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Nas últimas décadas, as relações en-
tre o direito e a economia se inten-

sificaram e ficaram mais complexas. De 
um lado, isso refletiu o fato de que as 
relações entre os agentes econômicos 
se tornaram mais impessoais e mais 
frequentes, conforme se aprofundaram 
os processos de integração produtiva 
e financeira e a especialização de em-
presas, trabalhadores e até países. De 
outro, as relações entre as duas disci-
plinas se estreitaram a partir do maior 
reconhecimento das suas interdepen-
dências, tanto em termos de o desem-
penho econômico depender de normas 
jurídicas bem desenhadas e aplicadas 
como de a teoria econômica poder con-
tribuir para a boa formulação e a boa 
aplicação das normas jurídicas.

No Brasil, também contribuiu para es-
treitar a relação entre essas duas áreas 
do conhecimento o fato de a Constitui-
ção de 1988 ter fortalecido o papel do 
Judiciário na solução de conflitos e na 
definição do ordenamento jurídico. Igual-
mente importantes foram as reformas 
estruturais e institucionais, que transfe-
riram para a iniciativa privada inúmeras 
atividades antes sob responsabilidade 
estatal, na indústria, na infraestrutura e 
no mercado de crédito. A economia, que 
antes operava mais como uma governan-
ça hierárquica, comandada pelo Estado 
empresário e credor, passou a funcionar 
mais à base de transações de mercado. 
Com isso, cresceu muito a influência do 
Judiciário sobre como e quão bem a eco-
nomia funciona.

As Escolas de Direito da FGV sempre 
estiveram, desde sua fundação, cons-
cientes e preocupadas em formar ope-
radores do direito que entendessem as 
muitas implicações dessa nova realidade. 
É com grande satisfação, portanto, que a 
FGV, por meio da Direito Rio e da editora, 

lança este livro. Aqui o leitor encontrará 
uma coleção de textos que, com graus 
variados de especialização, exploram as 
principais interfaces entre as disciplinas 
do direito e da economia. É ao mesmo 
tempo um livro-texto, uma obra de refe-
rência e, esperamos, uma provocação a 
que mais profissionais nas duas áreas re-
flitam e produzam pesquisas sobre essa 
instigante temática.

Carlos Ivan Simonsen Leal
Presidente da FGV
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É inequívoca a interrelação entre direito e economia, 
bem como a sinergia entre as duas disciplinas. Como 

ocorre em países desenvolvidos, os juízes brasileiros pre-
cisam conhecer e entender conceitos econômicos básicos 
— como o da escassez de recursos e o da restrição orça-
mentária — para bem fundamentar suas decisões e avaliar 
as consequências. Esta obra é uma esplêndida contribui-
ção para esse objetivo.

Maílson da Nóbrega

Em uma época em que os radicalismos e a intolerância in-
vadem todas as esferas da reflexão humana, é um enor-

me alívio perceber que vai crescendo um diálogo essencial 
para o melhor funcionamento das sociedades democráti-
cas, aquele entre os profissionais do direito e da economia. 
O leitor terá neste volume uma amostra particularmente fe-
liz de esforços interdisciplinares, ou de amostras sobre os 
benefícios de falar um outro idioma.

Gustavo Franco
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Prefácio

Há alguns anos compareci a um seminário multidisciplinar cujo mote central 
era a loucura, no sentido não clínico, mas, sim, de insensatez, inadequação ao 
objetivo pretendido, desvio de !nalidade, frustração de expectativas etc., que 
em todos os setores da atividade humana costumam acontecer.

A mim tocou discorrer sobre a loucura, tal como ela se manifesta nos 
sistemas judiciários. De pronto lembrei-me das digressões de meu querido 
amigo Alfredo Augusto Becker, no seu Carnaval tributário, sempre atual.

Depois, pouco a pouco, foram-me acudindo tais e tantos episódios que 
havia testemunhado em minha prática pro!ssional e que só podiam se expli-
car se enquadrados, de uma ou outra maneira, na Classi!cação Internacional 
de Doenças (CDI), no capítulo relativo às desordens mentais.

Entre eles, os que dizem respeito às inevitáveis fragilidades humanas, en-
tre as quais desponta a vaidade, especialmente em suas formas de eruditismo 
vazio, ou de !delidade excessiva a determinada proposição teórica, desconsi-
derando a realidade do caso, ou, ainda, o recurso à equidade que, num siste-
ma de Civil Law, conduz à máxima insegurança jurídica, pois equivale a ter 
uma norma para cada juiz!

Entre tantas sandices que desviam do objetivo a ser alcançado pela justiça, 
recordei-me, com pesar, da destruição do Sistema Financeiro da Habitação, 
pela atuação impensada do Judiciário federal. Com desenvoltura irresponsável, 
distribuíram-se a mancheias liminares que paralisavam a correção monetária 
das prestações da casa própria, em época de in2ação fora de controle. Conse-
quentemente, enquanto uma geração de mutuários ganhava, por preço irrisó-
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rio, a propriedade dos imóveis, o sistema se esvaía, sem recursos para !nanciar 
novas moradias. Se, hoje, o país apresenta um dé!cit signi!cativo nesse setor, 
muito se deve à generosidade judiciária praticada na década de 1970.

Desejavam os juízes, em atuação àquela altura, causar tamanho prejuízo? 
Considerada a seriedade de propósitos que sempre animou a magistratura 
brasileira, a resposta deve ser negativa.

O que, então, explica a debacle do BNH? Antes de mais nada e sobretudo, 
uma lacuna da formação jurídica que, ainda atualmente, ignora a importân-
cia do contexto econômico para a aplicação do direito.

Os efeitos colaterais de decisões que fazem por ignorar a importância 
desse contexto fogem totalmente das intenções e do controle daqueles que 
as emitem e resultam em palpáveis prejuízos para além das partes envolvidas 
no processo.

Essa monovisão, quando não seja fruto da falta de informação, decorre 
de crenças arraigadas ou teorias idealistas que propositadamente advogam o 
menosprezo pela realidade.

Nessa mesma linha, situa-se o deferimento irre2etido de acesso a tra-
tamentos de alto custo, para determinados pacientes que possam acionar o 
Judiciário. Isso se dá em detrimento dos minguados recursos orçamentários 
estaduais e federal destinados à saúde. Permanecem desguarnecidos de me-
dicamentos básicos os Postos de Saúde para que, em atendimento às ordens 
judiciais, sejam oferecidos procedimentos e medicamentos, muitas vezes 
apenas experimentais, a alguns pacientes ungidos pelos magistrados com um 
supostamente absoluto direito à saúde.

A obra que temos nas mãos servirá a suprir a lacuna de conhecimento 
que subsiste em nosso meio a respeito da necessária intersecção entre direito 
e economia.

Os capítulos se sucedem em leitura plena de informação cautelosamente 
vertida em linguagem acessível e agradável estilo. Os autores dos diversos tra-
balhos esforçaram-se em demonstrar que a lógica econômica tem aplicação, 
em diferentes graus, em todas as áreas do direito.

Reconhecer que as decisões judiciais têm consequências e que estas, mui-
tas vezes, se estendem muito além das lindes do con2ito em pauta fará com 
que a jurisdição ganhe em densidade e rigor e contribua efetivamente para a 
construção do bem comum.

Os juízes brasileiros saberão absorver os conceitos e fazer uso dos mé-
todos aqui propostos para bem avaliarem os dissídios que lhes são postos, 



prefácio 11

proferindo decisões que não se desviem dos objetivos de paci!cação social, 
restaurando direitos, sem prejudicar outros direitos (Pareto), e solucionan-
do divergências atuais, sem perder de vista a solidariedade intergeneracional 
que é indispensável para a construção de um futuro melhor.

Ellen Gracie North!eet
Ministra aposentada do Supremo Tribunal Federal


