial 

                                            
817 STRUCHINER, Noel; BRANDO, Marcelo Santini. CAPÍTULO VII Como os juízes decidem os casos 

difíceis do direito? In: STRUCHINER, Noel; TAVARES, Rodrigo de Souza [Org.]. Novas Fronteiras 
da Teoria do Direito: da filosofia moral à psicologia experimental. Rio de Janeiro: Puc Rio, p. 
205. 
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esteja centrado nas teorias normativas da tomada de decisão e, mais 

especificamente entre positivismo e pós-positivismo, distinção entre princípios e 

regras, ponderação de princípios, etc. Procura-se insistentemente localizar nessas 

teorias normativas o problema e a chave da solução para conter a 

discricionariedade judicial. 

Seguindo a tendência pós positivista surgida pós Segunda Guerra, os 

magistrados brasileiros passaram a incorporar teorias constitucionais que propõem 

a ponderação de valores, a proporcionalidade e a identificação do Direito com a 

moral, o que aliada à abertura dos textos legais, vem gerando uma expressiva e 

crescente discricionariedade judicial. 

Muitos autores denunciam a banalização das regras e da subsunção 

e a excessiva e criativa utilização de princípios e da ponderação, como o cerne da 

problemática da crescente discricionariedade judicial. Sarmento propõem um 

retorno do pêndulo no Direito Brasileiro, sem descartar a importância dos princípios 

e da ponderação, para que se volte a levar a sério também as regras e a 

subsunção.818 Segundo o autor,  

nas hipóteses em que a aplicação de princípios for realmente 
apropriada, ela deve dar-se de forma mais racional e 
fundamentada. Deve-se adotar a premissa de que quanto mais 
vaga for a norma a ser aplicada, e mais intenso o componente 
volitivo envolvido no processo decisório, maior deve ser o ônus 
argumentativo do intérprete, no sentido de mostrar que a solução 
por ele adotada é a que melhor realiza os valores do ordenamento 
naquele caso concreto. 819 

Laporta acredita que em um modelo de vinculação jurisdicional a 

princípios morais encoberta uma autorização, aos juízes, para ignorar as regras 

sempre que essas não forneçam uma resposta satisfatória, sendo um convite ao 

casuísmo.820 

                                            
818 SARMENTO, Daniel. O Neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. Disponível 

em: < www.dsarmento.adv.br > acesso em 20. Set. 2018. 
819 SARMENTO, Daniel. O Neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. Disponível 

em: < www.dsarmento.adv.br > acesso em 20. Set. 2018. 
820 JAVIER LAPORTA, Francisco; RUIZ MANERO, Juan; ANGEL RODILLA, Miguel. Certeza e 

predecibilidad de las relaciones jurídicas. Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2009. 

http://www.dsarmento.adv.br/
http://www.dsarmento.adv.br/
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O que se vê com razoável frequência é a utilização do princípio da 

dignidade como um argumento afetivo e de ordem moral, desprovido de 

racionalidade e lógica. Assim como o princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade cuja invocação, expõe Luis Virgílio Afonso da Silva “não 

raramente, é um mero recurso a um tópos, com caráter meramente retórico, e não 

sistemático”.  

Em inúmeras decisões, sempre que se queira afastar alguma 
condita considerada abusiva, recorre-se à fórmula “à luz do 
princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, o ato deve ser 
considerado inconstitucional, a exemplo da decisão da liminar no 
sempre citado HC 76.060-4.821  

Exatamente a argumentação afetiva e de ordem moral, desprovida de 

racionalidade e lógica, a fim de justificar a decisão moral tomada intuitivamente, em 

consonância com o terceiro elo do modelo sócio-intuicionista de Haidt – o elo da 

persuasão racional. 

Entretanto desconsidera-se que nenhuma teoria normativa da decisão 

será capaz de frear e impedir que o juiz sucumba às armadilhas cognitivas do 

julgamento moral intuitivo.  

É preciso reconhecer que o juiz, assim como todos os seres humanos, 

é falível e sujeito a variações emocionais e às armadilhas cognitivas, em que pese 

seja exigida dele uma eterna atuação racional.822 Se o juiz não disponibiliza de 

conhecimento nem de ferramentas psicológicas para ter consciência da sua 

intuição moral, então a fundamentação que será formalmente descrita com 

roupagem jurídica não passará de racionalização post hoc. “Talvez a larga 

experiência com a toga transforme os juízes em experts em racionalização post 

hoc”.823 

                                            
821 SILVA, Luiz Virgílio Afondo da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, ano 91, vol. 

798, abril de 2002, p. 31. 
822 STRUCHINER, Noel; BRANDO, Marcelo Santini. CAPÍTULO VII Como os juízes decidem os casos 

difíceis do direito? In: STRUCHINER, Noel; TAVARES, Rodrigo de Souza [Org.]. Novas Fronteiras 
da Teoria do Direito: da filosofia moral à psicologia experimental. Rio de Janeiro: Puc Rio, p. 
172. 

823 Ibidem p. 208. 
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Isso explica, em grande medida, o abismo que há entre as premissas 

contempladas nas teorias normativas da decisão e aquilo que acontece na prática 

das decisões judiciais. 

Conforme certeira exposição de Struchiner e Brando: 

Por trás de toda teoria normativa da tomada de decisão judicial se 
ocultam pressupostos acerca das capacidades mentais, das 
condições de trabalho, dos interesses pessoais e profissionais dos 
juízes, do papel da razão e da moral no direito etc. Quando não são 
contrafatuais, esses pressupostos frequentemente representam 
teorias ingênuas acerca da natureza ou da psicologia humana. Às 
vezes, reconhece-se que o juiz é um ser humano falível e sujeito a 
variações emocionais, para em seguida exigir dele uma 
racionalidade ilimitada.824 

Nem mesmo o retorno ao positivismo jurídico poria termo a utilização 

dos vieses psicológicos inconscientes na tomada de decisão, vez que, ciente dos 

limites do direito, os positivistas admitem a viabilidade de mais de uma 

interpretação dentro da “moldura” das normas jurídicas (Kelsen). 

Além dos denominados casos difíceis, aonde nenhuma regra 

estabelecida resolve o caso, é certo que nenhuma legislação é detalhada 

suficientemente para esgotar todas as possibilidades de litígios. Sempre haverá 

espaços abertos, vagos, pendentes de interpretação a impulsionar o exercício da 

discricionariedade judicial. 825 Ainda mais em um ordenamento jurídico como o 

brasileiro, criado e modificado constantemente, por autoridades diversas, nas mais 

diferentes circunstâncias, perseguindo objetivos variados, é um ordenamento 

jurídico propenso a incorrer em indeterminações, incubar antinomias, albergar 

                                            
824 STRUCHINER, Noel; BRANDO, Marcelo Santini. CAPÍTULO VII Como os juízes decidem os casos 

difíceis do direito? In: STRUCHINER, Noel; TAVARES, Rodrigo de Souza [Org.]. Novas Fronteiras 
da Teoria do Direito: da filosofia moral à psicologia experimental. Rio de Janeiro: Puc Rio, p. 
172 

825 POSNER, Richard A. A economia da justiça, Tradução: Evandro Ferreira e Silva. São Paulo: 
WMF Martins Fontes, 2010, p. XVI. 
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vazios normativos826 e aumentar a moldura interpretativa. E assim, consoante 

Laporta, o juiz avança até o proscênio.827  

Ainda que, segundo Haidt, o quinto elo do modelo sócio-intuicionista 

(o elo do julgamento fundamentado), vislumbre a possibilidade dos julgamentos se 

darem após um minucioso processo onde se avaliam tanto as razões favoráveis 

quanto contrárias a uma determinada posição; o autor destaca que essas ocasiões 

são raras e limitadas as situações em que as intuições iniciais são fracas e quando 

a capacidade de processamento do julgador é alta. Como nos casos difíceis 

moralmente carregados do direito, “tanto as intuições são fortes quanto as 

capacidades de processamento não são particularmente altas ou privilegiadas”, o 

julgamento fundamentado quase nunca acontece. 828 

Entretanto, em que pese as causas que envolvem instituições 

financeiras e grandes empresas carreguem o intrínseco preconceito moral da 

grande maioria dos magistrados, em virtude da inata aversão ao lucro, à cobrança 

de juros, etc; não se tratam de causas que despertem tão fortes intuições 

inconscientes como questões como o aborto e o casamento homoafetivo, por 

exemplo. Dessa maneira, ainda que não exista no processo seletivo dos 

magistrados, nem durante o exercício da profissão, terapias cognitivas que os 

auxiliem na capacidade de conhecimento e reconhecimento da maneira como 

ocorrem os processam automáticos e inconscientes de descoberta e justificação da 

tomada de decisão judicial, tais como sugeridos nos elos do julgamento intuitivo e 

da persuasão social; o conhecimento econômico, quiçá, permitiria a transposição 

para o quinto e sexto elo, do julgamento fundamentado.  

O conhecimento de premissas econômicas e a visão da maneira 

como o Direito atua na econômica, bem como das consequências econômicas 

                                            
826JAVIER LAPORTA, Francisco; RUIZ MANERO, Juan; ANGEL RODILLA, Miguel. Certeza e 

predecibilidad de las relaciones jurídicas. Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2009, 
p. 27. 

827 JAVIER LAPORTA, Francisco; RUIZ MANERO, Juan; ANGEL RODILLA, Miguel. Certeza e 
predecibilidad de las relaciones jurídicas. Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2009, 
p. 65. 

828 Ibidem p. 210-211. 
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carreadas pelas decisões judiciais, poderia proporcionar ao julgador uma outra 

perspectiva que incide sobre a mesma questão, culminando em um julgamento 

fundamentado, uma decisão racional.  

A ausência, por parte dos magistrados, de conhecimentos 

econômicos e de uma noção macroeconômica do impacto do Poder Judiciário na 

economia cria um divórcio entre empresas e tribunais, o que potencializa o 

julgamento consoante a sua intuição moral e a politização do Judiciário. 

Pinheiro e Montoro Filho apontam, nesse panorama, outra 

divergência substancial de pontos de vista entre economistas e operadores do 

Direito. Os economistas entendem que para o mercado, empresários e o mercado 

de crédito em geral, o contrato é a maneira de estabelecer uma distribuição implícita 

de riscos, aceita pelas partes quando da celebração. Economistas também 

entendem que os objetivos sociais devem ser perseguidos através de taxação e 

subsídios formulados e executados pelos Poderes Legislativo e Executivo, “com o 

mínimo de interferência na eficiência econômica, e não através da interpretação 

diferenciada de contratos”. Já os operadores do Direito, e aqui especificamente os 

magistrados, em significativa maioria, acreditam que o juiz tem um papel social a 

cumprir que justifica a quebra contratual, ignorando as consequências negativas 

que disso decorrem.829 

É importante a compreensão, por parte dos magistrados, de questões 

econômicas básicas como o fato de que o desenvolvimento econômico não é um 

jogo de soma zero, em que os ganhos de alguns são inevitavelmente espelhados 

pelas perdas de outros; que somente através do desenvolvimento econômico se 

                                            
829 PINHEIRO, Armando Castelar. O componente judicial dos spreads bancários. In: BANCO 

CENTRAL DO BRASIL. Economia bancária e crédito: avaliação de 4 anos do projeto juros e 
spread bancário. Brasília, DF, 2003. p. 34-43. Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/?RED -
SPREAD>. Acesso em: 24 Mar. 2017; MONTORO FILHO, André Franco. Convite ao diálogo. In: 
Direito e Economia. Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial – ETCO. São Paulo: Saraiva, 2008; 
PINHEIRO, Armando Castelar. A Justiça e o Custo Brasil. Revista USP. São Paulo: USP, nº 101, 
p. 19, março/abril/maio 2014. 
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pode melhorar a qualidade de vida da população e dirimir com a pobreza 

extrema.830  

Assim como a noção dos custos de transação também é essencial 

para a compreensão do funcionamento do sistema econômico e das dificuldades 

por ele enfrentadas, bem como do papel do Judiciário em sua redução.  

Da mesma forma o Poder Judiciário, quando da tomada de decisões, 

não pode desconsiderar os efeitos externos de seu comportamento, que cada 

decisão judicial gera externalidades, sob pena de incorrer em uma tomada de 

decisão míope, à revelia de suas consequências de segunda ordem e daquilo que 

é concretamente possível.  

Ainda é precisa absorver a realidade de que os recursos são escassos 

e o orçamento público é um só, e que, ao se tenta cortar o bolo em fatias mais 

iguais, em nome da igualdade, o bolo diminui de tamanho, se torna ineficiente.831   

Também é pertinente a noção de que determinadas decisões que 

visam proteger a parte considerada frágil da relação, por vezes não só não a 

protege, como cria incentivos a oportunismos e penaliza todos os demais cidadãos. 

Especificamente no que concerne ao frequente desrespeito dos 

magistrados aos institutos da propriedade e dos contratos, sob o pálio de justiça 

social, algumas considerações são pertinentes: 

Foram os princípios da liberdade contratual e a proteção dos direitos 

de propriedade e aos contratos, os responsáveis pela promoção do 

desenvolvimento econômico no mundo ocidental.832  

                                            
830 SACHS, Jeffrey. O fim da pobreza: como acabar com a miséria mundial nos próximos vinte anos. 

Tradução de Pedro de Maia Soares. São Paulo: Companhia das letras, 2005, p. 77.  
831 MANKIW, N. Gregory. Princípios de Microeconomia. Tradução da 6º ed Norte –Americana por 

Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. São Paulo: Cengage Learning, p. 05. 
Título original: Principles of microeconomics. 

832 CABRILLO, Francisco; FITZPATRICK, Sean. La economía de la Administración de Justicia. 
Pamplona: Thomson Reuters, 2011, p. 51. 
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Ainda é precisa enfatizar o fato de que, nos países de Direito 

continental, um dos principais objetivos da codificação foi precisamente permitir o 

desenvolvimento econômico dos mercados.833 

Não somente o crescimento da economia brasileira é drasticamente 

afetado pela insegurança e imprevisibilidade das constantes relativizações da 

propriedade e dos contratos, mas justamente a camada mais pobre da população 

é igualmente prejudicada. O intento de justiça social em detrimento da lei e dos 

contratos desestimula investimentos, reduzindo a oferta de emprego. Ademais, ao 

impingir taxas de juros mais altas e escassez do crédito, retira dos pobres o acesso 

ao mercado de crédito. Sem emprego e nem crédito, não lhes é permitido consumir. 

Conforme bem lembrado por Pinheiro, em 2006, o Governo da Bolívia 

decidiu que para resolver os problemas econômicos do país era necessário 

nacionalizar a exploração dos negócios de petróleo e gás no país e o presidente 

Evo Morales ordenou a ocupação, pelo Exército, dos campos de produção das 

empresas estrangeiras no país, entre elas a estatal brasileira Petrobras. Esse 

acontecimento causou profunda e generalizada indignação em toda a sociedade 

brasileira, à decisão do Presidente boliviano de alterar unilateralmente as cláusulas 

iniciais do contrato e ferir os direitos de propriedade, ainda mais depois de a 

Petrobrás ter investido US$ 1,5 bilhão no país e mais US$ 2 bilhões para possibilitar 

a vinda do gás ao Brasil. Nenhuma justificativa sobre a mudança das condições 

econômicas do país e a necessidade de medidas emergenciais para socorrer os 

bolivianos foi capaz de justificar a quebra contratual e dos direitos de propriedade 

e aplacar a indignação, quase consensual, da sociedade brasileira.834   

À época, o economista relatou que a própria Bolívia seria a maior 

perdedora com essa atitude, pois os investidores, estrangeiros e nacionais, 

hesitariam em aplicar seu capital no país, ante a total ausência de segurança 

jurídica. O tempo se encarregou de demonstrar que Pinheiro estava certo e que a 

                                            
833 CABRILLO, Francisco; FITZPATRICK, Sean. La economía de la Administración de Justicia. 

Pamplona: Thomson Reuters, 2011, p. 59. 
834 PINHEIRO, Armando Castelar. Segurança Jurídica e Desenvolvimento. In: Revista ETCO, Instituto 

Brasileiro de Ética Concorrencial, nº 5, ano 3, setembro, 2006. 
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insegurança jurídica traz nefastos efeitos para o desenvolvimento econômico e para 

as condições de vida da população. 

Por fim, em que pese grande número de magistrados acreditar que 

deve redistribuir renda e riqueza, e que isso deve prevalecer sobre sua função de 

garantir o respeito aos contratos; a política social do Estado deve ser conduzida 

pelos Poderes Executivo e Legislativo, mediante isenções, subsídios e políticas 

públicas, e não pelos juízes. Ao Poder Judiciário compete cumprir a lei e garantir 

estabilidade e previsibilidade, de maneira a determinar a atuação de todos os atores 

econômicos e sociais. Não havendo falhas de mercado a serem dirimidas, não há 

justificativa a ensejar relativizações contratuais. 

Francisco J. Laporta aduz que os juízes devem se recusar a embarcar 

em aventuras criativas ou poses justiceiras e ter em mente que a sua função não é 

fazer Justiça em letras maiúsculas, mas aplicar as normas legais às quais estão 

submetidos.835 

Jesús Alfaro Águila-Real defende os reais fins do Direito Privado não 

podem ser olvidados e entre eles não está fazer justiça entre particulares, nem 

evitar “a exploração do homem pelo homem”. O Direito privado ter por cerne auxiliar 

a cooperação e as trocas entre os particulares, para tanto, aos juristas é reservado 

o papel de engenheiros dos custos de transação, sendo que para desempenharem 

esse papel de maneira adequada, necessitam examinar as regras pela perspectiva 

da eficiência.836 

Portanto, a Análise Econômica do Direito é extremamente bem-vinda 

a fim de preencher o vácuo que reside entre as ferramentas de trabalho dos 

operadores do direito: a ausência de uma visão da realidade nacional sob a 

                                            
835 JAVIER LAPORTA, Francisco; RUIZ MANERO, Juan; ANGEL RODILLA, Miguel. Certeza e 

predecibilidad de las relaciones jurídicas. Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2009, 
p. 58. 

836 ÁGUILA REAL, Jesús Alfaro. Los juristas -españoles- y el análisis económico del derecho. 
Revista para el Analisis del Derecho, Barcelona, n 470. Disponível em: < www.indret.com > acesso 
em 2. Mai. 2017. 

http://www.indret.com/
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perspectiva econômica, o que acarreta graves repercussões sobre as condições de 

desenvolvimento econômico e social do país.  

A ideia básica é que “uma administração da justiça ineficiente terá 

como resultado uma alocação ineficiente de recursos, cujas consequências serão 

um inadequado funcionamento do sistema econômico e, como consequência, a 

redução do bem-estar de toda a população”.837 

O arsenal econômico descortina, assim, novas perspectivas, 

extremamente necessárias para a análise dos fenômenos jurídicos. A eficiência da 

administração da justiça, como meio propulsor de expansão econômica, exige que 

os magistrados tomem decisões com conhecimentos econômicos e 

responsabilidade.  

Quanto maior seja o nível de conhecimentos técnicos, maior a 
probabilidade de que os conflitos se resolvam com precisão. [...] A 
solução para a ausência de qualificação econômica seria 
incrementar a formação e dotar os tribunais de uma maior 
especialização.838 

Para tanto é imprescindível que os magistrados entendam do 

funcionamento das empresas, dos mercados e do mercado de crédito, assim como 

tenham noções macroeconômicas das consequências de suas decisões nos 

mercados, na economia nacional e no desenvolvimento econômico e social do país.   

É imperioso a abertura desse novo horizonte de pensamento e 

interpretação, com vistas ao aprimoramento do Direito. Não há falar em posicionar 

a justiça a serviço da economia, muito menos em vilipêndio aos valores justos e 

morais. Há, sim, uma forma de aproximar a justiça da realidade concreta, 

econômica e social, dando amplitude à uma visão até então míope, de maneira que 

o Direito possa responder de modo mais eficiente às necessidades da sociedade.  

                                            
837 CABRILLO, Francisco. Um Análisis Economico de la Administración de Justicia: ¿Qué 

Maximizan Los Jueces? Disponível em: < 
http://www.derecho.usmp.edu.pe/centro_derecho_economia/revista/febrero_2011/Analisis_Econo
mico_de_la_Adm._de_Justicia_Dr_Francisco_Cabrillo.pdf > Acesso em 27. Abr. 2017. 

838 CABRILLO, Francisco; FITZPATRICK, Sean. La economía de la Administración de Justicia. 
Pamplona: Thomson Reuters, 2011, p 43. 

http://www.derecho.usmp.edu.pe/centro_derecho_economia/revista/febrero_2011/Analisis_Economico_de_la_Adm._de_Justicia_Dr_Francisco_Cabrillo.pdf
http://www.derecho.usmp.edu.pe/centro_derecho_economia/revista/febrero_2011/Analisis_Economico_de_la_Adm._de_Justicia_Dr_Francisco_Cabrillo.pdf
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Uma óptica econômica possibilitaria a ampliação do campo de visão 

do julgador, permitindo, que ele ultrapasse as barreiras dos processos automáticos 

e inconscientes de tomada de decisão e, quiçá, consiga alcançar os elos da 

persuasão racional, analisando outro ponto de vista, novas perspectivas incidentes 

sobre a causa, permitindo o acesso a outros instintos e possibilitando até que se 

supere e até mesmo, altere a sua crença inicial. A perspectiva econômica poderá 

servir como uma maneira de atenuar a imperante imparcialidade das decisões, que 

tanto gera incerteza e angaria consequências econômicas desastrosas que 

comprometem todo o arranjo econômico e social, convergindo no sentido de que 

vieses psicológicos inconscientes, irrelevantes à tomada de decisão, deixem de 

interferir no julgamento.  

Quando os juízes compreenderem melhor o que de fato acontece na 

realidade, seja no âmbito cognitivo-psicológico que desmascara as limitações 

humanas do processo de descoberta e justificação da decisão judicial, seja no 

âmbito econômico, quando das noções macroeconômicas das consequências de 

suas decisões nos mercados, na economia nacional e no desenvolvimento 

econômico e social do país, melhores são as chances de uma tomada de decisão 

fundamentalmente racional.  

Podemos dar o exemplo hipotético de um juiz que fosse julgar um 

caso em que está se pleiteando que a União arque com os custos de um 

medicamento caríssimo, necessário para o tratamento de saúde do requerente. 

Todos os seres humanos, e o juiz não é diferente, teria uma inclinação para 

condenar o Estado ao pagamento do medicamento pleiteado, antes mesmo de 

consultar a legislação. A etapa da justificação post hoc encontraria facilmente uma 

roupagem jurídica no mantra da dignidade da pessoa humana e no direito à saúde, 

com capacidade exacerbada de gerar persuasão. 

Entretanto, se esse mesmo juiz tiver ciência de que está fazendo uso 

de um julgamento moral, fruto das suas emoções e crenças, deixando-o interferir 

na sua tomada de decisão e, se dispuser a ultrapassar a etapa do raciocínio intuitivo 

para o julgamento fundamentado, engajando-se, de maneira não tendenciosa, na 
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busca por outras perspectivas que envolvem a mesma questão, deparar-se-á com 

os seguintes fatos: 

Em que pese o direito à saúde seja um direito fundamental, ele é 

individual e coletivo. Não podendo o direito individual vigorar em detrimento da 

coletividade. E é o que ocorre nas condenações judiciais. Isto porque as decisões 

judiciais individuais não observam o planejamento orçamentário previsto para a 

área da saúde, prestando assim, um atendimento preferencial, prioritário e em 

detrimento dos demais cidadãos, ferindo a igualdade, o direito a saúde e a 

dignidade de todos os cidadãos que dependem do Estado para o tratamento da 

saúde e não podem socorrerem-se do Poder Judiciário para garanti-la.  

A inobservância do Poder Judiciário de que orçamento público 

destinado à saúde é restrito, atribuindo fatia considerável desse orçamento à uma 

só pessoa pelo fato de tê-lo alcançado por vias jurídicas, não implementa o direito 

social à saúde conforme descrito na Constituição. Fere a isonomia na medida em 

que restringe ao tratamento de poucos o que seria para custear o tratamento de 

todos. 

São numerosas e frequentes as decisões judiciais impondo ao Estado 

a prestação de obrigações relativas à saúde, mediante a inobservância das leis 

orçamentárias, comprometendo, dessa maneira, todo o orçamento público 

destinado à saúde e prejudicando a concretização da política de saúde universal. 

Entre 2008 e 2015, o gasto do Estado brasileiro para prestar serviços 

ligados à área da saúde em cumprimento a decisões judiciais cresceu 1.300%, 

segundo o Ministério da Saúde – de R$ 70 milhões para R$ 1 bilhão só em 

medicamentos.839 

Entre 2010 e 2015, O Ministério da Saúde usou R$ 1,49 bilhão para 

assegurar a compra de três medicamentos de alto custo que foram determinados 

                                            
839 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Disponível em: < http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85913-

audiencia-expoe-complexidade-em-debate-plural-sobre-judicializacao-da-saude > acesso em 20. 
Ago.2018.  

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85913-audiencia-expoe-complexidade-em-debate-plural-sobre-judicializacao-da-saude
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85913-audiencia-expoe-complexidade-em-debate-plural-sobre-judicializacao-da-saude
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em condenações judiciais. O valor representou 54% do total pago para a aquisição 

de todos os medicamentos comprados pelo governo federal. 840 

 De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-

SP), a principal causa do desarranjo no orçamento é que 90% do valor despendido 

pelo Estado, no custeio da judicialização, atende a apenas 4% do total de 

medicamentos requeridos na via judicial. Foram gastos R$ 900 milhões em 

condenações judiciais para atender uma camada muito pequena da população, 

enquanto o custo estadual total em assistência farmacêutica foi de R$ 600 milhões, 

para o atendimento de 700 mil pessoas.841 

Atualmente o Estado de São Paulo cumpre aproximadamente 47 mil 

condenações judiciais que comportam um gasto anual estimado em R$ 1 bilhão.842 

O juiz nesses casos, em seu intuito subjetivo de justiça social atuaria 

como um Robin Hood às avessas, retirando recursos das políticas públicas de 

saúde para fornecer a casos individuais.  Enquanto os beneficiários das decisões 

recebem tratamento e medicamentes caros, à maioria faltam hospitais e 

tratamentos.843 

À par das razões que embasam a perspectiva que é contrária às suas 

próprias intuições morais, da realidade econômica nacional, bem como das 

consequências da sua decisão, o magistrado pode acionar novas intuições e até 

mesmo modificar as suas crenças iniciais. Melhores são as chances de uma 

tomada de decisão fundamentalmente racional, contribuindo para a redução do 

déficit brasileiro de previsibilidade e imparcialidade nas decisões judiciais, 

                                            
840 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Disponível em: < http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85913-

audiencia-expoe-complexidade-em-debate-plural-sobre-judicializacao-da-saude > acesso em 20. 
Ago.2018. 

841 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Relatório Anual - Secretaria da Fazenda. Disponível 
em: < https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Downloads/Relat%C3%B3rio-Anual-do-
Governo-do-Estado/Relatorio_Anual_do_GESP_2017_vol-1.pdf > acesso em 10. Ago. 2018 

842 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Relatório Anual - Secretaria da Fazenda. Disponível 
em: < https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Downloads/Relat%C3%B3rio-Anual-do-
Governo-do-Estado/Relatorio_Anual_do_GESP_2017_vol-1.pdf > acesso em 10. Ago. 2018 

843 RAMOS, Elival da Silva. Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. São Paulo: Saraiva, 2010. 
p. 308. 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85913-audiencia-expoe-complexidade-em-debate-plural-sobre-judicializacao-da-saude
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85913-audiencia-expoe-complexidade-em-debate-plural-sobre-judicializacao-da-saude
https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Downloads/Relat%C3%B3rio-Anual-do-Governo-do-Estado/Relatorio_Anual_do_GESP_2017_vol-1.pdf
https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Downloads/Relat%C3%B3rio-Anual-do-Governo-do-Estado/Relatorio_Anual_do_GESP_2017_vol-1.pdf
https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Downloads/Relat%C3%B3rio-Anual-do-Governo-do-Estado/Relatorio_Anual_do_GESP_2017_vol-1.pdf
https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Downloads/Relat%C3%B3rio-Anual-do-Governo-do-Estado/Relatorio_Anual_do_GESP_2017_vol-1.pdf
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motivadas pelas visões políticas dos magistrados e despreocupadas em respeitar 

a lei, contratos e direitos de propriedade. 

 Reduzindo a imprevisibilidade e a imparcialidade das decisões 

judiciais torna possível uma marcha de crescimento econômico mais acelerada 

para o nosso país. 

5.7 PRAGMATISMO LEGAL E AS CONSEQUÊNCIAS DAS DECISÕES 
JUDICIAIS 

Richard Posner é um ferrenho defensor do pragmatismo nas decisões 

judiciais como um auxílio aos operadores do direito na tomada de decisões, de 

maneira a ponderar as consequências futuras das decisões judiciais. Não se refere 

às consequências imediatas das decisões, mas as consequências agregadas para 

a sociedade num segundo momento, como um possível efeito de segunda ordem. 

 O pragmatismo agasalhado pelo autor detém um viés cotidiano e não 

filosófico. Ele ataca o academicismo teórico do direito e da política, tidos como 

intelectuais alienados do cotidiano que pensam saber “o que é verdadeiro e o certo; 

consideram-se mais sábios e desinteressados que os políticos, empresários, 

trabalhadores e o público em geral e tendem a se agrupar uns com os outros, 

excluindo, praticamente, todo o resto da população”.844 O autor prioriza a análise 

das consequências das decisões judiciais em detrimento do formalismo legal e da 

normatividade – o pragmatismo cotidiano. “O importante é que os juízes e outros 

tomadores de decisões pensem em termos de consequências, sem levar a sério a 

retórica do formalismo legal e sem esquentar a cabeça com a filosofia pragmática; 

que eles sejam, em suma, pragmatistas cotidianos”.845  

O pragmatismo legal que ele defende baseia-se na economia, na 

teoria dos jogos, na ciência política, na epistemologia, no empirismo e em outras 

                                            
844 POSNER, RICHARD. Direito, Pragmatismo e Democracia; tradução Teresa Dias Carneiro. Rio 

de Janeiro: Forense, 2010, p. 110. 
845 Ibidem. p. 42. 
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disciplinas vez que o direito não pode ser autocentrado, necessita da análise de 

outros ramos sociocientíficos a fim de tornar-se menos formalista. 

Num resumo brutalmente leve, o pragmatismo legal não está 
preocupado apenas com consequências imediatas [...] ele é 
resolutantemente antiformalista, nega que o raciocínio jurídico difira 
de forma substancial do raciocínio prático comum, favorece 
fundamentos estreitos em vez de amplos para as decisões no início 
do desenvolvimento de uma área do direito, simpatiza com a 
retórica e antipatiza com a teoria moral, é empírico, é historicista, 
mas não reconhece “dever” em relação ao passado, desconfia da 
norma jurídica que não abre exceções e se pergunta se os juízes 
não poderiam fazer melhor em casos difíceis do que chegar a 
resultados razoáveis (em oposição a resultados 
demonstravelmente corretos).846 

Posner advoga a tese de que os juízes mais influentes da história 

constitucional americana eram pragmáticos. Era o caso de John Marshall, juiz 

presidente da Suprema Corte Americana, responsável por consolidar 

definitivamente o controle de constitucionalidade das leis mediante capciosa e 

engenhosa decisão judicial. O autor menciona que a despeito de referido 

magistrado ser culto e autor de extensa biografia de George Washington, era leigo 

em filosofia e não podia ser considerado um intelectual de verdade. No entanto foi 

o responsável por tornar o Poder Judiciário Federal um controle eficaz às iniciativas 

radicais do recém-eleito, Partido Democrata Republicano de Thomas Jefferson.847  

Embora fosse incontestável que a nomeação de juiz presidente cabia 

a John Adams, em vez de Jefferson, o que daria a um federalista a oportunidade 

de trabalhar na elaboração da Constituição; Marshall aduziu que a retenção do 

título era ilegal e abusiva e feria o direito de Marbury. No entanto, julgou 

improcedente o mandado de segurança com o fundamento de o pedido ser 

baseado em lei tida por inconstitucional, que invadiu a competência do constituinte, 

único capaz de dispor sobre a competência originária da Suprema Corte, já que 

fixada na Constituição.848  Dessa forma Jefferson resignou-se por não ter tido uma 

                                            
846 POSNER, RICHARD. Direito, Pragmatismo e Democracia. Tradução Teresa Dias Carneiro. Rio 

de Janeiro: Forense, 2010, p. 65. 
847 Ibidem p. 66-67. 
848 Marbury vs. Madison foi um dos mais emblemáticos casos da Suprema Corte Norteamericana e o 

epílogo foi o seguinte: O presidente Federalista John Adams perde a eleição para Thomas Jefferson, 
no entanto, antes de Adams deixar a presidência para o democrata, o Congresso passa o "Judiciary 
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decisão sua afrontada pela Suprema Corte, o que apaziguou os ânimos entre os 

Poderes, e, ao mesmo tempo, assentou a premissa de que caberia aos juízes 

analisar a compatibilidade de uma lei com a Constituição. A decisão de Marshall 

acabou por instituir, dessa forma, a supremacia judicial, vez que todos os Poderes 

deviam obediência aos ditames constitucionais e caberia ao Poder Judiciário a 

posição de intérprete máximo da Constituição. 

A despeito de não ser o marco inicial de utilização do Judicial review, 

Marbury vs Madison (1803) foi o precedente emblemático e definidor do instituto, 

responsável por consagrar a supremacia judicial e influenciar todos os países que 

a adotaram. A destreza de Marshall não se encontra na criação do instituto do 

Judicial Review, mas na sua consolidação definitiva em um momento necessário e 

propício da nova nação americana. A consolidação do controle judicial das leis não 

somente aumentou o poder de Marshall, como deu aos federalistas, derrotados nas 

eleições executivas e legislativas, a prerrogativa de conter eventuais abusos dos 

representantes do Partido Republicano e de seu Presidente Thomas Jefferson. 

Caso a decisão tomada fosse outra, efetivando a nomeação de 

Marbury, certamente teria se instaurado um conflito entre as instituições 

americanas, acarretando a derrocada da tese do judicial review e, por 

consequência, da supremacia do Poder Judiciário.  

Por isso que Posner toma Marshall por um conservador pragmático. 

Ele explica que Marshall, antes de tornar-se juiz, era um advogado litigante que, 

assim como todos, visa resultados e que, para se chegar aos resultados 

pretendidos, se utilizam de toda a sorte de táticas e de retórica inerentes à 

                                            
Act" de 1801 que além de outras alterações aumenta o número de juízes, modificando o "Judiciary 
Act" de 1789. Adams, dias antes de deixar a presidência aponta diversos juízes para cortes federais, 
dentre eles William Marbury. Quando Jefferson assume a presidência ele ordena que Madison, o 
novo secretário de estado, não conclua o processo de nomeação de alguns juízes que Adams 
previamente teria apontado, Marbury sendo um desses. O Congresso, para apoiar Jefferson passa 
o "Judiciary Act" de 1802 que altera a composição do Judiciário novamente, desta vez voltando as 
alterações do "Judiciary Act" de 1789. Marbury então, entra com uma ação junto a Suprema 
Corte Americana contra Madison de modo a reaver a sua chamada comissão que concluirá o 
processo de nomeação dele como juiz.  O processo foi relatado pelo Presidente da Suprema Corte, 
Juiz John Marshall, em 1803 que concluiu, segundo interpretação própria, que a lei federal que dava 
competência à Suprema Corte para emitir mandamus contrariava a Constituição Federal. Como a 
lei que dava competência a Suprema Corte era inconstitucional, não cabia à Suprema Corte decidir 
o pedido do mandamus.  
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profissão. Ele compara litigantes à sofistas e explica que Marshall tinha o intelecto 

astuto de um advogado incrível e que almejava atribuir, à Suprema Corte, paridade 

de poderes para com o Governo federal e o Legislativo. Além disso, ele pretendia 

“que a Constituição fosse interpretada como tendo ordenado a um governo nacional 

poderoso que promovesse valores comerciais e controlasse o excesso 

democrático”.849 

Esse excesso democrático o qual Marshall pretendia e, mais que isso, 

necessitava controlar, advinha do seguinte contexto histórico norte-americano: em 

virtude da derrota eleitoral que os Federalistas sofreram, em 1800, para os 

Republicanos, e do forte apelo advindo de um constitucionalismo popular, os 

Federalistas se viram compelidos a se refugiarem no Poder Judiciário, 

nomeadamente na Suprema Corte, tendo em vista não se tratar de órgão eletivo e 

não dispor de mecanismos democráticos como o Accountability. Não havia outra 

alternativa, vez que os Federalistas haviam perdido a presidência, o Congresso e 

todos os cargos de eleição popular.  

De fato, foi uma jogada estratégica para a elite se perpetuar no poder, 

controlando o excesso democrático de não proprietários de terra. Mas não se pode 

negar, nem olvidar, que a recém-constituída nação americana necessitava de um 

governo federal forte para prosperar. O Poder Judiciário também precisava 

reafirmar seu papel, por ora fragilizado, perante o esquema constitucional. Além 

disso, era necessário algum mecanismo capaz de conter as investidas radicais dos 

Republicanos no Legislativo contra os direitos de propriedade. Portanto o judicial 

review foi uma resposta pragmática de Marshall, tendente a fortalecer uma 

República nacional, afirmar a supremacia dos tribunais na interpretação 

constitucional, contendo, dessa forma, os demais Poderes. Nomeadamente o 

Poder Legislativo com suas iniciativas populistas atentatórias aos direitos de 

propriedade.  

Consoante Posner 

                                            
849 POSNER, RICHARD Direito, Pragmatismo e Democracia. Tradução Teresa Dias Carneiro. Rio 

de Janeiro: Forense, 2010, p. 69. 
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Algumas pessoas mesmo hoje pensam que a Suprema Corte 
enveredou por um caminho errado na época de Marshall, que ele 
tornou a Corte poderosa demais em relação a outros ramos mais 
democráticos do governo federal, que ele tornou o governo federal 
poderoso demais em relação aos Estados e que ele teve êxito “em 
identificar a Corte com a Constituição”. Porém, o perigo de que a 
nova nação pudesse de dissolver de volta numa confederação 
frouxa estabelecida pelos Artigos da Confederação, ou mesmo em 
nações independentes, era substancial no primeiro terço do século 
XIX e a Corte de Marshall não poupou esforços para controlar essa 
tendência. Por isso a maioria de nós é agradecida. Se não fosse 
pela agressividade de Marshall como juiz presidente, talvez os 
Estados Unidos não fossem uma nação hoje.850  

A decisão de Marshall em Marbury vs Madison foi pragmática, assim 

como quando decidiu, também nos primórdios da história constitucional americana 

(1819), em McCulloch vs. Maryland, que a Constituição proibia os Estados de 

cobrarem impostos de bens ou valores federais.851  

Ao proferir, com sua habilidade retórica, que “o poder de cobrar 

impostos envolve o poder de destruir”, Marshall afirmou que os estados tinham o 

poder de instituir tributos, mas que a Constituição e as leis federais eram supremas 

e não podiam ser controladas ou submetidas à vontade do legislador estadual. No 

entanto o pano de fundo da celeuma era o grau de permissão que os Estados teriam 

para limitar o poder federal; a escolha entre direitos dos Estados e um governo 

nacional forte, sendo que os direitos invocados pelos Estados poderiam 

enfraquecer o Governo nacional – o que não era desejado. 

Robert Justin Lipkin enaltece esse pragmatismo legal em 

contraposição ao formalismo legal, o qual julga conservador. Ele divide os casos 

constitucionais americanos em revolucionários e normais, sendo que os primeiros 

foram decididos de forma pragmática e desvinculada do formalismo legal 

característico dos casos “normais”. O autor afirma que, caso os formalistas 

tivessem dominado a Suprema Corte nos de 1950, o emblemático Born vs Board 

                                            
850 POSNER, RICHARD. Direito, Pragmatismo e Democracia. tradução Teresa Dias Carneiro. Rio 

de Janeiro: Forense, 2010, p. 70. 
851 O caso teve início em 1816, quando o Congresso norteamericano criou o Bank of the United States. 

Em seguida, no ano de 1818, o estado de Maryland aprovou uma lei que obrigou o banco nacional 
ao pagamento de impostos. McCulloch, funcionário do banco de Baltimore, se recusou a pagar os 
impostos estaduais o que gerou o questionamento acerca da possibilidade de uma lei estadual 
estabelecer o pagamento de tributos para um banco de propriedade da União. 
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of Education provavelmente teria mantido a segregação racial nas escolas públicas 

com base na doutrina separate but equal, estabelecido em Plessy vs. Ferguson 

(1896).852  

Posner é um defensor, portanto, da tomada de decisão pragmática, 

aos moldes da atuação de Marshall no emblemático Marbury vs Madison, afastada 

do formalismo legal, e que, analisando as externalidades positivas e negativas e o 

contexto social em que estavam inseridos à época, foi capaz de tomar a melhor 

decisão para a nação. “O teste de uma grande decisão judicial não é sua 

continuidade com os princípios do formalismo legal. É o quanto se adequa a seu 

contexto social”.853 

Assim, o pragmatismo busca compreender a tomada de decisão 

judicial mediante a abordagem de outras ciências que estudam e explicam a 

maneira como fenômenos não jurídicos afetam e influenciam diretamente as 

decisões judiciais; propugna a interdisciplinariedade para detecção, explicação e 

aperfeiçoamento da fenomenologia jurídica; e busca trazer a visão de uma decisão 

judicial preocupada com as suas consequências concretas econômicas e sociais, 

e para além do caso concreto. 

A abordagem judicial pragmática proposta por Posner compartilha de 

algumas premissas: 

O pragmatismo visualiza com descrédito a capacidade que as teorias 

normativas da decisão possuem de, efetivamente, guiarem e restringirem a tomada 

de decisão judicial. Teorias normativas como a de Dworkin, que apostam no mítico 

juiz Hércules, capaz de realizar raciocínios extremamente abstratos e complexos a 

                                            
852 Para o autor a Corte teria percebido a imprecisão da cláusula de igual proteção, da décima quarta 

emenda e a incerteza com relação a pretender conceder aos negros mais do que igualdade política; 
citaria Plessy vs Ferguson como decisão judicial para rejeitar desafios ao “separado mais igual”;  
explicaria que o Sul tinha criado suas instituições baseando-se nessa decisão; zombaria da 
evidência sociocientífica conclusiva apresentada pelos autores da ação para mostrar os efeitos 
danosos da educação segregada sobre os alunos negros e, por fim, teria recusado, por estar além 
de sua competência, reconhecer o lugar da segregação na escola pública, num mosaico de 
instituições públicas projetadas para manter os negros num status social subordinado, 
estigmatizado. POSNER, RICHARD. Direito, Pragmatismo e Democracia. tradução Teresa Dias 
Carneiro. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 70-71. 

853 Ibidem p. 72. 
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fim de prestar integridade na sua decisão, não encontram eco no cotidiano prático 

das decisões judiciais. Para Posner, a maioria dos juízes são pragmáticos no 

sentido cotidiano do termo e a aplicação mecanicista da lei não passa de um mito. 

Posner acredita que, em que pese o juiz pragmatista deva respeitar 

as fontes do direito, deve ser voltado para o futuro, buscando a decisão que melhor 

de adeque ao seu contexto econômico-social e produza os melhores resultados 

para o futuro. 

A defesa do rule of law, não impende uma conformidade cega às 

normas preexistentes, o que acarretaria renuncia a flexibilidade e adaptabilidade 

judicial, mas é “necessária uma consideração pelo valor político e social da 

continuidade, coerência, generalidade, imparcialidade e previsibilidade na definição 

e administração de direitos e deveres legais”.854 

O ordenamento legal figura como um marco que detém, 

provavelmente, o melhor resultado ao ser aplicado; um ponto de referência. Mas a 

formalidade do ordenamento jurídico pode ser relegada quando de sua aplicação 

resultem consequências nefastas.  

A abordagem pragmática não considera o poder criativo do julgador 

como a ultima ratio, após esgotadas todas as possibilidade do texto legal, dos 

contratos e da jurisprudência, conforme a concepção positivista de Hard. Para 

Posner, esses instrumentos jurídicos não detêm prioridade absoluta sobre outras 

fontes de informação que digam respeito as prováveis consequências da decisão 

judicial. “O pragmatismo não é um suplemento ao formalismo, distinto, pois, do 

positivismo de H. L. A. Hart.”855 

Em suma, o pragmatismo legal defendido por Posner deita suas raízes 

em um pragmatismo cotidiano, ou seja, uma visão prática, realista e direta sobre os 

indivíduos, o sistema e as decisões judiciais, bem como sobre as consequências 

                                            
854 POSNER, RICHARD. Direito, Pragmatismo e Democracia. Tradução Teresa Dias Carneiro. Rio 

de Janeiro: Forense, 2010, p. 50. 
855 Ibidem p. 47. 
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das decisões dele emanadas. Por isso o desprezo ao academicismo teórico, ao 

moralismo e a ideologia e o apego a teorias que guiam a investigação empírica. 

O pragmatismo cotidiano é a atitude mental denotada pelo uso 
popular da palavra “pragmático”, significando uma visão prática, do 
tipo usada nos negócios, direta e desdenhosa da teoria abstrata e 
da pretensão intelectual, desprezando os moralizadores e os 
sonhadores utópicos.856   

Uma adjudicação pragmática impende, sobretudo, “uma elevada 

preocupação com as consequências ou, uma disposição para fundamentar 

julgamentos de políticas em fatos e consequências e não em conceitualismos e 

generalidades”.857  

Essa ênfase nas consequências das decisões não pode ser 

confundida com uma forma de consequencialismo, cujo ramo dominante é o 

utilitarismo e que “avalia ações pelo valor de suas consequências: a melhor ação é 

aquela que tem as melhores consequências”. Até porque, por razões de ordem 

prática o pragmatismo não exige e nem permite que o juiz leve em conta todas as 

possíveis consequências de suas decisões. Uma coisa é a preocupação com as 

consequências, outra seria impingir a impossível missão de se aferir todas as 

consequências possíveis para se encontrar a melhor – “um absurdo dogmático que 

os pragmatistas estão determinados a evitar”. 858  

A diferença é uma questão de escopo. Por isso o autor adota o 

conceito de razoabilidade no lugar de as melhores consequências, como o padrão 

para se avaliar decisões judiciais de forma pragmática. Rejeitam-se, ainda, as 

decisões ad hoc,859 com vistas as melhores consequências imediatas, afinal, “visão 

curta não faz parte da definição de pragmático”. As consequências que devem ser 

tidas em apreço são aquelas que perpassam o caso em apreço e o imediatismo da 

                                            
856 POSNER, RICHARD. Direito, Pragmatismo e Democracia. Tradução Teresa Dias Carneiro. Rio 

de Janeiro: Forense, 2010, p. 38. 
857 Ibidem, p. 46. 
858 Ibidem p. 47. 
859 Ad hoc é uma expressão em latim que significa "para esta finalidade" ou "com este objetivo". 

Geralmente se refere a uma solução destinada a atender a uma necessidade específica ou resolver 
um problema imediato - e apenas para este propósito, não sendo aplicável a outros casos. 
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consequência direta; são as consequências indiretas, de segunda ordem, que 

impactam o bem-estar econômico, político e social. 

Posto isto, o questionamento que exsurge é: como recepcionar e 

aplicar esse pragmatismo jurídico no Brasil sem que se caia nas armadilhas da 

discricionariedade judicial, arrasando de vez a já debilitada segurança jurídica 

nacional?  

Primeiramente cumpre reconhecer que levando em conta a prática 

jurídica nacional, razão assiste a Haidt, Bjorklund, Posner, Struchiner, Brando, 

dentre outros. A absurda carga de trabalho a que estão submetidos os magistrados 

bem como a ausência de compreensão das armadilhas cognitivas que permeiam o 

processo de descoberta e justificação da tomada de decisão, impedem o exigido 

raciocínio hercúleo, proposto por Dworkin. 

As complexas teorias normativas da tomada de decisão e 

argumentação jurídica não fornecem meios hábeis, na prática, de frear os impulsos 

criativos dos julgadores. 

Isto, entretanto, não quer dizer que se deve aceitar a inevitabilidade 

da discricionariedade judicial. Mas que se deve socorrer-se de ciências que partam 

do pressuposto da falibilidade humana e que verdadeiramente expliquem a maneira 

como ocorrem a maioria dos processos de descoberta e justificativa da decisão 

judicial bem como a estrutura de incentivos a que estão submetidos os indivíduos, 

como a psicologia cognitiva comportamental e a economia. 

Reconhecer a maneira como verdadeiramente se materializam os 

processos de tomada de decisão e de que os seres humanos são imperfeitos por 

natureza, deixando-se conduzir frequentemente por suas crenças pessoais, pela 

vaidade ou inveja, assim como pela necessidade de ser importante e de ter razão, 

conduz a maneiras mais efetivas de empreender esforços na tentativa de guiar a 

tomada de decisão e conter a interferência das crenças morais e dos instintos do 

julgador.  
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Com isso a perspectiva pragmática é acertada ao impor a 

necessidade de maiores níveis de informação e formação sejam prestados aos 

juízes na tentativa de dirimir os desafios das armadilhas cognitivas e ampliar o 

leque de perspectivas sobre as causas. 

Além disso, ao contrário do pragmatismo defendido por Posner, 

consolidado no sistema common law, é certo que que os juízes brasileiros devem 

ser mais formalistas. O próprio Posner não olvida a diferença que existe entre os 

sistemas common law e civil law. Há, assim, perfeita ciência de que nos países 

herdeiros da tradição civil law, maiores são as restrições criativas impostas aos 

juízes por um ordenamento jurídico positivado, ao qual devem obediência. 

Por sua vez, em que pese o ordenamento jurídico deva servir de 

embasamento para a tomada de decisão judicial, outras perspectivas devem ser 

consideradas para o exame da causa, a fim de não se incorrer em decisões obtusas 

e à margem da realidade econômica e social do país, bem como afastadas do que 

é concretamente possível. 

Ainda que se deva respeitar os limites semânticos do texto legal, como 

a maneira de preservar as expectativas dos agentes e a necessária segurança 

jurídica, angariando previsibilidade e confiança as relações jurídicas; uma análise 

das consequências de segunda ordem, às quais uma ou outra interpretação podem 

conduzir, não pode ser descartada. Segurança jurídica também impende a 

confiança de que o sistema judicial não irá proporcionar um colapso econômico e 

social com as decisões proferidas. 

Ditas consequências das decisões não se referem as consequências 

diretas das decisões, àquelas que acometem as partes envolvidas, mas as 

consequências no mundo, na realidade econômica e social. Os julgadores não 

podem permanecer focados nas decisões particulares e nos seus resultados 

particulares. A posição protagonista e salutar das decisões judiciais como uma 

variável econômica (e consequentemente social), precisa ser clarificada. 

Portanto é fundamental a adoção de institutos e políticas que 

procurem desencorajar decisões ad hoc, destinada a atender a uma necessidade 
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específica ou resolver um problema imediato da decisão particular, desprezando as 

consequências que extrapolam o caso concreto e impactam toda a sociedade. 

MacCormick apregoa que a argumentação jurídica cumpre uma 

função justificadora, demonstrando que algo está certo diante das circunstâncias 

do caso analisado. A justificação se daria em dois níveis: a justificação de primeiro 

nível precisaria demonstrar que a decisão está em consonância com as regras de 

direito válidas (consistência); além de ser coerente com os valores e os padrões 

expostos no ordenamento jurídico vigente (coerência). A justificação de segundo 

nível se ocuparia do problema de justificar a eleição de uma ou outra norma geral. 

Para tanto, parte-se do pressuposto de que as decisões judiciais necessitam ter 

sentido tanto em relação com o sistema jurídico a que fazem parte como em relação 

com o que ocorre no mundo. Isso significa que deve relacionar-se com as 

consequências da decisão.860 

O que importa são as consequências para além do caso concreto e 

das partes, as consequências indiretas e seus efeitos de segunda ordem. 

Entretanto, para MacCormick essas consequências devem ser exclusivamente 

jurídicas, não permitindo que consequências econômicas ou sociais façam parte da 

análise e justificação.861 

No entanto não se pode conceber uma decisão desconectada da 

realidade econômica e social em que está inserida e sobre a qual impacta de 

maneira determinante.  

Assim, aproveitando-se de parte da proposta de MacCormick, a 

primeira parte da justificação se encontraria em demonstrar a regra válida para o 

caso em apreço. Veja bem, o direito deve necessariamente estar apoiado em uma 

regra jurídica válida e não em um princípio. Laporta é enfático ao afirmar que só se 

                                            
860 ATIENZA, Manuel. Las razones del Derecho:  teorías de la argumentación jurídica, 2º ed, México: 

Universidad Autónoma de México, 2005, pgs. 105-125. 
861 O que importa, segundo MacCormick, são as consequências no sentido de implicações lógicas. 

Mais que a prospecção da conduta que provavelmente a norma induzirá ou desanimará, o que 
interessa seria a pergunta sobre o tipo de conduta que autorizaria ou proibira a norma estabelecida 
na decisão. ATIENZA, Manuel. Las razones del Derecho:  teorías de la argumentación jurídica, 2º 
ed, México: Universidad Autónoma de México, 2005, p. 124. 
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pode pretender “certeza e previsibilidade nas relações jurídicas ao se dispor de um 

corpo de normas entendidas como regras que precisem as propriedades do caso 

genérico a que pretendem dar uma solução normativa”.862 A consistência, 

consoante MacCormick. 

O passo seguinte seria a demonstração da coerência, de que a 

decisão perante determinada regra está embasada por princípios jurídicos 

positivados. Rigorosamente positivados. Nesse ponto, conforme expõem 

MacCormick, não há falar em um princípio invalidar uma regra. O papel dos 

princípios na justificação seria de normas gerais que racionalizam regras. Eles se 

identificam pela função explicativa e justificatória que desenvolvem com relação às 

regras. Existiria, assim, entre regras e princípios, um equilíbrio reflexivo. Essa, 

segundo o autor, seria a maneira de se reconhecer o papel dos princípios no Direito 

sem ter que abandonar o positivismo jurídico em quanto concepção do Direito que 

mantém a tese da separação entre o Direito e a moral.863 

Essas seriam as premissas que o primeiro nível de justificação da 

decisão deveria conter. 

Já a justificação de segundo nível precisa motivar a decisão 

demonstrando suas consequências. Consequências econômicas? Sim! O fato de 

que o Direito e as decisões judiciais constituem umas das mais importantes 

variáveis econômicas é uma verdade inexorável que não mais deve ser afastada 

nem mascarada.  

Desta feita, diante da necessidade de se aferir e justificar as 

consequências econômicas da decisão, o juiz do exemplo anteriormente dado, que 

se depara com uma ação que pleiteia o pagamento de remédios caros pelo Estado, 

deverá avaliar a situação do orçamento público destinado ao custeio da saúde de 

toda a população e entender que não é razoável conceder, a uma só pessoa, um 

                                            
862 JAVIER LAPORTA, Francisco; RUIZ MANERO, Juan; ANGEL RODILLA, Miguel. Certeza e 

predecibilidad de las relaciones jurídicas. Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2009,, 
p. 80. 

863 ATIENZA, Manuel. Las razones del Derecho:  teorías de la argumentación jurídica, 2º ed, México: 
Universidad Autónoma de México, 2005, p.126 
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direito que consome quase todo o orçamento de um município. A decisão deverá 

levar em conta a realidade orçamentária e em que situação o julgador irá deixar o 

resto da população que não se socorre do Poder Judiciário para o mesmo intento. 

Não mais bastará a genérica alegação do princípio da dignidade nem do direito à 

saúde para embasar e justificar a decisão proferida.864  

Por certo que a lógica econômica sempre pautou inúmeras Decisões 

Judiciais, nomeadamente as de grande repercussão. No entanto esse emprego 

sempre se deu de maneira velada. A sua utilização é amplamente rechaçada por 

ser considerada um confronto com os ideais de justiça. Esse panorama precisa ser 

alterado. Isto porque, muitas proclamações de direitos, por mais eloquentes e bem-

intencionadas que sejam, não criam conjuntamente consigo, as possibilidades 

econômicas de concretização, além de ignorarem as consequências desastrosas 

que delas são oriundas. 

 As decisões judiciais que desprezam a ponderação dos seus 

impactos econômicos caracterizam parte do problema de injustiça. Atribuindo 

direitos a alguns poucos privilegiados em detrimento da coletividade. Olvidando os 

custos e as nefastas consequências que produzem sob o manto míope da justiça 

social subjetiva de cada julgador. 

A ausência de compreensão e aplicação de um enfoque econômico 

faz com que muitas decisões judiciais sejam estéreis, quando não desastrosas 

economicamente para toda a nação.  

Para a realização de negócios, investimentos e expansão econômica 

do país, as consequências das decisões judiciais que descumprem os contratos 

entabulados e solapam os direitos de propriedade são sensíveis e se refletem nos 

baixíssimos índices de investimento no Brasil (15,6% do PIB em 2017) e no 

consequente crescimento pífio que nosso país vem apresentando. 

                                            
864 FREITAS, Vladimir Passos. Inclusão de dez artigos na Lindb traz importante inovação ao Direito 

brasileiro. Consultor Jurídico. Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2018-abr-29/segunda-
leitura-mudancas-lindb-inovam-direito-brasileiro > acesso em 22. Ago. 2018. 

https://www.conjur.com.br/2018-abr-29/segunda-leitura-mudancas-lindb-inovam-direito-brasileiro
https://www.conjur.com.br/2018-abr-29/segunda-leitura-mudancas-lindb-inovam-direito-brasileiro
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  Como já exaustivamente demonstrado, a proteção judicial aos 

contratos e direitos de propriedade, é uma das variáveis contempladas nos 

principais índices e rankings que avaliam a qualidade do ambiente negocial 

brasileiro e de investimentos no país. O déficit brasileiro de proteção aos contratos 

e direitos de propriedade figura como um dos responsáveis pelo aumento do Custo 

Brasil, bem como da péssima classificação brasileira no Relatório Doing Business, 

realizado pelo Banco Mundial, que classifica as economias pelo grau de facilidade 

de se fazer negócios, e no índice de competitividade global produzido pelo World 

Economic Forum.865  

No mercado de crédito as frequentes quebras contratuais e 

relativizações dos direitos de propriedade são sentidas significativamente e 

refletem-se em escassez de crédito e nos patamares do spread bancário. 

Tome-se o exemplo da teoria do adimplemento substancial que se 

disseminou nas decisões judiciais e que recentemente e, felizmente, foi rechaçada 

pelo Superior Tribunal de Justiça: 

A teoria do adimplemento substancial, que esteve em voga, veio 

enterrar uma das poucas garantias que funcionava e contava com certa agilidade 

de recuperação – a alienação fiduciária de automóveis.  

Não é acaso que o spread para financiamento de automóveis é um 

dos mais baixos do mercado.866 Isso se deve à existência de garantias que se 

refletem em spreads mais baixos. Contudo, a higidez dessa garantia foi 

reiteradamente relativizada pela sucessão de decisões que, ao aplicarem de 

maneira deturpada referida teoria, utilizaram-na “como meio de rever a amplitude e 

o alcance dos deveres contratuais”867. Consoante o ministro do STJ, Luís Felipe 

Salomão (REsp 1.051.270), “o contrato deixou de servir somente para circulação 

                                            
865 Vide capítulo 3. 
866 Por exemplo, em 2002, o spread de juros do financiamento de veículo era de 20,01%, enquanto o 

crédito pessoal era de 62.8% e o de cheque especial 140,09%. PINHEIRO, Armando Castelar. O 
componente judicial dos spreads bancários. In: BANCO CENTRAL DO BRASIL. Economia bancária 
e crédito: avaliação de 4 anos do projeto juros e spread bancário. Brasília, DF, 2003. p. 34-43. 
Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/?RED -SPREAD>. Acesso em: 24 Mar. 2017. 

867 Ministra Nancy Andrighi do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.202.514. 
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de riquezas: Além disso e, principalmente, é forma de adequação e realização 

social da pessoa humana e meio de acesso a bens e serviços que lhe dão 

dignidade”. 

Com base nisso, mesmo havendo inadimplência e mora contratual, o 

bem dado em garantia não poderia ser apreendido, a pretexto de que o débito 

remanescente era ínfimo, devendo o credor procurar às vias ordinárias para reaver 

o seu crédito. 

Essa maneira de interpretar fulmina a garantia prestada -  a grande 

responsável pelas baixas taxas de juros cobradas nos contratos de alienação 

fiduciária e leasing, além de desprezar os direitos de propriedade (afinal o credor 

detém a propriedade fiduciária do bem) e os contratos entabulados.  

Como corolário dessas decisões, esse custo de perda da garantia e 

do risco das decisões certamente seria absorvido pelo spread, traduzindo-se em 

juros mais altos para todas as operações dessa espécie, atingindo, irrestritamente, 

todos os consumidores.  

Ou seja, acaso se perpetuasse essa relativização da garantia, sob o 

pálio do adimplemento substancial e da função social do contrato, todos arcariam, 

em um futuro próximo, com taxas de juros mais próximas das cobradas em 

contratos de empréstimo pessoal (50,60% ao ano contra 26,99 ao ano das taxas 

para financiamento de automóveis),868 os quais não contemplam garantia.  

O aumento das taxas de juros para financiamento de veículos tenderia 

a reduzir a aquisição dos mesmos. Para os consumidores isto se refletiria em uma 

insatisfação pessoal e quem sabe a necessidade de utilização de transporte 

público. Mas para a economia do país isso provavelmente geraria desemprego nas 

industrias automotivas, queda na arrecadação de impostos, além de redução do 

consumo, como consequências mínimas. 

                                            
868 Taxas média de mercado segundo o Banco Central do Brasil, em fevereiro de 2012. Disponível em 

< www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201210.xls > acesso em 05. Mai. 2017 

http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201210.xls
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Em seu bojo, essa maneira de interpretar traz o incentivo ao 

inadimplemento das parcelas finais dos contratos garantidos por alienação 

fiduciária; sobretudo, sacrifica a segurança jurídica na qual o legislador envolveu o 

instituto, visando estimular a concessão de crédito, essencial à economia nacional. 

No entanto, a relevância da matéria e os profundos reflexos negativos 

à economia nacional, consequentes à aplicação da referida teoria aos pactos 

fiduciários, recomendou a apreciação do tema pela Segunda Seção do STJ, 

composta pelas Turmas de Direito Privado. A aplicação deturpada da teoria do 

adimplemento substancial à alienação fiduciária em garantia, foi racionalmente 

rechaçada no Precedente Paradigma - REsp 1.622.555 – MG., dispondo de 

maneira coerente que: 

É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual 
estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou 
até algumas parcelas por ele reputadas ínfimas mas certamente de 
expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu 
integralmente a sua obrigação, e, instado extra e judicialmente para 
honrar o seu dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a 
mais absoluta ciência dos gravosos consectários legais advindos 
da propriedade fiduciária. A aplicação da teoria do adimplemento 
substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, 
nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas 
parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o 
credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu 
crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda 
evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada. 869 

                                            
869 RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO 
PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO 
ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E 
APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA 
TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA 
APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO.  

1. ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI 
ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO.  

2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA 
INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS 
VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, 
CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO 
DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS).  3. INTERESSE DE 
AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE 
REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE 
COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE 
REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS 
DO CREDOR FIDUCIÁRIO.  4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO 
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SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS 
CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA 
FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 

1. A incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, em relação à 
propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam móveis infugíveis, regulada por 
leis especiais, é excepcional, somente se afigurando possível no caso em que o 
regramento específico apresentar lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se 
contrapuser às especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, 
introduzido pela Lei n. 10931/2004). 

1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação 
de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do 
inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição 
imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, 
para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite 
quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é 
necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente. 

2. Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e 
apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso desimportando 
sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável, quando a lei 
especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o 
devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente. Compreensão diversa 
desborda, a um só tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à questão em análise 
(Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da própria orientação firmada pela 
Segunda Seção, por ocasião do julgamento do citado Resp n. 1.418.593/MS, 
representativo da controvérsia, segundo a qual a restituição do bem ao devedor fiduciante 
é condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de 
busca e apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida como as 
parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores 
apresentados pelo credor fiduciário na inicial. 

3. Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a 
garantia fiduciária a ele conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota 
absoluto descompasso com o sistema processual. Inadequado, pois, extinguir ou obstar 
a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, para que o credor, sem poder se 
valer de garantia fiduciária dada (a qual, diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, 
a condição de proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só então 
adentrar no patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial que poderá, quem sabe 
(respeitada o ordem legal), recair sobre esse mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até 
lá, não tiver dele se desfeito). 

4. A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o credor 
resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A 
via judicial para esse fim é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, 
quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a 
relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de 
dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária 
ajustada para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, 
assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da 
propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da renitência 
do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não como objetivo imediato da ação. 
E, note-se que, mesmo nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da 
obrigação, ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada. 

4.1 É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao lado de 
devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele reputadas 
ínfimas mas certamente de expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu 
integralmente a sua obrigação, e, instado extra e judicialmente para honrar o seu dever 
contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos gravosos 
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Ainda é digna de menção uma interpretação judicial que está ainda 

em voga e que coloca uma pá de cal no sistema de garantias, nos direitos de 

propriedade e contratos, fragilizando, a já tão debilitada, segurança jurídica: a 

supressão de garantias nas recuperações judiciais.  

O Superior Tribunal de Justiça em 18 de maio de 2017, assentou que:  

[...] se os credores, em assembleia, cada qual representado por sua 
respectiva classe, consideraram necessário para a consecução do 
plano de recuperação judicial suprimir as garantias reais dadas, 
além das fidejussórias (o que, ressalta-se, mais uma vez, apenas 
vincula devedor em recuperação e credores), não há como 
submeter à maioria, no tocante aos sacrifícios que estão dispostos 
a suportar, o inconformismo da minoria vencida (ou não votante). 870 

Ou seja, o STJ permite a supressão das garantias reais e 

fidejussórias, sem a anuência do credor, bastando que seja deliberada e aprovada 

pela maioria da assembleia geral de credores. O que, convenhamos, sempre 

ocorrerá, vez referida assembleia é composta por apenas 1 (um) representante dos 

credores com garantias reais, o qual será sempre voto vencido dentre os demais 

credores que possuem franco interesse em não perder as garantias para as 

instituições financeiras e verem frustradas sua recuperação de crédito.871 

                                            
consectários legais advindos da propriedade fiduciária. A aplicação da teoria do 
adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse 
contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o 
nítido propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer 
seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da 
boa-fé contratual propugnada. 

4.2. A propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança 
jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da economia nacional, 
resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento substancial. 

5. Recurso Especial provido. 

(REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO 
AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017). 

870 REsp 1.532.943, 3ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, publicado em: 13.09.2016 
871 Art. 26. O Comitê de Credores será constituído por deliberação de qualquer das classes de 

credores na assembléia-geral e terá a seguinte composição: 

        I – 1 (um) representante indicado pela classe de credores trabalhistas, com 2 (dois) suplentes; 

        II – 1 (um) representante indicado pela classe de credores com direitos reais de garantia ou 
privilégios especiais, com 2 (dois) suplentes; 

        III – 1 (um) representante indicado pela classe de credores quirografários e com privilégios gerais, 
com 2 (dois) suplentes. 
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Consoante o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em decisão 

proferida no dia 07 de fevereiro de 2018: 

[...] há julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no 
sentido de que a supressão de garantias aprovada pela assembleia 
vincula todos os credores sujeitos à recuperação judicial, mesmo 
aqueles que se abstiveram de votar ou foram contrários à 
medida.872 

Dessa maneira, em que pese o parágrafo 1º, do artigo 49, da Lei de 

Recuperação Judicial estipular claramente que a concessão da recuperação 

judicial não influenciaria as garantias reais e fidejussórias prestadas anteriormente 

ao pedido de recuperação judicial; assim como parágrafo 1º do artigo 50, ser 

taxativo ao expressar que:  “na alienação de bem objeto de garantia real, a 

supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante 

aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia”; o STJ reconhece a 

aplicabilidade desse comando legal “sempre que não houver disposição em 

contrário nos termos do Plano de recuperação”, aprovado por maioria na 

assembleia geral de credores.873 Entende o tribunal que essa medida é autorizada 

pelo § 2º do art. 49 da lei que regula a recuperação judicial e assim estipula: “as 

obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições 

originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos 

encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação 

judicial”. 

                                            
        IV - 1 (um) representante indicado pela classe de credores representantes de microempresas e 

empresas de pequeno porte, com 2 (dois). 
872 RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES. 
SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS. POSSIBILIDADE. 

1. Inexistência de maltrato ao art. 535, inciso II, do CPC/73, quando o acórdão recorrido, ainda que 
de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 

2. A supressão de garantias aprovada pela assembleia geral vincula todos os credores sujeitos à 
recuperação judicial, mesmo aqueles que se abstiveram de votar ou foram contrários à medida. 

REsp nº 1609441 / MS (2014/0173667-9). 
873 REsp 1.532.943, 3ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, publicado em: 13.09.2016. 
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Com esse entendimento o Superior Tribunal de Justiça faz tábula rasa 

do sistema de garantias reais e fidejussórias, bem como dos contratos e direitos de 

propriedade dos credores, dando um golpe certeiro na segurança jurídica. 

O papel das garantias é o de justamente conferir segurança ao 

pagamento para o caso de inadimplemento da obrigação, como ocorre nas 

situações de insolvência do devedor. Todavia o Superior Tribunal de Justiça 

entende que, ainda que hajam garantias constituídas e, também, inadimplemento, 

e mesmo que a lei estipule claramente a sua preferência, elas podem ser 

suprimidas no caso de recuperação judicial, mesmo sem a concordância do credor 

titular da respectiva garantia. 

É lamentável e temerário o desprestígio que as decisões judiciais 

dispensam às garantias. “A regra da prioridade absoluta das garantias reais, 

praticamente universal e encontrada em quase todos os países, é solenemente 

ignorada no direito brasileiro, embora expressamente prevista em lei”.874  

No direito concursal brasileiro, referida regra tem sido 
sistematicamente desprezada. Ao credor garantido por garantia 
real garante-se apenas uma prioridade relativa sobre alguns 
credores concursais na falência, mas o valor da excussão da 
garantia é arrecadado pela massa e utilizado para pagar diversos 
outros credores que possuem prioridade em relação aos credores 
garantidos. Conforme a regra do direito concursal, falido o devedor, 
o bem garantido é arrecadado pela massa, e a “garantia” passa a 
significar que o credor garantido ocupará o segundo lugar na ordem 
de pagamento dos credores concursais, ficando atrás dos credores 
trabalhistas. Foi esse desprestígio que conduziu ao 
desenvolvimento da alienação fiduciária em garantia, cuja estrutura 
dogmática permite que o credor garantido possa exercer sua 
prioridade absoluta sobre o bem alienado fiduciariamente mediante 
pedido de restituição do bem em caso de falência do devedor. Ou 
seja, a alienação fiduciária é, no direito brasileiro, o equivalente 
funcional da hipoteca e do penhor disciplinado em diversos outros 
ordenamentos jurídicos nos quais respeita-se a regra da prioridade 
absoluta. 

Aliás, foi em razão do esvaziamento das garantias reais que 
progressivamente elas deixaram de ser adotadas naquelas 
transações em que se pode constituir alienação fiduciária. A 
continuar-se o esvaziamento das garantias reais, em breve elas 

                                            
874 CAVALLI, Cassio. O fim das garantias na recuperação judicial. Jota. Disponível em: < 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-fim-das-garantias-na-recuperacao-judicial-
19102016 > acesso em 10. Ago. 2018. 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-fim-das-garantias-na-recuperacao-judicial-19102016
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-fim-das-garantias-na-recuperacao-judicial-19102016
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serão resquícios arqueológicos de um direito atávico que continua 
a ocupar espaço na codificação civil, mas que a ninguém interessa 
utilizar na vida dos negócios.875 

Ao permitir também a supressão das garantias fidejussórias, 

correspondentes aos eventuais avais e fianças prestadas normalmente pelos 

sócios da empresa o STJ nocauteia de vez o sistema de garantias nos casos de 

recuperação de crédito. 

Ao assim decidir o Superior Tribunal de Justiça protege o patrimônio 

pessoal dos sócios, que foi dado em garantia para levantar capital para a empresa, 

à custa dos credores titulares das garantias pessoais. Qual seria, como bem 

indagado por Cavalli, a relação entre o princípio da preservação da empresa e a 

liberação pura e simples do patrimônio dos sócios que prestarem avais e fianças 

em favor da sociedade? 876 

Há, ainda uma total subversão na ordem de pagamento, priorizando 

os acionistas, quando esses deveriam ser os últimos a receber, após todos os 

demais credores.  

Essa indevida redistribuição de valores, de um lado, em nada 
contribui para a recuperação da empresa e, de outro lado, subverte 
completamente a justiça encerrada na regra de priorizar-se primeiro 
o pagamento dos credores para somente residualmente distribuir-
se algum valor aos acionistas. 877 

Como falar em segurança jurídica se o Superior Tribunal de Justiça 

altera as regras do jogo quando em andamento, dando uma interpretação contrária 

ao que está claramente estipulado na lei e permite a supressão de garantias reais 

e fidejussórias sem anuência do credor titular da respectiva garantia? Sob o pálio 

do princípio da preservação da empresa ele suprime as garantias e avaliza o 

                                            
875 CAVALLI, CASSIO. O FIM DAS GARANTIAS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JOTA. 

DISPONÍVEL EM: < HTTPS://WWW.JOTA.INFO/OPINIAO-E-ANALISE/ARTIGOS/O-FIM-DAS-
GARANTIAS-NA-RECUPERACAO-JUDICIAL-19102016 > ACESSO EM 10. AGO. 2018. 

876 CAVALLI, Cássio. O fim das garantias na recuperação judicial. Jota. Disponível em: < 
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-fim-das-garantias-na-recuperacao-judicial-
19102016 > acesso em 10. Ago. 2018. 

877 CAVALLI, CASSIO. O FIM DAS GARANTIAS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JOTA. 
DISPONÍVEL EM: < HTTPS://WWW.JOTA.INFO/OPINIAO-E-ANALISE/ARTIGOS/O-FIM-DAS-
GARANTIAS-NA-RECUPERACAO-JUDICIAL-19102016 > ACESSO EM 10. AGO. 2018. 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-fim-das-garantias-na-recuperacao-judicial-19102016
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-fim-das-garantias-na-recuperacao-judicial-19102016
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-fim-das-garantias-na-recuperacao-judicial-19102016
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-fim-das-garantias-na-recuperacao-judicial-19102016
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-fim-das-garantias-na-recuperacao-judicial-19102016
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-fim-das-garantias-na-recuperacao-judicial-19102016
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inadimplemento, sem levar em conta que os credores dotados de garantia real 

também são empresas que irão arcar com o prejuízo do default. 

A decisão traz ainda, em seu bojo, a permissão para que os 

devedores principais peçam recuperação judicial e, assim, cancelem todas as 

garantias prestadas, bem como as garantias que terceiros deram em favor da 

empresa em recuperação. 

Os prejuízos econômicos imediatos atingem a todos os credores que 

confiaram crédito à empresa, com taxas de juros mais atrativas justamente ante a 

existência de um “colateral garantidor”. Muitas empresas credoras, cooperativas de 

crédito e instituições financeiras pequenas podem não resistir ao calote avalizado 

pelo Poder Judiciário. 

Já as consequências econômicas de segunda de ordem são 

potencialmente devastadoras. O esvaziamento das garantias tende a disseminar 

uma crise de confiança no mercado de crédito que irá tornar o crédito ainda mais 

escasso e caro porque aumentam o risco e a incerteza da recuperação do crédito. 

O que trará ainda mais dificuldade ao já combalido financiamento às empresas 

brasileiras. 

Desenham-se, assim, em contornos irrecusáveis, decisões que 

solapam os sistemas de garantia tão caro e essencial para a concessão de crédito 

e desenvolvimento econômico do país.  

Apesar do indiscutível papel institucional e social desempenhado 

pelos direitos de propriedade e pelos contratos e da imprescindibilidade de protege-

los e garanti-los a fim de garantir segurança e previsibilidade nas operações 

econômicas e sociais bem como proteger as expectativas dos agentes econômicos, 

o nosso sistema judicial opta por miná-los, em vez de reforça-los e garanti-los.  

Referidas decisões são, sobretudo, alienadas de suas repercussões 

macroeconômicas.   
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Danificam-se, dessa maneira, as estruturas básicas sobre as quais se 

alicerça o mercado, comprimindo o mercado de crédito e, por consequência, os 

investimentos e o incremento da produtividade. 

Segundo Mahoney, as diferenças de desempenho entre os sistemas 

common law e civil law as tradições de direito codificado e de direito 

consuetudinário não se reduzem a um produto de regras específicas de proteção 

aos investidores, e sim decorre de uma divergência fundamental entre os dois 

sistemas que diz respeito à segurança dos direitos de propriedade e dos direitos 

contratuais.878  

  Mediante uma análise de 102 países, entre os anos de 1960 a 1992, 

o autor verificou que países de direito consuetudinário cresceram 0,71% a mais do 

que os de direito codificado. Consoante o autor, essa diferença decorre da maior 

proteção aos direitos de propriedade e direitos contratuais que está enraizada na 

tradição de direito consuetudinário.879 

Essas estatísticas denotam o quão desejável é, que as decisões 

judiciais sejam sensíveis aos seus impactos econômicos e às consequências que 

produz. 

Dessa maneira, e retornando a justificação da decisão judicial, 

acredita-se que o primeiro nível de justificação da decisão impende demonstrar que 

está em consonância com as regras válidas estabelecidas pelo ordenamento 

jurídico e, também, embasada por princípios jurídicos positivados. Sem que os 

princípios possam prevalecer e invalidar a regra posta (MacCormick). Mas na 

justificação de segundo nível, é imperiosa, a fim de motivar a decisão, a 

demonstração de que foram avaliadas as consequências de segunda ordem da 

                                            
878 Mahoney, Paul G. The common law and economic growth: Hayek might be right. Journal of Legal 

Studies. 2001; apud MAHONEY, Paul G. apud GORGA, E. Common law é mais eficiente do que a 
civil law? Considerações sobre tradições de direito e eficiência econômica, p. 159. In: 
ZYLBERSTAJN, D., SZTAJN, R. (orgs.). Direito & Economia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

879 Mahoney, Paul G. The common law and economic growth: Hayek might be right. Journal of Legal 
Studies. 2001; apud MAHONEY, Paul G. apud GORGA, E. Common law é mais eficiente do que a 
civil law? Considerações sobre tradições de direito e eficiência econômica, p. 159. In: 
ZYLBERSTAJN, D., SZTAJN, R. (orgs.). Direito & Economia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 
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decisão, nomeadamente as consequências econômicas, quando o que está em 

jogo são questões econômicas.  

As recentes alterações efetuadas na Lei de Introdução às normas de 

Direito Brasileiro – Lindb, podem representar um importante avanço nesse sentido. 

O artigo 20 de referida lei impede que, nas esferas administrativa 

(órgãos da administração direta), de controle (tribunais de contas e outros) e judicial 

(todos os ramos e órgãos de qualquer instância do Judiciário), decida-se com 

suporte em valores jurídicos abstratos e sem ter em consideração os efeitos 

práticos da decisão.880 

Um valor jurídico abstrato, segundo Freitas, “seriam conceitos 

genéricos não ligados ao caso concreto, que poderiam justificar tudo a qualquer 

tempo, sem relação com a realidade fática”.881 

O autor exemplifica com um caso hipotético em que, com base no 

princípio da dignidade da pessoa humana, uma decisão judicial concede algo não 

previsto em lei, como uma licença maternidade de um ano. Por mais simpática que 

possa parecer, essa decisão poderá ter consequências junto a um modesto 

empregador, despreparado financeiramente para suportar o encargo. A disposição 

do artigo 20, além de impedir a decisão com base em valores abstratos, como o 

caso do princípio da dignidade, exige que a autoridade judiciária avalie o porte da 

empresa, seus custos, número de empregados, se tem condições de suportar a 

ausência da empregada por seis meses e outras circunstâncias. 882 

                                            
880 Art. 20.  Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores 

jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. 

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da 
invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das 
possíveis alternativas. 

881 FREITAS, Vladimir Passos. Inclusão de dez artigos na Lindb traz importante inovação ao Direito 
brasileiro. Consultor Jurídico. Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2018-abr-29/segunda-
leitura-mudancas-lindb-inovam-direito-brasileiro > acesso em 22. Ago. 2018. 

882 FREITAS, Vladimir Passos. Inclusão de dez artigos na Lindb traz importante inovação ao Direito 
brasileiro. Consultor Jurídico. Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2018-abr-29/segunda-
leitura-mudancas-lindb-inovam-direito-brasileiro > acesso em 22. Ago. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del4657.htm#art20
https://www.conjur.com.br/2018-abr-29/segunda-leitura-mudancas-lindb-inovam-direito-brasileiro
https://www.conjur.com.br/2018-abr-29/segunda-leitura-mudancas-lindb-inovam-direito-brasileiro
https://www.conjur.com.br/2018-abr-29/segunda-leitura-mudancas-lindb-inovam-direito-brasileiro
https://www.conjur.com.br/2018-abr-29/segunda-leitura-mudancas-lindb-inovam-direito-brasileiro
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Por fim, é essencial enfatizar que a tomada de decisão com base, 

também, nas consequências de segunda ordem, como aqui defendida, não significa 

a desconsideração da legalidade e a fragilização da segurança jurídica. Pelo 

contrário, a solução deve ser encontrada exatamente dentro do ordenamento 

jurídico. Espera-se que ao julgador visualizar, por exemplo, as nefastas 

consequências oriundas da relativização dos direitos de propriedade e dos 

contratos, não só ao mercado, mas ao desenvolvimento econômico do país e no 

bem-estar da população, ele opte por protege-los, opte por não adotar posturas 

criativas e interpretações extensivas dos princípios da função social da propriedade 

e dos contratos. 

O conhecimento acerca das consequências dos altos custos de 

transação, por exemplo, permite ao julgador um maior discernimento na escolha da 

regra de direito aplicável ao caso. 

Nesse particular, o dever de demonstrar publicamente as 

consequências motivadoras da decisão exigiria uma maior coleta de dados e 

informações ao julgador, necessárias a fim de tomar ciência das consequências no 

mundo concreto. Isto ampliaria as perspectivas do juiz sobre a mesma causa e, 

quiçá, tornaria possível ultrapassar o elo da decisão intuitiva e a transposição para 

o quinto e sexto elo, do julgamento fundamentado.  

O conhecimento de premissas econômicas e a visão da maneira 

como o Direito atua na econômica, bem como das consequências econômicas 

carreadas pelas decisões judiciais, poderia proporcionar ao julgador um olhar sob 

outra perspectiva, conforme impende os elos 5 e 6 do julgamento fundamentado, 

permitindo que ele tenha acesso a outras intuições e até mesmo que altere as suas 

intuições iniciais. Daí a probabilidade de que a opção pela utilização da regra e/ou 

interpretação mais adequada e racional, em termos de consequências econômicas 

e sociais, tende a aumentar. 

Neste sentido, a Análise Econômica do Direito é crucial, pois procura 

descrever muitas das consequências que são centrais para uma análise e decisão 

pragmática. À exemplo do que foi traçada nos capítulos 3, 4 e 5 dessa tese.  
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A avaliação das reais consequências das decisões judiciais sobre a 

sociedade e os mercados, encontra na economia uma valiosa ferramenta, mediante 

um arsenal científico abrangente, teórico e empírico, certamente “superior a 

intuição e ao senso comum e ausente no paradigma jurídico atual”.883 

A análise econômica do direito pode propiciar, aos operadores do 

direito, escolhas mais racionais e bem fundamentadas, muitas vezes comprovadas 

empiricamente, conduzindo a um horizonte mais amplo de perspectivas e 

incentivos.  

É certo que a justificação de uma decisão jurídica continua a ser uma 

questão aberta e que a exigência de argumentos consequencialistas também 

impendem certa objetividade na hora de preferir uma outra norma, uma ou outra 

consequência. Também não se olvida que, mesmo diante de novas perspectivas, 

a pessoas tendem a dar maior peso àquelas que coadunam com suas intuições 

morais. Mas, a pretensão é de tentar ampliar o leque de perspectivas sobre a causa, 

de aumentar o nível de informação e conhecimento econômico. Isto porque se 

acredita que grande parte das decisões são frutos de ignorância. Não se fala de 

ignorância em seu sentido pejorativo, mas no sentido de simplesmente 

desconhecer algo. E é o que acontece na prática. Os operadores do direito, em sua 

esmagadora maioria, desconhecem qualquer premissa econômica ou a maneira 

como se comporta o mercado. Em nenhum momento da sua formação acadêmica 

e profissional lhes é fornecido qualquer tipo de contato efetivo com a ciência 

econômica. Sendo assim, não se pode considerar aquilo que desconhece. Não há 

como exigir que o julgador leve em conta questões econômicas que ele não detém 

conhecimento. 

O entendimento do funcionamento do Direito pode ser ampliado 

quando o analisamos com uma visão externa, que utiliza o raciocínio econômico 

como base de investigação. 

                                            
883 GICO JÚNIOR, Ivo T. Metodologia e Epistemologia da Análise Econômica do Direito. 

Disponível em: https://portalrevistas.ucb.br/index.php/EALR/article/view/1460 > acesso em 20 de 
mar. 2017. 

https://portalrevistas.ucb.br/index.php/EALR/article/view/1460
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Essa é a grande contribuição que a Análise Econômica do Direito 

pode trazer aos operadores do direito. Ela torna possível o reconhecimento de que 

as normas e decisões judiciais operam como incentivos, induzindo determinadas 

condutas e produzindo consequências diretas e de segunda ordem, além de 

servirem de variáveis econômicas, impactando de maneira contundente no 

crescimento econômico e desenvolvimento do país (análise positiva). Através da 

AED é possível a ampliação da visão míope imperante, a qual se prende a analisar 

somente as partes envolvida no litígio. Isso contribui para o aprimoramento de uma 

política judicial, bem como de decisões judiciais portadoras de uma função 

econômica-social, que considera as suas possíveis consequências indiretas, e 

optando pela opção mais benéfica para todo o arranjo social. 

 



 

CONCLUSÃO 

 

As atuais sociedades complexas e globalizadas relacionam-se com 

um alto grau de risco. “A perspectiva do risco constitui uma referência da sociedade 

moderna” segundo de Giorgi.884 O risco é uma aquisição da evolução e atua tanto 

sobre o social como perante o econômico. Esse risco, se traduz “na suportabilidade, 

na aceitabilidade e não na certeza das próprias expectativas”.  

O Direito, ao fixar as regas do jogo, “os pressupostos que direcionam 

às expectativas no futuro”, tem o condão de assentar as expectativas sociais e 

econômicas. Em que pese não exista a possibilidade de se evitar o risco, uma vez 

que não há como ter certeza dele para evitá-lo, o Direito pode retardá-lo,885 

enfraquece-lo, produzindo confiança.  

A confiança, no mais amplo sentido da fé nas expectativas, é um fato 

básico da vida social.886 A confiança implica uma relação com o tempo, afinal ela é 

uma aposta feita no presente para o futuro. Ela permite oferecer segurança no 

presente ao antecipar o futuro. É comportar-se como se o futuro fosse certo. Em 

que pese a confiança não ofereça uma garantia absoluta que implique algum grau 

de certeza ao futuro, o que não é possível dadas as contingências temporais, ela 

reduz o risco ao minimizar as contingências tempoais.887  

A confiança é, assim elemento fundamental para a manutenção do 

sistema, conforme sublinhado por Luhmann, Fukuyama e Keynes. A sua 

fundamentalidade também se estende ao Direito, assim como à economia – ambas 

ciências sociais. 

                                            
884 DE GIORGI, Rafaelle. O Risco da Sociedade Contemporânea. Revista de Direito Sanitário, São 

Paulo, vol 9, n. 1, p. 37-49, Mar./Jun. 2008. 
885 DE GIORGI, Rafaelle. O Risco da Sociedade Contemporânea. Revista de Direito Sanitário, São 

Paulo, vol 9, n. 1, p. 37-49, Mar./Jun. 2008. 
886 LUHMANN, Niklas. Confianza. Trad. Amanda Flores. Barcelona: Anthropos; México: Universidad 

Iberoamercana; Santiago de Chile: Instituto de Sociología. Pontificia Universidad  Católica de Chile, 
1996. Título original: Vertrauen. p. 05 

887 Ibidem p. 16. 
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As sociedades contemporâneas complexas impendem meios de 

simplificação que reduzam a complexidade, o que pode ser alcançado por meio da 

confiança. O mesmo acontece com o entorno econômico contemporâneo. A 

crescente complexidade e intensidade de informação da vida moderna, torna o 

planejamento econômico altamente complexo, dependendo, por sua vez, ainda 

mais da existência de confiança para dirimir o risco e reduzir a complexidade. É 

impossível a prosperidade econômica e social sem confiança. 

Fukuyama ratifica essa constatação, demonstrando o que considera 

“uma das lições mais importantes que se aprende com um exame da vida 

econômica”, o fato de que o bem-estar de uma sociedade, assim como a sua 

capacidade de competir, estão subordinados à uma única característica inerente a 

sua cultura: o nível de confiança.888  O economista atesta que as sociedades mais 

desenvolvidas do mundo contemporâneo, como Estados Unidos, Japão e 

Alemanha possuem em comum o fato de serem sociedades orientadas por alto 

nível de confiança.889 

A confiança, para o autor, tem um grande e inestimável valor 

econômico. 

 Logo a confiança é um valor que permite maior convergência, tanto 

econômica, quanto social, por meio da redução da complexidade, ou seja, 

reduzindo as possibilidades imprevisíveis. Ao possibilitar maior convergência 

econômica e social e estabilização das expectativas econômicas e sociais, a 

confiança facilita e estimula as relações sociais e econômicas dada a significativa 

redução de possibilidades imprevisíveis, diminuindo a incerteza e o risco, 

permitindo maior e melhor crescimento, desenvolvimento e prosperidade. 

Frente à contingência, inerente à sociedade contemporânea, urge a 

necessidade de estruturas que produzam e assegurem confiança, servindo de 

estabilizadoras de expectativas, colocando as perspectivas de que à noite segue-

                                            
888 FUKUYAMA, Francis. Confiança: as virtudes sociais e a criação da prosperidade. Tradução 

de Alberto Lopes. Rio de Janeiro: Rocco, 1996. Título original: Trust: the social virtues & the creation 
of properity, p. 21. 

889 Ibidem p. 25. 
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se o dia, que amanhã a casa ainda estará em pé, que a colheita está garantida e, 

também de que não haverá expropriação da propriedade privada e que os contratos 

firmados serão cumprido.890  

Especificamente no que concerne ao sistema econômico, é 

impossível a um sistema econômico conviver com desconfiança. Logo a chave para 

o investimento acontecer, gerando produção, consumo, renda e emprego está na 

confiança. O crescimento econômico, como Keynes supôs, tem uma correlação 

positiva com a baixa aversão à incerteza. Os agentes econômicos, assim como 

qualquer cidadão, precisam de confiança e segurança para prosperar. 

Confiança é um valor, é um capital social,891 um imperativo de 

sobrevivência e desenvolvimento. O prevalecimento da desconfiança deforma o 

sistema, os institutos e impede o desenvolvimento.892 A ausência de confiança traz 

o caos, temor,893 aumenta a incerteza e o risco e obstaculiza as interações 

econômicas e sociais, com nefastas consequências de ordem econômicas e 

sociais. 

O crescimento de uma economia depende, portanto, não apenas dos 

fatores econômicos, mas também das instituições, da confiança que elas 

transmitem, das expectativas que elas asseguram e assentam.  

Neste contexto exsurge o Poder Judiciário como uma estrutura hábil 

a cumprir relevante e essencial função dentro do sistema global, de proporcionar e 

                                            
890 Uma adaptação do exposto por Luhmann em: LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito. Rio de 

Janeiro: Tempo Brasileiro, 1983, p. 47. 
891 Para a economia, capital social está relacionado às normas que promovem confiança e 

reciprocidade na economia. FUKUYAMA, Francis. Confiança: as virtudes sociais e a criação da 
prosperidade. Tradução de Alberto Lopes. Rio de Janeiro: Rocco, 1996. Título original: Trust: the 
social virtues & the creation of properity. 

892 FUKUYAMA, Francis. Confiança: as virtudes sociais e a criação da prosperidade. Tradução 
de Alberto Lopes. Rio de Janeiro: Rocco, 1996. Título original: Trust: the social virtues & the creation 
of properity, p.06 

893 FUKUYAMA, Francis. Confiança: as virtudes sociais e a criação da prosperidade. Tradução 
de Alberto Lopes. Rio de Janeiro: Rocco, 1996. Título original: Trust: the social virtues & the creation 
of properity, p. 06. 
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zelar pela confiança em todo o arranjo social e econômico, assentando e 

generalizando as expectativas, reduzindo a incerteza e dirimindo o risco.  

A confiança produzida pelo Poder Judiciário serve como ponto de 

partida, correto e apropriado,894 para a derivação de comportamentos apropriados. 

Ela facilita as interações econômicas e sociais, ampliando as possibilidades de 

ações e permitindo maior crescimento, desenvolvimento e prosperidade econômica 

e social. 

O Judiciário é um potencial criador e garantidor de confiança, por isso 

lhe é atribuído o papel de uma variável econômica. Seu amplo potencial de produzir 

e zelar pela necessária confiança das relações econômicas alçam-no ao patamar 

de uma das variáveis de maior impacto na economia.  

Tanto é assim que o Poder Judiciário é uma das variáveis 

consideradas quando da aferição dos principais índices, rankings e relatórios 

efetuados acerca da qualidade do ambiente negocial e de investimentos no país.  

Mas para produzir e garantir a confiança o Poder Judiciário precisa 

primar pelas regras do jogo, respeitando o ordenamento jurídico positivado e a 

escorreita aplicação das regras jurídicas válidas.  Também é necessário a 

confiança de que a tutela jurisdicional se dê em um prazo razoável. Constatou-se 

então, que na morosidade e insegurança jurídica residem os princiapais gargalos 

do Judiciário brasileiro. A maior fonte de incerteza, risco e desconfiança. 

Dado esse diagnóstico, a presente tese se propôs a enfatizar, com 

suporte na Análise Econômica do Direito, a necessidade de melhorar o ambiente 

institucional judicial brasileiro, nomeadamente com relação às duas questões 

capitais para a almejada confiança e o desenvolvimento do entorno econômico: a 

procrastinação judicial e a insegurança jurídica. 

Para tanto, primeiramente foi traçada uma necessária abordagem 

sobre a teoria econômica e a Análise Econômica do Direito. Foram destacadas 

                                            
894 FUKUYAMA, Francis. Confiança: as virtudes sociais e a criação da prosperidade. Tradução 

de Alberto Lopes. Rio de Janeiro: Rocco, 1996. Título original: Trust: the social virtues & the creation 
of properity, p. 06. 
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seus pressupostos e o instrumental metodológico com o condão orientador e 

elucidativo dos fenômenos jurídicos.  

A Análise Econômica do Direito contempla dois aportes, distintos e 

independentes: o exame positivo e o normativo.  

O enfoque positivo, ao descrever o mundo como ele realmente é, se 

preocupa com os possíveis impactos das normas jurídicas, políticas públicas e 

decisões judiciais na conduta dos indivíduos e instituições, ou seja, no mundo real. 

Essa vertente preocupa-se com os incentivos e desincentivos que, no caso da 

presente tese, as decisões judiciais emanam, visualizando quais delas produzem 

uma maior eficiência no sistema.  

Já o enfoque normativo, ao prescrever como o mundo deveria ser, 

tem por essência que os aplicadores do Direito devem refletir, ponderar, sobre as 

prováveis consequências das variadas interpretações que a norma permite. 

Nomeadamente no presente estudo, com as consequencias econômicas e sociais 

produzidas pelas políticas e decisões judiciais. 

Um exame positivo sobre a litigância e as políticas judiciais de acesso 

à justiça demonstraram que há uma relação positiva e significativa entre o número 

dessarazoado de processos e a sua duração, acarretando um pesado custo 

econômico e social. O primeiro grande problema gerado pela morosidade reside no 

fato de que a não reparação tempestiva de um direito violado equipara-se a 

perpetuação da lesão. Em segundo lugar, a morosidade processual produz um 

àrduo dano à coletividade ao desencorajar que as partes com reivindicações 

legítimas iniciem ações legais. Ao mesmo tempo também acarreta o indesejável 

estímulo ao comportamento oportunista e de má-fé, explorando-se neste caso o 

mau funcionamento do sistema. Ademais, a lentidão do trâmite processual, além 

de afetar a sociedade em geral, que busca uma prestação jurisdicional eficiente, 

produz ainda efeitos nefastos sobre a economia e o desenvolvimento econômico 

do país, sendo uma das variáveis que reflete negativa e ostensivamente no Custo 

Brasil e nos spreads bancários.  
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Já um exame normativo sobre a litigância e a morosidade judicial 

estabeleceu que a redução do número de demandas é um imperativo à eficiência, 

agilidade e maior qualidade das decisões judiciais, o que deve ser feito mediante 

políticas de redução da litigiosidade como a uniformização e estabilização da 

jurisprudência, concessões de gratuidade de justiça mais criteriosas bem como a 

imposição de filtros, impedimentos e sanções às demandas frívolas e meramente 

protelatórias.  

Ditas proposições apoiaram-se na assertiva de que o amplo e irrestrito 

aceso à justiça, além de não socorrer os realmente necessitados, ainda produz uma 

excessiva morosidade na resolução dos conflitos, transformando-o em um recurso 

comum. Isto porque embora ele continue não excludente, pois todos podem 

continuar utilizando-o; a utilização excessiva e a consequente morosidade 

transformaram-no em um bem rival: a utilização por uma pessoa diminui a 

disponibilidade às demais, que embora continuem contando com o direito de 

acesso à justiça, esta tarda demasiadamente, gerando invariavelmente, injustiça,  

acarretando prejuízos econômicos, desestimulando os litigantes com pretensões 

legítimas e estimulando o comportamento oportunista. 

Já com relação à Análise Econômica das Decisões Judiciais sob o 

prisma da segurança jurídica, o exame positivo identificou as consequencias da 

insegurança jurídica. 

Há uma conexão inquebrantável entre segurança jurídica e 

desenvolvimento econômico, sendo que o principal canal em que a segurança 

jurídica afeta a economia é aumentando os riscos e os custos de transação. Quanto 

maiores os custos de transação, maiores serão os custos envolvidos para se obter 

o mesmo resultado, distorcendo, por consequência, o sistema de preços. 

A volatilidade é custosa e, ao aumentar os custos de transação e 

distorcer o sistema de preços, ela atua como meio de retração da produção, dos 

investimentos, do mercado de crédito e, por consectário, do crescimento 

econômico. 
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O aumento da incerteza, do risco e dos custos de transação inflam 

tanto o Custo Brasil quanto os spreads bancários. Além do aumento nos spreads 

bancários, o aumento da incerteza, proporcionada pelo constante desrespeito às 

cláusulas contratuais por parte dos magistrados, acaba por restringir a concessão 

de crédito. Essa conjuntura acaba ditando um ritmo de crescimento mais lento ao 

nosso país.  

Também restaram evidenciadas as principais áreas de insegurança 

que servem de entrave ao crescimento e desenvolvimento econômico e melhoria 

do bem-estar social, qual sejam: a ausência de estabilidade, previsibilidade e 

uniformidade das decisões judiciais, a frequente relativização e baixa proteção aos 

direitos de propriedade e contratos, e o que se convencionou denominar de 

politização dos magistrados.  

Com relação a ausência de estabilidade e uniformização 

jurispridencial, o exame positivo constatou que o amplo antagonismo presente nas 

decisões e consequente déficit de capital jurídico, carreia insegurança jurídica, 

impulsiona o número de litígios e reduz a possibilidade de acordo. Esse panorama 

se traduz em morosidade e ineficiência, além do consumo direto de recursos 

públicos escassos. 

A ausência de previsibilidade das decisões judiciais ainda serve como 

desestabilizador das relações jurídicas, vez que retira dos jurisdicionados a 

possibilidade de analisarem suas atividades, a partir dos resultados que sabem 

poder esperar. Por conseguinte, a imprevisibilidade carreia incerteza e aumenta o 

risco da atividade econômica, servindo de obstáculo às transações econômicas, 

aos investimentos e produtividade e a ampliação e acessibilidade ao mercado de 

crédito. 

Diante desse panorama o enfoque normativo da Análise Econômica 

do Direito alerta para a imprescindibilidade da adoção de posicionamentos 

uniformes e estáveis por parte dos magistrados, possibilitando aos agentes, 

econômicos e sociais, a prospecção do resultado, do direito tutelado.  
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Especificamente no âmbito econômico, a estabilidade das decisões 

permite a calculabidade ex ante dos riscos, assentando as expectativas e trazendo 

confiança e segurança, imprescindíveis para as relações econômicas e financeiras. 

Ela também reduz os custos de transação referente ao constante monitoramento 

das decisões judiciais, além dos custos de atualização e ajustes, incidentes quando 

há mudanças na jurisprudência até então estabelecida e o agente econômico 

necessita adaptar os contratos e as transações ao novo entendimento majoritário. 

Note-se que não se trata de encontrar a decisão correta ou mais 

acertada, mas de não haver dúvida acerca de qual será essa decisão. Ainda que a 

decisão não seja favorável ao bom funcionamento do mercado e atue como 

facilitadora das negociações comerciais e financeiras, a certeza quanto ao seu 

conteúdo já diminui o risco, uma vez que permite a calculabilidade ex ante. O efeito 

devastador reside menos na aplicação generalizada de uma interpretação 

equivocada, mas nas constantes mudanças interpretativas e na existência de 

prestação jurisdicional dissonante em casos idênticos.  

Nessa seara foram elencados os consectários processuais, 

nomeadamente aqueles trazidos com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

imbuídos do intento de trazer maior estabilidade e uniformização jurisprudencial.  

O novo Código de Processo Civil trouxe expressamente a 

necessidade de uniformização da jurisprudência e de mantê-la estável, íntegra e 

coerente. Para tanto, aumentou as hipóteses de decisões dos tribunais superiores 

com efeito vinculante e obrigatório, pois, além das decisões prolatadas em controle 

concentrado de constitucionalidade e das súmulas vinculantes, que, como dito, já 

devem obrigatoriamente serem observadas pelos juízes e tribunais, por força da 

Constituição Federal, agora também têm efeitos vinculantes e obrigatórios as 

decisões do Superior Tribunal de Justiça nos recursos especiais e do Supremo 

Tribunal Federal nos recursos extraordinários. O mesmo ocorre com as decisões 

dos incidentes de resolução de demandas repetitivas (IRDR) e do incidente de 

assunção de competência (IAC). Estas decisões devem obrigatoriamente ser 

observadas pelas demais instâncias, sob pena de reclamação. 
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Diante da premente necessidade de estabilidade, uniformidade e 

previsibilidade, é que os consectários processuais, que se originaram como 

resposta à referida problemática, devem ser bem recebidas e com amplo esforço 

dos magistrados para serem implementadas efetivamente.  

O enfoque positivo também considerou que a insegurança jurídica 

também deita suas raízes no frequente desrespeito a direitos de propriedade e 

contratos, corolários, no mais das vezes, da politização do Judiciário. 

O Judiciário também gera insegurança porque seus integrantes, ao 

proferirem suas decisões, frequentemente atuam com parcialidade, imbuídos de 

motivações políticas. A “politização” das decisões judiciais resulta, no sentido 

empregado nesse estudo, “da tentativa do juiz de proteger certos grupos sociais 

percebidos como sendo mais fracos do que a outra parte no litígio, 

desconsiderando a lei ou o contrato em prol de um intento de justiça social”.895  

Essa atuação parcial promove o desrespeito aos contratos, direitos de 

propriedade e direitos dos credores, propiciando uma “justiça” determinista e 

distorcida. 

Esse posicionamento judicial conflita com a lógica básica que 

sustenta o direito de propriedade, os contratos e o papel do Judiciário em garanti-

los e protegê-los. Também denota que a magistratura, em sua maioria, está 

afastada da posição ocupada pelos juízes na tradição civil law. Os magistrados vêm 

utilizando seu poder decisório para uma finalidade política, baseando as decisões 

em suas convicções pessoais, em detrimento da escorreita aplicação da lei. 

Para ratificar a assertiva tomou-se suporte nas consideraçãos 

singularmente tratadas por Max Weber, aferindo que esse posicionamento dos 

magistrados, muitas vezes, vincula-se a um sistema de valores específico que 

enfatiza outras considerações além da prosperidade econômica. 

                                            
895 PINHEIRO, Armando Castelar. O componente judicial dos spreads bancários. In: BANCO 
CENTRAL DO BRASIL. Economia bancária e crédito: avaliação de 4 anos do projeto juros e 
spread bancário. Brasília, DF, 2003. p. 34-43. Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/?RED -
SPREAD>. Acesso em: 24 Mar. 2017. 
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Segundo Weber, os protestantes, em virtude de suas crenças 

religiosas bem como da ética que lhe é peculiar, propiciaram um ambiente 

adequado ao perfeito desenvolvimento do espírito capitalista. Contrariamente à 

ética protestante, há uma ética tradicional religiosa, presente dentre os católicos, e 

que não vê com bons olhos a devoção ao trabalho, a obtenção de lucro e a 

prosperidade econômica. Isso explicaria as razões pela qual, em países como o 

Brasil e a Espanha, de esmagadora maioria católica, existe uma dominante 

mentalidade antimercantilista entre a população em geral e, também, entre os 

magistrados. 

 Também contribui significativamente a demonstrar a maneira como 

se dá a descoberta e a justificação nas decisões judiciais, as investigações trazidas 

por Struchiner e Brando. 

A análise é, entretanto, riquíssima e inovadora, pois se afasta das 

habituais tentativas de aliar o processo cognitivo decisório às inúmeras teorias 

normativas da tomada de decisão judicial, demonstrando como, de fato, decidem 

os juízes. 

Os autores se valeram dos avanços recentes protagonizados pelas 

ciências cognitivas no campo da investigação multidisciplinar, capaz de apurar as 

capacidades representacionais e computacionais da mente humana, bem como e 

realização estrutural e funcional na mente. Além da análise de questões ligadas ao 

afeto e às emoções, objetos investigativos tanto da neurociência, quanto da 

psicologia e da psicologia moral. 

Mediante o estudo dos autores com bases no modelo sócio-

intuicionista proposto por Haidt, restou demonstrando que, na maioria das vezes, 

as pessoas tomam decisões morais intuitivas para depois construírem uma justi-

ficativa que seja socialmente aceitável. E mesmo que sejam apresentados 

argumentos que lhes desmonte a justificativa apresentada, poucas pessoas 

mudam sua opinião, ainda que sem saber a razão.  

Essa constatação vai ao encontro da assertiva formulada pela 

economia comportamental, baseada também em pesquisas empíricas, de que as 
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pessoas relutam em alterar suas convicções morais pré-existentes e de que tendem 

a interpretar as evidências de maneira a confirmar crenças que já lhe são inatas. 

Isto quer dizer que os juízes, como todos os seres humanos, mas com 

a diferença de que são obrigados a justificar a sua tomada de decisão, emitem, na 

maioria das vezes, um julgamento moral intuitivo, o qual será posteriormente 

justificado por uma roupagem jurídica encontrada no vasto, complexo e 

amplamente indeterminado universo de materiais jurídicos existentes.  

Isso o pressiona a buscar no ordenamento jurídico alguma regra e, 

principalmente um princípio, dada a vagueza e amplitude de aplicação, que apoie 

a decisão tomada. Assim a fundamentação, ainda que com base jurídica, é parte 

de uma necessidade de justificação de um julgamento intuitivo moral, tomado com 

base em outros elementos não jurídicos – um raciocínio moral 

Também é certo que, uma vez que o sistema cognitivo não tem 

acesso às reais causas que levaram a expressar aquele julgamento moral, a 

pessoa tende a apenas buscar argumentos para sustentar o julgamento que já foi 

realizado. 

Aí entraria em cena o viés confirmatório que, segundo Haidt, leva a 

um tratamento preferencial de evidências que dão suporte às crenças existentes, 

diminuindo a chance de descobrir que dita hipótese está incorreta. 

As evidências apresentadas descortinam os mecanismos cognitivos e 

psicológicos que estão na raiz da decisão judicial. Juízes são seres humanos, 

sujeitos às mesmas armadilhas psicológicas e cognitivas que qualquer pessoa está. 

Na tomada de decisão, nomeadamente ao se deparar com uma questão 

moralmente carregada, a maioria dos juízes toma uma decisão automática causada 

por uma intuição moral, cuja raiz não possui capacidade psicológica de acessar. 

Em seguida, diante da motivação para justificar essa tomada de decisão impulsiva 

e inconsciente, ele empreende uma busca direcionada por algum material jurídico 

capaz de fundamentar minimamente sua crença, apoiando-se, com razoável 

frequência em razões extralegais, como retóricas sensibilizantes e afetivas. E 

assim, ainda que toda questão possua várias perspectivas de análise, o juiz tende 
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a examinar e decidir a problemática partindo da premissa, desde o início do 

processo de tomada de decisão, de que a sua intuição moral é a correta. Assim 

que alguma regra ou princípio é encontrado para reforçar a sua crença, essa busca 

se encerra porque a decisão judicial, afinal, faz sentido. 

Por certo não se pode excluir a possibilidade de o juiz, 

conscientemente, identificar o seu julgamento moral e engajar-se na busca por 

outras perspectivas que envolvem a mesma questão, superando suas próprias 

intuições morais, acionando novas intuições e até mesmo modificando as suas 

crenças iniciais.  

 Contudo, esse cenário exige, antes de tudo, conhecimento e 

reconhecimento de que eles estão, como todos nós, expostos às armadilhas 

cognitivas que influenciam inconscientemente e com razões que são juridicamente 

irrelevantes, o processo de tomada de decisão. 

No entanto, diversas razões como o desconhecimento desses 

processos cognitivos e a falta de desenvolvimento deles, além do elevado volume 

de trabalho a que os juízes estão submetidos, dificultam sobremaneira a passagem 

da decisão judicial dos processos automáticos. 

A importância da informação extraída desses estudos e pesquisas é 

que, em que pese o debate e discussões acerca da tomada de decisão judicial 

esteja centrado nas teorias normativas da tomada de decisão e, mais 

especificamente entre positivismo e pós-positivismo, distinção entre princípios e 

regras, ponderação de princípios, etc. Procura-se insistentemente localizar nessas 

teorias normativas o problema e a chave da solução para conter a 

discricionariedade judicial. 

Entretanto desconsidera-se que nenhuma teoria normativa da decisão 

será capaz de frear e impedir que o juiz sucumba às armadilhas cognitivas do 

julgamento moral intuitivo.  

É preciso reconhecer que o juiz, assim como todos os seres humanos, 

é falível e sujeito a variações emocionais e às armadilhas cognitivas, em que pese 
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seja exigida dele uma eterna atuação racional. Se o juiz não disponibiliza de 

conhecimento nem de ferramentas psicológicas para ter consciência da sua 

intuição moral, então a fundamentação que será formalmente descrita com 

roupagem jurídica não passará de racionalização post hoc. 

Isso explica, em grande medida, o abismo que há entre as premissas 

contempladas nas teorias normativas da decisão e aquilo que acontece na prática 

das decisões judiciais. 

Diante desse diagnóstico uma análise normativa permitiu considerar 

que, em que pese as causas que envolvem instituições financeiras e grandes 

empresas carreguem o intrínseco preconceito moral da grande maioria dos 

magistrados, em virtude da inata aversão ao lucro, à cobrança de juros, etc; não se 

tratam de causas que despertem tão fortes intuições morais inconscientes como 

questões como o aborto e o casamento homoafetivo, por exemplo. Dessa maneira, 

ainda que não exista no processo seletivo dos magistrados, nem durante o 

exercício da profissão, terapias cognitivas que os auxiliem na capacidade de 

conhecimento e reconhecimento da maneira como ocorrem os processam 

automáticos e inconscientes de descoberta e justificação da tomada de decisão 

judicial; o conhecimento econômico, quiçá, permitiria a transposição do julgamento 

intuitivo para o julgamento fundamentado.  

O conhecimento de premissas econômicas e a visão da maneira 

como o Direito atua na econômica, bem como das consequências econômicas 

carreadas pelas decisões judiciais, poderia proporcionar ao julgador uma outra 

perspectiva que incide sobre a mesma questão, culminando em um julgamento 

fundamentado, uma decisão racional.  

A ausência, por parte dos magistrados, de conhecimentos 

econômicos e de uma noção macroeconômica do impacto do Poder Judiciário na 

economia cria um divórcio entre empresas e tribunais, o que potencializa o 

julgamento consoante a sua intuição moral e a politização do Judiciário. 

O arsenal econômico descortina, assim, novas perspectivas, 

extremamente necessárias para a análise dos fenômenos jurídicos. A eficiência da 
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administração da justiça, como meio propulsor de expansão econômica, exige que 

os magistrados tomem decisões com conhecimentos econômicos e 

responsabilidade.  

Para tanto é imprescindível que os magistrados entendam do 

funcionamento das empresas, dos mercados e do mercado de crédito, assim como 

tenham noções macroeconômicas das consequências de suas decisões nos 

mercados, na economia nacional e no desenvolvimento econômico e social do país. 

Quando os juízes compreenderem melhor o que de fato acontece na 

realidade, seja no âmbito cognitivo-psicológico que desmascara as limitações 

humanas do processo de descoberta e justificação da decisão judicial, seja no 

âmbito econômico, quando das noções macroeconômicas das consequências de 

suas decisões nos mercados, na economia nacional e no desenvolvimento 

econômico e social do país, melhores são as chances de uma tomada de decisão 

fundamentalmente racional.  

O último aporte normativo foi exatamente com relação as 

consequências das decisões judiciais. Com base nas proposições pragmáticas de 

Posner e retirando algumas premissas da justificação da decisão judicial propostas 

por Neil MacCormick, alvitrou-se que a decisão judicial deveria contemplar uma 

justificativa de primeiro nível e uma de segundo nível. 

A primeira parte da justificação se encontraria em demonstrar a regra 

válida para o caso em apreço, sendo que o direito deve necessariamente estar 

apoiado em uma regra jurídica válida e não em um princípio. Isso daria consistência 

a justificação, consoante MacCormick. 

O passo seguinte, mas ainda dentro do primeiro nível de justificação 

seria a demonstração da coerência, de que a decisão perante determinada regra 

está embasada por princípios jurídicos positivados. Rigorosamente positivados. 

Nesse ponto, conforme expõem MacCormick, não há falar em um princípio invalidar 

uma regra. O papel dos princípios na justificação seria de normas gerais que 

racionalizam regras. Essa, segundo o autor, seria a maneira de se reconhecer o 

papel dos princípios no Direito sem ter que abandonar o positivismo jurídico em 
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quanto concepção do Direito que mantém a tese da separação entre o Direito e a 

moral.  

Essas seriam as premissas que o primeiro nível de justificação da 

decisão deveria conter. 

Já a justificação de segundo nível precisa motivar a decisão 

demonstrando suas consequências. Mas ao contrário de MacCormick que acredita 

que essas consequências devem ser estritamente jurídicas e em consonância com 

o pragmatismo posneriano, elas podem e devem ser também econômicas. 

Mormente em questões afetas aos mercados e mercado de crédito, de índole 

eminentemente econômica. 

Rejeita-se, assim, as decisões ad hoc, com vistas as melhores 

consequências imediatas, afinal, “visão curta não faz parte da definição de 

pragmático”. As consequências que devem ser tidas em apreço são aquelas que 

perpassam o caso em apreço e o imediatismo da consequência direta; são as 

consequências indiretas, de segunda ordem, que impactam o bem-estar 

econômico, político e social. 

O fato de que o Direito e as decisões judiciais constituem umas das 

mais importantes variáveis econômicas é uma verdade inexorável que não mais 

deve ser afastada nem mascarada. 

Segurança jurídica envolve também a confiança de que o Poder 

Judiciário não irá causar um caos econômico, e consequemente social, mediante 

decisões obtusas que somente visualizam o caso concreto. 

As decisões judiciais que desprezam a ponderação dos seus 

impactos econômicos caracterizam parte do problema de injustiça. Atribuindo 

direitos a alguns poucos privilegiados em detrimento da coletividade. Olvidando os 

custos e as nefastas consequências que produzem sob o manto míope da justiça 

social subjetiva de cada julgador. 

A multiplicidade de Decisões Judiciais que beneficiam um 

determinado devedor específico em dada situação, geram amplas e nocivas 
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consequências econômicas, impactando significativamente no spread bancário e 

no Custo País, prejudicando toda a sociedade com altas taxas de juros e escassez 

de crédito. Por certo que não se pode atribuir somente às decisões judiciais a 

justificativa para as altas taxas de juros e do spread bancário, mas esse fator 

caracteriza uma variável relevante na formação de ambos. 

A ausência de compreensão de seus impactos econômicos faz com 

que muitas decisões judiciais sejam estéreis, quando não desastrosas 

economicamente para toda a nação.  

Por fim, é essencial enfatizar que a tomada de decisão com base, 

também, nas consequências de segunda ordem, como restou defendida, não 

significa a desconsideração da legalidade e a fragilização da segurança jurídica. 

Pelo contrário, a solução deve ser encontrada exatamente dentro do ordenamento 

jurídico. Espera-se que ao julgador visualizar, por exemplo, as nefastas 

consequências oriundas da relativização dos direitos de propriedade e dos 

contratos, não só ao mercado, mas ao desenvolvimento econômico do país e no 

bem-estar da população, ele opte por protege-los, opte por não adotar posturas 

criativas e interpretações extensivas dos princípios da função social da propriedade 

e dos contratos. 

O conhecimento de premissas econômicas e a visão da maneira 

como o Direito atua na econômica, bem como das consequências econômicas 

carreadas pelas decisões judiciais, pode ampliar o leque de perspectivas do 

julgador, permitindo que ele tenha acesso a outras intuições e até mesmo que altere 

as suas intuições iniciais. Daí a probabilidade de que a opção pela utilização da 

regra e/ou interpretação mais adequada e racional, em termos de consequências 

econômicas e sociais, tende a aumentar. 

Neste sentido, a Análise Econômica do Direito é crucial, pois propicia 

aos operadores do direito, escolhas mais racionais e bem fundamentadas, muitas 

vezes comprovadas empiricamente, conduzindo a um horizonte mais amplo de 

perspectivas e incentivos.  

. 
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Uma análise econômica das decisões judiciais e sobre a litigância 

proporcionaram um enfoque alternativo de incentivos e consequências das políticas 

e decisões judiciais, descortinando novas perspectivas, extremamente necessárias 

para a análise dos fenômenos jurídicos bem como da estrutura de incentivos a que 

estão submetidos os agentes econômicos e cidadãos.  

Manejou-se as categorias da AED para demonstrar que o Custo País 

e o spread bancário encontram no Poder Judiciário uma instituição relevante, cujo 

regramento, estabilidade, coerência e eficiência contribuem significativamente para 

a redução dos custos de transação e, por via de consequência, gera externalidades 

positivas 

Portanto confirmou-se a hipótese incialmente aventada, de que a 

metodologia trazida pela Análise Econômicas do Direito contribui significativamente 

para a melhor compreensão dos fenômenos jurídicos, auxiliando na adoção de 

políticas judiciais e na tomada de decisões mais racionais e eficientes, trazendo 

uma maneira de interpretação sensível aos seus impactos econômicos, buscando 

o aprimoramento de um protagonismo judicial que impulsione o desenvolvimento 

econômico nacional e sirva de instrumento ao bem-comum e útil a todo o arranjo 

social. 

Mediante essa perspectiva fornecida pela Análise Econômica do 

Direito o Poder Judiciário tem melhores condições de proporcionar e zelar por uma 

condição essencial à prosperidade econômica, que é a confiança. 
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