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atIvIdades do grupo em 2020

Miriam Olivia Knopik Ferraz1

Danna Catharina Mascarello Luciani2

Durante o ano de 2020, os 38 membros do Grupo de Estudos em 
Análise Econômica do Direito - GRAED da PUCPR adaptaram sua 
pesquisa ao universo on-line, expandindo os horizontes de suas pesquisas 
e participando de eventos nacionais e internacionais, além de contar com 
a participação de referências na área em suas reuniões.

Os debates promovidos durante as reuniões do GRAED 
culminaram na publicação do livro “Análise Econômica do Direito: 
Resultado de Pesquisa do GRAED”, composto por artigos produzidos 
por membros do grupo. O download do livro é gratuito e está disponível 
no site da Editora Senso3. 

Em março, ainda presencialmente, ocorreu o I Seminário 

1  Doutoranda em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). 
Mestre e Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). 
Especialista em Direito Constitucional pela Academia Brasileira de Direito Constitucio-
nal. Especialista em Legal Tech: Direito Inovação e Start Ups pela Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais. Editora Adjunta da Revista da Academia Brasileira de Direito 
Constitucional. Professora da FAE Business School. Advogada. Fundadora do NÔMA – 
Norma e Arte. m.okf@hotmail.com.

2  Mestranda em Direito Econômico e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (Bolsista PROEX). Graduada em Direito pela mesma Universidade. 
Coordenadora Científica do Grupo de Estudos em Análise Econômica do Direito (GRA-
ED PUCPR). E-mail: dannacml@hotmail.com

3  O download do livro está diponível em: https://loja.revistasenso.com.br/produto/anali-
se-economica-do-direito-resultado-de-pesquisa-do-graed/
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Internacional do GRAED, promovido em parceria com o IBDCont 
(Instituto Brasileiro de Direito Contratual), que envolveu palestrantes 
portugueses, peruanos e de diversas regiões do Brasil. 

Depois desse evento, as atividades passaram a ocorrer de forma 
100% on-line, com a realização de eventos abertos ao público para 
discussão de temas atuais relacionados à Análise Econômica do Direito- 
AED. Participaram conosco os professores: Dr. Antonio Bazilio Floriani 
Neto, Dr. Dennis José Almanza Torres, Dr. Eloi Rodrigues Barreto 
Pethechust, Dr. Everton das Neves Gonçalves, Dr. Gladimir Adriani 
Poletto, Dr. Guilherme Helfenberger Galino Cassi, Dra. Lara Bonemer 
Rocha Floriani, Dra. Marcia Carla Pereira Ribeiro, Dr. Orlando Celso da 
Silva Neto e Dr. Vinicius Klein. 

Ainda durante o primeiro semestre, o GRAED passou a compor 
o Projeto de Pesquisa em Rede: Direito e Tecnologia - Desafios entre o 
Avanço Tecnológico e a Proteção Eficiente de Direitos Relacionados à 
Atividade da Empresa, ao lado da Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul (PUCRS) e do Centro de Investigação em Direito 
Privado da Universidade de Lisboa (CIDP-FDUL), o qual promoveu 
eventos que contaram com a participação dos professores: Dra. Ana 
Frazão, Dr. Francisco Satiro, Dra. Ilene Patrícia de Noronha Najjarian 
e Dr. Manoel Neubarth Trindade, além dos Professores Dr. Fernando 
Araújo (FDUL), Dr. Oksandro Gonçalves (PUCPR) e Dr. Ricardo 
Lupion (PUCRS). 

Além disso, foi publicada uma cartilha com o tema “Orientações 
para Renegociação Contratual em Tempos de Pandemia com Base na 
Análise Econômica do Direito”, produzida por nossos membros com o 
intuito de auxiliar na manutenção dos contratos mesmo após a ocorrência 
de fato imprevisível: a pandemia. Esse material está disponível para 
download no site do GRAED4. 

No segundo semestre de 2020, dividimos nossas atividades em dois 
eixos: nas reuniões internas, discutíamos conceitos clássicos da AED e 

4  Material disponível no site: https://www.graedpucpr.worpress.br/
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debatíamos pesquisas em progresso (algumas das quais se encontram nesse 
livro). Já nas reuniões externas, tivemos a participação das Professoras 
Dra. Sabrina Becue, Dra. Mariana Pargendler, Dra. Luciana Yeung e Me. 
Bianca Bez. Todas as palestras ministradas encontram-se disponíveis no 
YouTube do GRAED.  Ademais, ao lado do TAXPUC, foi organizado 
o evento “Justiça Tributária, Extrafiscalidade e Análise Econômica do 
Direito”, com a fala do Prof. Dr. Paulo Caliendo. 

Além disso, nossos membros participaram de eventos nacionais 
e internacionais, como o XIII Congresso de Direito e Economia da 
Associação Brasileira de Direito e Economia (ABDE), III Congreso 
Latinoamericano de Estudiantes de Derecho Administrativo (Círculo 
de Derecho Administrativo - CDA), Encontro de Direito e Novas 
Tecnologias (Rede de Pesquisa PUCPR, PUCRS e FDUL), I 
LEGALTECH (Iberojur) e outros. 

 Foi promovido também, como oportunidade de debate e 
intercâmbio de ideias e argumentos, o II Encontro de Pesquisa do 
GRAED, que teve como foco a apresentação de trabalhos científicos 
perante banca avaliadora, além das palestras promovidas. Participaram 
como palestrantes os professores Dr. Fernando Araújo e Dr. Ejan 
Mackaay. Essas palestras também estão disponíveis na íntegra no 
YouTube do grupo. 

Além disso, foram apresentados 35 trabalhos cujos autores eram 
vinculados a 17 instituições de ensino diferentes: European Master in 
Law & Economics; Faculdade Hermínio Ometto, FESP, Mackenzie, 
PUCPR, UENP, UFBA, UFERSA, UFPR, UFRGS, UFSM, UNEB, 
UNICERP, UniCuritiba, Universidade Católica De Brasília, UP e USP.

Os professores Bruno Fediuk de Castro, Otávio Augusto Baptista 
da Luz, Rafael Niebuhr Maia de Oliveira, Everton Jonir Fagundes 
Menengola, Juliana Horn Machado Philippi, Pamela Varaschin Prates, 
Anelize Caminha, Larissa Milkiwicz, Marcelo Bertoncini, João Paulo 
Dresch e Diogo Kastrup Richter além de atuarem como avaliadores 
do evento, também contribuíram tecendo comentários tanto durante as 
apresentações quanto por escrito.
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partIcIpação na I caed

Ana Luisa Lopes Gomes
Antônio Osmar Krelling Neto

Ariê Ferneda
Aron Vitor Fraiz Costa
Bruna Antunes Ziliotto

Bruno Fediuk Castro
Danna Luciani

Felipe De Poli de Siqueira
Geovane Oliveira

Kharen Kelm
Lara Bonemer Rocha Floriani

Luis Guilherme Badotti Linhares
Maria Eduarda Ferreira Piccoli

Miriam Olivia Knopik Ferraz
Ricardo Bazzaneze

Vagner França Florentino Junior

Nos dias 13 e 14 de setembro de 2019, ocorreu, em Porto Alegre 
(Rio Grande do Sul, Brasil), a I Competição de Análise Econômica 
do Direito (CAED)5. O Grupo de Estudos em Análise Econômica 
do Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (GRAED 
PUCPR) participou da competição e foi representado por oito graduandos 
da PUCPR, tanto do curso de Direito quanto de Economia: Ana Luisa 
Lopes Gomes, Ariê Ferneda, Aron Vitor Fraiz Costa, Danna Luciani, 
Geovane Oliveira, Luis Guilherme Badotti Linhares, Maria Eduarda 
Ferreira Piccoli e Vagner França Florentino Junior; conforme constatado 
por nossa colega Maria Eduarda Piccoli.

5   O regulamento pode ser encontrado em: https://www.dropbox.com/s/ndm-
dauly3tllx1j/
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Esses alunos contaram com a orientação de alunos do Programa 
de Pós-Graduação em Direito da PUCPR (PPGD-PUCPR): Antonio 
Osmar Krelling Neto, Bruna Antunes Ziliotto, Bruno Fediuk Castro, 
Felipe De Poli de Siqueira, Kharen Kelm, Lara Bonemer Rocha Floriani, 
Miriam Olivia Knopik Ferraz, Ricardo Bazzaneze.

Os graduandos também tiveram o apoio dos coordenadores do 
grupo, Prof. Dr. Oksandro Gonçalves e Profa. Dra. Márcia Carla Pereira 
Ribeiro, além de contar com o apoio e patrocínio do CELID - Clube de 
Empreendedorismo, Liberdade e Democracia6.

O caso proposto7 para a competição envolvia a instalação de uma 
empresa (Posner S/A) em uma região residencial de uma pequena cidade. 
A empresa passa a causar poluição sonora, o que interfere no cotidiano 
dos vizinhos Maria, João e José. O caso encontra-se em sede de Recurso 
Especial (de competência do Superior Tribunal de Justiça - STJ), admitido 
sob o rito de recursos repetitivos, e os embates na competição reproduzem 
uma sessão de julgamento do STJ, em que estavam presentes a Empresa 
Posner S/A e o Representante do Município, o qual foi habilitado como 
Amicus Curiae. Requer-se, então, a análise do caso a partir de argumentos 
econômicos para que seja encontrada a solução mais eficiente para o 
conflito de interesses. 

Durante a participação na competição, a equipe do GRAED 
PUCPR produziu memoriais a partir do caso apresentado pela 
organização, cada um com foco na defesa dos interesses das partes 
envolvidas: Empresa Posner S/A e os vizinhos Maria, João e José.  

6   Acompanhe nosso patrocinador nas redes sociais: https://www.facebook.com/celi-
dbrasil

7   O caso pode ser encontrado em: https://www.dropbox.com/s/2zdziofelff7nto/
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exceLentíssImo senhor doutor 
mInIstro presIdente do egrégIo 

superIor trIbunaL de JustIça.

Recorrentes:  
Posner S/A; João Veljanovski, José Ulen e Maria Arlen.

Recorridos:  
João Veljanovski, José Ulen e Maria Arlen; Posner S/A.

MEMORIAIS

SÍNTESE FÁTICA

Para melhor compreensão dos argumentos que serão 
desenvolvidos, proponho uma breve análise dos fatos. 

Antes da instalação da Empresa Posner S/A no Município 
de Calabresi, a região em que meus clientes vivem desfrutava de um 
cenário de equilíbrio e tranquilidade, pois nenhum dos moradores 
gerava externalidades significativas sobre os outros. 

Até que, por meio de incentivo fiscal municipal, a Empresa 
Posner S/A se estabeleceu na região, o que acarretou o rompimento 
desse estado harmônico em que os moradores se encontravam, visto 
que o funcionamento da Empresa acabou por gerar ruídos muito 
altos e um congestionamento abusivo; os quais, além de causarem 
danos ao meio ambiente, provocaram constante incômodo aos 
moradores próximos da Fábrica, fato que os levou a buscar a 
ajuda do Prefeito do Município de Calabresi para solucionar esse 
conflito, mas ele não quis intervir, aconselhando João, José e Maria 
a tentarem resolver a questão por meio da autocomposição. 
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Apesar de meus clientes tentarem diversas vezes estabelecer 
um contato com o Diretor da Empresa Posner S/A, a burocracia 
interna da Empresa não permitiu que a reunião ocorresse, como 
demonstrado no ponto cinco do caso. Retornando à prefeitura para 
buscar uma solução, o Prefeito foi convencido pelos três moradores 
da necessidade de uma Audiência Pública que visasse à resolução 
da questão. 

Todavia, o Diretor da Empresa, ao invés de tratar de possíveis 
soluções para o conflito, utilizou a audiência para se vangloriar 
de suas conquistas e lucros; deixando meus clientes sem outra 
alternativa, senão entrarem com uma Ação de Inibição de Fazer 
Cumulada com Pedido de Danos Morais contra a Empresa.

Em primeiro grau, a decisão proferida foi favorável aos meus 
clientes, sob o argumento de que, conforme o ponto 9 do caso, 
“nosso ordenamento coíbe o desvio no exercício do direito de 
modo a causar dano a outrem”

Em contrapartida, o Egrégio Tribunal Estadual, ao julgar 
o caso, decidiu de modo diverso, como exposto no ponto 10 do 
caso, considerando que “a noção de imóvel isolado já não existe em 
termos absolutos”. Ademais, o tribunal não acatou o argumento 
apresentado pela POSNER S/A de que seguiu as regras 
relacionadas à fruição do benefício fiscal concedido.

A matéria foi então objeto de recurso de ambas as partes, 
sendo competente para julgamento deste caso o Colendo Superior 
Tribunal de Justiça, que designou essa audiência para solução 
da lide e para uniformizar o entendimento do tribunal em casos 
similares, fixando três teses:

1º: Se o conflito entre particulares deve, ou não, ser resolvido 
exclusivamente no plano das relações diretas de negociação entre 
as partes;

2º: Se o direito de propriedade pode, ou não, ser limitado por 
fatos provocados por empresas incentivadas pelo Poder Público, 
mediante incentivos fiscais;
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3º: Se a solução do problema de vizinhança deve, ou não, 
priorizar a análise das consequências da decisão sobre a cidade e o 
seu desenvolvimento econômico.

PROBLEMAS

João, José e Maria, apenas por residirem na região, estão 
sofrendo com as seguintes externalidades negativas decorrentes da 
atividade industrial da Posner S/A: 

1. Os altos ruídos decorrentes da atividade industrial, 
conforme o ponto 3 do caso, estão acima do que é tolerado pela 
Norma Regulamentadora 15, anexo I da ABNT. Além disso, o 
aumento significativo na circulação de carros passou a produzir 
barulho, piorando ainda mais a situação dos meus clientes.

2. Com o grande fluxo de veículos e a ausência de infraestrutura 
mínima para suportar tamanha demanda, as vias públicas de 
Calabresi não conseguem absorver o atual tráfego, ocasionando 
em uma mudança súbita na rotina de todo o Município, citada no 
ponto 6 do caso.

SUMÁRIO

Com isso, nossa exposição irá permear:

1) O conflito deve sim, ser resolvido na via particular, mas com um 
mínimo papel do Estado:

a) Metodologia AED; 

b) Teorema de Coase; 

c) Custos de Transação;

d) Eficiência;

e) Microeconomia;
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2) O direito à propriedade não é ilimitado, devendo ser, inclusive, 
submisso ao interesse público: 

a) Direito de Propriedade e sua Limitação;

b) Teoria da Pré-ocupação;

3) Analisar o conflito por uma visão consequencialista não é 
somente relevante, é crucial:

a) Desenvolvimento e Consequencialismo;

4) Solução para o conflito:

a) Barganha do João;

b) Barganha do José;

c) Realização do isolamento acústico;

d) Construção dos estacionamentos;

1. resposta da prImeIra pergunta:
a. metodoLogIa - anáLIse econômIca do dIreIto 

Para análise da primeira tese a ser fixada, será utilizada a 
metodologia da Análise Econômica do Direito (AED), a qual 
tem como uma de suas características a avaliação de prováveis 
consequências de uma decisão, levando em conta o contexto social, 
econômico, político e institucional. 

Embora a AED busque avaliar as possíveis consequências de 
uma decisão ou de uma norma específica, deve-se levar em conta 
que os direitos de vizinhança, positivados com base na ordem 
constitucional, consideram princípios como a convivência pacífica 
e harmoniosa, bem como a prevenção e solução de eventuais 
conflitos de interesse. A AED, nesse sentido, encontra limites 
em sua aplicação, na medida em que, por vezes, propõe soluções 
extremamente técnicas que vão de encontro a valores morais. 
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Isto é, ao se desconsiderar os aludidos valores morais e 
a própria ordem constitucional e infraconstitucional, torna-se 
possível a comercialização e/ou negociação de crianças adotadas ou 
de órgãos, tendo em vista a maior eficiência e os benefícios sociais 
oriundos dos parâmetros fixados pelo mercado. 

Para o desenvolvimento dos argumentos, será utilizada a 
análise normativa, a partir da qual se identifica um objetivo a ser 
atingido e quais as alternativas que podem realizá-lo, para, então, 
sugerir modificações no sistema jurídico com o intuito de se 
alcançar o fim previamente estabelecido da forma mais eficiente 
possível. 

Para que seja possível efetivar a Análise Econômica do Direito 
é necessário levar em conta as seguintes premissas econômicas8: 
a) Os recursos são escassos9; b) Os indivíduos tomam decisões 
racionalmente10; c) Os agentes reagem a incentivos11;

b. teorema de coase

Ronald Coase revoluciona a abordagem da AED propondo 
uma perspectiva de reciprocidade entre as partes. Deste modo, se 
os direitos estiverem bem estabelecidos e os custos de transação 
forem suficientemente baixos, as partes podem encontrar ótimas 
alternativas que sejam de benefício e responsabilidade de ambas, 

8   Os conceitos fundamentais utilizados dentro da teoria microeconômica são: eficiência, 
maximização e equilíbrio. COOTER, Robert. ULEN, Thomas. Law and Economics, 6th 
edition. Berkeley Law Books. 2016, p. 13.

9   Necessidades humanas são inesgotáveis, mas os recursos disponíveis são limitados, 
portanto devem ser racionados;

10   Ou maximização: considerando que os recursos são escassos, os agentes tendem a 
agir racionalmente, de modo a fazer escolhas mais vantajosas, que tragam maiores satisfa-
ções, considerando a relação custo-benefício. Afirmar que a escolha é racional não significa 
que os indivíduos sejam completamente racionais ou que sua decisão será a mais coerente 
do ponto de vista coletivo, mas sim que eles almejam o resultado que lhes propicie mais 
utilidade consoante suas concepções pessoais, de acordo com as informações que possuem.

11   No processo de escolha racional, os agentes levam em conta os incentivos; relação 
entre vantagens e desvantagens. Isso pode determinar suas ações ou moldá-las. 
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desde que respeitada a legislação vigente.

Assim, a disposição da responsabilidade por danos dar-se-á 
pela negociação entre as partes, e não pela interferência estatal, 
visto que a presença do Estado pode acarretar em altíssimos custos 
de transação e ínfimos índices de utilidade ao capital agregado.

Somente cabe a atuação do poder público se ocorrer de 
forma a facilitar e auxiliar a resolução da via particular, de modo a 
viabilizar ganhos para toda a coletividade.

Portanto, diante de direitos de propriedade bem definidos, as 
partes sempre encontrarão a solução mais eficiente pela negociação, 
desde que os custos de transação sejam zero. Se não puderem ser 
nulos, ao menos que sejam reduzidos12, mas o que são custos de 
transação?

c. custos de transação

Os custos de transação são todas as dificuldades que se 
impõem como atritos sobre a negociação e a barganha. Os senhores 
José, João e Maria estão enfrentando uma situação em que interesses 
opostos estão em conflito. Para solução de situações como essa, os 
custos de transação existentes devem ser considerados. Para Cooter 
e Ulen, esses custos, inerentes à negociação, dividem-se em: custos 
da busca, custos do ajuste e custos da execução. 

Os custos da busca relacionam-se com a localização de 
interessados na transação econômica. No caso em análise, os custos 
da busca são baixos, uma vez que os requerentes não possuem a 
necessidade de concretizar o negócio, embora alguns deles estejam 
dispostos a barganhar. 

Os custos do ajuste referem-se às negociações e à 
formalização dos instrumentos contratuais. Quanto maior for o 

12   RIBEIRO, Márcia Carla Pereira; GALESKI, Irineu Júnior. Teoria Geral dos Con-
tratos. Contratos empresariais e análise econômica. Ed. Elsevier. 2009.
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acesso à informação, menos onerosa será a elaboração dos ajustes. 
Para os nossos clientes, os custos de acordo são reduzidos, uma vez 
que as informações necessárias são públicas: João e José querem 
negociar por valores já definidos. As tentativas de negociação com 
Maria, nesse aspecto, tendem a ser mais custosas. 

Já os custos da execução surgem quando se requer tempo 
para o cumprimento de um acordo. Noutros termos, um acordo 
que se possa cumprir de imediato não possui custos de execução. 
Os custos de execução, por fim, para os vizinhos, são mínimos, 
uma vez que a transmissão das propriedades não requer grandes 
intervalos temporais para que ocorra.

Esses baixos custos de transação viabilizam, por meio da 
negociação direta, uma solução com externalidades negativas 
reduzidas que maximiza os recursos disponíveis e os direitos 
relacionados ao caso, constituindo um cenário ótimo e, portanto, 
eficiente. 

d. efIcIêncIa 

São relevantes, para o caso, três teorias acerca do conceito de 
eficiência: 

Vilfredo Pareto entende que o motor das relações comerciais 
é a assimetria valorativa sobre os bens disponíveis, assim como a 
diferença de utilidade que é atribuída a cada bem. Deste modo, ele 
compreende que as transações somente são eficientes enquanto 
implicarem em uma melhor realocação de bens sem inferir no 
prejuízo de uma das partes ou de um terceiro. 

Kaldor-Hicks, em contraponto, define eficiência como 
toda transação que acarrete numa melhora de condição para o 
coletivo, desde que os benefícios compensem os prejuízos. Ou 
seja, um resultado em que os que se beneficiam de uma mudança 
possam, teoricamente, compensar os que sofrem as consequências 
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negativas, constituindo em um resultado melhor de acordo com 
Pareto. Portanto, justifica-se, para os autores, a situação de agentes 
em uma situação pior do que se encontravam anteriormente, desde 
que outros agentes em situações melhores do que antes compensem 
a perda dos demais13

Antônio José Maristrello Porto14, por fim, define eficiência 
por uma perspectiva mais social, contabilizando o nível de satisfação 
da coletividade. Em virtude desse método de análise, Maristrello 
Porto defende que a eficiência corresponde a “fórmula do bem-
estar social”. Ou seja, uma ação, para ser verdadeiramente eficiente, 
deve agregar o nível de utilidade aferido por cada membro de uma 
determinada sociedade, o que nem sempre significa o aumento da 
riqueza.

Utilizaremos, em nossa análise, a teoria de Maristrello Porto, 
levando-se em conta que a unidade de valor que visamos maximizar 
não é somente a riqueza, mas sim a satisfação das partes. Desse 
modo, para os vizinhos é mais benéfica, eficiente e menos custosa, 
a solução na via particular. O que já foi tentado por diversas vezes 
antes da propositura da ação.

e. mIcroeconomIa

Como já ilustrado, a AED trabalha por uma abordagem 
consequencialista, ou seja, sempre ponderando as causas e as 
consequências. 

Já identificamos a causa do conflito, que são os ruídos e o 
tráfego; os custos de transação existentes, que são baixos nas três 
perspectivas; agora, devemos definir a consequência desse conflito, 
que pode ser identificada por meio dos conceitos fundamentais 

13   STRINGHAM, 2001, p. 49.

14   PORTO, Antônio José Maristrello. Análise Econômica do Direito – texto e casos 
geradores. Rio de Janeiro: FGV, 2013.p.15.
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da Microeconomia. Comecemos entendendo como essa ciência 
funciona.  

A Microeconomia é a ciência econômica que estuda o 
comportamento econômico individual, partindo da premissa de 
que os indivíduos tomam decisões racionalmente, ou seja, que eles 
ponderam o custo-benefício de cada alternativa em suas tomadas 
de decisão.

Essa área da ciência é guiada por três conceitos 
fundamentais: a Eficiência, a Maximização e o Equilíbrio. De 
acordo com o conceito de Equilíbrio, o mais relevante para o 
caso em tela, em todo cenário de relações comerciais existe um 
ponto ótimo em que elementos como utilidade, demanda, oferta, 
bem-estar e lucratividade não estão nem acima, nem abaixo, da 
quantidade e intensidade necessárias para o sistema, ou seja, todos 
os fatores que permeiam a economia se encontram da maneira 
mais eficiente possível.

Para esclarecer esse conceito, imaginemos um pote com 
formato de metade de uma esfera. Ao colocar uma “bolinha” dentro 
do pote, ela se mantém exatamente no centro, o que equivaleria ao 
ponto ótimo, ao ponto de equilíbrio, para microeconomia. 

Entretanto, agora proponho que eu, agindo como a empresa, 
desloque essa “bolinha” para um canto do pote, perturbando o 
equilíbrio da situação. Agora, com o sistema fora do cenário ótimo 
anterior, recursos não são mais tão bem aproveitados, a utilidade 
dos bens não atinge sua excelência e os elementos interferem 
negativamente uns sobre os outros. 

Porém, assim como no exemplo do pote, existe uma 
tendência natural da “bolinha”, quando for solta, de retornar ao 
seu estado de equilíbrio. E, do mesmo modo, a Empresa, por ser a 
entidade que perturbou o equilíbrio da região, deve se encarregar 
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de restaurá-lo.15

Os moradores da região se encontravam em estado de 
equilíbrio até a instalação da Empresa no Município. Desse modo, 
assim como a tendência natural da “bolinha” é voltar ao seu estado 
de maior eficiência, no centro, a Empresa também deve restaurar a 
antiga harmonia do local, eliminando as fontes do problema.

Nessa linha de raciocínio, nosso posicionamento é no 
sentido de que esta situação deve ocorrer na via privada, sem a 
intervenção do Município e visando a restauração do equilíbrio 
local. Sustentamos essa afirmativa baseados tanto na perspectiva 
microeconômica, quanto na metodologia da Análise Econômica 
do Direito.  Portanto, para restaurar o estado de equilíbrio, deve-se 
antes identificar se os direitos de propriedade da região são ou não 
ilimitados. Para esclarecer esse ponto, passo a palavra para minha 
colega.

2. resposta da segunda pergunta:
Para analisarmos a segunda tese a ser firmada, levaremos em 

consideração os seguintes pontos:

a. dIreIto de proprIedade e sua LImItação

O direito à propriedade é um dos direitos fundamentais 
garantidos a todos os brasileiros16, cabendo ao proprietário a 
faculdade de usar, gozar e dispor daquilo que possui17. Esse direito 

15  COWEN, Tyler; TABARROK Alex, “The Equilibrium Price and Quantity” do canal 
Marginal Revolution University. Youtube. Disponível em: <https://mru.org/courses/princi-
ples-economics-microeconomics/equilibrium-price-supply-demand-example>

16   CF: caput do artigo 5º + inciso XXII

17   Art. 1.228: O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito 
de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. §1º: O direito de 
propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais 
e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a 
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é limitado pela própria Constituição, que define, como direito 
fundamental e princípio da ordem econômica, a função social 
da propriedade, que consiste em uma série de ônus, encargos 
e/ou estímulos que tende a direcionar o exercício do direito de 
propriedade a finalidades específicas, em prol da coletividade.

b. dIreIto de vIzInhança

De modo a evitar o abuso do direito e a incentivar o 
cumprimento da função social da propriedade, o direito de 
vizinhança presta-se a garantir que o convívio entre proprietários 
de imóveis adjacentes seja positivo para os envolvidos, inspirado na 
lealdade e na boa-fé18. Desse modo, ao proprietário não é garantido 
direito ilimitado sobre seus bens, tendo o ordenamento viabilizado 
a limitação dos direitos de propriedade em decorrência das relações 
interpessoais necessárias à fruição do imóvel19. 

Coase orienta que “um sistema em que os direitos dos 
indivíduos fossem ilimitados seria um sistema em que não haveria 
direitos a serem adquiridos”. Assim, a limitação dos direitos de 
propriedade é essencial para que haja barganha e para que essa seja 
bem-sucedida. Essa limitação ocorre tanto na via constitucional 
e legal quanto na via principiológica, como na teoria da pré-
ocupação.

flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, 
bem como evitada a poluição do ar e das águas. §2º: São defesos os atos que não trazem ao 
proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de preju-
dicar outrem.

18   MONTEIRO, Washington de Barros apud MELO, Marco Aurélio Bezerra de. 
Direito das Coisas. 5ª edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 185: “Os direitos de 
vizinhança constituem limitações impostas pela boa convivência social, que se inspira na 
lealdade e na boa-fé. A propriedade deve ser usada de tal maneira que torne possível a 
coexistência social”

19   CC: Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer 
cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, 
provocadas pela utilização de propriedade vizinha.
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c. teorIa da pré-ocupação

A teoria da pré-ocupação define que quem se afixa primeiro 
estabelece certos padrões de habitação, sendo a base para aqueles 
que ali se instalarem posteriormente. Assim, aquele que se instala 
em uma região deve evitar que sua atuação acarrete em alterações 
substanciais da realidade da localidade. 

No caso em análise, a pacata cidade de Calabresi teve sua 
realidade alterada após a instalação da empresa POSNER S/A, 
que ampliou o fluxo de pessoas na região, embora não houvesse 
qualquer predisposição dos moradores da cidade para tal mudança. 
Essa situação fica mais clara quando observamos que os meus 
clientes, os vizinhos mais próximos, estão tendo que arcar com 
diversas externalidades negativas que poderiam ser evitadas por 
um planejamento prévio, que não ocorreu.

Do mesmo modo que a ausência da noção de imóvel 
isolado impede que os vizinhos frustrem a atividade industrial e 
empresarial que ocorre no terreno da empresa POSNER S/A, não 
pode essa empresa, isoladamente, alterar toda realidade social de 
determinada região, sem que os demais envolvidos concordem com 
isso.

Uma das possibilidades de solução dessa situação é o 
fechamento da Empresa. 

Entretanto, esse não é o interesse dos meus clientes, uma 
vez que essa medida acarretaria em reflexos negativos para toda a 
cidade, sendo possível a solução dos problemas sem uma alteração 
tão drástica da realidade atual. Outra possibilidade de solução é a 
intervenção estatal por meio da desapropriação. Demonstraremos 
a seguir porque essa não é uma solução cabível no caso em tela.

d. desaproprIação

Como presente no ponto 24 do caso, se necessário, o 
Município poderia realizar uma ação expropriatória contra Maria 
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para abrir uma nova via pública. Por mais que à primeira vista 
essa opção se apresentasse como razoável - pois os custos de dois 
milhões, trezentos e oitenta e quatro mil e cem reais poderiam ser 
absorvidos pelo Estado - ela não constituiria eficiência. 

Ressalto o trecho “caso não exista outro meio de solução, 
razoável e eficiente… o imóvel de MARIA poderá ser 
desapropriado...” do ponto 24, no qual fica evidente o status 
secundário e emergencial da ação desapropriatória. 

Em vista disso, uma negociação entre as partes, ao invés 
de uma intervenção estatal, é capaz de atingir resultados e 
consequências muito mais positivas e satisfatórias, uma vez que, se 
os direitos estão bem estabelecidos e se os custos de transação são 
iguais a zero ou suficientemente baixos, a resolução do conflito em 
via privada tende a maior eficiência possível.

Nessa seara, Coase sustenta que a intervenção estatal implica 
em altos custos de transação e em baixos índices de utilidade, pois 
existe uma série de critérios políticos, jurídicos e democráticos 
que conferem ao governo grande ineficiência em relação ao meio 
particular.  

Assim, fica evidente que não há o interesse primário do 
município em intervir, pois além de o ônus ser excessivo para toda 
a coletividade, há também o fato de que Maria não deseja sair de 
seu imóvel. A desapropriação, com isso, não maximiza o interesse 
de nenhum dos envolvidos.

Portanto, percebe-se que o direito de propriedade não é 
ilimitado, não podendo, entretanto, ser restringido por aqueles que 
abusam de seus direitos. O fato de uma única empresa ser lucrativa 
para o Município não é justificativa suficiente para sua prevalência 
sobre os direitos e interesses de meus clientes, visto que o direito 
de vizinhança e a teoria da pré-ocupação impedem que os meus 
clientes sejam deliberadamente prejudicados no caso em tela por 
uma empresa incentivada pelo Poder Público.
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3. resposta da terceIra pergunta:
Para responder a terceira pergunta, precisamos ter em mente 

os conceitos de desenvolvimento e consequencialismo.

a. desenvoLvImento e consequencIaLIsmo

A vida em sociedade pressupõe o balanceamento de interesses 
e obrigações, alinhado com a cooperação de todos para que os 
Objetivos da República Federativa do Brasil sejam alcançados. 
Um deles é a garantia do desenvolvimento nacional (art. 3º, II da 
Constituição Federal), que pode ser definido como um processo 
de transformação econômica, política e social, por meio do qual 
o crescimento do padrão de vida da população tende a tornar-se 
automático e autônomo20. 

No município de Calabresi, esse processo passou a ter outras 
proporções após a chegada da empresa POSNER S/A. Por outro 
lado, essa instalação onerou, negativa e significativamente, a vida 
dos ora requerentes, sem que houvesse justificativa positiva o 
suficiente para esclarecer o cerceamento do direito alheio. 

Portanto, as consequências sociais a serem consideradas são 
as que envolvem os moradores do município como um todo e, 
em especial, os senhores José e João e a senhora Maria, que estão 
diretamente ligados aos sacrifícios necessários para o eventual 
desenvolvimento decorrente da permanência e aumento da 
empresa e que podem não concordar com esses sacrifícios.

O particular, ao buscar a intervenção judicial, roga por uma 
solução cujos resultados sejam positivos para si, principalmente, 
e para o maior número possível de atingidos pela decisão, em 
segundo plano. A atuação judicial que desconsidera os efeitos 
diretos e indiretos de suas decisões favorece o surgimento de 
decisões teratológicas e desconexas com a realidade. 

20   NUSDEO, Fábio. Curso de Economia: introdução ao direito econômico. São Paulo: 
RT, 2015, p. 43



30 31

II LIvro de resuLtados de PesquIsa do Graed PucPr: 

É para evitar esse tipo de decisão que o ordenamento 
jurídico brasileiro permite a adoção, pelos operadores do direito, 
do denominado Consequencialismo Jurídico21, o qual pode ser 
definido como um paradigma doutrinário que visa justificar 
determinada tutela ou supressão judicial de um direito com base 
nas consequências que tal decisão porventura causará à sociedade. 
Assim, a decisão judicial cabível no caso em tela, e em casos 
análogos, deve ponderar seus efeitos, diretos e indiretos. Do mesmo 
modo devem proceder as partes ao tomar uma decisão. 

Desse modo, é possível e necessário priorizar a análise das 
consequências da decisão, uma vez que não é mais possível falar de 
decisão que não produza externalidades para terceiros. 

4. SOLUÇÃO:

Com todos os pontos de vista e abordagens explorados 
e, considerando que a decisão eficiente, como já afirmado por 
Maristrello Porto, não está necessariamente atrelada à riqueza, mas 
sim ao cumprimento dos interesses e da satisfação das partes, a 
solução que atende amplamente a eficiência pode ser alcançada da 
seguinte maneira:

Apontamos, como solução para o problema dos ruídos, a 
instalação do isolamento acústico, sendo essa a única opção que 
extingue o problema por completo, evitando a lesão ao meio 
ambiente e aos meus clientes. Essa reforma não deve ser ponderada 
apenas como um investimento ou melhora da Empresa; mas como 
o mínimo aceitável de suas obrigações para com seus vizinhos 
em respeito à função social da própria Empresa, levando em 
consideração o direito ao sossego de meus clientes, entre os quais 

21   LINDB: Decreto-lei nº 4.657: Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso 
de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Art. 5º Na aplicação 
da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. 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. 
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se inclui uma senhora de 65 anos, aposentada. 

Desse modo, a legislação ambiental será respeitada, evitando 
as sanções previstas no ponto 20 do caso, e os meus clientes não 
serão mais importunados pelos ruídos incessantes decorrentes da 
atividade industrial. Como meio de incentivo adicional à empresa, 
pode ser assinado contrato de obrigação de fazer, no qual estaria 
previsto prazo para realização do isolamento, além de multa em 
caso de descumprimento. 

Meus clientes, além do ruído interno da Empresa, também 
estão sendo atingidos diretamente pelo congestionamento 
decorrente do aumento do fluxo de veículos na região. Para esse 
problema, propomos uma solução por meio da barganha, utilizando-
se do teorema de Arrow, no qual são propostas três alternativas de 
escolha a um indivíduo, o que possibilita a manipulação de modo 
a direcionar a escolha deste, a fim de atingir um resultado mais 
benéfico para ambas as partes do que normalmente seria. 

Para que esse modelo funcione, devemos aplicar as seguintes 
regras: I) os valores não podem ser abusivos; II) esse modelo não 
deve ser proposto como opção de escolha e sim como imposição; 
III) deve usufruir-se da aversão ao risco e racionalidade limitada 
do indivíduo até seu esgotamento. Partindo desses pressupostos, 
e considerando que Maria tem pouco interesse em negociar, a 
barganha seria proposta por José e João, e apenas eles, da seguinte 
maneira:

Nossos clientes têm um limite mínimo de aceitação, como 
já exposto nos pontos 17 e 18 do caso. Assim, considerando o 
interesse da empresa de comprar os dois terrenos, iniciaremos 
a negociação propondo o valor máximo que eles acreditam que 
podem receber dela, sendo de 325 mil reais, já que os dois clientes 
têm conhecimento da oferta oferecida pela empresa para os imóveis 
de mesma metragem, o que modifica a informação que a eles é 
passada e concomitantemente de seu interesse. Depois, poderia 
esse valor ser alterado para um patamar intermediário, que seria o 
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valor de mercado proposto para os imóveis; e um patamar mínimo 
de negociação, sendo que prevaleceria o mínimo exposto no caso.

Com a aquisição dos imóveis de José e João, a empresa Posner 
S/A pode construir dois estacionamentos de até 300 m² cada um, 
que, conforme o ponto 23 do caso, pode levar a uma melhora de 
40% no fluxo de veículos . 

Aqui, se considerarmos que a porcentagem de melhora é 
proporcional ao tamanho do lote, cada estacionamento irá melhorar 
33,33% do tráfego. Mesmo que esses dados não sejam exatos, já 
é possível perceber que esse investimento por parte da empresa 
é suficiente para atenuar a externalidade negativa ora suportada 
por minha cliente Maria, maximizando o bem-estar daquela que 
permanecerá na região.

A partir disso, vale ressaltar as mudanças provocadas por 
nossa solução, assim como os objetivos atendidos por ela. A vontade 
e interesse de meus clientes nessa lide é somente uma: reaver a 
tranquilidade e a paz que lhes foi tomada, enquanto a Empresa 
deseja maximizar seus lucros e evitar prejuízos. 

Deste modo, os interesses de ambos os lados são atingidos; 
constituindo, de acordo com Maristrello Porto, já explicado pelo 
meu colega Luis; uma medida verdadeiramente eficiente, pois 
maximiza a satisfação das partes ao ótimo. 

Sustento isso, pois meus clientes, antes sob os efeitos do 
barulho e congestionamento, agora restaurarão sua qualidade de 
vida, seja permanecendo em um ambiente agora afável, como no 
caso da senhora Maria, seja tendo condições de habitar ambientes 
que atendam suas expectativas, como os senhores João e José. 
No mesmo cenário, a Empresa, que antes perdia em custos de 
oportunidade e em prejuízos em função do congestionamento, 
agora adquiriu maior renda com um retorno de todo seu 
investimento em menos de três anos.

Subsidiariamente, os vizinhos vislumbram a possibilidade de 
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determinação do zoneamento do local pelo município, permitindo, 
assim, somente o tráfego de moradores e de fornecedores da 
empresa, e limitando o horário de tráfego dos caminhões, o que 
traria benefícios sociais. Entretanto, em virtude dos inúmeros 
agentes envolvidos, além de haver previsão normativa acerca das 
obrigações do município, isso não pode ser objeto de barganha, 
e sim uma atuação direta do Município, em respeito à Lei de 
Zoneamento. Assim, essa possibilidade será proposta ao Município, 
mas dependerá da disposição dos poderes Legislativo e Executivo 
para sua efetivação, estando além da seara da barganha entre os 
particulares.

Dessa maneira, os imóveis de João e José serão transferidos 
comercialmente, por meio de compra e venda, para a empresa 
Posner S/A, viabilizando a melhora no fluxo na via. A empresa 
ainda promoverá o isolamento acústico, de modo a enquadrar-se 
na legislação vigente e a respeitar o direito ao sossego da minha 
cliente.

5. CONCLUSÃO:

Diante do exposto, conclui-se que:

A solução de casos como o em análise deve se dar pela 
negociação direta entre as partes, uma vez que em conflitos dessa 
natureza, tanto pela perspectiva da AED, quanto pelo Teorema 
de Coase, os pontos principais da resolução cabem, somente, à via 
particular, permitindo, todavia, a intervenção do Poder Público em 
pontos periféricos, de modo a evitar os diversos custos de transação 
presentes na via estatal, facilitando, portanto, a realocação dos 
recursos e agregando maior utilidade ao capital investido. 

Portanto, a perspectiva da AED é de grande auxílio na 
contemplação do funcionamento das normas jurídicas, visto que 
ela promove ao juiz informações e entendimentos pragmáticos 
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relevantes para a situação. Do mesmo modo que, em complemento 
à perspectiva da AED, também devem ser ponderados o direito 
de vizinhança, o viés principiológico e as normas do ordenamento 
jurídico, em prol de evitar o sacrifício desnecessário de meus 
clientes.

Do mesmo modo, o direito de propriedade não é ilimitado, 
como vislumbramos pela Teoria da Pré-ocupação e pela Função 
Social da propriedade; assim não pode essa empresa, isoladamente, 
alterar toda realidade social de determinada região sem que os 
demais envolvidos concordem com isso.

Reiteramos, portanto, nosso posicionamento no sentido de 
que a negociação entre as partes, com a aplicação do teorema de 
Arrow, é a solução mais eficiente, pois é a única que maximiza os 
interesses das partes com o menor gasto possível. O que, como 
já levantado, remete à “fórmula do bem-estar social” tecida por 
Maristrello Porto, ou seja, satisfaz todos os envolvidos. Deste 
modo, a venda dos terrenos de João e José e a construção de 
estacionamentos nesses imóveis melhorarão o tráfego na região, 
além de subsidiariamente ser realizado pelo Município o controle 
de fluxo de veículos nas vias próximas à empresa, objetivando 
reduzir o congestionamento enfrentado. 

Em relação ao ruído, como já comentado, cabe à Empresa a 
instalação do isolamento acústico, visto que a situação atual infringe 
o ordenamento brasileiro. Ao procedermos desse modo, os direitos 
dos meus clientes serão respeitados e seus interesses atendidos, 
uma vez que, se antes se encontravam sob os efeitos do barulho e 
congestionamento, agora poderão restaurar sua qualidade de vida, 
seja permanecendo em um ambiente agora afável, como no caso 
da senhora Maria, seja tendo condições de habitar ambientes que 
atendam suas expectativas, como os senhores João e José. 
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exceLentíssImo senhor doutor 
mInIstro presIdente do egrégIo 

superIor trIbunaL de JustIça

Recorrentes:  
João Veljanovski, José Ulen e Maria Arlen; Posner S/A.

Recorridos:  
Posner S/A; João Veljanovski, José Ulen e Maria Arlen.

MEMORIAIS

SÍNTESE FÁTICA

Por meio de incentivos fiscais concedidos pelo Poder Público, 
a empresa POSNER instalou uma fábrica no município de 
CALABRESI. Ocorre que, em razão das atividades desenvolvidas 
diariamente por essa empresa, os vizinhos mais próximos, JOÃO, 
JOSÉ e MARIA sentiram-se incomodados pelos ruídos contínuos, 
considerados acima do limite previsto por norma regulamentadora.

Além dos ruídos, a circulação de pessoas também aumentou 
devido à presença da empresa na região. Ressalta-se, ainda, que 
CALABRESI não possui infraestrutura adequada para comportar 
tamanho tráfego de veículos que se intensificou de forma 
considerável com a instalação da empresa no município.

Diante da insatisfação com a nova situação na região, JOÃO, 
JOSÉ e MARIA procuraram o Prefeito para que ele os auxiliasse. 
No entanto, o Prefeito acertadamente alegou que a arrecadação de 
impostos do município dobrou em relação ao ano anterior diante da 
intensa movimentação do comércio local. Assim, não demonstrou 
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disposição para solucionar o problema, de modo que recomendou 
a eles que estabelecessem contato direto com o responsável pela 
empresa POSNER.

Todavia, as tentativas de contatar o diretor da POSNER 
foram infrutíferas em virtude da burocracia interna da empresa 
e dificuldade em agendar uma reunião. Insatisfeitos e sob o 
argumento de que, apesar dos lucros econômicos gerados, toda a 
rotina do município foi alterada com a intensa movimentação das 
pessoas e de muitos carros estacionados nas vias públicas, voltaram 
a procurar o Prefeito, o qual designou audiência pública para tentar 
resolver as controvérsias.

Em audiência, o diretor da POSNER salientou que a precisão 
de lucro é três vezes maior do que o inicialmente previsto, bem 
como afirma que, futuramente, espera-se ampliar as atividades no 
município. Tendo isso em vista, a audiência não logrou êxito e a 
controvérsia foi levada ao Poder Judiciário.

JOÃO, JOSÉ e MARIA ingressaram com ação de inibição 
de fazer cumulada com pedido de danos morais em relação ao 
ruído contínuo e ao congestionamento que atinge todos em 
CALABRESI. O juiz de primeiro grau decidiu em favor dos 
impetrantes, argumentando que o ordenamento jurídico coíbe 
abuso de direito. Em segundo grau, o Tribunal do Estado entendeu 
de modo diverso, no sentido de que a noção de imóvel isolado 
já não existe em termos absolutos. Ainda não foi reconhecido o 
argumento de que a empresa seguiu as regras pertinentes à fruição 
de benefício fiscal.

Insatisfeitas, as partes recorreram ao Superior Tribunal de 
Justiça, o qual admitiu a matéria sob o rito dos recursos repetitivos 
para deliberação quanto à ofensa ao direito de propriedade por 
fatos provocados por empresas e empreendimentos incentivados 
pelo Poder Público, a partir de incentivos fiscais.

CALABRESI ingressou como Amicus Curiae, oportunidade 
em que informou a importância do empreendimento para o 
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município e afirmou que a controvérsia deve ser decidida no âmbito 
das relações diretas de negociação entre as partes, sendo que uma 
decisão geral pode provocar danos econômicos irreparáveis. Do 
mesmo modo, caso haja limitação ao uso de benefícios fiscais, o 
desemprego aumentará; se os autores não forem reparados, poderão 
sair do município, o que reduzirá o grupo de colaboradores da 
empresa.

A Procuradoria Geral da República, por sua vez, manifestou-
se pelo estabelecimento de encargo para a fruição dos benefícios 
fiscais por parte das empresas incentivadas, de adequação sonora, 
bem como pelo estabelecimento de uma limitação urbanística na 
região, de modo a permitir apenas atividades industriais na região. 
Entretanto, os recorrentes alegaram que tal solução implicaria uma 
desvalorização dos imóveis existentes e uma redução da oferta de 
serviços públicos residenciais.

PROBLEMAS 

Os problemas que geraram a demanda são:

• Ruídos: no momento em que a empresa se 
instalou no município de Calabresi, uma 
externalidade foi criada. Altos níveis de ruído 
foram produzidos devido às suas atividades 
industriais, os quais estão acima do que é tolerado 
pela Norma Regulamentadora 15 no anexo I. A 
demanda pelo produto que é vendido diretamente 
da sua empresa acarretou uma alta circulação de 
carros que também contribuíram para a geração 
de ruídos que incomodam os recorrentes. Isso 
advém de outro problema para a Posner S/A: 
caso o problema dos ruídos não seja solucionado, 
as advertências que são citadas no item 20 do 
caso são “Aplicar penalidades de advertência, 
multa e interdição do estabelecimento, caso a 
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irregularidade persista”

• Engarrafamento: uma alta demanda foi gerada 
quando a Posner S/A se alocou no município 
Calabresi, isso por consequência gerou um alto 
fluxo de veículos na região. Calabresi é uma 
cidade pequena, com menos de 20 mil habitantes, 
consequentemente não possui um plano diretor 
e nem infraestrutura para suportar tamanha 
demanda (art. 182, §1º, da CRFB). Devido à 
ausência de um plano diretor, o município não tinha 
preparo para uma mudança súbita na sua rotina, 
mudança essa que foi citada pelos recorrentes no 
item 6 do caso. A ausência do plano diretor fez 
com que a cidade entrasse em certa desordem, 
pois não havia política de mobilidade urbana para 
lidar com os engarrafamentos gerados.

• Prejuízo: A demanda crescente que gerou 
congestionamento também acarretou problemas 
para a Posner S/A. Há um prejuízo de 30 mil reais 
ao mês devido a atrasos na entrega de mercadorias 
para a empresa e a desistência de clientes que 
encontram dificuldades em realizar uma compra 
por causa do congestionamento que é gerado.

SUMÁRIO DE ANÁLISE 

Para a solução dos aludidos problemas, será realizada a 
seguinte abordagem, com base nos pontos controvertidos fixados:

a) O conflito entre particulares, decorrentes de problemas de 
zoneamento, licenciamento ou empresas incentivadas pelo Poder 
Público, deve ser resolvido exclusivamente no plano das relações 
diretas de negociação entre as partes, dado que qualquer decisão 
geral irá provocar danos econômicos irreparáveis.
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b) O direito de propriedade pode ser limitado por fatos 
provocados por empresas e empreendimentos incentivados pelo 
Poder Público, mediante incentivos fiscais;

c) a solução do problema de vizinhança, entre estabelecimentos 
industriais e residências, deve priorizar a análise das consequências 
da decisão sobre a cidade e o seu desenvolvimento econômico.

Com fundamento nestes três pontos, será demonstrado 
que a solução mais eficiente será aquela construída por meio da 
barganha entre as partes com o objetivo de maximizar o bem-estar, 
considerando, ainda, a importância e o impacto econômico e social 
da Empresa.

DESENVOLVIMENTO

a) O conflito entre particulares, decorrentes de problemas 
de zoneamento, licenciamento ou empresas incentivadas pelo 
Poder Público, deve ser resolvido exclusivamente no plano das 
relações diretas de negociação entre as partes, dado que qualquer 
decisão geral irá provocar danos econômicos irreparáveis;

- metodoLogIa aed:

Para análise desta questão, será utilizada a metodologia da 
Análise Econômica do Direito, a qual contribui para compreensão 
do processo de tomada de decisões e do comportamento humano 
em face de uma norma, trazendo ao sistema jurídico elementos 
como valor, utilidade e eficiência.22

Além disso, serve de auxílio para avaliação de prováveis 
consequências de uma decisão, levando em conta o contexto social, 
econômico, político e institucional do Município de Calabresi. 

22  RIBEIRO; Marcia Carla Pereira; GALESKI JR., Irineu. Teoria Geral dos Contra-
tos: contratos empresariais e análise econômica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 69.
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Assim, em se tratando do Município de Calabresi, para o 
presente caso, serão utilizados alguns conceitos, objeto de análise 
da Microeconomia23: 

Os seres humanos tendem a fazer escolhas racionais e 
vantajosas pelo fato de os recursos serem escassos. As escolhas 
racionais, por sua vez, levam em conta incentivos. Tais relações 
tendem a permanecer em equilíbrio, a não ser que uma força externa 
intervenha e modifique o que fora estabelecido anteriormente, 
ocasião em que os seres humanos irão se realocar, visando eficiência.

Eficiência, nesse caso, podendo ser compreendida como a 
maximização do bem-estar com o menor ônus possível. 

- efIcIêncIa: pareto/ KaLdor hIcKs

Quando se trata de definir eficiência, dois importantes 
critérios sempre são mencionados: o de Pareto e o de Kaldor-
Hicks. 

Para Pareto: uma situação econômica é ótima se não for 
possível melhorar a situação de um agente sem degradar a situação 
de qualquer outro agente econômico. Este critério tem uma 
conotação individualista, uma vez que não leva em consideração a 
coletividade. Ademais, o “Ótimo de Pareto” ocorre quando existe 
uma situação (A) em que ao se sair dela, para que “um ganhe”, 
pelo menos “um perde”, necessariamente. Este modelo não assume 
externalidades negativas.

A perspectiva de Pareto traz uma solução que poderia ser 
resolvida entre as partes. No entanto, em se tratando de coletividade, 
iremos analisar o presente caso sob a perspectiva de Kaldor-Hicks. 

Para Kaldor-Hicks: as normas devem ser elaboradas de 

23   Os conceitos fundamentais utilizados dentro da teoria microeconômica são: eficiên-
cia, maximização e equilíbrio. COOTER, Robert. ULEN, Thomas. Law and Economics, 6th 
edition. Berkeley Law Books. 2016, p. 13.
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modo a gerar o máximo de bem-estar para o maior número de 
pessoas. Há uma proposta de compensações teóricas entre os que 
se beneficiam e os que são prejudicados. Em havendo várias opções, 
a escolha deve recair sobre aquela que resulte na possibilidade de 
compensação.24

A diferença fundamental entre Kaldor-Hicks e Pareto 
reside na possibilidade de aquele aceitar uma mudança social 
eficiente, mesmo quando o aumento do bem-estar de uma parte 
causa a redução do bem-estar em outra, com a manutenção do 
grau de satisfação do perdedor de bem-estar por uma recompensa 
ou compensação.

- meLhor resuLtado é InternaLIzar os probLemas 
entre as partes: teorema de coase - barganha

Por sua vez, para que se alcance uma alocação eficiente 
de recursos, quando se trata de negociação entre as partes, Ronald 
Coase prevê duas premissas básicas, quais sejam: definição clara 
do direito de propriedade - há maior probabilidade de que os 
negociadores cooperem quando seus direitos estão claros e menor 
probalibilidade quando estão ambíguos - e ausência de custos de 
transação entre os agentes.25

Os direitos de propriedade serão analisados no ponto 
seguinte, pois neste momento irei me ater a analisar os custos de 
transação. 

- custos de transação

Os custos de transação são despesas com recursos e 

24  JAKOBI, Karin Bergit. RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. A Análise Econômica do 
Direito e a Regulação do Mercado de Capitais. São Paulo: Atlas S.A., 2014. p. 40.

25  PORTO, Antônio José Maristrello. Análise Econômica do Direito. Rio de Janeiro: 
FGV, 2016. p. 42.
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manutenção da atividade empresária. Para determinar o que será 
mais eficiente aos dois vizinhos, Coase emprega um exemplo 
aritmético aleatório, procurando demonstrar que, em um regime 
de custos de transação zero, independentemente do arranjo social 
adotado, a alocação eficiente de recursos será atingida valendo-
se de decisões racionais e de mecanismos de barganha entre os 
vizinhos. 

Em seguida, o autor afirma que o regime de custos de 
transação zero é apenas hipotético e didático, ou seja, na realidade 
existem custos de transação gerados pelos arranjos jurídicos. 

Segundo Cooter e Ulen, os custos de transação são os custos 
da negociação, os quais se dividem em26: 

1) custos da busca: relacionam-se com a localização de 
interessados na transação econômica. No caso, tendem a ser 
elevados, uma vez que a propriedade é um bem peculiar, escasso. 

2) custos do ajuste: referem-se às negociações e à 
formalização dos instrumentos contratuais. Quanto maior for o 
acesso à informação, menos onerosa será a elaboração dos ajustes. 
As informações deste caso são públicas, o que facilita o acordo, 
torna as negociações mais simples e fáceis e permite que as partes 
calculem condições razoáveis para a cooperação. Os jogos de 
negociação são resolvidos mais facilmente, quando os valores de 
ameaça são de conhecimento público. O custo de redação dos 
contratos, por exemplo, está previsto dentro dos custos de ajuste. 

Não se vislumbram custos elevados de redação contratual, 
uma vez que, diante das propostas de José e João, há pouca 
controvérsia quanto ao valor indenizatório pleiteado. No entanto, 
no que diz respeito à Maria, tais custos tendem a ser elevados. Isso 
porque, além da controvérsia acerca de eventual valor indenizatório, 
outro obstáculo para a negociação é a dita “hostilidade” - pois é 

26   ULEN, Thomas; COOTER, Robert.  Derecho y economía. México D. F.: Fondo de 
Cultura Económica, 1998, p. 120.
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possível que ela tenha preocupações emocionais que interfiram no 
acordo racional. 

3) custos da execução: surgem quando se requer tempo para 
o cumprimento de um acordo. Noutros termos, um acordo que se 
possa cumprir de imediato não possui custos de execução. Em casos 
de transações complexas, monitorar o comportamento e punir as 
violações pode consistir em uma tarefa muito onerosa.  Nesse 
sentido, seria mais vantajoso à empresa providenciar o isolamento, 
para evitar a fiscalização do poder público de maneira constante, 
impondo-lhe multas. 

Para Coase, quando os custos de transação são suficientemente 
baixos em determinada negociação, os recursos serão usados 
eficientemente, não importando a atribuição inicial dos direitos de 
propriedade.27

Podemos concluir que, em virtude dos custos de transação 
elencados, será possível apenas a aquisição de João e de José, Maria 
deverá permanecer em sua propriedade. 

No que diz respeito ao caso de Maria e à proposta de 
desapropriação prevista pelo item 24 do caso, cumpre esclarecer 
que, sob a perspectiva dos altos custos de transação, não cabe a 
desapropriação nem o custo da via pelo Município.

A intervenção estatal também gera custos, os quais não podem 
ser desconsiderados quando da aplicação do direito. A intervenção 
apenas será admissível quando for necessário neutralizar falhas de 
mercado, de modo que, na ausência de falhas, a alocação eficiente 
de recursos será realizada pelo próprio mercado. 

Por fim, cumpre pontuar que a verba orçamentária municipal 
depende em parte da arrecadação dos tributos da recorrente e em 
parte da arrecadação dos tributos do recorrido. Conclui-se que, 
ponderar que haja uma intervenção do estado nesta relação, significa 

27  ULEN, Thomas; COOTER, Robert. Direito & Economia. Porto Alegre: Bookman, 
5a Ed., 2010, p. 103 
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que existirão custos a serem suportados por toda a coletividade, 
portanto, uma consequência decorrente da distribuição do ônus 
para a esfera pública, em desprestígio aos parâmetros de eficiência 
de Kaldor-Hicks. 

- concLusão do tópIco

Nesse sentido, podemos afirmar que a barganha se dará sob 
três pontos: ruído, engarrafamento e prejuízo da empresa.

Quando as pessoas realizam uma negociação, elas chegam a 
um acordo em relação às condições de interação e de cooperação. 
Em algumas situações, essas condições de interação e de cooperação 
são uma imposição exterior, como certas condições estabelecidas 
pelo Direito. Essas condições estabelecidas pelo legislador são, 
muitas vezes, menos eficientes se comparadas com condições que 
decorrem de acordos entre as pessoas.28

Justamente tais condições serão o objeto de análise do 
próximo ponto. 

b) O direito de propriedade pode ser limitado por fatos 
provocados por empresas e empreendimentos incentivados pelo 
Poder Público, mediante incentivos fiscais;

- IncentIvos fIscaIs: natureza no sentIdo de 
obJetIvos (quaL o obJetIvo do estado em dar um 
IncentIvo?)

Os incentivos fiscais são isenções de tributação concedidas 
pelo Poder Público com o objetivo de atrair sociedades empresárias 
em determinados territórios, de criar empregos e de promover o 

28  ULEN, Thomas; COOTER, Robert. Direito & Economia.Porto Alegre: Bookman, 
5a Ed., 2010, p. 99 



44 45

II LIvro de resuLtados de PesquIsa do Graed PucPr: anáLIse econômIca do dIreIto

desenvolvimento da região. Com a concessão do incentivo, preza-
se, assim, pela redução das desigualdades regionais (art. 3, III, da 
CRFB).

Na espécie, o incentivo fiscal concedido à Posner está 
cumprindo com seus objetivos: criando empregos e promovendo 
o desenvolvimento da região de Calabresi, conforme se verifica 
a partir do item 4 do caso (arrecadação de impostos dobrou em 
relação ao ano anterior).   

- defInIção de proprIedade e conceItos de 
proprIedade bem defInIdos. (crfb/1988, cc, 
teorema de coase)

De acordo com a Análise Econômica do Direito, a definição 
de direitos de propriedade é importante, pois quando um 
determinado bem é de uso comum, não ocorre o seu uso mais 
eficiente. Por outro lado, ao se eleger um proprietário, concedendo-
lhe exclusividade sobre o bem, este o utilizará da forma mais 
eficiente possível, tendo em vista que se sentirá estimulado a usar o 
seu tempo e seus recursos para produzir mais.

Outro aspecto importante dos direitos de propriedade, 
segundo Coase, é que as externalidades são objetivos ou usos 
particulares de objetos sobre os quais o direito de propriedade 
ainda não foi estabelecido de forma clara; de modo que os direitos 
de propriedade de dois ou mais agentes podem entrar em conflito.

Em seu Teorema, o autor afirma, então, que, nas hipóteses 
em que há direitos de propriedade em conflito, as partes apenas 
chegarão à solução mais eficiente, por meio da negociação, se os 
direitos de propriedade estiverem bem definidos, tendo em vista 
que a existência de direitos bem definidos diminui os custos de 
transação a serem despendidos na fase prévia à negociação ou 
durante a execução do acordo; além de internalizar as externalidades 
e pemitir que os agentes possam transacionar o bem em questão, 
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atribuindo-lhe o uso mais valorizado.

Direitos de propriedade bem definidos e baixo custo de 
transação são fatores importantes, pois a realocação de direitos, 
quando da existência de conflitos, apenas ocorrerá se o aumento 
no valor da produção por ela gerado for maior do que os custos 
incorridos para implementá-la. 

Nessa perspectiva, é importante observar que caso a 
solução decorresse de simples aplicação da norma posta em nosso 
Ordenamento Jurídico, o art. 1.277 do Código Civil faria com que a 
decisão do presente caso fosse tomada em benefício dos recorridos. 

O mencionado artigo, ao tutelar o direito de propriedade no 
que diz respeito ao sossego, à segurança e à saúde de seu detentor, 
leva em consideração exclusivamente a função maximizadora de 
utilidade da norma, sem levar em consideração a sua função de 
maximizadora de riqueza.

A diferenciação proposta por Pareto diz que a maximização 
da utilidade é uma medida subjetiva, de satisfação pessoal do 
agente. No que diz respeito ao referido dispositivo, cujo conteúdo 
varia de acordo com cada agente, é possível dizer que este maximiza 
a utilidade na medida em que protege valores como o sossego. 

Por outro lado, a maximização da riqueza é medida objetiva 
que não é levada em consideração quando se aplica referida norma, 
uma vez que esta medida considera o bem estar dos cidadãos de 
uma determinada sociedade (bem estar é equivalente a soma da 
utilidade dos sujeitos), mas não considera a riqueza produzida por 
quem causa as ditas interferências no direito de propriedade alheio.

Isso se dá devido ao fato de que a formulação e aplicação 
das normas sob uma perspectiva clássica, levando em consideração 
exclusivamente princípios basilares do direito como o princípio 
da justiça e da causalidade, fornecem respostas que não têm 
como critério a análise das consequências práticas das decisões, 
principalmente no que diz respeito ao uso eficiente dos bens e seus 
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efeitos econômicos.

Entretanto, de acordo com Maurício Vaz Lobo29 (p. 36), 
por meio da verificação dos custos da decisão, em comparação aos 
benefícios que esta pode trazer não só às partes litigantes, mas 
também aos demais integrantes do corpo social, utilizando-se 
como critério de decisão as consequências que esta terá no meio 
social, o julgador consegue uma distribuição muito mais eficiente 
dos recursos. 

A Posner pretende demonstrar a necessidade da quebra desse 
paradigma relacionado à aplicação da norma jurídica sem a análise 
dos princípios oriundos da economia, para que então seja possível 
chegar à solução mais eficiente neste caso.

Nesse sentido, é importante ressaltar que na perspectiva 
de Coase, mais importante do que observar a quem a norma 
responsabiliza e coíbe pelos efeitos prejudiciais do exercício do 
direito de propriedade, é avaliar se o ganho obtido ao se impedir 
o dano é maior do que a perda de se coibir a atividade produtora 
desse mesmo dano. De modo que a utilização mais valorizada, 
mais proveitosa, sempre prevalecerá.

- há a possIbILIdade de se LImItar a proprIedade em 
razão dos probLemas?

Todo direito previsto no ordenamento jurídico brasileiro 
é passível de limitação, e isso não seria diferente com o direito 
de propriedade. Na medida em que o agente faz “uso normal” de 
sua propriedade, qualquer interferência na propriedade alheia, 
decorrente desse uso, deve ser tolerada.

Por outro lado, conforme visto anteriormente, o art. 1.277 do 
Código Civil tutela as situações em que um dos agentes faz “uso 

29  BITTENCOURT, Maurício Vaz Lobo. Princípio da eficiência. In: O que é análise 
econômica do direito: uma introdução. Ribeiro, Marica Carla Pereira; KLEIN, Vicinicios 
(coord.) Belo Horizonte: Fórum, 2011.
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anormal” de sua propriedade, de modo a interferir no direito de 
propriedade do outro.

Da leitura dessa norma, bem como da doutrina civilista 
brasileira, poderia-se dizer que a Requerida faz uso anormal de 
sua propriedade, na medida em que emite ruídos acima do limite 
permitido por norma regulamentadora no exercício de suas 
atividades, de modo a perturbar o sossego dos Requerentes; razão 
pela qual, nessa lógica, tais atitudes deveriam ser inibidas, a fim de 
preservar o direito de propriedade dos Requerentes.

Entretanto, utilizando-se da Análise Econômica do 
Direito, tal medida não seria eficiente. Isso porque, a instalação 
da Requerida no Município Calabresi fez com que este dobrasse 
sua arrecadação de tributos com relação ao ano anterior, gerou 
empregos na região, além de movimentar intensamente o comércio 
local, ou seja, os benefícios para o Município são diversos. Nessa 
medida, a maximização da riqueza apenas se dará, se a Requerida 
continuar no local e puder, por meio de suas atitudes, ocasionar 
limitações ao direito de propriedade dos Requerentes. 

No entendimento de Coase, quando existem conflitos de 
vizinhança, estes se caracterizam como problemas simétricos, na 
medida em que, utilizando-se como exemplo o caso ora em análise, 
os Recorrentes não teriam o seu direito ao sossego perturbado se a 
Requerida não tivesse ali se instalado; por outro lado, a Requerida 
não sofreria interferências na exploração de sua atividade, se os 
vizinhos não morassem naquela região. Desse modo, segundo 
Coase, a solução deve se dar por meio da alocação da propriedade 
ao seu uso mais valorizado.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
no julgamento da Apelação Cível nº 0090882-62.2005.8.26.0477 
(Apelado: Atacadão Distribuição Comércio e Industria LTDA.; 
data de julgamento 02/08/2017 – Relator: Fabio Tabosa) em 
que um grupo de moradores ajuizou demanda condenatória em 
obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos 
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materiais e morais alegando que a instalação do hipermercado 
causaria interferência intolerável em suas condições de vida e lesão 
a seu direito de propriedade, entendeu pelo desprovimento do 
recurso – tendo a demanda sido julgada improcedente também em 
primeiro grau. 

Entre as reclamações dos moradores estavam a causação 
de ruídos excessivos, inclusive durante a noite; a deterioração do 
tráfego; o comprometimento da segurança; dentre outros. 

O entendimento do Relator sobre a questão foi assim 
fundamentado: “É que, a rigor, não há maiores dificuldades em 
reconhecer que a instalação de um estabelecimento de grande porte, 
como incontroversamente ocorreu no caso em exame e vem devidamente 
evidenciado pelo material fotográfico acostado aos autos, de alguma 
forma causa interferência no entorno, especialmente se composto por 
região de baixo movimento, afetando o cotidiano da vizinhança pela 
drástica modificação introduzida quanto a inúmeros aspectos: fluxo de 
pessoas, com aumento do trânsito, tráfego de veículos pesados, ruídos 
diversos e eventualmente até mesmo desvalorização imobiliária”.

Salientou ainda que: “(...) há uma certa margem de interferência 
à qual devem se submeter os vizinhos, em função das vicissitudes da 
própria vida em sociedade e das intercorrências normais decorrentes 
da organização das cidades, com distribuição das diversas atividades 
próprias de sua dinâmica. Mais ainda: no conflito de vizinhança, 
além dos interesses dos proprietários em conflito até mesmo o interesse 
público há de ser sopesado (...). E nesse sentido não há como deixar de 
reconhecer o interesse público envolvido na permissão, pelas autoridades 
competentes, de instalação de centro de distribuição de produtos e 
serviços, com importante função relativa à circulação de mercadoria e ao 
abastecimento de bens diversos destinados à população de determinada 
região da cidade.”

 Ao final, ainda pontuou: “Enfim, sem que se deixe de admitir 
possam ter os autores sofrido transtornos diversos e visto sua qualidade 
de vida se deteriorar a partir do início das atividades do estabelecimento, 
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não há, ante os elementos coligados, base ao acolhimento da pretensão 
indenizatória”.

Assim como no mencionado caso, admite-se que os 
Requerentes possam ter sofrido drásticas alterações em sua rotina 
diária, pois as atividades da Requerida em certa medida interferem 
em seu direito de propriedade; entretanto, entre as partes, a 
Requerida é a que mais valoriza o seu direito de propriedade, na 
medida em que o uso atribuído ao seu bem maximiza a riqueza 
de toda a cidade; dessa forma o direito de propriedade desta, deve 
prevalecer.

- desaproprIação: é possíveL? sIm (LegaLmente); é 
efIcIente? não. custos.

A eficiência da barganha entre as partes, para que seja 
assegurado o direito de propriedade da Requerida, tendo em vista 
que esta é a parte que mais valoriza o bem, é a opção mais eficiente. 
É possível chegar a tal conclusão por meio da análise das outras 
opções disponíveis neste caso, mas a desapropriação do imóvel de 
Maria também é uma alternativa.

A desapropriação é outra forma de limitação do direito 
de propriedade, só que promovida pelo Poder Público, sem 
possibilidade de negociação de seus termos pelo proprietário. Esta 
se consubstancia no procedimento administrativo pelo qual o 
Poder Público, mediante prévia declaração de necessidade pública, 
utilidade pública, ou interesse social, impõe ao proprietário a perda 
de um bem, substituindo-o por justa indenização.

Em regra o valor a ser pago a título de indenização ao 
proprietário do bem é aquele equivalente ao valor de mercado do 
imóvel, de modo que é improvável a hipótese em que Maria aufira 
algum lucro nessa operação.

O primeiro ponto negativo desta opção é o seu elevado custo 
que, somado aos custos da obra para alargamento da via, perfaz o 



50 51

II LIvro de resuLtados de PesquIsa do Graed PucPr: anáLIse econômIca do dIreIto

montante de R$ 2.384.100,00. O referido valor seria passado para 
os habitantes do Município de forma indireta, de modo a onerar 
todos os seus habitantes.

O segundo ponto negativo é que Maria não quer sair da 
região, muito menos sem auferir lucro algum com a venda de 
seu imóvel. O valor da indenização até poderia ser discutido no 
judiciário, porém, além de levar anos, Maria poderia ser retirada de 
seu imóvel mesmo sem ter cessado a discussão acerca dos valores, 
ou seja, a desapropriação também não atenderia aos interesses dela.

Ou seja, além de onerar os demais moradores da região, não 
atenderia o interesse de uma das Requerentes, de modo que não é 
a melhor opção. Por tal motivo a barganha deverá prevalecer.

Considerando a escassez de recursos, a tomada de decisão de 
forma racional, a qual pode ser realizada com base em incentivos, 
bem como a definição dos direitos de propriedade, destaca-se que 
a solução mais eficiente será tomada entre as partes.  

c) a solução do problema de vizinhança, entre 
estabelecimentos industriais e residências, deve priorizar a 
análise das consequências da decisão sobre a cidade e o seu 
desenvolvimento econômico.

Consoante a AED e aos dizeres dos Professores Marcia 
Carla P. Ribeiro e Irineu Galeski Junior, a interpretação da 
norma pura, aplicada ao caso concreto, culminará em resultados 
desproporcionais e, muitas vezes, negativos ao bem estar social, 
gerando o ganho de uma das partes em razão da depreciação de 
outrem, partindo de uma ideia que o causador do prejuízo deve 
solucioná-lo, independente das consequências que a decisão pode 
gerar para o indivíduo ou para o coletivo.
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De acordo com Mercado Pacheco, a AED 
é uma reformulação econômica do Direito 
que coloca no centro dos estudos jurídicos os 
problemas relativos à eficiência do Direito, 
o custo dos instrumentos na persecução de 
seus fins e as consequências econômicas das 
intervenções jurídicas. Essa redefinição se 
realiza mediante a aplicação nos estudos dos 
diversos setores do ordenamento jurídico de 
uma metodologia ou enfoque econômico 
que pertence à peculiar forma de trabalhar 
do economista (RIBEIRO; GALESKI 
JUNIOR, 2009, p. 67 e 68).30.

Deste modo, realiza-se uma análise das consequências das 
decisões possíveis, apresentadas no item 12 do caso:

(i)   “Se for procedente a limitação de benefícios 
fiscais, o desemprego aumentará”. De 
acordo com os critérios de eficiência de 
Pareto e de Kaldor-Hicks, esta seria a 
decisão menos eficiente, pois, além de não 
estabelecer um equilíbrio de ganho entre 
as partes, estando na iminência de uma 
melhoria que implicaria o prejuízo de 
outrem, conforme estabelece o ótimo de 
Pareto, ainda estaria em desconformidade 
com a eficiência de Kaldor-Hicks, haja 
vista que tal situação, além de impor 
um óbice na continuidade da Empresa, 

30   RIBEIRO, Marcia Carla Pereira; GALESKI JUNIOR, Irimeu. Teoria Geral dos 
Contratos. Contratos Empresariais e Análise Econômica. Rio de Janeiro: Elsevier. 2009. 
P. 67 e 68.
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ocasionaria um mal-estar social, gerado 
por um aumento do desemprego, bem 
como a redução de turistas na cidade 
e, consequentemente, diminuição da 
movimentação do mercado local; e

(ii)      “Se não forem reparados os autores, estes 
sairão do município reduzindo o grupo 
de colaboradores da empresa”, resultando 
em uma continuidade das problemáticas 
existentes, quais sejam: a emissão de 
ruídos pela empresa, bem como o 
congestionamento na cidade, implicando 
na permanência da perda de R$30 
mil pela empresa, devido à dificuldade 
de clientes chegarem até a fábrica da 
Posner S/A, bem como pelas dificuldades 
enfrentadas pelos demais habitantes, 
principalmente relacionado ao transporte. 
Sendo assim, a solução poderia estar em 
a empresa indenizar os vizinhos, porém, 
mesmo pela eficiência de Kaldor-Hicks, 
a compensação das perdas não seria 
possível, haja vista o orçamento que a 
Posner dispõe para investir em melhorias. 
Ou seja, tal decisão continuaria causando 
prejuízos aos habitantes da cidade de 
Calabresi e os vizinhos não seriam 
adequadamente indenizados, gerando um 
resultado negativo ao bem-estar social.

Ainda, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro (Decreto-
Lei 4.657/42), a qual disciplina, de maneira generalizada, sobre 
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a aplicação das normas brasileira, aduz, em seu artigo 20, a 
necessidade de o judiciário analisar as consequências de uma 
decisão, antes de prolatá-la:

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.  

Para Richard Posner (2011, apud, CALDEIRA; 
CARNEIRO, 2015 p. 118), a AED tem como um de seus objetivos 
aperfeiçoar o Direito, analisando as consequências da norma 
vigente perante o caso concreto e propondo reformas práticas para 
solucionar problemas de forma eficiente. Sendo assim, parte-se de 
uma ideia de que a AED irá analisar julgados e verificar possíveis 
melhoramentos na aplicação da norma, sugerindo alterações 
necessárias para que a sociedade aja no seu máximo de eficiência, 
visando os interesses sociais/coletivos31. 

Neste sentido, devem-se observar os custos de transação, 
definidos pela assimetria das informações entre as partes litigantes, 
em busca da maior eficiência para a solução da lide32. Coase (1960, 
apud TEIXEIRA; SINAY; BORBA, 2014, p. 186) explana que 
a eficiência da alocação de recursos será alcançada por meio da 
análise dos custos de transação, os quais devem ser iguais a zero, 
porém, em uma situação realística, percebe-se que tal situação 
encontra-se apenas no imaginário, pois considerando que, por 
mais que sejam mínimos, os custos de transação sempre existirão, 

31   CALDEIRA, Ana Paula Cadeira; CARNEIRO, Claudio. In.: Dialogando com o 
Direito e a Economia para tomada de decisões pela Administração. Cleyson de Moraes 
Mello (Cord.), Vanderlei Martins (Cord.), Vânia Siciliano Aieta (Cord.). Direito, Filosofia 
e Processo - Estudos em homenagem ao Professor Luis Carlos Araújo.

32   TAGNIN, Fabio. Economia da informação, custos de transação e produtividade: um 
ensaio sobre os retornos das tecnologias de informação. (Dissertação de Mestrado). Funda-
ção Getúlio Vargas. São Paulo, 2004, p. 34.
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como evidenciados no caso com o desenvolvimento econômico do 
município e a resistência de Maria em negociar seu imóvel. Em 
situações em que os custos de transação se demonstram positivos, 
fazendo com que as partes optem por soluções ineficientes 
economicamente, e que os danos são sempre recíprocos, o poder 
público deverá agir de maneira a maximizar as riquezas, buscando 
a forma mais eficiente de resolução do conflito por meio da análise 
das consequências econômicas das decisões33.  

A partir das considerações até então feitas, não há 
como compreender outra solução que não seja a análise das 
consequências advindas da decisão a ser prolatada, pois, por meio 
do consequencialismo é possível analisar os efeitos positivos e 
negativos da propriedade privada, devido sua importância para 
a expansão econômica e para a prosperidade da sociedade. Além 
disso, destaca-se que as regras que regem a sociedade devem ser 
desenvolvidas, aplicadas e alteradas com base em suas consequências 
no mundo real.

Sendo assim, a observação as consequências e ao bem-
estar são molas propulsoras para que se atinja a maximização 
dos resultados34 e a aprimoração da justiça social, priorizando os 
princípios de igualdade e solidariedade, abarcados como objetivos 
da união, pelo artigo 3º da Constituição Federal de 1988.

SOLUÇÃO 

A solução para o presente caso deverá ser dada levando em 
conta não apenas as premissas anteriormente apresentadas, mas 

33  TEIXEIRA, Pedro Freitas; SINAY, Rafael; BORBA, Rodrigo Rabelo Tavares. A 
análise econômica do direito na axiologia constitucional. Revista do BNDES, ed. 42, 2014. 
p. 186. Disponível em: https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/3685/2/A%20
an%C3%A1lise%20econ%C3%B4mica%20do%20direito_P_BD.pdf.  Acesso em:

34   DA SILVA, João Oliveira Correia. Amartya Sen - “Desenvolvimento como Liberda-
de”. (Tese de doutorado em economia). Faculdade de Economia do Porto. p. 18 Disponível 
em: https://www.fep.up.pt/docentes/joao/material/desenv_liberdade.pdf. Acesso em:
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também o Teorema da Impossibilidade de Arrow.

Esse Teorema prevê um momento de escolha em que o agente 
racional estará diante de três opções ou mais que serão impostas 
pela outra parte. Diante dessas opções, esse agente tenderá a decidir 
conforme a racionalidade limitada e a aversão ao risco. 

Diante dessas três opções, que não podem ser abusivas, o 
agente racional opta por escolher a alternativa “menos favorita”, 
para forçar a vitória sobre aquela que ele não gosta. O Teorema da 
Impossibilidade de Arrow será utilizado pelo nosso cliente para 
apresentar valores de aquisição dos imóveis dos Requerentes. 

Caso os senhores julgadores queiram me acompanhar até a 
página 7 do caso, a pretexto de verificar os termos de uma pré-
negociação que já foi estabelecida, poderemos verificar que, no 
ponto 17, João, funcionário público do Município, que trabalha 
em local longe de onde habita, já esclareceu que aceita receber um 
valor inferior ao valor de mercado pelo seu imóvel - o qual possui 
250 m2 e vale R$ 300 mil - pelo que iremos propor os seguintes 
valores:

I. R$ 250 mil pela casa = 83,33% do valor da casa 
II. R$ 260 mil pela casa = 86,67% do valor da casa  
III. R$ 275 mil pela casa = 91,61% do valor da casa

Conforme o ponto 18, para José, empreendedor, que 
desenvolve o seu trabalho por meio de home office, principalmente, 
mediante vendas em marketplace online e que estabeleceu que 
estaria disposto a negociar por uma margem de lucro superior ao 
valor previsto pelo mercado,  iremos propor os seguintes valores - 
tendo em vista que seu imóvel também possui 250 m2:

I. R$ 300 mil pela casa = valor original da casa 
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II. R$ 310 mil pela casa = aproximadamente 3,34% acima 
do valor da casa  

III. R$ 325 mil pela casa = aproximadamente 8,33% acima 
do valor da casa

 Assim, nosso cliente poderá adquirir os imóveis de João 
e de José, respectivamente, pelos valores máximos de R$ 275 mil 
e de R$ 325 mil, totalizando o importe de R$ 600 mil. Nestes 
imóveis, pretende-se construir estacionamentos de 250 m2 cada 
um, um ao lado esquerdo e outro ao lado direito da Posner S/A.  

 O item 23 do caso, na página 8, traz dados acerca da 
construção de estacionamento no Município de Calabresi. Segundo 
consta desses dados, seria necessário disponibilizar o montante de 
R$ 50 mil para a construção de um estacionamento de 300 m2, 
obra que possibilitaria uma melhora de 40% no trânsito.    

Meu cliente pretende adquirir dois terrenos, de 250 m2 
cada um. Partirei então da suposição de que o custo para construir 
o estacionamento seja de R$ 45 mil cada um, ou seja, R$ 90 mil no 
total, visto que serão construídos dois estacionamentos. Sendo que, 
proporcionalmente ao seu tamanho, cada terreno representa um 
percentual de 33,3% de melhora no trânsito, podemos deduzir que 
dois terrenos irão proporcionar 66,6% de melhora. 

 Além disso, nosso cliente também está ciente dos gastos 
que terá caso não resolva a externalidade do ruído causado pelas 
atividades da fábrica, o que - por estar acima do previsto por norma 
regulamentadora - resultará, conforme a responsabilidade legal, em 
multas e penalidades que virão afetar a boa fama da empresa e 
prejudicá-lo a longo prazo. O custo para o isolamento é de R$ 800 
mil e também será absorvido pela empresa.

 O investimento realizado pelo meu cliente então, está 
avaliado no importe de R$ 1.490.000,00. Assim, solucionamos os 
problemas elencados no início da minha defesa: o engarrafamento, 
o ruído e o prejuízo da empresa. 
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 No que tange aos lucros, devido à criação do estacionamento, 
novamente supondo que o lucro de um estacionamento de 250 m2 
seja de R$ 17 mil ao mês, meu cliente também terá o lucro de 
R$ 34 mil ao mês. Isso totaliza um lucro de R$ 64 mil ao mês na 
receita de meu cliente, além do lucro que já era contabilizado no 
caixa. Somente com o acréscimo de R$ 64 mil ao mês, meu cliente 
irá recuperar o valor investido na compra de imóveis, criação de 
estacionamento e isolamento acústico em apenas dois anos.

 Não obstante, teremos benefícios sociais gerados pelas 
ações do nosso cliente. Seja pela melhora no fluxo de veículos, seja 
pelo incremento do comércio local, seja pela geração de empregos 
diretos e indiretos. Ademais, as demandas dos Requerentes foram 
atendidas, o que promoveu a satisfação pessoal de cada um deles, 
considerando suas preferências. O estado de bem-estar, portanto, 
será maximizado no Município de Calabresi. 
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PARTE 2 
resuLtados de programa 
InstItucIonaL de boLsas de 
InIcIação cIentIfIca (pIbIc)
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economIa comportamentaL:  
uma LeItura a partIr de paradIgmas 

cInematográfIcos35

Ariê Scherrieier Ferneda36, 
sob a orientação do Prof. Dr. Oksandro Osdival Gonçalves37 
e da Profa. Me. Miriam Olivia Knopik Ferraz38. 

RESUMO: O presente projeto de pesquisa teve como 
objetivo realizar um paralelo entre os estudos teóricos da Análise 

35  O presente estudo é fruto dos resultados finais de pesquisa devolvida no Progra-
ma de Iniciação Científica da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (2019-2020), 
sob orientação da professora Doutoranda Miriam Olivia Knopik Ferraz. Salienta-se que 
os resultados parciais da pesquisa foram publicados no artigo: FERNEDA, Ariê Scher-
reier; GUIMARÃES FILHO, Pedro Andrade. Análise Econômica do Direito e Economia 
Comportamental. In: ZILIOTTO, Bruna; SIQUEIRA, Felipe de Poli de; MILKIEWICZ, 
Larissa; FERRAZ, Miriam Olivia Knopik; GONÇALVES, Oksandro; BAZZANEZZE, 
Ricardo. Análise econômica do direito: resultado de pesquisa do GRAED: livro I. Belo 
Horizonte: Senso, 2020.

36   Mestranda pela Universidade Federal de Santa Catarina. Graduada em Direito 
pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Fundadora da NÔMA – Norma e Arte. 
E-mail: ariefernedaxx@gmail.com. Aluna de iniciação científica nos anos de 2019 e 2020. 

37  Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito (Mestrado/Doutorado) da 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná- Brasil. Professor Titular de Direito Comer-
cial da Escola de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Coordenador do 
Grupo de Estudos em Análise Econômica do Direito da Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná- Brasil. Pós-Doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa. Doutor em Direito Comercial - Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Uni-
versidade Católica de São Paulo. Mestre em Direito Econômico pela Pontifícia Universida-
de Católica do Paraná. Advogado.

38   Doutoranda em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). 
Mestre e Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). 
Pós-graduada em Direito Constitucional pela Academia Brasileira de Direito Constitucio-
nal e em Legal Tech: Direito, Inovação e Start Ups pela Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais (PUC Minas). Editora Adjunta da Revista da Academia Brasileira de Direito 
Constitucional. Coordenadora Adjunta do Grupo de Estudos em Análise Econômica do 
Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná- Brasil. Membro da Comissão de 
Assuntos Culturais da OAB-PR. Professora da FAE Business School. Advogada. Funda-
dora da NÔMA – Norma e Arte. E-mail: m.okf@hotmail.com.
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Econômica do Direito e da behavioral economics com os paradigmas 
cinematográficos, tais como “O experimento de aprisionamento de 
Stanford”; “Uma noite de crime” e “The entire history of you”. Com 
efeito, buscou-se compreender o processo de tomada de decisão, 
utilizando-se de paradigmas interdisciplinares; identificar os 
fatores que compõem a tomada de decisão dos agentes econômicos; 
bem como analisar os reflexos da assimetria informacional no 
processo decisório, em especial, no tocante à racionalidade limitada 
dos agentes. Nesse sentido, ao longo da pesquisa destacou-se que 
as pessoas não compreendem o mundo em sua integralidade e 
não levam em consideração, necessariamente, as informações 
disponíveis, devendo-se levar em conta três fatores relacionados 
à racionalidade limitada, sendo eles referentes à complexidade 
do ambiente de escolha; o acesso às informações; e os limites 
psicológicos do decisor. Entretanto, diante da impossibilidade 
de os agentes pesquisarem/avaliarem todas as possibilidades de 
decisão e tomá-las de modo inteiramente racional, eles se utilizam 
de estratégias/atalhos, denominados de heurísticas, de acordo 
com as quais para a busca de satisfação (e não apenas otimização/
maximização) faz-se necessária a análise do ambiente em que se 
toma a decisão e a estrutura interna do organismo, uma vez que 
estes fatores podem influenciar os mecanismos de adaptação e a 
própria decisão. Ademais, a pesquisa adapta-se à linha de pesquisa 
voltada à Análise Econômica do Direito, bem como aos estudos de 
Direito e Arte. Para o desenvolvimento desta pesquisa descritiva, 
utilizou-se o método hipotético-dedutivo, lastreado na revisão 
bibliográfica.

 Desse modo, para melhor compreensão do desenvolvimento 
da pesquisa, esta foi subdivida em dois pontos principais: (i) 
análise da Economia Comportamental, com apresentação das 
ideias formuladas por Herbert Simon, Daniel Kahneman e Amos 
Tversky; e (ii) análise dos paradigmas cinematográficos escolhidos 
com o objetivo de identificar a estrutura e o processo de tomada de 
decisão em cada história narrada.
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Palavras-chave: Análise Econômica do Direito. Economia 
Comportamental. Heurísticas. Direito e Arte. Cinema.

INTRODUÇÃO

Para a Análise Econômica do Direito, o homem está disposto 
a aplicar todos os esforços para obter o melhor para si mesmo, 
agindo de forma racional com o fim de maximizar os benefícios. 
Destaca-se, no entanto, que o atuar ou escolher de forma racional 
está associado ao padrão de racionalidade que o agente possui. 
Desse modo, tem-se que escolher de forma racional é saber analisar 
a utilidade marginal do bem, considerando os efeitos de pequenas 
variações entre o custo marginal e o benefício marginal. 

Por sua vez, a racionalidade de uma decisão depende de 
estruturas encontradas no ambiente, devendo-se levar em conta 
os limites humanos no tratamento da informação disponível para 
tomar decisões. Frisa-se, ainda, que nem sempre as decisões são 
ótimas, sendo que a tendência do ser humano a correr riscos é 
influenciada pelo modo como as escolhas são apresentadas.

Com o intuito de demonstrar essa racionalidade limitada, no 
sentido de que o agente, ao tomar decisões, emprega estratégias que, 
por vezes, ignoram o conjunto de informações, foram analisados 
alguns paradigmas cinematográficos, de modo interdisciplinar com 
estudos voltados ao Direito e Arte, neste caso específico, o Cinema. 

Sendo assim, para o desenvolvimento desta pesquisa 
descritiva, utilizou-se o método hipotético-dedutivo lastreado 
na revisão bibliográfica. Ademais, para melhor compreensão do 
desenvolvimento, a pesquisa foi dividida em dois pontos principais 
(i) análise da Economia Comportamental, com apresentação das 
ideias de Herbert Simon, Daniel Kahneman e Amos Tversky; 
e (ii) análise dos paradigmas cinematográficos escolhidos com 
o objetivo de identificar a estrutura e o processo de tomada de 
decisão em cada história narrada. Tais obras são: “O Experimento 
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de Aprisionamento de Stanford” (filme), “Uma noite de crime” 
(filme) e “Toda sua história” (episódio da série Black Mirror).

OBJETIVOS

Diante do exposto, este projeto de pesquisa teve como 
objetivo geral realizar um paralelo entre os estudos teóricos da 
Análise Econômica do Direito e da behavioral economics com os 
paradigmas cinematográficos escolhidos, elencados a seguir, para, 
então:

a) Compreender a realidade atual e futura do processo 
de tomada de decisão, utilizando-se como paradigma as 
histórias narradas em “O experimento de aprisionamento de 
Stanford”; “Uma noite de crime” e “The entire history of you”;

b) Identificar os fatores que compõem a tomada de 
decisão dos agentes econômicos; 

c) Analisar os reflexos da assimetria informacional no 
processo decisório, em especial, no tocante à racionalidade 
limitada dos agentes.

REVISÃO DE LITERATURA

Com o intuito de atender aos objetivos descritos neste projeto 
de pesquisa e para melhor compreensão de seu desenvolvimento, 
subdividiu-se este tópico em dois pontos principais (i) análise 
da Economia Comportamental, com apresentação das ideias de 
Herbert Simon, Daniel Kahneman e Amos Tversky; e (ii) análise 
dos paradigmas cinematográficos escolhidos com o objetivo de 
identificar a estrutura e o processo de tomada de decisão em cada 
história narrada. 

Sendo assim, em relação ao primeiro ponto (i), os estudos 
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sobre o comportamento humano e o processo de tomada de 
decisões geraram embates entre profissionais da economia e da 
psicologia/sociologia, a partir dos quais foi proposta a ideia de 
que os agentes econômicos valorizam de modo diferente ganhos e 
perdas da mesma magnitude, tendo a perda maior valor subjetivo 
que o ganho.39

Tal entendimento surge em contraposição à economia 
clássica (e a neoclássica), a qual propõe que os indivíduos “(a) 
maximizam suas utilidades (b) a partir de um conjunto estável de 
preferências e (c) acumulam uma quantidade ótima de informações 
em uma variedade de mercados”.40

Todavia, na vida real, os indivíduos possuem uma racionalidade 
e um poder de escolha limitados. Ou seja, as pessoas buscam utilizar 
da racionalidade para tomadas de decisões, porém, “não transcende 
a ponderação dos custos implícitos na racionalidade”, e, por sua 
vez, substituem o objetivo da maximização pelo da satisfação, 
bem como a exigência daquilo que é “ótimo” pelo meramente 
“suficiente”.41

Nesse contexto desenvolveu-se a Economia Comportamental 
(EC), que consiste no “estudo das influências cognitivas, sociais 
e emocionais observadas sobre o comportamento econômico das 
pessoas”.42

A Economia Comportamental, desse modo, tem como 

39   PAIVA, Fabiana Silva. O processo de decisão sob a perspectiva da economia com-
portamental e da neurociência. 104f. 2013. Dissertação (Mestrado). Instituto Superior de 
Contabilidade e Administração de Lisboa. Lisboa, 2013, p. 1.

40   SANTOLIM, Cesar. Behavioral law and economics e a Teoria dos contratos. Revista 
Jurídica Luso-Brasileira, Ano 1, n. 3, pp. 407-430, 2015. Disponível em: http://www.cidp.
pt/revistas/rjlb/2015/3/2015_03_0407_0430.pdf. Acesso em: 19 jul. 2020.

41   ARAÚJO, Fernando. Teoria Económica do Contrato. Coimbra: Almedina, 2007, 
p. 31. 

42   SAMSON, Alain. Introdução à Economia Comportamental. In: ÁVILA, Flávia; 
BIANCHI, Ana Maria (Org.). Guia de Economia Comportamental e Experimental. Trad. 
Laura Teixeira Motta. 1. ed. São Paulo: EconomiaComportamental.org, pp. 26-60, 2015.
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fundamento a análise da microeconomia43 (cujo ponto de apoio 
é o conceito de racionalidade) associada a premissas empírica 
e psicologicamente motivadas. Por intermédio dela busca-se 
compreender o comportamento econômico dos agentes por meio 
de um contexto multidisciplinar. 

Para isso, aliam-se conhecimentos derivados da psicologia, 
teoria econômica e biologia, com o intuito de investigar o que 
ocorre no mercado e nas decisões individuais quando alguns 
agentes revelam limitações à racionalidade ilimitada.44

Por sua vez, para melhor compreensão da EC, destacam-se as 
principais premissas para a aplicação da AED: 1) reconhecimento 
de que o homem está disposto a aplicar todos os esforços para 
obter o melhor para si mesmo, agindo de forma racional com o 
fim de maximizar os benefícios; 2) o agente se utiliza de cálculos 
racionais a respeito de qual conduta lhe trará mais benefícios, ou 
seja, se há ou não incentivos e se a sanção compensará o resultado; 
3) as regras legais atuam como incentivos ou como meio de coibir 
condutas, de modo a influenciar no processo de tomada de decisão 
das pessoas.45

Cabe ainda esclarecer que o “atuar de forma racional” possui 
três concepções distintas: 1) agir racionalmente pressupõe saber 
comparar e decidir entre duas ofertas concomitantes; 2) o agente, 
conhecedor da utilidade de cada objeto posto, escolhe com base 
na maior utilidade que o bem pode lhe ofertar; 3) levar em conta 
os custos de oportunidade, considerando o fato de o agente poder 

43   SANTOLIM, Cesar. Behavioral law and economics e a Teoria dos contratos. Revista 
Jurídica Luso-Brasileira, Ano 1, n. 3, pp. 407-430, 2015. Disponível em: http://www.cidp.
pt/revistas/rjlb/2015/3/2015_03_0407_0430.pdf. Acesso em: 19 jul. 2020.

44   CONTANTINO, M; GARCIA, R; MENDES, D; SANTOS, F; SILVA, E. Eco-
nomia Comportamental: Delineamento de um Experimento com o Marcador Biológico 
2D:4D. Revista Psicologia e Saúde, v. 10, n. 1, pp. 31-45, jan./abr. 2018.

45   RIBEIRO; Marcia Carla Pereira; GALESKI JR., Irineu. Teoria Geral dos Contra-
tos: contratos empresariais e análise econômica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 77.
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optar pela alternativa que traz mais benefícios do que custos.46

Nesse sentido, tem-se que o “escolher de forma racional” está 
associado ao padrão de racionalidade (em relação às informações 
e/ou à forma como as analisa) que o agente possui. Desse modo, 
“escolher de forma racional é saber analisar a utilidade marginal do 
bem”47, considerando os efeitos de pequenas variações entre o custo 
marginal e o benefício marginal.

Tendo em vista as breves considerações sobre a “escolha 
racional”, parte-se, a seguir, para uma análise inicial da EC, em 
que os principais autores estudados neste momento da pesquisa 
serão, respectivamente, Herbert Simon (1ª), Daniel Kahnemann e 
Amos Tversky (2ª). A primeira análise será realizada por meio do 
ponto de vista da racionalidade limitada. A segunda, por sua vez, 
será realizada com base na teoria da perspectiva, a qual questiona a 
racionalidade do agente econômico para tomada de decisões.

De acordo com as ideias de Simon, “a racionalidade de 
uma decisão depende de estruturas encontradas no ambiente”.48 
Herbert Simon foi quem propôs a noção de racionalidade limitada 
considerando “os limites humanos no tratamento da informação 
disponível para tomar decisões”49, com o objetivo de propor 
um modelo alternativo àquele utilizado na economia a fim de 
demonstrar que “as decisões são tomadas de maneira diversa da 

46   RODRIGUES, Vasco. Análise Económica do Direito. Coimbra: Almedina, 2007, 
p. 13.

47   RIBEIRO; Marcia Carla Pereira; GALESKI JR., Irineu. Teoria Geral dos Contra-
tos: contratos empresariais e análise econômica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 82.

48   SAMSON, Alain. Introdução à Economia Comportamental. In: ÁVILA, Flávia; 
BIANCHI, Ana Maria (Org.). Guia de Economia Comportamental e Experimental. Trad. 
Laura Teixeira Motta. 1. ed. São Paulo: EconomiaComportamental.org, pp. 26-60, 2015.

49   GARCÍA-MARQUES, Leonel; FERREIERA, Mário A. B. Daniel Kahneman: 
A economia mental e o Nobel da Economia. Psicologia, v. XVII, n. 2, pp. 475-483, 2003. 
Disponível em: http://www.scielo.mec.pt/pdf/psi/v17n2/v17n2a16.pdf. Acesso em: 19 jul. 
2020.
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tradicional maximização de utilidade e de lucros”.50

Ou seja, para o economista, a racionalidade dos agentes 
econômicos seria influenciada por problemas como (i) informação 
incompleta ou imperfeita, (ii) urgência para a tomada de decisão, 
além de (iii) elementos biológicos, psicológicos e sociais alheios à 
preocupação econômica.51

Nada obstante, para que seja possível entender o 
comportamento de um organismo é preciso conhecer sua estrutura 
interna, bem como seu mecanismo de adaptação.52 De modo 
sucinto, Adriana Sbicca explica que Simon entende que as pessoas 
não compreendem o mundo em sua integralidade e não levam 
em consideração, necessariamente, as informações disponíveis. 
As pessoas tendem, na verdade, a focar naquilo que as preocupa 
e não enfrentam informações que podem ser potencialmente 
contraditórias, selecionando apenas o que é importante, reduzindo, 
assim, a sobrecarga de informações.53

Ao abordar a racionalidade limitada, Simon leva em 
consideração três fatores: 1) complexidade do ambiente de escolha; 
2) acesso às informações; 3) limites psicológicos do decisor.54 Em 
suas análises sobre o tema, Simon ainda utiliza o exemplo do 

50   SBICCA, Adriana. Heurísticas no Estudo das Decisões Econômicas: Contribuições 
de Herbert Simon, Daniel Kahneman e Amos Tversky. Estudos Econômicos. São Paulo, v. 
44, n. 3, pp. 579-603, jul./set. 2014, p. 581.

51   SOUZA, Celina. Políticas públicas: uma revisão de literatura. Sociologias, Porto 
Alegre, ano 8, n. 16, jul./dez. 2016, p. 23-24.

52   SBICCA, Adriana. Heurísticas no Estudo das Decisões Econômicas: Contribuições 
de Herbert Simon, Daniel Kahneman e Amos Tversky. Estudos Econômicos. São Paulo, v. 
44, n. 3, pp. 579-603, jul./set. 2014, p. 582.

53   SBICCA, Adriana. Heurísticas no Estudo das Decisões Econômicas: Contribuições 
de Herbert Simon, Daniel Kahneman e Amos Tversky. Estudos Econômicos. São Paulo, v. 
44, n. 3, pp. 579-603, jul./set. 2014, p. 582.

54   SBICCA, Adriana. Heurísticas no Estudo das Decisões Econômicas: Contribuições 
de Herbert Simon, Daniel Kahneman e Amos Tversky. Estudos Econômicos. São Paulo, v. 
44, n. 3, pp. 579-603, jul./set. 2014, p. 584.
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jogo de xadrez, a partir do qual enfatiza a impossibilidade de os 
jogadores pesquisarem todas as possibilidades de jogadas, bem 
como ressalta diversas estratégias que diminuem essa necessidade 
de análise55, confirmando o afirmado acima. 

Sendo assim, o homem utiliza atalhos, chamados de 
heurísticas, para tomada de suas decisões (julgamentos de 
probabilidades). Nesse sentido, o autor aponta que “a memória 
humana é organizada como uma enciclopédia muito bem 
indexada”, sendo que as dicas de percepção são os itens indexados, 
“os quais dão acesso à informação armazenada a respeito da cena 
percebida e das ações relevantes”.56

Assim, para a busca de satisfação (e não apenas otimização/
maximização) faz-se necessária a análise do ambiente em que se 
toma a decisão e a estrutura interna do organismo, uma vez que 
estes fatores podem influenciar os mecanismos de adaptação e a 
própria decisão.  

Em contrapartida, a teoria da perspectiva, ou dos prospectos, 
criada por Daniel Kahnemann e Amos Tversky, evidencia que 
nem sempre as decisões são ótimas, sendo que a tendência do ser 
humano a correr riscos é influenciada pelo modo como as escolhas 
são apresentadas, dependendo, portanto, do contexto. Em outras 
palavras, as heurísticas, por vezes, podem levar a erros graves e 
sistemáticos.57 Os autores, por sua vez, classificam as heurísticas 
em: Disponibilidade; Representatividade; e Ancoragem.58

55   SBICCA, Adriana. Heurísticas no Estudo das Decisões Econômicas: Contribuições 
de Herbert Simon, Daniel Kahneman e Amos Tversky. Estudos Econômicos. São Paulo, v. 
44, n. 3, pp. 579-603, jul./set. 2014, p. 585.

56   SIMON, H. A. The Human Mind: The Symbolic Level. The American Philosophi-
cal Society, v. 137, n. 4, pp. 638-647, 1993, p. 642-643.

57   TVERSKY, A; KAHNEMAN, D. Judgment under uncertainty: heuristics and bia-
ses. Science, New Series, v. 185, n. 4157, pp. 1124-1131, 1974, p. 1124. 

58   PAIVA, Fabiana Silva. O processo de decisão sob a perspectiva da economia com-
portamental e da neurociência. 104f. 2013. Dissertação (Mestrado). Instituto Superior de 
Contabilidade e Administração de Lisboa. Lisboa, 2013, p. 22. No mesmo sentido: FER-
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Nesse sentido, Fernanda Huss Erzinger e Marcia Carla 
Pereira Ribeiro59 explicam que, de acordo com a heurística da 
representatividade, o agente “toma suas decisões com base na 
semelhança com que as informações vêm à mente”; em relação 
à heurística da disponibilidade, considera-se a “facilidade com 
fundamento na frequência dos dados”; por fim, quanto à heurística 
da ancoragem, esta diz respeito à “tendência de modificar o 
julgamento inicial de forma que este se ajuste às novas informações”.

Por outro lado, afirmam, ainda, que o efeito certeza “contribui 
para aversão ao risco em escolhas que envolvem ganhos e para uma 
propensão ao risco em decisões que envolvem perdas”.60 Isto ocorre 
porque, muitas vezes, o agente decide de forma instintiva. Por isso, 
deve-se levar em consideração o contexto no momento da tomada 
de decisão. 

Por fim, a compreensão da decisão não envolve apenas o 
seu resultado, mas a análise do processo decisório. Igualmente, “o 
bom resultado deve levar em consideração o ambiente da escolha, 
restrições de tempo e esforço, os objetivos e o nível de aspiração do 
decisor”.61

NEDA, Ariê Scherreier; GUIMARÃES FILHO, Pedro Andrade. Análise Econômica 
do Direito e Economia Comportamental: a racionalidade limitada no processo de decisão. 
In: ZILIOTTO, Bruna; SIQUEIRA, Felipe de Poli de; Milkiewicz, Larissa; FERRAZ, 
Miriam Olivia Knopik; GONÇALVES, Oksandro; BAZZANEZZE, Ricardo. Análise 
Econômica do Direito: resultado de pesquisa do Graed: livro I. Belo Horizonte: Senso, pp. 
451-465, 2020.

59   Erzinger, Fernanda Huss; RIBEIRO, Márcia Carla Pereira. Uniformização Juris-
prudencial e Racionalidade do Julgador. Análise Econômica do Direito e Economia Com-
portamental: a racionalidade limitada no processo de decisão. In: ZILIOTTO, Bruna; 
SIQUEIRA, Felipe de Poli de; Milkiewicz, Larissa; FERRAZ, Miriam Olivia Knopik; 
GONÇALVES, Oksandro; BAZZANEZZE, Ricardo. Análise Econômica do Direito: re-
sultado de pesquisa do Graed: livro I. Belo Horizonte: Senso, pp. 33-49, 2020.

60   SBICCA, Adriana. Heurísticas no Estudo das Decisões Econômicas: Contribuições 
de Herbert Simon, Daniel Kahneman e Amos Tversky. Estudos Econômicos. São Paulo, v. 
44, n. 3, pp. 579-603, jul./set. 2014, p. 592.

61   SBICCA, Adriana. Heurísticas no Estudo das Decisões Econômicas: Contribuições 
de Herbert Simon, Daniel Kahneman e Amos Tversky. Estudos Econômicos. São Paulo, v. 
44, n. 3, pp. 579-603, jul./set. 2014, p. 596.
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Adentrando-se ao segundo ponto (ii), quanto à análise dos 
paradigmas cinematográficos selecionados, frisa-se que o objeto de 
pesquisa se alia aos dois projetos os quais tanto orientanda quanto 
orientadora se dedicam, quais sejam Direito e Arte e Análise 
Econômica do Direito. 

Desse modo, é necessário pontuar que, nas palavras de Robin 
West “a literatura nos ajuda a entender o outro”62. Além disso, “nos 
ajuda a ter simpatia pela sua dor, a compartilhar seu sofrimento e 
a celebrar sua alegria. Ela nos torna pessoas mais éticas. Ela nos 
torna pessoas melhores”.63

Destaca-se, por oportuno, que para efeitos desta pesquisa, os 
trechos em que se faz referência à literatura, a compreensão deve 
ser estendida ao cinema, considerando, ainda, que muitos filmes e 
séries são baseados em obras literárias.

Sendo assim, a literatura, bem como o cinema, “transmite 
um tipo de conhecimento diferenciado inacessível por outra via” e, 
além disso, “gera habilidades específicas com valor agregado para 
se pensar o direito e a educação jurídica”.64

Nada obstante, a ficção, nesse sentido, surge como uma 
alternativa que coloca em evidência a complexidade de determinada 
situação. Desse modo, a ficção fornece muitas possibilidades de 
tratamento diante de um fato. Porém, não se pode alegar que a 
ficção não leva em conta a realidade objetiva. Pelo contrário, 

62  WEST, Robin. Economic Man and Literary Woman: One Contrast. Mercer Law 
Review, v. 39, pp. 867-878, 1988, p. 877-878. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=1846812. Acesso em: 28 jun. 2020

63  WEST, Robin. Economic Man and Literary Woman: One Contrast. Mercer Law 
Review, v. 39, pp. 867-878, 1988, p. 877-878. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=1846812. Acesso em: 28 jun. 2020.

64   SÁENZ, María Jimena. Direito humanos e literatura: um espaço emergente do 
encontro entre o direito e a literatura na tradição norte-americana. ANAMORPHOSIS 
– Revista Internacional de Direito e Literatura, v. 3, n. 1, pp. 5-24, jan./jun. 2017, p. 7. 
Disponível em: http://rdl.org.br/seer/index.php/anamps/article/view/302. Acesso em: 28 
jun. 2020.
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“mergulha em sua turbulência, desdenhando a atitude ingênua que 
consiste em pretender saber de antemão como é essa realidade”.65 
A ficção, portanto, mescla o empírico e o imaginário.

Ademais, tendo em vista a adoção de uma perspectiva 
diferenciada de abordar e analisar a estrutura de tomada de decisão 
dos indivíduos, de forma mais lúdica, é importante destacar que 
“quando lemos livros, assistimos filmes, ouvimos histórias, e 
participamos de outras experiências estéticas, uma parte importante 
de nosso engajamento é imaginar o conteúdo das narrativas”.66

Especificamente quanto ao estudo desse fenômeno 
psicológico, evidencia-se o conceito de transporte67, que é o “sentir-
se imerso em um mundo ficcional, tanto que o mundo real deixa 
temporariamente de se sentir acessível”.68 Trata-se, portanto, de 
um processo mental distinto, em que o indivíduo é transportado 
em uma fusão integradora de atenção, imagens e sentimentos.69 Tal 

65   SAER, Juan José. O conceito de Ficção. Panfleto Político-Cultural. Sopro. Desterro, 
Ago. 2009. Disponível em: http://www.culturaebarbarie.org/sopro/n15.pdf. Acesso em: 20 
jul. 2020.

66   No original: “A number of psychologists interested in the capacities that underlie 
imaginative engagement with fiction have explored the phenomenon through the concept 
of transportation. To be transported is, roughly, to feel immersed in a fictional world, so 
much so that the real world temporarily ceases to feel accesible”. LIAO, Shen-yi; GEND-
LER, Tamar Szabó. Pretense and imagination. Advanced Review, v. 2, pp. 79-94, jan./feb. 
2011, p. 85. Disponível em: https://www.academia.edu/945484/Pretense_and_imagination. 
Acesso em: 30 jun. 2020.

67   Para facilitar o transporte, Fábio Perin Shecaira afirma que “é preciso descrever bem 
os personagens e o ambiente que os envolve. Quando leitores e ouvintes conseguem ima-
ginar claramente o cenário e os indivíduos que nele agem, eles têm mais facilidade para 
mergulhar na história e para entender os sentimentos e motivações dos personagens”. SHE-
CAIRA, Fábio Perin. A importância da literatura para juristas (sem exageros). ANAMOR-
PHOSIS – Revista Internacional de Direito e Literatura, v. 4, n. 2, pp. 357-377, jul./dez. 
2018, p. 372. Disponível em: http://rdl.org.br/seer/index.php/anamps/article/view/423. 
Acesso em: 29 jun. 2020.

68  LIAO, Shen-yi; GENDLER, Tamar Szabó. Pretense and imagination. Advanced 
Review, v. 2, pp. 79-94, jan./feb. 2011. Disponível em: https://www.academia.edu/945484/
Pretense_and_imagination. Acesso em: 30 jun. 2020.

69  GREEN, Melanie C.; BROCK, Timothy C. The Role of Transportation in the 
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perspectiva, por sua vez, é adotada pela fase humanista do Direito 
na Literatura. 

Feitas as considerações iniciais, passa-se à análise das três 
obras escolhidas: (i) “O experimento de aprisionamento de 
Stanford”; (ii) “Uma noite de crime”; e (iii)”The entire history of 
you”. 

Em relação ao primeiro, o filme retrata a história do 
experimento realizado pelo psicólogo Phillip Zimbardo na 
Universidade de Stanford, o qual consistiu em uma simulação de 
uma prisão com voluntários divididos entre guardas e detentos. O 
experimento também foi chamado de “Prisão de Stanford”, em que 
se constatou que o ser humano perde o controle sobre si quando 
passa a ter mais poder do que está acostumado. 

Isso porque, “de forma irracional, a brutalidade dos guardas 
para com aqueles que, pouco tempo antes, eram seus amigos 
de universidade, cresceu e tornaram-se sádicos e algozes dos 
companheiros”.70 O aludido efeito, por sua vez, foi denominado de 
“Efeito Lúcifer”. 

Quanto ao segundo filme (primeiro filme da franquia), The 
Purge, também conhecido como “Uma noite de crime”71, passa-se 
em um cenário distópico nos Estados Unidos, em que, uma vez por 
ano, durante um período de 12 horas, suspende-se toda e qualquer 
previsão legal criminalizadora, “uma espécie de anistia prévia para 
os atos definidos como crime”.72

Persuasiveness of Public Narratives. Journal of Personality and Social Psychology, v. 79, 
n. 5, pp. 701-721, 2000, p. 701. Disponível em: https://www.researchgate.net/publica-
tion/12248972_The_Role_of_Transportation_in_the_Persuasiveness_of_Public_Narrati-
ve. Acesso em: 30 jun. 2020.

70   SALLES, Luiz Henrique Calderon. Você não é tão bom quanto pensa. Univer-
sidade de São Paulo. São Carlos, 2015. Disponível em: http://www.gradadm.ifsc.usp.br/
dados/20152/SLC0631-1/Origem_do_mal.pdf. Acesso em: 20 jul. 2020.

71   UMA noite de Crime. Direção James DeMonaco. Local: Produtora, 2013. 

72   LEAL, Jackson da Silva; PESSOA, Sara Araujo. O Expurgo: o Populismo Punitivo 
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Durante as 12 horas do expurgo, as pessoas poderiam 
“exorcizar todos os ódios, raivas, desavenças, e por meio da qual 
se resolveriam todos os conflitos diretamente entre os próprios 
indivíduos”.73 Com efeito, o restante dos dias do ano deveria ser 
mantido em paz e ordem.

Por fim, em relação à última obra, “The entire history of 
you”, ou “Toda a sua história”74, compõe o quadro de episódios 
da série Black Mirror (terceiro episódio da primeira temporada). 
A história retrata uma sociedade na qual a “maioria das pessoas 
vive com um implante cerebral, voluntariamente aceito, o ‘Grão’. 
Ele é um dispositivo mnemônico que permite registrar toda a ação 
individual”.75 Ademais, a gravação das experiências do dia a dia 
pode ser exibida, permitindo, desse modo, uma lembrança mais 
real. Tudo o que é visto pelos olhos é registrado.

O personagem principal, Liam, desconfiado e tomado de 
ciúme de sua esposa, Ffion, obriga o amante dela a mostrar-lhe 
as cenas da traição, cuja seleção de memórias, por meio de um 
controle remoto, pode ser feita a qualquer momento. Finalmente, 
descobre que sua filha é, na verdade, fruto de uma relação entre sua 
esposa e o amigo dela. 

Ao final do episódio, o personagem retira o “Grão” de sua 
cabeça, preferindo, desse modo, a assimetria informacional com 

e a Gestão do Excesso. Revista Direito em Debate. Ano XXVI, n. 48, pp. 185-210, jul./dez. 
2017. Disponível em: https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/revistadireitoemdeba-
te/article/view/7008/5622. Acesso em: 21 jul. 2020.

73   LEAL, Jackson da Silva; PESSOA, Sara Araujo. O Expurgo: o Populismo Punitivo 
e a Gestão do Excesso. Revista Direito em Debate. Ano XXVI, n. 48, pp. 185-210, jul./dez. 
2017. Disponível em: https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/revistadireitoemdeba-
te/article/view/7008/5622. Acesso em: 21 jul. 2020.

74   THE entire history of you. (Temporada 1, ep. 3). Black Mirror [seriado]. Direção: 
Brian Welsh. Netflix, 2011. 

75   LEMOS, André. Isso (não) é muito Black Mirror. Passado, presente e futuro das tec-
nologias de comunicação e informação. Salvador: EDUFBA, 2018. Disponível em: https://
repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/29065/1/isso-nao-%C3%A9-muito-black-mirror-RI.
pdf. Acesso em: 20 jul. 2020.
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relação ao restante das pessoas ao seu redor, uma vez que “muitas 
ações cotidianas são realizadas mais facilmente se a pessoa tiver o 
‘Grão’ implantado”.76

Realizada, portanto, a descrição do conteúdo essencial das 
obas escolhidas para o desenvolvimento desta pesquisa, resta 
a relação com a Análise Econômica do Direito, no que tange à 
Economia Comportamental e aos conceitos de heurísticas e 
racionalidade limitada, que será apresentada nos resultados de 
pesquisa adiante. 

MATERIAIS E MÉTODO

A pesquisa desenvolve-se por meio do método hipotético-
dedutivo, descritivo e de revisão bibliográfica, bem como por 
intermédio de interações entre direito e arte. 

Sendo assim, com o objetivo de compreender e explicar 
o problema da racionalidade limitada/ilimitada, bem como os 
elementos que podem interferir no processo de tomada de decisão 
dos agentes econômicos, foram formuladas hipóteses, a partir dos 
filmes e do episódio da série escolhidos para a pesquisa, conforme 
descrição feita no tópico anterior. Das hipóteses, por sua vez, 
deduzem-se consequências que são testadas ou falseadas, não 
tendo como objetivo a mera confirmação delas.

Ademais, os referenciais teóricos utilizados para o 
desenvolvimento desta pesquisa foram Herbert Simon, Daniel 
Kahneman e Amos Tversky, e suas respectivas teorias. 

76   LEMOS, André. Isso (não) é muito Black Mirror. Passado, presente e futuro das tec-
nologias de comunicação e informação. Salvador: EDUFBA, 2018. Disponível em: https://
repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/29065/1/isso-nao-%C3%A9-muito-black-mirror-RI.
pdf. Acesso em: 20 jul. 2020.
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RESULTADOS

Ao longo da pesquisa, pode-se observar que algumas das 
críticas referentes aos paradigmas da AED (advindas, em especial, 
da Escola Austríaca) consistem na impossibilidade de encontrar 
um critério de eficiência que permita medir perdas e ganhos 
das pessoas, pois esses conceitos são subjetivos e não podem ser 
mensurados (1). Além disso, outro questionamento se refere ao 
caráter naturalmente estático que deve ter a solução eficiente (2). 

Percebe-se, ainda, que o questionamento 1 e 2 são opostos 
e, a princípio, se contradizem, uma vez que questionam a 
impossibilidade de se encontrar um critério de eficiência e, de 
forma divergente, estranham o caráter naturalmente estático que 
deve ter a solução eficiente. 

Não obstante, a partir do estudo realizado, pode-se observar 
que é neste contexto (dos questionamentos acima), inclusive, que 
se inserem as ponderações sobre a EC, em especial a partir da 
visão de Tversky e Kahneman, cujas ideias apresentadas acima se 
contrapõem à teoria da utilidade esperada (tradicional) em que se 
afirma que o homem sempre busca a maximização da eficiente por 
meio de suas decisões. 

No entanto, nem sempre é assim. Deve-se levar em 
consideração o contexto no qual a decisão é tomada, bem como as 
limitações racionais e as informações que o decisor possui. Ou seja, 
o conceito de eficiente varia para cada indivíduo e suas heurísticas.

Nesse sentido, a Teoria da Perspectiva confirma as hipóteses 
já apresentadas, relacionadas aos filmes “Uma noite de crime”, 
“Experimento de aprisionamento de Stanford” e ao episódio da 
série Black Mirror, The Entire History of You, uma vez que um dos 
fatores que influenciam na tomada de decisões é o contexto no 
qual o agente está inserido e a sua estrutura interna. 

Em contrapartida, com base no projeto inicialmente 
proposto, entende-se que a assimetria de informações é natural e 
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que, por isso, os agentes estão sujeitos a tomar decisões de forma 
instintiva, o que pode conduzi-los a erros graves. Nesse sentido, 
situam-se as obras escolhidas de acordo com a seguinte análise: 

1. Experimento de aprisionamento de Stanford (filme): O filme 
retrata um experimento de aprisionamento com base 
no seguinte questionamento: uma pessoa considerada 
“boa” pode mudar sua forma de ser a depender do meio 
no qual está inserida? Zimbardo, psicólogo idealizador 
do experimento, afirma que a natureza humana não está 
totalmente subjugada ao livre arbítrio, mas está totalmente 
sujeita a agir de modo atípico diante de lugares adversos. 
Assim, pode-se afirmar que o comportamento humano, 
inclusive na esfera econômica, é flexível e depende do local 
onde o indivíduo está inserido.

2. Uma noite de crime (filme): É possível apontar que o 
comportamento humano, também no âmbito econômico, 
está sujeito não apenas ao local onde o indivíduo está 
inserido, mas às circunstâncias colocadas à disposição. 
O filme retrata uma sociedade futurista em que o índice 
de criminalidade é quase inexistente, pois o governo 
instituiu a noite do “expurgo”. Neste dia a prática de 
qualquer crime é livre, sem restrições, desde roubos, 
agressões e assassinatos. Ocorre que, nesta noite, as 
pessoas consideradas “amigas” ou mesmo “familiares” se 
revelam e tentam assassinar uma família, núcleo principal 
da história. Desse modo, as circunstâncias também são 
fatores determinantes do comportamento humano e 
que a economia comportamental não é capaz de prever 
totalmente.
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3. Toda sua história (episódio de Black Mirror): Mesmo com 
todas as informações ao seu alcance, por meio de um 
instrumento de vigilância implantado em sua cabeça que 
permite uma tomada de decisão mais racional em todos os 
aspectos de sua vida, o personagem principal, ao final do 
episódio, decide remover o aludido dispositivo e, diferente 
do restante de sua comunidade, viver com limitações mais 
intensas em relação à racionalidade ilimitada. Percebe-
se, portanto, que nem sempre as incompletudes da 
racionalidade limitada e do comportamento racional são 
prejudiciais ou maléficas quando inseridas na economia 
comportamental.

DISCUSSÃO

A partir dos estudos realizados, constatou-se a necessidade 
de readequação da problemática, motivo pelo qual o título foi 
alterado para “Economia Comportamental: uma leitura das 
heurísticas a partir de paradigmas cinematográficos”. Tal alteração 
foi informada, inclusive, junto ao Relatório Parcial.

Além disso, os referenciais teóricos utilizados para o 
desenvolvimento desta pesquisa foram Daniel Kahneman e Amos 
Tversky, a partir de suas teorias da decisão baseadas em heurísticas, 
bem como Herbert Simon e o seu conceito de racionalidade 
limitada. 

Tendo isso em vista, foram identificados os principais fatores 
que influenciam a tomada de decisão dos agentes econômicos; 
o modo como o agente reage a estímulos ou incentivos, seja em 
decorrência de uma norma, seja em razão do modo como as opções 
são apresentadas, com base em paradigmas descritos junto aos 
filmes indicados no item anterior.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Economia Comportamental consiste no estudo das 
influências cognitivas, sociais e emocionais observadas sobre o 
comportamento econômico das pessoas. Os principais autores 
utilizados para o desenvolvimento desta pesquisa foram Herbert 
Simon, com o ideal da racionalidade limitada, Daniel Kahneman e 
Amos Tverski, com a teoria das heurísticas e vieses. 

Com isso, pretendeu-se analisar o fato de os agentes 
possuírem uma racionalidade limitada e de o processo de tomada 
de decisão está envolto de fatores externos capazes de influenciar de 
modo considerável a escolha dos indivíduos em todos os aspectos, 
seja econômico, seja pessoal.

Estudou-se, ainda, o processo de tomada de decisões, a partir 
do qual foi proposta a ideia de que os agentes econômicos valorizam 
de modo diferente ganhos e perdas da mesma magnitude, tendo a 
perda maior valor subjetivo que o ganho. 

De modo interdisciplinar e de acordo com os projetos de 
pesquisa desenvolvidos pela orientanda e orientadora, utilizou-se 
paradigmas cinematográficos, ainda que ficcionais, para explorar 
a racionalidade limitada nos processos decisórios dos agentes, de 
modo a representá-los. Isso porque em cada um dos paradigmas 
avaliados, os agentes tomaram decisões com base nas informações 
disponíveis e de acordo com o ambiente ao qual estavam expostos.   

OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS

No decorrer da pesquisa, foram realizados, de forma 
complementar, eventos envolvendo o estudo da Análise Econômica 
do Direito, bem como do Direito e Arte, compreendendo filmes, 
tal como se apresenta no presente projeto. Além disso, orientanda 
e orientadora, influenciadas pelo entusiasmo com este projeto de 
pesquisa, fundaram um espaço de pesquisa denominado NÔMA – 
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Norma e Arte e realizaram/realizam eventos mensais em parceria 
com o Centro de Investigação da Constituição da Universidade 
Federal do Paraná. 

Além disso, orientanda e orientadora organizaram dois 
volumes de uma coletânea de artigos, os quais abrangeram 
estudos do Direito e Arte denominados “Repensando o Jurídico 
nas Interações entre Direito e Arte”. Ademais, os resultados de 
pesquisas do Grupo de Estudos de Análise Econômica do Direito, 
ao qual se vincula este projeto de pesquisa, motivaram a organização 
de uma coletânea de artigos na área da Análise Econômica do 
Direito. Além da organização de livros e eventos, também foram 
publicados diversos artigos ao longo da vigência desta pesquisa.  
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os refLexos das tecnoLogIas 
dIsruptIvas na crIse do empresárIo:  

é maIs efIcIente a recuperação  
JudIcIaL ou a faLêncIa?  

Bárbara Maia Simões77, 
sob a orientação do Prof. Dr. Oksandro Gonçalves78 e 
do Prof. Me. Felipe de Poli de Siqueira79. 

RESUMO: O presente trabalho de iniciação científica tem 
como escopo a análise dos reflexos que as tecnologias disruptivas, 
evidenciadas a partir do século XXI, tem na crise do empresário. 
Assim, por intermédio desse recorte, será analisado os institutos da 
Recuperação Judicial e Falência no ordenamento brasileiro, previstos 
na Lei n. 11.101 de 2005. Assim sendo, a Análise Econômica do 
Direito (AED), por meio do seu ferramental baseado na teoria e 
princípios econômicos, sobretudo aspectos de eficiência, utilidade 
e valor, pode auxiliar o empresário em crise, acometido pelas 

77   Graduanda em Direito na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). 

78  Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito (Mestrado/Doutorado) da 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná- Brasil. Professor Titular de Direito Comer-
cial da Escola de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Coordenador do 
Grupo de Estudos em Análise Econômica do Direito da Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná- Brasil. Pós-Doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa. Doutor em Direito Comercial - Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Uni-
versidade Católica de São Paulo. Mestre em Direito Econômico pela Pontifícia Universida-
de Católica do Paraná. Advogado.

79   Doutorando em Direito Econômico e Socioambiental pelo Programa de Pós-Gra-
duação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Mestre em Direito Econômico e 
Socioambiental pelo Programa de Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná. Linha de Pesquisa: Estado, atividade econômica e desenvolvimento. Especialista em 
Direito Civil e Empresarial e em Direito e Processo Tributário Empresarial pela Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná. Taxista pelo Programa de Suporte à Pós-Graduação de 
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tecnologias disruptivas, a optar pela recuperação de empresas ou 
pela falência. Para obter um resultado frutífero do tema proposto, 
a metodologia utilizada teve como âmago a pesquisa exploratória 
e aplicada, mediante a utilização de bibliografias especializadas no 
tema. Assim, por intermédio das ferramentas utilizadas, chegou-se 
à conclusão de que a partir de uma análise econômico-financeira, 
mediante demonstrações contábeis, é que poderá ser possível 
instaurar a Recuperação Judicial ou a Falência de forma a sanar a 
crise do empresário. 

Palavras-chave: Tecnologia. Recuperação Judicial. Falência. 
Análise Econômica do Direito. 

INTRODUÇÃO

As novas tecnologias e plataformas digitais passam a integrar 
não somente a realidade fática dos indivíduos como, também, do 
operador do Direto. A análise dessas plataformas digitais ronda a 
vertente de filmes, livros, músicas em suas diversas plataformas on-
line (como Netflix, Amazon, Spotify, Ifood, Uber Eats, dentre vários 
outros).

De todo modo, é necessário exemplificar o conceito dessas 
inovações. Para Ana Frazão80, as plataformas digitais são analisadas 
como um modelo de negócio, o qual possibilita a interação de ao 
menos duas partes. 

O empresário se qualifica por exercer uma atividade econômica 
habitual, organizada, com profissionalismo, para obtenção de lucro, 
produzindo ou circulando um produto ou prestando um serviço, e, 
cada vez mais, se vê obrigado a se utilizar das novas tecnologias e 

80   FRAZÃO, Ana. O Poder das Plataformas Digitais – o que são e quais suas repercus-
sões sobre a regulação jurídica. Jota, 2047. Disponível em: https://www.jota.info/colunas/
constituicao-empresa-e- mercado/o-poder-das-plataformas-digitais-12072017. Acesso 
em: 
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plataformas digitais para manutenção do seu negócio. 

Nesse sentido, quanto mais preparado o estabelecimento, 
maior será seu valor, reputação e solidez no mercado. E as tecnologias, 
disruptivas ou não, podem fazer com que o estabelecimento do 
empresário tenha um sobrevalor em relação aos seus concorrentes81.

A partir disso, os empresários e, por consequência, as 
suas atividades econômicas, tendem a ruir pela ausência de 
profissionalismo, organização e atualização da sua atividade diante 
das novas plataformas digitais. 

Dessa forma, o empresário em crise deve compreender, a 
partir de sua análise socioeconômica, em qual situação torna-se 
mais eficiente adequar seu ativo restante, se em uma recuperação 
judicial ou em um pedido de falência, pleiteando a liquidação dos 
ativos e pagamento dos passivos.

Essa percepção é tangível e possível com ajuda da Análise 
Econômica do Direito (AED). Em situações críticas como a 
derrocada do empresário, é imprescindível que seja realizada uma 
análise minuciosa, por parte do empreendedor com auxílio de 
operadores do Direito – os quais tem tomado o verdadeiro papel 
de gestor nas ramificações da ceara moderna – da real situação 
financeira, econômica e tecnológica da empresa. 

Assim, o presente projeto baseia-se em um recorte da AED 
sob a óptica das novas tecnologias, em especial as disruptivas, e seus 
reflexos na crise do empresário; em configuração dessa situação, 
qual a melhor diretriz do ponto de vista da eficiência? Recuperação 
judicial ou falência?

A AED consiste, segundo a redação do professor Evert 
Johannes P. Mackaay82:

81   Para Annik Passos, os novos aplicativos, por exemplo, pretendem efetuar inovações 
no meio de acesso e, assim, promover uma agilidade e qualidade na prestação de serviços. 

82 MACKAAY, Evert Johannes P; SZTAJN, Rachel; ROUSSEAU, Stéphane. 
Análise econômica do direito.  São Paulo, 2015.
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A análise econômica do direito é mais ambiciosa. Parte da 
premissa de que os instrumentos de análise que podem ser utilizados para 
compreender o “direito econômico” são, igualmente, aplicáveis a outros 
ramos do direito. Propõe, então, a partir da concepção do ser humano e 
de suas relações com os outros, a releitura do direito. Procura atualizar “a 
economia do direito”.

A vida saudável de um empresário está relacionada, de 
forma intrínseca, com a economia do país e o com planejamento 
profissional, mas também com as atividades financeira, econômica 
e tecnológica, que ele estará predisposto a exercer. Isso permeia não 
apenas o Código Comercial como, também, a própria Constituição 
Federal de 1988, em seu Título VII, art. 17083. 

Ademais, a própria Lei n. 11.101/2005, a qual positiva o 
instituto da Recuperação de Empresas e da Falência, art. 184, não 
abrange o atual dinamismo da sociedade brasileira. 

Dessa forma, o tópico é inóspito na literatura e norma 
positivada, já que o próprio legislador não dispunha de ferramentas, 
à época, para prever um rol de situações enquadradas aos atuais 
moldes.

Essa realidade já tem atingido sociedades empresariais de 

83   Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 
social, observados os seguintes princípios: I - soberania nacional; II - propriedade privada; 
III - função social da propriedade; IV - livre concorrência; V - defesa do consumidor; VI 
- defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o im-
pacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; VII 
- redução das desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno emprego; IX - tra-
tamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e 
que tenham sua sede e administração no País. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre 
exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos 
públicos, salvo nos casos previstos em lei. 

84    Art. 1o Esta Lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a 
falência do empresário e da sociedade empresária, doravante referidos simplesmente como 
devedor.
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grande porte como a recuperação judicial pleiteada, por exemplo, 
pelas Livrarias Saraiva e Cultura, em 2018 e 2019, respectivamente.

Esse cenário não contempla tão somente parcela nacional, 
mas também global. Outro caso piloto para demonstração é o 
fechamento da locadora Blockbuster, em meados de novembro de 
2013, rede americana de locadoras que chegou a ter cerca de 9 
mil redes espalhadas pelo globo. Os novos serviços de streaming 
(como os oferecidos pela Netfix) tomaram conta do mercado 
cinematográfico, ocasionando, por consequência, o fechamento das 
atividades da locadora. 

Posto isso, é imprescindível compreender qual o procedimento 
mais adequado. Conforme preconiza o professor Antônio José 
Maristrello Porto85: 

No Direito, frequentemente há situações em que existem tomadores 
de decisões e em que a ação ótima para uma pessoa depende do que 
o outro agente econômico possa escolher. Essas situações assemelham-
se a jogos, na medida em que as pessoas precisam adotar determinada 
estratégia. (p. 48)

O plano irá seguir, a priori, a seguinte lógica linear: 
inicialmente, será realizada uma análise das novas tecnologias 
disruptivas e seus reflexos na sociedade. Posteriormente, um breve 
estudo da recuperação judicial e da falência, bem como das respostas 
do legislador para os casos de crise tecnológica. E, finalmente, 
será utilizada AED para dar suporte para uma escolha eficiente 
entre a recuperação judicial e a falência, pelos agentes econômicos 
envolvidos em uma crise tecnológica.

a. tecnoLogIas dIsruptIvas

Preliminarmente, é de suma importância efetuar um recorte 
a respeito dessas tecnologias disruptivas e como essa ruptura com 

85   PORTO, Antônio José Maristrello. Análise Econômica do Direito (AED). Rio de 
Janeiro. FGV, 2013. 
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os padrões de negócio já estão tendo reflexo na ceara atual.  

Assim, primordialmente, compreende-se que essas novas 
tecnologias são toda e qualquer forma inovadora de produto 
ou serviço que provocam uma quebra de padrões, modelos e 
tecnologias previamente solidificadas no mercado. 

Nesse viés, inúmeros são os exemplos já utilizados, por 
exemplo, (i) streaming on demand pago; (ii) internet das coisas; (iii) 
smartcontracts; (iv) criptomoedas.

Nessa toada, utilizando como norte o streaming on demand, 
é necessário compreender qual o conceito do objeto em análise, 
visto que é a partir dessa definição que poderá ocorrer a relação de 
proximidade com o fechamento da locadora Blockbuster, bem como 
com os  inúmeros planos de recuperação judicial apresentados por 
livrarias em todo o cenário nacional. 

O significado de streaming não está previsto, de forma 
específica, na legislação brasileira, impossibilitando que haja a 
aplicação do conceito jurídico. Posto isso, para a Universidade de 
São Paulo86, esse conceito pode ser ramificado de duas formas:

1. Broadcast: Transmitidos em plataformas de forma 
simultânea, sendo, em geral, a transmissão de 
programas em rádio, televisão ou em plataformas 
como o  YouTube; 

2. On demand: Sendo a tradução literal “sob demanda”, 
significa que o usuário terá na memória de seu 
dispositivo armazenado áudio e vídeo para posterior 
utilização, sem um download definitivo do conteúdo; 

Portanto, streaming on demand, especificamente, consiste em 
fornecimento de multimídia, permitindo que o usuário realize o 
carregamento de arquivos de forma simultânea ao conteúdo que 
está sendo consumido. Assim, corresponde a uma plataforma 

86  Oficina de Rádio Recursos de Áudio na Web. Disponível em: http://www.usp.br/
nce/midiasnaeducacao/oficina_radio/streaming.htm. Acessado em: 30  jun. 2020.
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online, sem o armazenamento permanente de dados como em 
download87.

Ademais, é possível que essa prestação seja ofertada de 
forma gratuita ou paga, a depender de cada plataforma. Os vídeos 
repassados no YouTube, por exemplo, são de forma gratuita, 
estando a mercê do usuário usufruir de outros benefícios ao assinar 
o pacote pago. 

Em relação às prestações de serviço pagas, por exemplo, são 
citadas a Netflix e Spotify, as quais demandam de um pagamento 
mensal e periódico para que o usuário possa usufruir do conteúdo 
disposto, ainda que sem a cessão definitiva. 

Posto isso, essa plataforma difere-se, ainda, da comercialização 
de software, o qual necessita que o produto seja baixado para ser 
usufruído pelo consumidor. Trata-se de um licenciamento do 
direito de uso de um produto intelectual, caracterizando uma 
cessão de direitos e não uma titularidade destes88.

A discussão em relação à plataforma de streaming atingiu 
diversos recortes jurídicos e, por conseguinte, a saúde financeira de 
empresas por todo o território nacional.

Assim, pode-se citar como exemplo de caso o plano 
de recuperação judicial apresentado pela livraria Cultura89, 
amplamente divulgado em suas próprias redes sócias, o qual 
comprova que a revenda DVDs, CDs, livros físicos, tal como outros 

87   FERRAZ, Suzane Caroline. A TRIBUTAÇÃO SOBRE O SERVIÇO DE STRE-
AMING. São Paulo, v. 100, p. 331-350. Set.2019.

88  AMARAL, Thiago Abiatar Lopes. O ICMS e a tributação do download de softwares 
no Estado de São Paulo. p. 18.

89   A 3H PARTICIPAÇÕES S.A. e LIVRARIA CULTURA S.A., conjuntamente de-
nominadas “Livraria Cultura” encontram-se em recuperação judicial nos autos do processo 
no 1110406-38.2018.8.26.0100, em trâmite perante a 2a Vara de Falências e Recuperações 
Judiciais da Comarca de São Paulo/SP (“Juízo Recuperacional”); Em 12.04.2019, os credo-
res da Livraria Cultura, reunidos em Assembleia Geral de Credores, aprovaram o Plano de 
Recuperação Judicial (“Plano”), o qual foi homologado judicialmente por meio de decisão 
publicada em 24.04.2019; 
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objetos anteriormente conhecidos não são suficientes para manter 
a viabilidade da empresa. 

Além disso, o caso da Blockbuster versus a Netflix, apesar de 
não ser recente, tem extrema relevância ao demonstrar como a não 
observância da incorporação das tecnologias disruptivas poderá 
acarretar cenários mais drásticos ao empresário. 

Nesse sentido, em síntese, a Blockbuster, em 1985, teve a 
ascensão de seu negócio de forma extremamente promissora, 
sendo pioneira no aluguel de DVDs e CDs. Em 15 anos de 
funcionamento da Companhia, houve a abertura de 7.700 lojas 
por todo o país e chegou a mais de 9.000 lojas ao redor do globo90:

Figura 1-  Nome

FONTE: CARVALHO, data. 

Dessa forma, o crescimento da empresa era substancial 
e, a priori, promissor. Todavia, de forma concomitante, a Netflix 
ingressou no mercado de aluguel de vídeos e, assim, passou a ter uma 
maior relevância em âmbito internacional. O início a Companhia 

90  CARVALHO, Isabella. Como a falência da Blockbuster tornou a Netflix a maior 
empresa de mídia do mundo. Disponível em: https://www.startse.com/noticia/startups/fa-
lencia-blockbuster-netflix. Acessado em: 30 jun. 2020.
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foi voltado aos mesmos padrões da Blockbuster, em 199991. 

Apesar de percorrer o mesmo caminho inicialmente, a 
Empresa, em 2007, teve uma mudança drástica na sua forma de 
atuação: abandonou o aluguel de DVDs e lançou sua plataforma 
própria de streaming, a qual daria acesso ao conteúdo audiovisual 
pela contrapartida de uma contraprestação mensal. A adesão do 
serviço foi extremamente frutífera ao mercado internacional; a 
Blockbuster, por sua vez, passou a ter seu cenário drasticamente 
modificado. 

Gráfico 1- Nome

FONTE:

Apesar dos valores serem aproximados, a trajetória econômica, 
de ambas as empresas, tivera seu crescimento e decaimento de forma 

91   CARVALHO, Isabella. Como a falência da Blockbuster tornou a Neftlix a maior 
empresa de mídia do mundo. StarSe, 2020. Disponível em: https://www.startse.com/noti-
cia/startups/falencia-blockbuster-netflix.. Acesso em: 30 jun. 2020.
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extremamente rápida, demonstrando a influência significativa que 
as tecnologias disruptivas causaram na atuação das empresas. 

A partir de todo o exposto, será analisado, nos próximos 
tópicos, os institutos da Recuperação Judicial e Falência no 
ordenamento jurídico brasileiro, demonstrando seus benefícios 
e, assim, permitindo que haja uma escolha consciente, visando, 
conforme o caso, a manutenção da empresa. 

b. recuperação JudIcIaL

A compreensão do instituto da recuperação judicial está 
intrinsicamente ligada ao princípio da preservação da empresa, 
sendo um norte para aplicabilidade dessa ferramenta. 

Assim, o próprio art. 47 da Lei n. 11.101 de 2005 postula 
que a recuperação judicial pretende viabilizar a superação da 
crise econômico-financeira do devedor, permitindo que a fonte 
produtora de diversos trabalhadores e de interesse dos credores seja 
preservada. Assim, um dos intuitos do legislador é, primordialmente, 
que o empresário ao usufruir dessa ferramenta possa se reerguer no 
mercado interno e externo. 

Por conseguinte, Luis Felipe Salomão e Paulo Penalva 
Santos92 aduzem que a regra é buscar salvar a empresa por 
institutos e soluções economicamente viáveis. A medida extrema 
da falência, posteriormente analisada, em geral, deverá ser aplicada 
em momentos de total impossibilidade de exercício do objeto 
social93. 

92   SALOMÃO, Luis Felipe; SANTOS, Paulo Penalva.  Recuperação judicial, extraju-
dicial e falência: teoria e prática.  4. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019.

93   É interessante observar, de forma concomitante, que a jurisprudência nacional tem 
seguido essa óptica. Assim, o Superior Tribunal de Justiça afirma: Tributário. Agravo inter-
no no agravo em recurso especial. Execução fiscal. Impossibilidade de bloqueio de ativos 
financeiros de sociedade empresária em recuperação judicial. Princípio da preservação da 
empresa. Agravo interno desprovido.1. As Turmas que compõem a 1ª Seção do STJ, no que 
tange ao bloqueio de ativos financeiros de sociedade empresária em recuperação judicial por 
meio do sistema Bacenjud, firmaram a compreensão de que este procedimento não se mos-
tra possível em respeito ao princípio da preservação da empresa (AgInt no REsp 1.607.090/
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 Em termos técnicos, a legislação de recuperação e falência 
fixa quais os ritos normativos que devem ser seguidos para que seja 
possível deferir o plano apresentado e formulado. 

Nessa toada, preliminarmente, a pessoa jurídica deverá 
delimitar uma forma de abarcar todos os credores que se encontram 
insolventes para configurar o pagamento de seus débitos, vencidos 
ou não, apresentado toda a documentação probatória disposta no 
art. 5194 da Lei. Feito isso, deverá incitar a ação de recuperação 
judicial perante a Vara Especializada de cada Estado ou aquela 
devida em caso de sua ausência.

A normativa, em seu art. 48 e demais incisos, elenca uma 
série de requisitos imprescindíveis a apresentação do plano: (i) 
não ser falido e, caso tenha sido, extintas as responsabilidades por 
intermédio de certidão de trânsito em julgado; (ii) não ter obtido a 
concessão da RJ em menos de 5 anos; (iii) não ter sido condenado, 

PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 16.12.2016). 2. Agravo interno da Fazenda Nacional des-
provido (AgInt no AREsp 1053565/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira 
Turma, julgado em 04.05.2017, DJe de 11.05.2017

94   Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com: I – a exposição 
das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-
-financeira; II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e 
as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância 
da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de: a) balanço patrimonial; 
b) demonstração de resultados acumulados; c) demonstração do resultado desde o último 
exercício social; d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção; III – a relação 
nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a 
indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, 
discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros 
contábeis de cada transação pendente; IV – a relação integral dos empregados, em que 
constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, 
com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de 
pagamento; V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o 
ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores; VI – a relação 
dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor; VII – os 
extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financei-
ras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, 
emitidos pelas respectivas instituições financeiras; VIII – certidões dos cartórios de protes-
tos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial; IX 
– a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em que este figure como parte, 
inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados.
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sócio controlador ou administrador, pelos crimes previstos na 
legislação.

Portanto, superado este quesito, o rito processual irá 
prosseguir para a aprovação do plano de recuperação em assembleia 
de credores, sendo esse o momento oportuno de explorar o 
contraditório do credor, tanto dos previstos quando daqueles que, 
possivelmente, não tenham sido contemplados no referido plano. 
Nesses termos, postulam os professores Luiz Roberto e Cássio 
Cavalli95:

Ademais, o plano deve conter uma 
demonstração de sua viabilidade econômica, 
conforme se lê no art. 53, II, da LRF. Aqui, 
a rigor, deve-se ler viabilidade financeira do 
plano de recuperação (...). Por fim, o 
plano deve conter um laudo econômico-
financeiro e de avaliação dos bens e ativos 
do devedor, subscrito por profissional 
legalmente habilitado ou empresa 
especializada (art. 53, III, da LRF).

Ademais, de acordo com Aristides Malheiros96, essa avaliação 
de viabilidade financeira do plano de recuperação judicial deve ser 
feita por intermédio do balanço patrimonial da empresa. Todavia, 
ao escolher a RJ, é imprescindível ver a capacidade de ainda gerar 
recursos da pessoa jurídica, visto que não há liquidação de seus 
ativos para pagamento dos credores, mas, sim, um plano para que 
suas atividades sejam frutíferas e, assim, possa sanar suas obrigações. 
Não obstante, José da Silva Pacheco97 ressalta:

95   AYOUB, Luiz Roberto; CAVALLI, Cássio. A construção jurisprudencial da recupe-
ração judicial de empresas. 3. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

96   MALHEIROS, Aristides. Plano de recuperação – isso funciona? Revista do Advo-
gado – AASP, v. 29, n. 105, p. 21-28, 2009

97   PACHECO, José da Silva. Processo de recuperação judicial, extrajudicial e falência. 
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O plano de recuperação adequado varia 
de empresa para empresa, visto que 
deve ele atender às necessidades de cada 
uma para superar a crise pela qual está 
passando. Desse modo, insta proceder, 
antecipadamente, a um criterioso exame 
da situação da empresa, para detectar-
lhes os problemas e buscar a melhor 
forma de resolvê-los e proporcionar meios 
para superar as dificuldades mediante a 
negociação de débitos com os credores. 
Nessa fase preliminar repousará o êxito 
posterior do plano ou o seu fracasso. 
Por esse motivo, da prévia análise sobre 
a viabilidade da empresa e dos meios 
necessários para reerguê-la, depende a 
preparação do plano, para que ele seja 
adequado e, consequentemente, viável.

Nesse sentido, é possível analisar que o plano de recuperação 
judicial ou extrajudicial detém um caráter personalíssimo, isto é, 
ele deve ser aplicado de forma minuciosa e cuidadosa por cada 
empresa. 

Finalizado esse quesito por intermédio de uma análise do 
Juiz, deverá ser averiguado se os requisitos legais foram, de fato, 
cumpridos e, por conseguinte, nos termos do art. 52, caput, da 
legislação, o plano será aprovado e colocado em prática98. 

Rio de Janeiro: Forense, 2013

98   Novamente, o entendimento das cortes superiores tem sido extremamente fiel à 
literalidade da lei, salvo casos excepcionais. Nesse sentido: Direito empresarial. Plano de 
recuperação judicial. Aprovação em assembleia. Controle de legalidade. Viabilidade eco-
nômico-financeira. Controle judicial. Impossibilidade. 1. Cumpridas as exigências legais, 
o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em 
assembleia (art. 58, caput, da Lei 11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto 
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É importante salientar que existem outras formas possíveis 
de delinear a recuperação, por exemplo, extrajudicialmente. Essa 
alternativa pressupõe que a saúde financeira e econômica da empresa 
é compatível com uma renegociação de forma parcial, envolvendo 
uma parcela de credores. Nesses termos, dispensa-se que todos os 
credores sejam chamados e apresentem sua concordância com o 
plano99. 

Apesar disso, a lei prevê requisitos para que ocorra a 
homologação desse plano e, assim, possua força de RJ extrajudicial. 
O art. 161 da legislação postula que o devedor deverá preencher 
todos os requisitos do art. 48 e negociar com os credores os termos 
do plano. Esses termos são imprescindíveis para sua homologação. 

Em virtude de todo o exposto, compreende-se que o 
instituto da Recuperação Judicial é aplicado após uma minuciosa 

da viabilidade econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação 
assemblear. 2. O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação 
– no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito –, mas não o controle de sua 
viabilidade econômica. Nesse sentido, Enunciados 44 e 46 da I Jornada de Direito Comer-
cial CJF/STJ. 3. Recurso especial não provido (REsp 1.359.311/SP, Rel. Min. Luis Felipe 
Salomão, Quarta Turma, julgado em 09.09.2014,  DJe  de 30.09.2014). Recurso especial. 
Recuperação judicial. Aprovação de plano pela assembleia de credores. Ingerência judicial. 
Impossibilidade. Controle de legalidade das disposições do plano. Possibilidade. Recurso 
improvido. 1. A assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de 
recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de 
validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial. 2. 
Recurso especial conhecido e não provido (REsp 1314209/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 
Terceira Turma, julgado em 22.05.2012, DJe de 1º.06.2012). Agravo regimental. Agravo em 
recurso especial. Recuperação de empresas. Direito processual civil. Técnica de interposição 
de recurso especial. [...] 2. De acordo com o artigo 56 da Lei 11.101/2005, ‘Havendo obje-
ção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará assembleia geral 
de credores para deliberar sobre o plano de recuperação’. Esse dispositivo não é suficiente 
para sustentar a tese de que a homologação do plano de recuperação judicial estará con-
dicionada à aprovação da assembleia, mesmo na hipótese de desistência da objeção que 
rendeu ensejo à convocação da assembleia. [...] 5. Agravo regimental a que se nega provi-
mento (AgRg no AREsp 63.506/ GO, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 
24.04.2012, DJe de 08.05.2012).

99   Nesse viés, credores trabalhistas, titulares de créditos tributários, proprietário fidu-
ciário, arrendador mercantil, vendedor ou promitente vendedor de imóvel e vendedor de 
reserva de domínio, bem como instituições que efetuaram adiamento do contrato de câmbio 
estão fora da recuperação extrajudicial. 
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análise da existência da viabilidade de funcionamento da operação 
e, assim, pagamento de seus débitos. Então, de forma aliada a esse 
fato, o empresário deverá analisar os motivos que ocasionaram o 
risco da saúde financeira da sociedade e, sendo o caso, analisar a 
aplicabilidade das tecnologias disruptivas em suas operações.

Assim, novamente pela utilização do caso paradigma de 
Blockbuster versus Netflix, o crescimento exponencial da Empresa 
era amplamente observado pela economia mundial. A ora falida 
pessoa jurídica de locação de filmes ao averiguar o movimento 
implementado não tentou quebrar os padrões de sua operação. 

Além disso, apesar da inércia de seus atos, o empresário 
poderia, por exemplo, pleitear, no momento de ingresso do serviço 
de streaming on-line e de sua decaída considerável em vertente 
econômica, a elaboração de um plano sustentável para apresentar 
aos credores. 

Isso estaria em consonância com o princípio da preservação 
da empresa, anteriormente ressaltado e auxiliaria no manejo da 
operação. Isso perfaz a compreensão de que existe um timing ideal 
para o sócio/acionista idealizar que os paradigmas comuns estão 
ruindo no mercado tradicional. 

c. faLêncIa

Em relação ao processo de falência, também previsto na 
Lei n. 11.101 de 2005, para que seja configurado é necessário: (i) 
qualidade de empresário do devedor; (ii) insolvência ou estado de 
crise econômico-financeira; (iii) decretação judicial da falência100.

Em consonância aos próprios dispositivos utilizados na 

100   Parafraseando o professor Sérgio Campinho, a qualidade de empresário, primeiro 
requisito, é o sujeito passivo da falência: o empresário. Em relação à insolvência desse, com-
preende-se um estado financeiro prejudicado atrelado à insuficiência em efetuar pagamento 
e prosseguir com a operação; engloba-se, ainda, cessação de pagamentos, impontualidade e, 
por fim, demonstração probatória. Ademais, em relação ao sistema financeiro prejudicado, 
trata-se de uma investigação, em sede judicial, que o patrimônio é insuficiente para sanar 
as dívidas. 
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normativa, em seu art. 75, esse instrumento é uma forma otimizar 
as atividades da falida, englobando seus bens ativos e eventuais 
recursos produtivos. Além disso, parafraseando o professor Marlon 
Tomazette, há, portanto, um objetivo mais específico na falência, no 
sentido da maximização do valor dos recursos produtivos do devedor101. 

Essa maximização detém o escopo de atender aos interesses 
dos credores, permitindo que haja a obtenção de todos os recursos 
inerentes ao funcionamento da pessoa jurídica para satisfação do 
crédito.

Assim, compreende-se que para haver o estado de falência de 
uma pessoa jurídica é necessário ter um agente econômico (devedor 
na ação constitutiva), presunção não elidida de insolvência e, por 
fim, a sentença dela.

Do mesmo modo que a recuperação judicial, a falência 
necessita de diversos requisitos e perfaz vários caminhos até sua 
decisão final.

Desse modo, a legislação dita quais são os agentes com 
titularidade para requerer esse pleito em juízo (conforme dispõe 
o art. 97): (i) próprio devedor; (ii) cônjuge sobrevivente, qualquer 
herdeiro do devedor ou inventariante; (iii) cotista ou acionista do 
devedor ou do ato constitutivo da sociedade; (iv) qualquer credor. 

Por conseguinte, sendo um sujeito ativo capaz, o empresário 
deverá não ter pago, em seu vencimento, obrigação líquida em 
que a soma ultrapasse 40 (quarenta) salários-mínimos na data do 
requerimento; em caso que o executado em quantia líquida, não 
paga, não deposite ou nomeie penhora de bens suficientes dentro 
do prazo; e, por fim, pratica os chamados “atos falimentares”, que 
estão dispostos no inciso III, art. 94, Lei de Falência.

Preenchendo todo o rito normativo é que o juiz, a partir 
da análise dos documentos probatórios, irá decretar o estado de 

101   TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: falência e recuperação de 
empresas. Vol. 3. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.
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falência e somente a partir deste é que produzirá efeitos. Nesse 
sentido, proclama o professor Fazio Waldo Junior102:

A falência nasce de uma decisão judiciária. 
Sem provimento jurisdicional inexiste estado 
jurídico de falência, assente a impossibilidade 
de liquidação virtual. Sem um pedido do 
interessado (o credor, o próprio devedor ou 
as demais pessoas legitimadas) e a resposta 
jurisdicional (a sentença) não há falência. 
Estado de falência é o estado de insolvência 
definido a partir do provimento pretoriano, 
tendo em vista a inviabilidade da empresa.

Apesar de todo o exposto, a leitura da normativa, em seu art. 
96, inciso VII, postula que, em sede de defesa (contestação), poderá 
ser apresentado um plano de Recuperação Judicial, devendo estar 
sob os ditames da legislação, previamente expostos em tópico 
anterior.

Isso ocorre, justamente, pela tentativa de preservar a empresa, 
já que seu funcionamento é fonte de renda em diversos cenários.

Com base nos fatos apresentados, é de suma importância 
apontar que a partir da sentença judicial transitada em julgado do 
estado de falência é irreversível, tendo caráter definitivo pela óptica 
da LRF. 

Ao adentrar com esse pleito e sendo seu resultado frutífero, 
acredita-se que todos os meios possíveis e instrumentos previstos 
em lei foram usufruídos pelo sócio/acionista e não foram suficientes 
para reverter seu quadro financeiro. 

102   FAZZIO, Júnior Waldo. Lei de Falência e Recuperação de Empresas. 8. ed. São 
Paulo: Atlas, 2019.
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Novamente, utilizando o caso da Blockbuster versus Netflix 
como principal, o encerramento da empresa locadora de filmes 
ocorreu, justamente, em razão de uma tentativa falha e inexata dos 
acionistas para repaginar a forma de interação da empresa. 

Assim, o encerramento de suas atividades se tornou uma 
necessidade para que ocorra o pagamento de altas demandas de 
crédito. 

Nesse sentido, novamente, a falência é a última hipótese a ser 
procurada para o Empresário. O binômio utilidade-necessidade é 
aplicável nesse caso, visto que apesar de ser um instrumento drástico, 
pode ser extremamente útil para encerramento da acumulação de 
suas dívidas e, assim, necessário para efetuar o pagamento devido 
de seus débitos. 

d. anáLIse econômIca do dIreIto e a recuperação 
JudIcIaL e a faLêncIa

Superado os quesitos acima mencionados, o trabalho 
pretende, a partir de agora, demonstrar a importância de fazer 
toda essa análise por intermédio da Análise Econômica do Direito 
(AED). 

Nesse sentido, essa ferramenta será utilizada como forma de 
aliar a compreensão de qual dos institutos, acima mencionados, 
melhor se encaixa em cada caso. Assim, Victor Hugo Domingues103 
afirma:

Utilizar as ferramentas da Análise Econômica 
do Direito é, sobretudo, viabilizar uma 
decisão com menores oscilações subjetivas. 
(...). Aliar a teoria à prática sempre foi o 
desafio dos juristas, especialmente quando 
sistema germânico romano como o nosso, 

103   RIBEIRO, Marcia Carla Pereira; KLEIN, Vinicius. DOMINGUES, Victor Hugo. 
O que é análise econômica do Direito – Uma introdução. São Paulo: Fórum. 2011.
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extremamente apegado às âncoras legais, 
asfixia inovações metodológicos e perpetua 
ineficiências disfarças na justiça.

Essa corrente de pensamento alinha a teoria do direito 
com a aplicabilidade durante o exercício do Direito. Assim, em 
consonância aos fatos previamente delineados e a AED, acredita-se 
que a Recuperação Judicial seja, a priori, uma excelente ferramenta 
para alinhar as tecnologias disruptivas e a saúde da empresa em 
crise. Além disso, nos termos da professora Marcia Carla104:

Assim, quando se fala em análise econômica 
não estamos nos referindo a um objeto de 
estudo específico (e.g. mercado, dinheiro, 
lucro), mas ao método de investigação 
aplicado ao problema, o método econômico, 
cujo objeto pode ser qualquer questão que 
envolva escolhas humanas (e.g. litigar ou fazer 
acordo, celebrar ou não um contrato, poluir ou 
não poluir). Assim, a abordagem econômica 
serve para compreender toda e qualquer 
decisão individual ou coletiva que verse sobre 
recursos escassos, seja ela tomada no âmbito 
do mercado ou não. Toda atividade humana 
relevante, nessa concepção, é passível de análise 
econômica. (RIBEIRO; KLEIN, 2011, p.)

A partir disso, a teoria, minuciosamente analisada 
anteriormente, demonstra, atrelada aos princípios inerentes ao 
instituto, que o legislador pretende manter o funcionamento 

104   RIBEIRO, Marcia Carla Pereira; KLEIN, Vinicius. O que é análise econômica do 
Direito – Uma introdução. São Paulo: Fórum. 2011.
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de uma sociedade jurídica ou, em caso de impossibilidade de 
pagamento, transformar seus ativos em forma de pagamento de 
seus passivos105.

Apesar de não ser o escopo principal do trabalho configurar 
a importância entre a AED e o Direito Empresarial, torna-se 
imprescindível, ainda que brevemente, analisar a importância da 
relação entre os temas. Assim, postula Bruno Meyerhof Salama106:

Tanto o Direito quanto a Economia lidam 
com problemas de coordenação, estabilidade 
e eficiência na sociedade. Mas a formação de 
linhas complementares de análise e pesquisa 
não é simples porque as suas metodologias 
diferem de modo bastante agudo. Enquanto o 
Direito é exclusivamente verbal, a Economia 
é também matemática; enquanto o Direito é 
marcadamente hermenêutico, a Economia é 
marcadamente empírica; enquanto o Direito 
aspira ser justo, a Economia aspira ser científica; 
enquanto a crítica econômica se dá pelo custo, 
a crítica jurídica se dá pela legalidade. Isso 
torna o diálogo entre economistas e juristas 
inevitavelmente turbulento, e geralmente 
bastante destrutivo. (SALAMANA, 2008, p. )

Posto isso, a AED é utilizada, em seu âmago, para iluminar 
problemas jurídicos e, nessa toada, fornecer consequências que 

105   Nos termos do professor Marcos de Barro Lisboa: a existência de uma legislação 
falimentar eficiente é fundamental para o ambiente econômico e vem sendo bastante discutida pela 
literatura da disciplina de direito e economia. 

106   SALAMA, Bruno Meyerhof. O que é pesquisa em direito e economia? Cadernos 
Direito GV. São Paulo, v. 5, n. 2, mar. 2008.
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podem ser configuradas a partir de cada escolha107. 

Nesse sentido, trazendo à tona a relevância desse pensamento, 
aproxima-se do objeto de estudo delineado no projeto. Outrossim, 
questiona-se qual a aplicabilidade e viabilidade da legislação de 
recuperação judicial e falência frente aos desafios constantes do 
empresário. Rumo à resposta dessa indagação, discorre Richard 
Epstein108:

Você deve propor a seguinte questão: ‘quando 
você olha para as regras existentes, elas 
atingem os seus objetivos declarados?’ Para 
responder a tais questões, você tem que apelar 
para algum ferramental descritivo, geralmente 
a microeconomia, para entender se os arranjos 
institucionais defendidos por este ou aquele 
grupo conduzirá às consequências prometidas. 
Se houver uma grande falha entre os meios e os 
fins, como é tão comum nos debates políticos, 
então é possível mostrar que os fins não são 
atingíveis pelos meios propostos, e com isso 
o debate normativo entra em curto-circuito. 
(EPSTEIN, 1985, p.)

Por conseguinte, parafraseando Henrique Avelino Rodrigues 
de Paula109, no Direito Empresarial é de suma importância o “custo 

107   Parafraseando Guido Calabresi (1983), a falsa crença de que a Análise Econômica 
do Direito irá criar cenários com cenas definitivas para dilemas normativos e doutrinárias 
beira a uma utopia, visto que a proposta da AED é fornecer um norte a problema fáticos. 

108   EPSTEIN, Richard A. Positive and normative elements in legal education. Har-
vard Journal of Law & Public Policy, v. 255, 1985.

109   LANA, Henrique Avelino Rodrigues de Paula. POR UMA MAIOR EFICIÊN-
CIA ECONÔMICA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL BRASILEIRA: unificação de 
procedimentos, custos, maximização do ativo, assimetria, coordenação de credores e incen-
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de transação”110, visto que é a partir desse conceito que é majorado 
valor, capital e tempo despendido para efetivar transações jurídicas.  

Assim, além do caso previamente analisado da Blockbuster 
versus Netflix, em âmbito nacional, temos o plano de Recuperação 
Judicial da livraria Cultura como piloto para observar  o caso 
prático da relação entre AED e Direito Empresarial.

No próprio preâmbulo homologado em juízo tem a seguinte 
redação:

O Grupo Cultura atua principalmente no setor 
de livros, com um catálogo de aproximadamente 
7 milhões de títulos de livros em diversos 
idiomas, além de 03 milhões de títulos de 
eBooks. Além da venda em âmbito nacional de 
livros, eBooks e outros produtos relacionados à 
educação e entretenimento, o Grupo Cultura 
investe firmemente na promoção de atividades 
culturais e educacionais, o que complementa 
o portfólio cultural e conhecimento fornecido 
pelo Grupo Cultural.111

Nessa toada, novamente poderá utilizar como choque 
as plataformas de streaming on demand pago. Essas formas de 
entretenimento estão obtendo uma força cada vez mais palpável 
no mercado externo e interno. 

tivos. Belo Horizonte, 2017. 

110   Nos próprios termos de Henrique Avelino Rodrigues de Paula: pode-se dizer, assim, 
que o “custo de transação” é aquilo de que se necessita abrir mão, pagar, ou gastar tempo e dinheiro, 
para efetivação, manutenção, precaução, alienação ou cessão dos efeitos jurídicos de uma relação 
contratualista.

111  Plano de Recuperação Judicial do Grupo Cultura. Grupo Cultura. Disponível em: 
http://statics.livrariacultura.net.br/assets/static/pdf/comunicados/rj/plano-de-recupera-
cao-judicial.pdf. Acesso em: 10 jul. 2020.
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Destaca-se, nesse viés, a utilização do Spotify para 
áudiobooks, a Netflix para locação de conteúdos audiovisuais, 
associado à cultura, e, ainda, ao crescimento pela busca de eBooks 
para leitura em smarthphones. 

Apesar de a Companhia ofertar a venda dessa plataforma 
de leitura, a demanda por este serviço não tem sido suficiente 
para suprir os altos custos de operação e revenda de livros físicos. 

Por conseguinte, em uma tentativa de conservar a 
sociedade jurídica, foi apresentado pelos próprios acionistas um 
plano de Recuperação Judicial, devidamente homologado, a ser 
cumprido nos próximos 02 anos. 

Atentando-se de forma fiel à leitura do documento, o 
Grupo Cultura demonstra a aplicação do próprio princípio da 
preservação da Empresa:

O Grupo Cultura busca superar sua crise 
econômico-financeira e reestruturar seus 
negócios, com o objetivo de (i) preservar a sua 
atividade empresarial como fonte de geração de 
empregos, tributos e riquezas; (ii) estabelecer 
formas de pagamento de seus credores, sempre 
com vistas a atender a melhoria interesse de 
todos; e (iii) possibilitar o soerguimento do 
Grupo Cultura, por meio da reestruturação do 
seu passivo e de suas garantias, bem como da 
obtenção de novos financiamentos.112

Não obstante, parafraseando os demais termos, a 
Companhia dispõe sobre a retomada de suas operações e busca 

112  Plano de Recuperação Judicial do Grupo Cultura. Grupo Cultura. Disponível em: 
http://statics.livrariacultura.net.br/assets/static/pdf/comunicados/rj/plano-de-recupera-
cao-judicial.pdf. Acesso em: 10 jul. 2020.
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por novos contratos, tendo a manutenção de suas lojas e estoques 
com fornecedores. Isso demonstra uma tentativa da sociedade 
em acompanhar as modificações constantes do mercado e, por 
conseguinte, das demandas da sociedade. 

Em suma, a partir de uma análise interna da saúde financeira 
da Empresa, ainda em tempo, foi interposto o plano de recuperação 
judicial, visto que a consolidação do streaming on demand teve seu 
início em 2010 e não apresenta abalos. 

Apesar da incerteza das diversas novas tecnologias que 
surgem e quebram padrões, o regresso não tem sido observado, até 
o dado momento, no estudo de mercado nos últimos anos. Além 
disso, a duração e reerguimento da economia da Companhia, por 
exemplo, tem duração de 02 anos, tempo estimado para analisar, 
de forma concomitante, eventuais modificações consideráveis nas 
relações de consumo.

OBJETIVOS 

Conforme demonstrado de forma exaustiva anteriormente, a 
presente redação científica visa compreender como o empresário, 
em situação de crise econômica, financeira e, em especial, 
tecnológica, poderá se enquadrar no melhor molde dos institutos 
oferecidos pela Lei n. 11.101/2005. 

Assim, compreende-se responder os seguintes 
questionamentos:

i. O impacto das tecnologias disruptivas, por exemplo, as 
plataformas digitais, no atual cenário;

ii. As novas tecnológicas detêm um caráter volátil? Ou podem 
impactar de forma irredutível os players do mercado como 
um todo?

iii. Em caso de o empresário sofrer uma crise tecnológica, 
do ponto de vista da eficiência e com suporte da AED, é 
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melhor pleitear a recuperação judicial ou pedir a falência e, 
com isso, uma liquidação rápida dos ativos? 

Preliminarmente, esses são os questionamentos cruciais 
que o estudo científico busca sanar e atender em seus estudos. 
A dogmática e linearidade pode ser modificada para melhor 
compreensão da redação. 

REVISÃO DE LITERATURA 

A pesquisa iniciou a partir de estudos sobre alguns recortes 
das tecnologias disruptivas como Netflix, Amazon, Uber, Ifood, 
Spotify, dentre tantos outros. O foco foi direcionado às plataformas 
de streaming on demand pago. Superado esse quesito, a análise da 
literatura passou de textos de referência para a Lei 11.101 de 2006, 
a qual discorre sobre a Recuperação Judicial e a Falência (LRF)

Não obstante, apesar do alto cunho teórico da pesquisa, 
a todo o momento, procurou-se a aplicabilidade desses casos, 
principalmente nos tribunais superiores, visto que o principal 
escopo da redação é aplicabilidade.

Posto isso, a utilização de material da Análise Econômica do 
Direito (AED) é resgatada a todo o momento, em especial pela 
professora Marcia Carla e pelo professor Oksandro Gonçalves. A 
partir dessas obras é que se tornou, de fato, permeável a análise 
desses institutos e os possíveis caminhos de sócios/acionistas. 

MATERIAIS E MÉTODO

Como a pesquisa é fundamentalmente um desenvolvimento 
de cunho teórico assentado na reflexão a respeito de uma temática 
de grande complexidade, o método utilizado no estudo consiste 
em análise de doutrina, com foco no substrato da legislação 
infraconstitucional. 

Por meio da leitura de artigos, dissertações, livros e decisões 
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judiciais, procura-se um exame crítico do objeto de estudo, com o 
fim de elaborar um projeto da maneira mais consistente possível.

RESULTADOS 

Os esforços do trabalho científico foram direcionados 
para que houvesse um retorno sobre como as ferramentas da 
Recuperação Judicial e Falência têm sido e foram utilizadas pelo 
empresário. 

A análise desse comportamento tornou-se imprescindível 
para conferir maior credibilidade à teoria e à legislação, 
demonstrando uma atratividade para sua utilização. Apesar de 
boa parte da narrativa e dos últimos tópicos estarem propensos 
a usufruir da Recuperação Judicial, é imprescindível que o sócio/
acionista vislumbre a saúde financeira e o momento de pedir a sua 
própria Recuperação. 

Esse movimento permite que haja um planejamento e uma 
gestão de riscos em relação à insolvência configurada. 

DISCUSSÃO

Nos primórdios da pesquisa, iniciada no ano anterior, deteve-
se uma maior atenção à esfera doutrinária, visando a melhor 
compreensão de qual concepção adotada é adequada perante as 
tecnologias disruptivas.

As leituras foram realizadas de forma ampla com o intuito, 
justamente, de abranger uma exacerbada quantidade de definições. 
Dessa maneira, tornou-se necessária uma seleção de artigos 
pertinentes ao presente estudo. 

Desde o início, houve uma linha cronológica desenvolvida 
com o devido acompanhamento e aval do professor orientador, a 
respeito de como seria delineada a pesquisa. Em síntese, para que 
se tornasse uma leitura fluída e didática, foi necessário partir de 
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um panorama geral para, futuramente, realizar recortes que fossem 
direcionados ao tema. 

Assim, após a identificação de qual recorte dessas tecnologias 
seria amplamente analisado, o enfoque foi direcionado a forma que 
esse pressuposto poderia ser aplicado pela recuperação judicial e 
falência. A partir disso, uma árdua pesquisa em doutrina tornou-se 
necessária, assim como em artigos que demonstrassem a inserção 
da teoria dentro de alguns ramos do Direito. 

A coletânea de textos formada e o contínuo estudo foram 
basilares para melhor compreensão do panorama em linhas gerais 
e, tardiamente, específicas. 

  Ocorreram reuniões com o professor orientador, conversações 
a respeito de qual a melhor diretriz a ser seguida; sendo o maior 
enfoque a respeito de quais as fontes basilares para boa formulação 
do presente projeto. Por ser um tema de doutrina brasileira escassa, 
desde o início foi importante para a confecção da redação definir 
qual a linha lógica que seria seguida durante toda a escrita. 

De forma concomitante aos estudos, foi configurado um 
relatório parcial, que, após finalizado, foi entregue ao professor 
para retificação do documento. Exaurido esse momento, os passos 
seguintes, determinados para os meses de abril e maio, objetivaram-
se a junção e pesquisas em novas bibliografias, visando encaminhar 
e lapidar o trabalho para procedimentos finais. 

Os últimos meses serviram, de maneira exclusiva, para redação 
do relatório final, juntamente com o professor e o orientando, e 
para a verificação e a validação do trabalho, ou seja, para certificar 
se estava de acordo com a proposta inicial do projeto.

Conforme já salientado, o tema possui alta relevância para o 
contexto brasileiro, já que o timing para a escolha de qual caminho 
percorrer é de suma importância para manter o funcionamento da 
empresa. 

Além disso, foi perceptível a ligação entre todos os temas 
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apresentados pelo Plano de Projeto do professor, sendo um ponto 
de partida para todo o estudo e relevância do tema.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos resultados conferidos, sendo em sua 
integralidade, a priori, em um viés teórico, compreendeu-se que as 
tecnologias disruptivas, em seus diversos recortes, deverão cada vez 
mais avançar e ter traços mais inovadores. 

Essa forma de relação entre os integrantes, empresário 
e plataformas digitais, precisa estar continuamente no foco do 
sócio/acionista, já que estará, também, constantemente inserida 
na legislação e em suas formas de acompanhar os avanços 
internacionais e nacionais. 

O empresário deve estar atento ao dinamismo constante da 
globalização, sendo necessário que realize seus investimentos de 
forma minuciosa e lógica para que possa estar em uma zona de 
conforto e obter lucro exponencial de seus negócios. 

Ademais, o Empresário, a partir da análise do caso concreto, 
estará diante de duas circunstâncias: compreender, por intermédio 
de relatórios financeiros, a viabilidade ou não de perdurar o 
funcionamento do estabelecimento empresarial ou encerrar suas 
atividades. 

O caso Blockbuster versus Netflix, por exemplo, ilustra a 
necessidade de um pedido de falência. Essa tecnologia disruptiva 
acabou por conquistar o mercado de forma sólida, não deixando 
mais espaço para que a indústria de locação de DVDs tivesse força. 
Assim, transformar seus ativos em pagamento para seu passivo é 
uma forma de encerrar a produção de maiores dívidas e, ao menos, 
tentar sanar o déficit instaurado. 

Em outro contexto, por sua vez, por exemplo, o caso da 
Livraria Cultura, a interpretação de seus balanços demonstrou 
a possibilidade de ainda manter suas operações e gerar capital 
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para perpetuar novas negociações. E, assim, pela solidificação de 
plataformas como Amazon Prime e eBooks, analisar a viabilidade 
de se aproximar dessas tecnologias disruptivas em suas operações. 

OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS

A participação no Grupo de Pesquisa de Constituição e 
Estado, por intermédio da elaboração do Trabalho de Conclusão de 
Curso “Tributação do Streaming On Demand Pago: Incidência ou 
não de ICMS ou ISS”, foi de suma importância para compreender 
as novas tecnologias.

Apesar do escopo do vigente trabalho diferir da linha 
seguida pelo TCC, a análise da tecnologia e a incessante busca do 
legislador por tentar enquadrar essas formas dentro da legislação 
demonstram a importância da compreensão, pelo sócio/acionista, 
de como a implementação das novas tecnologias irá impactar o seu 
negócio em diversas esferas. 
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anáLIse econômIca do protocoLo 
famILIar e a exIgIbILIdade do regIme 

de bens de sócIos e herdeIros de 
socIedade famILIar

Geovane Antunes Santos Oliveira113, 
sob a orientação do Prof. Dr. Oksandro Gonçalves114 e 
do Prof. Me. Ricardo Bazzaneze115. 

RESUMO: Esta pesquisa bibliográfica, mediante uma análise 
econômica dos instrumentos de preservação das empresas 
familiares, principalmente, mas não se limitando ao Protocolo 
Familiar, objetiva, por meio de uma metodologia dedutiva, a 
interpretação da legislação aplicável e sua consequência perante 
a sociedade, sendo realizado um estudo do direito comparado e 
de um caso concreto para evidenciar uma análise dos métodos de 
perpetuação das empresas familiares com base nas alternâncias 
de gerações da família empresária. Em estudo estatístico 
elaborado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

113   Graduando em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (Curitiba – 
PR, Brasil). Membro do Grupo de Estudos em Análise Econômica do Direito (GRAED). 
https://orcid.org/0000-0002-7085-8358. E-mail: geovane.law@gmail.com.

114  Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito (Mestrado/Doutorado) da 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná- Brasil. Professor Titular de Direito Comercial 
da Escola de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Coordenador do Gru-
po de Estudos em Análise Econômica do Direito da Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná- Brasil. Pós-Doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lis-
boa. Doutor em Direito Comercial - Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Univer-
sidade Católica de São Paulo. Mestre em Direito Econômico pela Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná. Advogado

115   Doutorando e Mestre pelo Programa de Pós-Graduação da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná. Mestre em Direito Econômico e Socioambiental pelo Programa de 
Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná.
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Empresas (SEBRAE) e pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), verifica-se que a empresa familiar é uma 
das forças motrizes do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, 
desempenhando um papel significativo na redução da taxa de 
desemprego e no aumento da melhoria das condições de vida do 
brasileiro, porém, apesar de todos os benefícios que estes tipos de 
empreendimentos trazem, ainda se constata um grande déficit 
relacionado à continuidade das empresas familiares, o qual está 
implicitamente associado à legislação aplicável, principalmente 
para os casos de sucessão familiar, em que parte do patrimônio 
do patriarca/matriarca é reservado como herança legítima, muitas 
vezes direcionando participações da empresa familiar para um 
membro da família não habilitado para gerir e dar continuidade 
ao negócio, ocorrendo uma interferência prejudicial ao perfeito 
andamento do empreendimento. Assim, em comparação à 
legislação espanhola, a legislação brasileira se vê ultrapassada, 
pois não permite a substituição da herança legítima por um valor 
pecuniário. Ainda, destaca-se a importância de um mecanismo de 
gestão corporativa eficiente, o qual evite que o processo de sucessão 
seja guiado pela emoção, sobrepondo uma escolha racional que 
traga maior eficiência na gestão do negócio após a “passagem de 
bastão”, podendo ser solucionado pela imposição de pré-requisitos, 
previstos no protocolo familiar, para ocupações de cargos na 
empresa familiar. Por fim, destaca-se a importância da aplicação da 
Análise Econômica do Direito (AED) no estudo, o qual possibilitou 
identificar o caráter incentivador da legislação para as atitudes 
humanas, devendo, para tanto, ser direcionado para agir mitigando 
os efeitos prejudiciais pertinentes a sociedade. Não obstante, faz-
se necessário a construção de uma regulamentação específica para 
as empresas familiares, a qual garanta maior eficiência na gestão e 
continuidade destes empreendimentos. 

Palavras-chave: Direito de Família. Direito Societário. 
Análise Econômica do Direito. Direito das Sucessões. 
Planejamento Sucessório.
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INTRODUÇÃO

Empresa familiar é o termo designado para empresas 
que possuem o controle de mais de 50% (cinquenta por cento) 
das participações societárias, e/ou do controle gerencial do 
empreendimento, detido por membros de uma mesma família 
empresária, objetivando a continuidade dos negócios empresariais 
no seio familiar, por meio do processo de sucessão e transferência 
de know how através das futuras gerações familiares, como é o 
exemplo da família real britânica, uma das famílias empresárias 
mais conhecidas no mundo. 

No Brasil, os negócios familiares representam a grande 
maioria das organizações com fins lucrativos e permanecem em 
contínua ascensão, conforme demonstrado em pesquisa realizada 
pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(SEBRAE) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Tais pesquisas evidenciaram um crescimento de 10% 
(dez por cento), em dois anos, na representatividade das empresas 
familiares brasileiras, passando dos 80% (oitenta por cento) em 
2016 - gerando 50% (cinquenta por cento) do Produto Interno 
Bruto (PIB) - para 90% (noventa por cento) em 2018 - gerando 
65% (sessenta e cinco por cento) do PIB nacional.

De acordo com estudos realizados entre os anos de 1985 e 
2005, pelo Departamento de Nacional de Registro do Comércio 
(DNRC), do total de 8.915.890 (oito milhões  novecentos e 
quinze mil oitocentos e noventa) empresas constituídas no Brasil, 
estima-se que 90% (noventa por cento) são empresas familiares, 
as quais geraram cerca de 2 milhões de empregos diretos no 
país, contribuindo de forma relevante para o desenvolvimento 
da economia nacional e geração de riquezas, desenvolvendo uma 
melhoria no bem estar social.

É notável a importância das empresas familiares para o 
crescimento econômico do país e para o florescimento humano 
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por meio das externalidades advindas dessas entidades, sendo 
imprescindível a utilização de instrumentos que visem uma 
segurança jurídica da proteção patrimonial familiar.

Porém, em relação à manutenção das empresas familiares, 
percebe-se que grande parte dessas empresas enfrenta dificuldades 
decorrentes da falta de um planejamento sucessório ou da 
implementação de um planejamento sucessório ineficaz, não 
ultrapassando a segunda geração familiar. Para tanto, as empresas 
familiares devem seguir o mesmo princípio das relações econômicas 
existentes na preservação do vínculo matrimonial, associando 
normas que viabilizem a regulamentação do comportamento dos 
agentes de forma a maximizarem seus ganhos. 

Diante dessa analogia, destaca-se a existência de dois 
principais instrumentos societários utilizados na preservação 
das empresas, sendo estes o acordo de acionistas, regulado pela 
lei das sociedades por ações (Lei n. 6.404/76), e o acordo de 
quotistas, possuindo respaldo nos artigos 104 e 1.053 do Código 
Civil Brasileiro (Lei n. 10.406/02). Contudo, os instrumentos 
supracitados não suprem todas as necessidades que circundam as 
empresas familiares, posto que essas empresas transcendem sua 
relação societária para o seio familiar. 

Neste sentido, o protocolo familiar atua como o instrumento 
que suprirá os demais temas envoltos na relação família-empresa 
não abordados em sede de acordo de acionistas ou acordo de 
quotistas, objetivado maximizar os resultados do empreendimento 
familiar por meio de avaliações internas de valores, cultura e demais 
aspectos da peculiaridade da família empresária. 

Os aspectos de preservação da empresa familiar buscam, 
de forma eficiente, meios de preservar não somente a empresa, 
mas também a harmonia da família e o bem-estar coletivo, com 
observância à função social da empresa, sendo perspicaz uma 
análise do impacto das relações família-empresa na sociedade 
civil e os aspectos jurídicos de preservação da empresa familiar, 
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por meio da comunicação do direito e da microeconomia (Análise 
Econômica do Direito - AED) para melhor esclarecer os efeitos e 
as consequências desta relação à sociedade. 

Outrossim, um aspecto de extrema relevância nas relações 
empresa-família-propriedade é o processo de sucessão, o qual, 
por muitas vezes, a legislação proporciona um desincentivo por 
intermédio de normas que dificultam que o(a) patriarca/matriarca 
realize uma sucessão estrategicamente viável para a continuidade 
da empresa familiar, como é o caso da reserva da herança legítima, 
não podendo esta ser substituída por outro bem ou pecúnia. 

Não obstante, os fatos supracitados relacionam-se com o 
comportamento individual dos familiares dentro da empresária 
familiar, em que sempre haverá a sobreposição dos interesses 
particulares sobre o coletivo, sendo necessária a utilização de 
instrumentos que viabilizem o desenvolvimento sustentável 
da empresa familiar, com o equilíbrio de interesses das partes, 
direcionando as futuras gerações a atuarem de forma eficiente e 
harmônica, por intermédio de regras instituídas pelos princípios 
e valores da família empresária e uma menor intervenção estatal.

OBJETIVOS

Diante dos diversos instrumentos utilizados para preservação 
da empresa familiar, este trabalho concentra-se no estudo do 
protocolo familiar, o qual transcende a relação entre os sócios, 
abrangendo as relações da família empresária, em que delimita 
temas relacionados aos valores, princípios da família, bem como 
regulamenta a gestão empresarial e patrimonial.

Em perspectiva, conforme aludido alhures, a empresa 
familiar desenvolve um papel de extrema importância para o 
desenvolvimento econômico e social do país, porém, em sua grande 
maioria, extinguem-se por falta de um planejamento sucessório ou 
por um planejamento sucessório ineficaz. 
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Neste sentido, objetiva-se, ao longo do estudo, demonstrar a 
importância de ser realizada a normatização do protocolo familiar, 
para fins de trazer maior segurança jurídica, bem como esclarecer 
a viabilidade da regulamentação do regime de bens para sócios e 
herdeiros da empresa familiar, a fim de atingir maior eficiência 
no processo de continuidade da empresa no âmbito familiar sem 
prejuízo dos direitos hereditários, mitigando conflitos externos 
ocasionados pelo ingresso de sócio externo à família empresária.

REVISÃO DE LITERATURA

1. função socIaL da empresa e a ImportâncIa do 
pLaneJamento sucessórIo

A função social da empresa, fundamentada no artigo 170, 
inciso III, da Constituição Federal de 1988116, institui que a 
empresa não deve agir tão somente com interesses finalísticos de 
trazer riquezas para seus sócios/acionistas, mas sim de promover a 
dignidade da pessoa humana e a justiça social, sendo um exemplo 
claro de quando o direito, por meio de normas e princípios, age 
como incentivador de práticas que visem o desempenho eficiente da 
empresa em busca de um bem comum, devido ao enorme impacto 
dos grandes e pequenos empreendimentos para o contexto social 
do país, em especial os empreendimentos familiares117.

No Brasil, as empresas familiares compõem a supremacia dos 
negócios empresariais, desempenhando um papel importantíssimo 
para o crescimento do PIB e do bem-estar social, desenvolvendo 
uma redução na taxa de desemprego e melhorando o padrão de 

116  Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 
social, observados os seguintes princípios: [...] III - função social da propriedade;

117   MELLO, Maria Theresa Werneck. Função Social da Empresa: Perspectiva Civil-
-Constitucional. Rio de Janeiro: R. EMERJ, v. 19, n. 74, 2016, p. 152 - 155. Disponível em: 
https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/revistaexemplaresanteriores.htm. Acesso 
em: 11 mar. 2020.
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vida dos brasileiros. 

É notório que as empresas familiares geram um impacto 
econômico significativo para o país, porém, apesar de sua inegável 
relevância, ainda existem mecanismos legislativos que obstinam o 
bom e eficiente funcionamento desses negócios, principalmente 
no que diz respeito a sua continuidade durante a alternância de 
gerações da família empresária. 

Assim, cabe ao direito e à economia direcionar seus olhares 
para os óbices que as famílias empresárias enfrentam nas fases 
de desenvolvimento e continuidade de seus negócios, buscando 
instrumentos que reduzam os custos transacionais118, viabilizando 
uma proteção patrimonial mais eficiente. Aliás, estudos divulgados 
ao final de 2018 demonstram que no Brasil cerca de 70% (setenta 
por cento) das empresas familiares se encerram por dificuldades 
enfrentadas no processo de sucessão ou por conflitos na base da 
empresa familiar, a qual é composta pelos pilares família, empresa 
e propriedade.119

Liminarmente se faz necessário a compreensão da relação 
existente entre os pilares Empresa-Propriedade-Família, sendo 
indispensável a análise de suas peculiaridades para que se 
organize um sistema de gestão corporativa e sucessão eficaz para 
a continuidade dos empreendimentos familiares empresariais, 
reduzindo os conflitos que envolvem tal relação tríade.

Os conflitos familiares são recorrentes em toda e qualquer 
família, o que muitas vezes também acontece em relações 

118   “[...] os custos de transação são as despesas que os agentes econômicos enfrentam 
quando compram e vendem no mercado, ou seja, são os custos com a negociação, elaboração 
e garantia de cumprimento de um contrato.” (DA CONCEIÇÃO, Ronald Jesus; COSTA, 
Armando João Dalla. Custos de transação e estruturas organizacionais: Um estudo de caso 
para o setor petrolífero. XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006).

119  Empresas familiares representam 90% dos empreendimentos no Brasil. Jornal da 
USP. São Paulo, 18 de outubro de 2018. Disponível em: https://jornal.usp.br/atualidades/
atualidades-em-dia-com-o-direito-boletim-18-10-empresas-familiares-representam-
-90-dos-empreendimentos-no-brasil/. Acesso em: 23 mar. 2019.  
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empresarias, porém, em regra são conflitos individualizados. 
A empresa familiar, em sentido contrário, aglutina esses dois 
elementos conflitantes, amplificando os impactos, os quais 
transbordam para todas as relações que compõem a base do 
negócio familiar, cabendo a orientação do direito para mitigar os 
custos transacionais da relação por meio de um estudo científico 
aplicado a uma metodologia empírica120.

Por ora, o direito societário traz alguns instrumentos que 
viabilizam a resolução de controvérsias aplicadas às relações 
societárias, porém é insuficiente quando se refere à preservação do 
patrimônio das empresas familiares, principalmente aos meios de 
sucessão que propiciam o desenvolvimento de um planejamento 
sucessório eficaz.

Ao realizarmos um planejamento sucessório eficiente, 
aplicando mecanismos de governança corporativa121, não estamos 
simplesmente protegendo tão somente os interesses puramente 
individuais dos sócios e da família empresária, mas sim 
desenvolvendo escolhas racionais para que estes ganhos sejam uma 
simples consequência do bom funcionamento do exercício de sua 
função social, durante o passar das gerações122. 

Neste sentido, para que se possa realizar a manutenção 
da empresa, é necessário um processo de sucessão que afete 
minimamente o progresso da empresa e que traga a maximização 

120   YEUNG, Luciana. Direito, economia e empirismo, 2014. In: Antônio Maristrello 
Porto (Org.); Patrícia Sampaio (Org.). Direito e economia em dois mundos: doutrina jurí-
dica e pesquisa empírica. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2014, p. 176 – 177.

121  “A governança corporativa compreende o conjunto de instruções que disciplinam e 
influenciam as relações entre aqueles que investem recursos na companhia e os encarregados 
da sua gestão” ( JUNIOR, Mario Engler Pinto. A governança corporativa e os órgãos de 
administração. In: Maria Eugênia Reis Finkelstein (Coord.); José Marcelo Martins Proença 
(Coord.). Gestão e controle: Direito Societário. São Paulo: Saraiva, 2008 (Série GVlaw), p. 
78.

122   BITTENCOURT, Maurício Vaz Lobo. Princípio da Eficiência. In: Marcia Carla 
Pereira Ribeiro (Coord.); Vinicius Klein (Coord.). O que é análise econômica do direito: 
uma introdução. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 28.
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de seus ganhos, ou seja, a realização de uma transmissão de gestão 
cautelosa, preparando os herdeiros para que tenham condições 
de conduzir o negócio após a imprevisibilidade da falta do(a) 
patriarca/matriarca da empresa familiar.123

Assim, o direito trata de alguns mecanismos que possibilitam 
uma transmissão com custo de transação reduzido, minimizando 
os impactos diretos no processo de abertura de inventário, tal como 
ocorre quando se tem a empresa familiar administrada por uma 
holding124, em que a empresa familiar não fará parte do inventário, 
mas tão somente a holding em que o(a) patriarca/matriarca é sócio, 
ou, se realizada a “troca de bastões” ainda em vida, mediante doação 
ou testamento, tendo este último os efeitos postergados para após 
o decesso do testador. 

Outrossim, muitos empresários se utilizam de mecanismos 
de doação para, respeitando o instituto dos herdeiros necessários 
(herdeiros que não podem ser afastados da sucessão pela simples 
vontade do sucedido, salvo quando houver fundamentação na 
ingratidão ou por fato previsto em lei, tal como a deserdação), 
realocar os bens de modo a atingir máxima eficiência de sua 
gerência pós sucessão125.

123  CARVALHO, Mário Tavernard Martins. Planejamento Sucessório no âmbito da 
empresa familiar. In: Fábio ulhoa Coelho (Coord.); Marcelo Andrade Féres (Coord.). Em-
presa familiar: estudos jurídicos, 2014. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 446-450.

124  “O termo holding decorre do verbo inglês to hold, que significa segurar, deter, manter 
sob controle, participar. A sociedade holding é aquela que participa, detém participações 
societárias de outras sociedades.” (CARVALHO, Mário Tavernard Martins. Planejamento 
Sucessório no âmbito da empresa familiar. In: Fábio ulhoa Coelho (Coord.); Marcelo An-
drade Féres (Coord.). Empresa familiar: estudos jurídicos, 2014. São Paulo: Saraiva, 2014, 
p. 458).

125   HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novas. Morrer e Suceder: passado e 
presente da transmissão sucessória concorrente. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2011, p. 352-353.
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a1. contratos de doação

A manutenção das participações societárias transmitidas 
por doação deve seguir alguns pré-requisitos, os quais devem ser 
analisados pelo empresário que busca transmitir seus bens de forma 
responsiva e por uma perspectiva racional. Assim, os contratos de 
doação, com regulação pelo artigo 538126 e seguintes do Código 
Civil Brasileiro, são os instrumentos mais comumente utilizados 
nos processos de planejamento sucessório, pois proporciona ao 
patriarca/matriarca uma avaliação e preparação do herdeiro que 
conduzirá os negócios após seu decesso. 

A doação observa o conceito da racionalidade limitada, 
diante da manifestação dos interesses individuais dos agentes127, 
atentando-se para a escassez de tempo que impossibilita as partes 
de terem informações necessárias e suficientes que garantiriam 
uma maior eficiência na alternância de geração, sendo a doação 
um meio de reduzir a assimetria informacional, garantindo maior 
eficiência para o processo128.

Para tanto, o mecanismo de doação ainda pode ser dividido 
em duas modalidades, quais sejam a doação sem reserva de 
usufruto, ocorrendo a transmissão da posse plena do bem doado ao 
donatário, e a doação com reserva de usufruto129, em que o doador 
poderá resguardar direitos sobre o bem para si, atuando com maior 

126  Art. 538. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, 
transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra.

127   RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. Racionalidade limitada. In: Marcia Carla Pereira 
Ribeiro (Coord.); Vinicius Klein (Coord.). Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 63-68

128  ARAÚJO, Fernando. Introdução à economia. Coimbra: Almedina, 3ª ed., 2005, p. 
31-37.

129  Art. 1.390. O usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis, em 
um patrimônio inteiro, ou parte deste, abrangendo-lhe, no todo ou em parte, os frutos e 
utilidades.
[...]Art. 1.392. Salvo disposição em contrário, o usufruto estende-se aos acessórios da coisa 
e seus acrescidos.
[...]Art. 1.394. O usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos.
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eficiência para casos em que o doador busca avaliar e preparar o 
herdeiro, garantido ao usufrutuário, por exemplo, o recebimento 
das distribuições de lucros e direito de voto na empresa130. 

a2. sucessão testamentárIa

 A sucessão testamentária, assim como a doação, sempre 
estará condicionada a sucessão legítima, que é aquela imposta pela 
lei, sendo o instrumento de último ato de vontade, ainda em vida, 
do testador, o qual designará como ocorrerá a divisão da parte 
disponível de seus bens e se haverá imposição de gravame sobre estas, 
podendo o testador também dirimir sobre imposição de gravames 
sob a parte legítima, expondo a justa causa da imposição131, a qual 
não é definida pelo ordenamento jurídico, ficando a distrito do juiz 
apreciar o caso concreto132. 

 A respeito do instituto do testamento, este possui efeito 
causa mortis, ou seja, produzirá seus efeitos somente após a morte 
do testador133, sendo livre a sua modificação a qualquer tempo, pelo 
testador. Ainda, disciplinam-se duas modalidades de testamento, 
denominadas testamento privado e testamento público. 

130   PIMENTA, Fernando Azevedo. Planejamento Tributário na Sucessão de Empre-
sários Familiares no Brasil. In: Roberta Nioac Prado (Coord.). Empresas Familiares e Fa-
mílias Empresarias: Governança e Planejamento Jurídico e Sucessório. São Paulo: Quartier 
Latin, 2019, p. 90

131  Art. 1.848. Salvo se houver justa causa, declarada no testamento, não pode o testador 
estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade, e de incomunicabilidade, sobre 
os bens da legítima.

132  DA SILVA, David Roberto R. Soares; ESTEVAM, Priscila Lucenti; VASCON-
CELLOS, Roberto Prado de; RODRIGUES, Tatiana Antunes Valente. Planejamento Pa-
trimonial: família, sucessão e impostos: De 100 mil a 1 bilhão – o que fazer para proteger 
e transmitir seu patrimônio no Brasil e no exterior. 1ª Ed. São Paulo: B18, 2018, p. 209.

133  DA SILVA, David Roberto R. Soares; ESTEVAM, Priscila Lucenti; DE VAS-
CONCELLOS, Roberto Prado; RODRIGUES, Tatiana Antunes Valente. Planejamento 
patrimonial: família, sucessão e impostos. De 100 mil a 1 bilhão: o que fazer para proteger e 
transmitir seu patrimônio no Brasil e no exterior. São Paulo: Editora B18,2018, p. 212-213
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 O testamento privado é um ato personalíssimo que se 
aperfeiçoa com a manifestação de vontade unilateral do testador, 
tendo como requisito ser redigido pelo testador, devendo este 
ser alfabetizado e com plenas condições de escrita e leitura, sob 
a presença de 3 (três) testemunhas, para que se comprove sua 
veracidade perante o juízo, sob pena de ser considerado nulo. 
Entretanto, embora seu caráter seja particular e sua guarda realizada 
pelo testador, o testamento privado prevê alguns riscos, tal como sua 
perda ou conflitos para comprovação da veracidade do documento, 
por ser assinado na presença de um notário, constituindo maior 
facilidade da produção de documento falso134.

Por sua vez, o testamento público é um aperfeiçoamento do 
testamento privado, pois é instituída a figura da autoridade pública, 
trazendo maior segurança para a exigibilidade do documento135. 
Ao contrário do testamento privado, este é lavrado em escritura 
pública pelo tabelião, seguindo os requisitos do artigo 215136 do 
Código Civil brasileiro.

As implicâncias da sucessão testamentária, sendo ela 
pública ou privada, estão fundadas em casos em que a assimetria 
de informações entre as partes está superada, cabendo somente 

134   DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões. São Paulo: Editora Revista dos Tri-
bunais, 2008, p. 351.

135  HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novas. Morrer e Suceder: Passado e pre-
sente da transmissão sucessória concorrente. 2ª ed. rev. São Paulo: Editora Revista dos Tri-
bunais, 2014, p. 256.

136  Art. 215. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé 
pública, fazendo prova plena. § 1º Salvo quando exigidos por lei outros requisitos, a escritura 
pública deve conter: I - data e local de sua realização; II - reconhecimento da identidade e 
capacidade das partes e de quantos hajam comparecido ao ato, por si, como representantes, 
intervenientes ou testemunhas; III - nome, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio 
e residência das partes e demais comparecentes, com a indicação, quando necessário, do 
regime de bens do casamento, nome do outro cônjuge e filiação; IV - manifestação clara da 
vontade das partes e dos intervenientes; V - referência ao cumprimento das exigências legais 
e fiscais inerentes à legitimidade do ato; VI - declaração de ter sido lida na presença das 
partes e demais comparecentes, ou de que todos a leram; VII - assinatura das partes e dos 
demais comparecentes, bem como a do tabelião ou seu substituto legal, encerrando o ato. [..]
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a estipulação de requisitos formais para a manutenção daquele 
bem dentro do seio familiar, evitando conflitos que poderiam ser 
gerados caso a sucessão se desse ainda em vida a partir de uma 
escolha racional construtiva, baseada no conhecimento empírico 
do testador137. 

b. Instrumentos parassocIaIs como mecanIsmo de 
contInuIdade e preservação da empresa famILIar

Em complemento aos instrumentos de sucessão, persistem 
alguns mecanismos que regulam as relações entre os sócios e, 
ocasionalmente, também entre os herdeiros, chamados comumente 
de contratos parassociais138. Tais instrumentos atuam como 
maximizadores baseados em tradeoffs139, pois, para que possamos 
atingir o mais alto nível de eficiência desses contratos, é evidente 
que a escolha comum é feita em detrimento de alguns benefícios 
garantidos, caso essas escolhas fossem outras, visto que os interesses 
individuais são mitigados em favorecimento do interesse comum, 
qual seja o desenvolvimento e perpetuação da empresa.140

Os acordos parassociais carregam consigo 3 (três) 
características principais que os definem, sendo: (i) contratos 
acessórios, guardando um caráter de dependência a subsistência da 
sociedade; (ii) contratos firmados entre a unanimidade ou parcela 

137  ARAÚJO, Fernando. Introdução à economia. Coimbra: Almedina, 3ª ed., 2005, p. 
28-30.

138   “[...] contratos que, de maneira mais ou menos intensa, dizem respeito à relação 
societária estabelecida entre os pactuantes, sem se confundir, entretanto, com os estatutos 
sociais.” (CRAVEIRO, Mariana Conti. Contratos entre Sócios: interpretação e Direito So-
cietário. São Paulo: Quartier Latin, 2013, p. 38-39.)

139  Tradeoffs é o princípio econômico que trata do detrimento de uma escolha em vir-
tude da sobreposição de uma mais vantajosa, podendo essa vantagem ser coletiva ou in-
dividual. (MANKIW, Nicholas Gregory. Introdução à Economia: Princípios da Micro e 
Macroeconomia. São Paulo: Cengage Learning, 2009, p. 4)

140   MANKIW, Nicholas Gregory. Introdução à Economia: Princípios da Micro e Ma-
croeconomia. São Paulo: Cengage Learning, 2009, p. 4-5
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dos sócios; e (iii) contratos que vinculam somente os signatários 
destes perante a sociedade141. 

Sendo assim, destacamos dois principais acordos parassociais, 
sendo o acordo de acionistas e o acordo de quotistas, regulando as 
relações societárias de sociedades anônimas e sociedades limitadas, 
respectivamente, e, alternativa e suplementarmente, o protocolo 
familiar, o qual disciplinará a relação da família empresária 
perante a empresa familiar, sendo uma exceção entre os contratos 
parassociais, pois este não necessariamente compreenderá somente 
os sócios, mas também herdeiros e demais membros da família que 
guardam alguma relação com a empresa.

b1. acordo entre sócIos

O acordo entre sócios é o documento que regulará as relações 
societárias entres os sócios de determinada empresa, seja ela 
organizada sob a forma de sociedade empresária limitada, seja sob 
a forma de sociedade anônima, visando a mitigação de conflitos 
internos e externos com acordos de voto e de circulação de ações 
para a atuação responsiva de seus gestores142. 

Assim, o acordo entre sócios vai além da instituição de regras 
de relacionamento e convivência entre os sócios, sendo esta uma 
interpretação forçada do acordo entre sócios, pois seu principal 
fundamento é o manejo dos direitos individuais para maximização 
do desempenho da sociedade, regulando, principalmente, mas não 
se limitando à circulação de participações societárias e ao direito 
de voto.143

141   BERTOLDI, Marcelo M. Acordo de acionistas. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2006, p. 37.

142  ZANITELLI, Leandro Martins. Regulação responsiva e efeito solapador das san-
ções, 2014. In: Antônio Maristrello Porto (Org.); Patrícia Sampaio (Org.). Direito e econo-
mia em dois mundos: Doutrina jurídica e pesquisa empírica. Rio de Janeiro: Editora FGV, 
2014, p. 268.

143  CRAVEIRO, Mariana Conti. Contratos entre Sócios: interpretação e Direito So-
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Por ora, cabe distinguir dois modelos de acordo entre sócios 
comumente utilizados nas relações societárias, os quais disciplinam 
sobre o mesmo objeto, porém abrangem tipos societários diferentes: 

Acordo de acionistas: com previsão legal na Lei n. 6.404/76 
(Lei das Sociedades por Ações - LSA), é o instrumento utilizado 
para a regulação das relações entre acionistas de empresas 
organizadas sob sociedade anônima, o qual, além de preencher os 
requisitos do artigo 104144 do Código Civil brasileiro, este também 
deverá estar de acordo com o artigo 118145 da LSA. Assim, com 
seus efeitos tipificados pela legislação brasileira, tal acordo traz 
maior segurança jurídica aos empresários. 

cietário. São Paulo: Quartier Latin, 2013, p. 85- 89.

144  Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: I - agente capaz; II - objeto lícito, 
possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei.

145   Art. 118. Os acordos de acionistas, sobre a compra e venda de suas ações, preferência 
para adquiri-las, exercício do direito a voto, ou do poder de controle deverão ser observados 
pela companhia quando arquivados na sua sede. § 1º As obrigações ou ônus decorrentes 
desses acordos somente serão oponíveis a terceiros, depois de averbados nos livros de regis-
tro e nos certificados das ações, se emitidos. § 2° Esses acordos não poderão ser invocados 
para eximir o acionista de responsabilidade no exercício do direito de voto (artigo 115) 
ou do poder de controle (artigos 116 e 117). § 3º Nas condições previstas no acordo, os 
acionistas podem promover a execução específica das obrigações assumidas. § 4º As ações 
averbadas nos termos deste artigo não poderão ser negociadas em bolsa ou no mercado de 
balcão. § 5º No relatório anual, os órgãos da administração da companhia aberta informarão 
àassembléia-geral as disposições sobre política de reinvestimento de lucros e distribuição de 
dividendos, constantes de acordos de acionistas arquivados na companhia. § 6o O acordo de 
acionistas cujo prazo for fixado em função de termo ou condição resolutiva somente pode 
ser denunciado segundo suas estipulações. § 7o O mandato outorgado nos termos de acordo 
de acionistas para proferir, em assembléia-geral ou especial, voto contra ou a favor de deter-
minada deliberação, poderá prever prazo superior ao constante do § 1o do art. 126 desta Lei. 
§ 8º O presidente da assembléia ou do órgão colegiado de deliberação da companhia não 
computará o voto proferido com infração de acordo de acionistas devidamente arquivado. 
§ 9o O não comparecimento à assembléia ou às reuniões dos órgãos de administração da 
companhia, bem como as abstenções de voto de qualquer parte de acordo de acionistas ou 
de membros do conselho de administração eleitos nos termos de acordo de acionistas, as-
segura à parte prejudicada o direito de votar com as ações pertencentes ao acionista ausente 
ou omisso e, no caso de membro do conselho de administração, pelo conselheiro eleito com 
os votos da parte prejudicada. § 10. Os acionistas vinculados a acordo de acionistas deverão 
indicar, no ato de arquivamento, representante para comunicar-se com a companhia, para 
prestar ou receber informações, quando solicitadas. § 11. A companhia poderá solicitar aos 
membros do acordo esclarecimento sobre suas cláusulas.
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Acordo de quotistas: não possuindo regulamentação 
específica, tal instrumento age à sobra do artigo 104 e 1.053146 do 
Código Civil brasileiro, tendo sua segurança jurídica resguardada 
pelo entendimento jurisprudencial e doutrinário147. 

b2. protocoLo famILIar

O protocolo familiar, assim como o acordo de quotistas, não 
possui legislação específica, porém é um instrumento que visa à 
estabilidade da empresa familiar diante dos conflitos gerados, 
atuando como um catalisador para o empreendimento, onde, com 
a introdução de práticas de governança corporativa, busca valorizar 
as habilidades dos familiares na empresa e mitigar os pontos 
negativos que possam vir a ser um ultraje para a continuidade da 
empresa familiar148. 

A instituição do protocolo familiar em empresa familiar 
implica em uma escolha racional, pois se trata de uma escolha que 
permitirá a sobreposição dos benefícios aos prejuízos, resultando 
em uma maximização do bem-estar da empresa e da família 
empresária, em que os signatários irão elaborar o instrumento por 
meio de suas próprias convicções, por mais que traga alguns custos 
transacionais, estes serão mínimos, se comparados com o resultado 
final que se objetiva, estabelecendo uma ação em prol do bem-estar 
da empresa149

146  Art. 1.053. A sociedade limitada rege-se, nas omissões deste Capítulo, pelas normas 
da sociedade simples. Parágrafo único. O contrato social poderá prever a regência supletiva 
da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima.

147   PRADO, Roberta Nioac; DONGGIO, Angela Rita Franco. Determinantes es-
tratégicas na escolha do Tipo Societário: LTDA. ou S.A., 2009. In: Roberta Nioac Prado 
(Coord.); Daniel Monteiro Peixoto (Coord.); Eurico Marcos Diniz de Santi (Coord.). Di-
reito Societário: Estratégias Societárias, Planejamento Tributário e Sucessório. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p. 241-242 (Série GVlaw)

148   ARBACHE, Henrique Pires. Eficácia Protocolo familiar no direito brasileiro. Rio 
de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2018, p. 15-18.

149   RIBEIRO, Marcia Carla; GALESKI JR., Irineu. Teoria Geral dos Contratos: con-
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Diante da não regulamentação pelo ordenamento brasileiro, 
o protocolo familiar se baseia nas diretrizes genéricas previstas no 
artigo 104 do Código Civil Brasileiro, possuindo eficácia imediata 
a depender de seu conteúdo150. 

Em contraposição à legislação brasileira, destaca-se o avanço 
do ordenamento jurídico espanhol sobre o tema, o qual, visando a 
proteção dos empreendimentos familiares e a continuidade deles, 
sancionou o decreto real 171/07151, dispondo de redação específica 
para o protocolo familiar.

Assim, em razão da ausência de regulamentação pelo 
ordenamento jurídico brasileiro, verifica-se uma limitação na 
eficácia do protocolo familiar em virtude de tal instrumento se 
resguardar tão somente nos artigo 104, 421152 e 425153 do Código 
Civil brasileiro, não havendo um incentivo para que as famílias 
empresárias celebrem protocolos familiares ou até mesmo um 
planejamento sucessório eficiente154 devido a existência da herança 
necessária, a qual não pode ser substituída por outros bens, como a 
substituição das participações societárias por pecúnia.

Em análise, destaca-se que a regulamentação do protocolo 
familiar e a implementação deste em empresas familiares podem 
ser pontos cruciais para a manutenção desses negócios, pois, em seu 

tratos empresariais e análise econômica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 81-82.

150   OURIQUES, Paolla. Legalidade, eficácia e implicações societárias do protocolo 
familiar. São Paulo: Almedina Brasil, 2018, p. 71

151   MINISTERIO DE JUSTICIA. Madrid: Boletín Oficial Del Estado, 2007. Dispo-
nível em: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-5587. Acesso em: 11 mar. 
2020.

152  Art. 421.  A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do con-
trato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da inter-
venção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

153  Art. 425. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais 
fixadas neste Código.

154   ARBACHE, Henrique Pires. Eficácia Protocolo familiar no direito brasileiro. Rio 
de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2018, p. 40-45.
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escopo, são instrumentos que interferirão no campo empresarial e 
no campo familiar por meio de uma regulamentação responsiva, 
mitigando as falhas estratégicas, principalmente aquelas fundadas 
em conceitos egoístas.

b3. estudo de caso: famíLIa matarozzo

Diante da utilização do protocolo familiar, verifica-se a 
família Matarozzo como um exemplo de empresa família que não 
logrou êxito diante da instabilidade e da não regulamentação do 
relacionamento empresa-família. 

Neste contexto, a IRFM (Indústrias Reunidas Fábricas 
Matarozzo) foi um grupo empresarial fundado pelo empresário 
Francesco Matarozzo, o qual, diante das sucessões, teve suas 
implicações baseadas na expressão “Pai rico, filho nobre, neto 
pobre”, pois, a primeira sucessão, passada aos seus filhos Emiliano 
e Andrea Matarozzo, foi bem sucedida, porém, após um trágico 
acidente ocorrido com Emiliano Matarozzo, Francesco retornou 
aos negócios, sucedeu a ele, após seu falecimento, seu outro filho 
Francisco Júnior, fazendo com que os demais herdeiros entrassem 
em conflitos constantes em relação à destinação do patrimônio 
familiar, sendo o início do declínio do império Matarazzo. Assim, 
partindo de uma escolha emocional, a qual considerou maior 
afinidade, Francisco Matarozzo optou por sua filha Maria Pia 
Matarozzo, levando o grupo empresarial a falência.155

b4. regIme de bens como obJeto do acordo famILIar

Diante da importância dos empreendimentos familiares 
e do receio de que a empresa familiar encontre algum óbice na 
sua manutenção dentro do seio familiar, é natural que o fundador 

155   ARBACHE, Henrique Pires. Eficácia Protocolo familiar no direito brasileiro. Rio 
de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2018, p. 40-45.
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busque formas e instrumentos que viabilizem a proteção de seu 
patrimônio, tal como a aplicação de uma governança corporativa 
eficiente. 

Assim, exauridos todos os meios de proteção societária 
estabelecidos no acordo de acionistas/quotistas, verificam-se 
alguns elementos intrínsecos da família que podem afetar o 
empreendimento de forma negativa, como valores, conflitos 
internos e até mesmo divórcios de familiares que possam resultar 
numa interferência nas participações da empresa familiar, afetando 
o gerenciamento desta. 

Dentre as várias peculiaridades da família empresária, é 
notório que o casamento, mais especificamente o regime de bens 
adotado pelos sócios e herdeiros, é um dos fatos mais delicados e 
instáveis, pois pode levar o empreendimento à ruína. 

Neste sentido, por meio da teoria do risco moral, o 
comportamento em relação à instituição do casamento pode ser 
um dos fatos determinantes do desempenho eficiente do negócio, 
sendo necessária a elaboração de incentivos persuasivos para que 
as relações individuais, ou seus efeitos, não interfiram na relação 
contratual de forma negativa. 

b5. cLáusuLas restrItIvas

Neste sentido, alguns empresários decidem optar pela 
inclusão de cláusulas restritivas de direitos, evitando, por exemplo, 
que haja a comunicabilidade das participações da empresa com 
o(a) cônjuge do familiar que virá a suceder o quadro societário da 
empresa. Porém, quanto à aplicação das cláusulas restritivas, insta 
saber que existem implicações que inviabilizam seu uso como meio 
de preservação da empresa. 

As cláusulas restritivas são caracterizadas por não subsistirem 
sobre a legítima, salvo se houver justa causa que dependerá da 
discricionariedade do juiz de direito. Ainda, a doutrina majoritária 
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e o entendimento jurisprudencial156 interpretam que, no que tange 
à aplicação das cláusulas restritivas sobre a parte disponível, em não 
havendo estipulação delimitando seus efeitos, estas se estenderam 
somente até o decesso do herdeiro. De todo modo, os efeitos do 
gravame não poderão ultrapassar uma geração.157

Neste sentido, acerca dos direitos da empresa familiar e sua 
função social, a Espanha se encontra avançada, dispondo sobre a 
possibilidade de, em observância a preservação da empresa familiar, 
o testador substituir a legítima para o pagamento do herdeiro 
em pecúnia, conforme expresso no artigo 1.056 do Código Civil 
Espanhol.

“Artículo 1056. Cuando el testador hiciere, 
por acto entre vivos o por última voluntad, 
la partición de sus bienes, se pasará por ella, 
en cuanto no perjudique a la legítima de los 
herederos forzosos. 

El testador que en atención a la conservación 
de la empresa o en interés de su familia quiera 
preservar indivisa una explotación económica 
o bien mantener el control de una sociedad de 
capital o grupo de éstas podrá usar de la facultad 
concedida en este artículo, disponiendo que 
se pague en metálico su legítima a los demás 

156   EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora – Imóveis gravados 
com cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade instituídas em 
favor do falecido donatário – Benefício que não transpassa aos seus herdeiros – Benefício 
de natureza pessoal – Extinção das restrições com a morte do beneficiário – Possibilidade 
da penhora recair sobre a totalidade do bem - Decisão reformada - Recurso provido (TJSP; 
Agravo de Instrumento 2107080-96.2017.8.26.0000; Relator (a): Maia da Rocha; Órgão 
Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26ª Vara Cível; Data do 
Julgamento: 02/08/2017; Data de Registro: 02/08/2017).

157   VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Direito das Sucessões. São Paulo: Atlas, 
2014, 14ª Ed., vol. 7, p. 174.
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interesados. A tal efecto, no será necesario que 
exista metálico suficiente en la herencia para el 
pago, siendo posible realizar el abono con efectivo 
extrahereditario y establecer por el testador 
o por el contadorpartidor por él designado 
aplazamiento, siempre que éste no supere cinco 
años a contar desde el fallecimiento del testador; 
podrá ser también de aplicación cualquier otro 
medio de extinción de las obligaciones. Si no se 
hubiere establecido la forma de pago, cualquier 
legitimario podrá exigir su legítima en bienes de 
la herencia. No será de aplicación a la partición 
así realizada lo dispuesto en el artículo 843 y en 
el párrafo primero del artículo 844. “158

Destarte, por meio de uma perspectiva comparativa, as empresas 
familiares necessitam de uma adaptação legislativa que atenda suas 
necessidades, fazendo com que estes empreendimento cumpram com 
sua função social, observando o caso por meio das externalidades 
causadas pelas sucessões exigidas por lei, tal como o fato gerado pela 
transmissão das participações societárias vinculadas a um processo de 
divórcio em que o regime de bens adotado no casamento tenha sido 
o de comunhão total ou parcial de bens.

158  Artigo 1056. Quando o testador fizer, por ato entre vivos ou por última vontade, a 
partilha de seus bens, será observada, enquanto não prejudique a legítima dos herdeiros ne-
cessários. O testador que em atenção à conservação da empresa ou em interesse de sua família 
queira preservar indivisa uma exploração econômica ou manter o controle de uma sociedade de 
capital ou grupo destas, poderá usar da faculdade concedida neste artigo, dispondo que pague 
em dinheiro a legítima de demais interessados. Para tal efeito, não será necessário que exista 
dinheiro suficiente na herança para o pagamento, sendo possível realizar o abono com efetivo 
extra-hereditário e estabelecer pelo testador ou pelo contador-partidor por ele designado par-
celamento, desde que não exceda cinco anos a partir da morte do testador; poderá também ser 
aplicado qualquer outro meio de extinção das obrigações. Se não houver estabelecido a forma 
de pagamento, qualquer legitimado poderá exigir sua legítima em bens da herança. Não se 
aplica à partilha realizada no disposto no art. 843 e no parágrafo primeiro do art. 844.
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b6. (In)dIsponIbILIdade do regIme de bens

Diante da instabilidade e imprevisibilidade dos matrimônios, 
evidenciam-se inconsistências nos meios de preservação da 
propriedade da empresária familiar, valendo-se trazer à baila 
discussões acerca da legalidade de regular o regime de bens dos 
sócios e herdeiros em um contrato, para que traga maior segurança 
aos sócios e vislumbre maior eficiência na preservação de empresas 
familiares.

Um dos pontos controvertidos em relação à disposição do 
regime de bens como objeto de contratos, é quanto a sua (in)
disponibilidade, dessa forma, é impreterível que o regime de bens 
seja de livre escolha do casal, não havendo implicância de terceiros, 
conforme aludido pelo artigo 1.639159 do Código Civil. 

 Assim, a única forma de evitar o ingresso de estranhos 
na família empresária, na empresa familiar, é por intermédio do 
acordo entre sócios, instruindo a aceitação dos demais sócios para 
ingresso de terceiros na sociedade.

MATERIAIS E MÉTODO

O estudo foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica, 
baseando-se na metodologia dedutiva, a qual propiciou uma análise 
crítica e econômica do direito das sucessões, direito de família e 
direito societário.

Ao longo da pesquisa foi possível evidenciar, na legislação 
brasileira, normas que obstam o desenvolvimento da regular das 
empresas familiares e, com auxílio do direito comparado e da 
análise econômica do direito, foram desempenhadas soluções 

159   Art. 1.639. É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular, quanto 
aos seus bens, o que lhes aprouver. § 1 º O regime de bens entre os cônjuges começa a vi-
gorar desde a data do casamento. § 2 º É admissível alteração do regime de bens, mediante 
autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das 
razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros.
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plausíveis para a resolução da problemática. 

Findo a inquirição, é evidenciada a notória importância 
das empresas familiares para o desenvolvimento do bem estar 
social e da economia nacional, bem como o descuidado para com 
estas, considerando o elevado número de negócios familiares que 
vão à falência por uma sucessão mal planejada, muitas vezes por 
problemas legislativos, devendo, para tanto, esses problemas serem 
solucionados por meio de uma análise de caso da perspectiva 
econômica, buscando maior eficiência social.

RESULTADOS

Diante das indagações vinculadas ao trabalho, quais sejam: (i) 
a importância da empresa familiar para o desenvolvimento social e 
econômico; (ii) meios de preservação da empresa; e (iii) implicância 
do regime de bens de sócios e herdeiros no empreendimento 
familiar, foi possível constatar:

(i) As empresas familiares são grandes molas 
propulsoras para o desenvolvimento do 
país, as quais agem aumentando a oferta 
de empregos e auxiliando no crescimento 
do PIB nacional, assim, destaca-se a 
relação de importância de preservação 
desses empreendimentos para assegurar a 
economia da nação;

(ii) O sistema legislativo brasileiro 
proporciona meios de preservação da 
empresa, porém esses meios de preservação 
não desempenham papel suficiente para as 
empresas familiares, as quais transcendem 
o vínculo societário para o seio familiar. 
Deste modo, o protocolo familiar 
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surge para preencher a fissura existente 
entre os acordos de sócios e a empresa 
familiar, porém a legislação brasileira 
não dá o amparo necessário para esses 
empreendimentos, dificultando o processo 
de sucessão; e

(iii) O regime de bens adotado por sócios e/
ou herdeiros da empresa familiar pode 
ter grande impacto na gestão empresarial 
do negócio, sendo necessário, para tanto, 
meios que disciplinem a sucessão de 
participações sucessórias por meio do 
casamento, a qual pode ser solucionada 
com o auxílio de medidas de governança 
corporativa e pelo por acordo de bloqueio.

DISCUSSÃO

As empresas familiares desenvolvem milhares de empregos 
no Brasil, além de ajudar de forma significativa no desenvolvimento 
do PIB, porém mais de 50% (cinquenta por cento) desses 
empreendimentos mal conseguem chegar à terceira geração, devido 
à falta de um planejamento sucessório ou por um planejamento 
sucessório falho. 

Assim, buscam-se instrumentos satisfatórios para regular 
as relações societárias e os impactos das relações familiares no 
empreendimento, tal como os acordos de sócios e o protocolo 
familiar, porém, mesmo com esses instrumentos, alguns 
empreendimentos evidenciam óbices legislativos no plano das 
sucessões, principalmente no que tange à parcela patrimonial 
reservada à herança necessária, reduzindo a eficiência do processo 
de sucessão e podendo trazer alguns impasses futuramente. 

Destarte, com uma análise comparativa ao direito civil 
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espanhol, vislumbra-se o caráter ultrapassado do direito brasileiro, 
o qual não permite a substituição da herança hereditária, tal qual 
ocorre na Espanha, facilitando as tomadas de decisões e trazendo 
maior eficiência para os atos realizados pelo testador/doador. 

Além da doação, outro grande impasse verificado pelas 
famílias empresárias é o regime de bens adotado pelos seus 
membros, os quais podem permitir a pulverização das participações 
ao longo do tempo. 

Por ora, o direito brasileiro não permite que o regime 
de casamento seja imposto por contrato assinado por um dos 
nubentes, contudo, tais situações podem ser contornadas pelos 
contratos parassociais, principalmente pelo acordo de bloqueio de 
participais, o qual pode regulará sobre os processos de transferência 
de participações societárias. 

Findo o exposto, a legislação deve atuar de maneira a 
interferir minimamente nas relações particulares, de modo que as 
normas sejam utilizadas como incentivadoras para o bom e fiel 
cumprimento da função social das empresas, tal qual ocorreria com 
a previsão do protocolo familiar em lei, incentivando seu uso para 
regulamentação das relações família-empresa-propriedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Com base nos estudos e dados apresentados, é notória a 
existência de impasses legislativos que impedem a execução de um 
planejamento sucessório eficiente da família empresária, causando 
externalidades negativas para toda a sociedade, resultando em 
desempregos e em déficit no desenvolvimento do PIB nacional. 

 Assim sendo, a utilização de instrumentos eficazes de 
continuidade empresarial pode ser essencial e crucial para a 
manutenção das empresas familiares, precipuamente ao que se 
refere aos cuidados com a relação família-empresa-propriedade, 
sendo comum a interferência prejudicial entre os polos. 
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 Outrora, o protocolo familiar, com os demais instrumentos 
de preservação da empresa, visa aprimorar as relações da família 
empresária com a empresa e vice-versa, trazendo formas de 
gerenciamento patrimonial. Porém, o protocolo familiar pode não 
ter tanta eficiência caso o planejamento sucessório não seja realizado 
cautelosamente, devendo, para tanto, observar os institutos da 
sucessão, tal como conceitos de herança e incomunicabilidade. 

 Não obstante, de acordo com as normativas vigentes, 
cabe, precipuamente, analisar a comunicabilidade de bens dos 
sócios e futuros herdeiros por meio dos contratos parassociais, 
instituindo cláusula de bloqueio de transferência de participações, 
induzindo, em segundo momento, uma revisão da regulamentação 
dos herdeiros necessários, visando aprimorar sua eficiência a partir 
de uma possibilidade de substituição da herança necessária por 
pecúnia, trazendo maior efetividade para as sucessões empresariais.

 Por fim, diante da necessidade de preservação da empresa 
para o desenvolvimento econômico e social do país, a AED 
expôs os efeitos positivos e negativos da legislação aplicável para 
os empreendimentos familiares, bem como da utilização dos 
mecanismos de sucessão. Desta forma, foram elucidados métodos 
que visam maior eficiência para a continuidade da empresa e, assim, 
conduzirão melhorias sociais e econômicas para a sociedade. 
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a extrafIscaLIdade  
como Instrumento de IncentIvo 
a exportação de commodItIes em 
detrImento de manufaturados160

Amanda Camille de Paula Nasser161

Renatha Natalia Santana Ferreira162

RESUMO: A presente pesquisa tem como objetivo 
compreender o papel da extrafiscalidade nas atividades comerciais, 
incentivando a exportação de commoditites, por meio de redução 
fiscal. Pretende também analisar se a redução fiscal incentiva a 
exportação de produtos manufaturados. Assim, o trabalho destina-
se a enfrentar o seguinte problema de pesquisa: O benefício fiscal 
na exportação de commodities amplia a assimetria concorrencial 
e cria uma exterioridade na exportação de manufaturados? Para 
tanto, por meio do hipotético-dedutivo e da Análise Econômica 
do Direito, serão levantados argumentos acerca da hipótese: Os 
benefícios fiscais que incentivam a exportação de commodities 
ferem o princípio da neutralidade concorrencial, pois desfavorece 
a exportação de produtos manufaturado, ocasionando falha de 
mercado. A partir da revisão bibliográfica da doutrina correlata, 
relacionando-a com princípio da neutralidade concorrencial, 
que possui como base a ausência de vantagem entre os produtos 
exportados, pretende-se compreender a forma como a utilização da 

160   Artigo produzido sob a orientação das Professoras Me. Miriam Olivia Knopik 
Ferraz (PUCPR/FAE) e Danna Catharina Mascarello Luciani (PUCPR).

161   Graduanda em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Membro 
do Grupo de Estudos de Análise Econômica do Direito.  E-mail: acp.nasser@gmail.com

162   Graduanda em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Membro 
do Grupo de Estudos de Análise Econômica do Direito. E-mail: renathansf@gmail.com
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extrafiscalidade, ou seja, utilizar o tributo com finalidade diversa da 
arrecadação, pode promover a redução das falhas de mercado, isto 
é, quando os mecanismos do mercado são deixados livremente para 
autorregulação, sem intervenção estatal, de modo que os resultados 
econômicos sejam ineficientes. O trabalho será estruturado a partir 
da análise de dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços (MDIC) referentes à exportação de commodities e 
manufaturados, de modo a compreender como tais números 
implicam no PIB e, portanto, no desenvolvimento socioeconômico 
nacional. Em sede preliminar, conclui-se que um dos fatores que 
impede a exportação de manufaturados, em larga escala, é o alto 
custo tributário no Brasil, que além de não proporcionar incentivo, 
desacelera a competitividade diante do mercado internacional. 
Ademais, a estrutura tributária não proporciona abertura do 
mercado e apenas alimenta as relações já existentes como grandes 
produtoras de commodities.

Palavras-chave: Exportação. Benefício-fiscal. Commodities. 
Manufaturados. Extrafiscalidade.

ABSTRACT: This research aims to understand the role of 
extra-taxation incommercial activities, encouraging the export of 
commodities through tax reduction. It intends to analyze whether 
the tax reduction encourages the export of manufactured products. 
Thus, the research aims to face the following research problem: 
Does the tax benefit in the export of commodities increase the 
competitive asymmetry and create an externality in exporting 
manufactured goods? So, through hypothetical-deductive and 
Economic Analysis of Law, arguments will be raised about 
the hypothesis: The tax benefits that encourage the export of 
commodities violate the principle of competitive neutrality since it 
disadvantages the export of manufactured products, causing failure 
of Marketplace. Based on the bibliographic review of the related 
doctrine, it is intended to understand how the use of extrafiscality, 
that is, using the tax for a purpose other than tax collection, can 
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promote the reduction of market failures, that is, when market 
mechanisms they are left free to self-regulation, without state 
intervention, so that economic results are inefficient. According 
to the principle of competitive neutrality, which is based on the 
lack of advantage among exported products. The research will be 
structured based on data analysis from the Ministry of Industry, 
Foreign Trade and Services (MDIC) related to the export of 
commodities and manufactured goods to understand how these 
numbers imply in GDP and, therefore, in national socio-economic 
development. In vague terms, it is concluded that one of the factors 
that prevent the export of manufactured goods, on a large scale, 
is the high tax cost in Brazil, which in addition to providing no 
incentive, slows down competitiveness in the international market. 
Furthermore, the tax structure does not provide an opening for 
the market and only fuels existing relationships as significant 
producers of commodities.

Keywords: Export; Tax Benefit; Commodities; Manufacture; 
Extrafiscality.

INTRODUÇÃO

No ano de 2020, o comércio exterior contribuiu 
negativamente para o Produto Interno Bruto brasileiro (PIB). José 
Augusto de Castro, presidente da Associação dos Exportadores 
Brasileiros (AEB), disse ao Broadcast, que caso o PIB crescesse 
2% neste ano, conforme expectativas anteriores à pandemia do 
covid-19, as importações registrariam maior crescimento do que 
as exportações.   

Ainda assim, a parcela de contribuição das exportações ao 
comércio nacional é de grande proveito. O Brasil por ser um país 
com clima e solo favoráveis para a produção de commodities, faz 
jus a estas características ao ser líder em exportação, por exemplo, 
de milho e soja. Entretanto, ao observar o cenário do mercado 
internacional, percebe-se que o país não se tornou tão competitivo 



152 153

II LIvro de resuLtados de PesquIsa do Graed PucPr: 

como poderia ser, utilizando como referência países como Estados 
Unidos da América e Alemanha. 

O professor Paulo Gala (2017, p. 27), no livro “A 
Complexidade Econômica”, utiliza métodos de Hausmann e 
Hildalgo para analisar a economia dos países. Segundo  Gala, 
para medir a complexidade de uma nação, é necessário analisar a 
ubiquidade e a diversidade dos produtos exportados. Se um país 
exporta bens não ubíquos, torna-se mais complexo. Porém, não 
basta só a ubiquidade, visto que se esta decorre de um fator natural 
como o diamante, não há complexidade e sim raridade. 

Para melhor explicar a importância da exportação de 
manufaturados, Gala (2020) esclarece que o serviço prestado por 
um garçom é o mesmo em qualquer local do mundo. Mesmo na 
construção civil utilizando máquinas modernas, a produtividade 
não é muito distinta. Contudo, explica que quanto mais tecnologia 
um país possui, maior a diferenciação entre os demais, por exemplo, 
EUA e Japão.  

Portanto, a chave para a produção é se tornar competitivo. 
Para isso, o presente artigo visa refletir se as políticas de incentivo 
fiscal contribuem para esta análise.  Em mesmo sentido, busca-
se demonstrar como a isenção à exportação ainda não supera o 
número altíssimo de impostos para produção e se essas isenções 
resultam em uma assimetria concorrencial.

Com o objetivo de examinar e avaliar informações que 
contribuam para a análise da problemática, este artigo teve como 
base a pesquisa explicativa, a fim de identificar situações diferentes 
e que convergem para a economia nacional. Buscou-se investigar 
o desempenho das exportações do tipo commodities em relação ao 
tipo manufaturados.  

Para obtenção dos dados, foram utilizados dados do 
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) 
e do anuário da  Organização Mundial do Comércio (World 
Trade Statistical Review 2019). Quanto ao meio utilizado, foi feito 
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uso de pesquisa bibliográfica, a fim de responder questões como: 
a) Quais os tipos de exportações realizadas pelo Brasil? b) Quanto 
da exportação é representado pela manufatura? c) Porque há mais 
exportação de commodities? d) Qual o impacto da fiscalidade 
neste fenômeno? e) A isenção tarifária para exportação é efetiva 
para a concorrência do mercado externo? f ) O benefício fiscal na 
exportação de commodities amplia a assimetria concorrencial e 
cria uma exterioridade na exportação de manufaturados?

Este estudo se fundamentou nas teorias da Análise Econômica 
do Direito, do Direito Tributário e em partes da teoria da Economia. 
Por fim, o método utilizado foi o hipotético-dedutivo, a fim de 
analisar se os benefícios fiscais que incentivam a exportação de 
commodities ferem o princípio da neutralidade concorrencial, pois 
desfavorece a exportação de produtos manufaturados, ocasionando 
falhas de mercado.

1. exportações brasILeIras 

De acordo  dados  da Balança Comercial, fornecidos 
pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), 
o Brasil, em 2019, exportou US$ 225,383 bilhões e importou US$ 
177,347 bilhões, gerando um superávit de US$ 48,035 bilhões, ou 
seja, trata-se de um número muito expressivo. Algo a se destacar 
é o tipo de exportação que o país tem dado preferência. Ainda de 
acordo com os dados do Ministério, a lista dos 10 produtos mais 
exportados no país, de acordo com o gráfico 2, são: 
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Gráfico 2- Balança Comercial

FONTE: Ministério da Indústria, Comércio Exterior  
e Serviços (MDIC), 2019. 

Por meio destes dados, percebe-se a importância econômica da 
exportação de commodities para o mercado nacional. Em termos 
de comparação, o segmento de máquinas não-elétricas, ferramentas 
e aparelhos mecânicos, alcançou a importância de 0,11% de 
participação e valor de FOB de US$ 174 milhões. Em relação 
aos anos anteriores, houve um crescimento de US$ 250 milhões em 
2016, para mais de US$ 300 milhões em 2017, porém manteve-se 
estável nos anos de 2018 e 2019, com o valor de US$ 300 milhões 
e no ano de 2020 houve variação de US$ -3,55 milhões.  

A fim de comparar com um segmento do tipo commodities, 
o minério de ferro  tem tido variações positivas desde 2016 até 
2020, sendo o valor exportado em 2016 de US$ 9,2 bilhões e em 
2020 US$ 17,3 bilhões, ou seja, um aumento de 88%.  

Demonstrado a assimetria entre as exportações do tipo 
commodities e os manufaturados, é importante destacar que este 
tipo de exportação obteve uma elevação contínua ao longo dos anos. 
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Em contrapartida, percebe-se clara diminuição ou estagnação dos 
produtos manufaturados. Este é um comportamento que ocorre 
desde 1999, de acordo com dados da MDIC, o quantum  dos 
commodities vem aumentando, sendo pouco afetado pela crise de 
2009 (FEE, 2013, p. 79-94).

Veríssímo e Souza (2012, p. 13) realizaram pesquisa no âmbito 
da Economia, a fim de compreender este fenômeno crescente. As 
variáveis integradas revelaram dentre vários fatores  que a ótima 
relação que o Brasil tem com os principais parceiros comerciais na 
exportação de produtos básicos, por exemplo, a China, contribui 
para a venda destes. Para o comprador é a garantia de fornecimento 
e para o vendedor garantia de compra, demonstrando a necessidade 
de incentivo para o país se tornar competitivo em outras áreas.  

Mas qual a importância em aumentar as exportações de 
manufaturados?  Em entrevista à Agência Brasil  em 2012,  o 
presidente  da AEB,  José Augusto de Castro,  afirma que 
apesar do crescimento das exportações brasileiras, em razão 
das commodities,  a participação no cenário mundial não 
cresceu. Segundo o presidente, o valor das commodities é definido 
pelo mercado internacional,  não havendo mérito brasileiro. Isto 
é  um problema. Caso o Brasil produzisse mais manufaturados, 
haveria maior valor agregado e mais emprego.  

É possível notar que a exportação de produtos industriais deixa 
o país longe das oscilações de valores do mercado internacional, 
permitindo maior estabilidade. Assim como muitos profissionais 
da área, José Castro afirma que o sistema tributário penaliza quem 
produz.  

Outro dado relevante, segundo o anuário da  Organização 
Mundial do Comércio (World Trade Statistical Review 2019), o 
ranking de maiores exportadores permanece inalterado nas 
primeiras posições, as quais continuam lideradas por países como 
China, Alemanha, Japão e Holanda. Em contrapartida, o Brasil 
foi rebaixado, apesar de as vendas externas  terem crescido 10% 
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de 2017 para 2018. Embora tenha sido verificado aumento nas 
exportações, perdemos 5 posições em 10 anos.  

2. fIscaLIdade

Não é incomum o descontentamento com as reformas e 
medidas públicas que tem como propósito o desenvolvimento 
econômico. O Estado tem a complexa missão de expandir a 
economia nacional de forma que o mercado local consiga competir 
com o mercado externo e de contrabalançar estas medidas de forma 
a contribuir com as empresas locais. Contudo, existe dificuldade 
em  competir de forma congruente com o mercado externo. A 
dificuldade do sistema fiscal é um dos fatores que contribui com 
estes resultados.

Com o advento da Lei 12.741/2012, houve a obrigação da 
descrição do percentual de impostos que estão embutidos nos 
preços da nota fiscal, o que permite com que o cidadão verifique 
que grande parte do que define o preço final dos produtos são os 
impostos. Os valores, de fato, são altíssimos.

Brevemente, serão analisado os impostos federais que o setor 
industrial precisa  pagar, a fim de ponderar o valor exorbitante. 
O Imposto sobre os Produtos Industrializados (IPI)  é uma  taxa 
cobrada por qualquer saída de produto produzido, tem natureza 
federal e possui alíquota de até 30%, conforme Tabela de Incidência 
do Imposto sobre os Produtos Industrializados (TIPI).  

  O ICMS (Imposto  sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços) é o percentual cobrado quando ocorre  a circulação 
de mercadoria e  produtos  de natureza estadual com alíquota 
que varia de  17%  a  18%.  Pode ocorrer de forma interestadual, 
diferenciando o valor da alíquota. Eventualmente, há isenção em 
produtos determinados pelo Estado.  

Outra aplicação é a  Substituição  Tributária que,  de 
acordo com  Alexandre Galhardo (2006),  é um  regime em 
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que a responsabilidade pelo ICMS devido, em relação às 
operações ou prestações de serviços, é atribuída a outro 
contribuinte. Por meio deste  instituto, há  a cobrança apenas em 
uma  operação,  majorando  todo o imposto da cadeia em uma 
etapa.  Os contribuintes são os entes privados, os equiparados pela 
legislação do Imposto de Renda, empresas públicas e sociedades de 
economia mista, bem como as subsidiárias.  

A COFINS  (Contribuição para Financiamento da 
Seguridade Social) é recolhida para financiar previdência, assistência 
social e saúde, de caráter federal e visa igualdade de direitos. As 
entidades que devem contribuir são os entes privados, equiparados 
pela legislação do Imposto de Renda. O  cálculo  ocorre  no final 
do mês e varia de acordo com o regime de apuração. Ressalta-se 
que a forma de calcular ao longo dos anos ficou mais complexa 
para o empresário. A alíquota do COFINS cumulativo é de 3% 
sobre a receita bruta e se aplica às empresas que estão sujeitas 
ao Lucro Presumido, classificação tributária de empresas médias. 
Neste regime todos pagam, diferentemente do não cumulativo que 
tem alíquota de 7,6% e que abrange as empresas de Lucro Real. 

O PIS/PASEP é a contribuição para financiar os programas 
PIS (Programa de Integração Social) e o PASEP (Formação do 
Patrimônio do Servidor Público) e   tem propósito de um fundo 
distribuído anualmente a empregados e servidores, podendo ser 
sacado em hipóteses específicas. A base de cálculo é a receita total 
da pessoa jurídica, com alíquota que varia de 0,65% a 1%. 

O imposto CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro 
Líquido) tem natureza federal e seu objetivo é apoiar os programas 
de Seguridade Social. A alíquota é de 9% para as pessoas jurídicas 
no geral e de 15% para as instituições financeiras.  

O II (Imposto de Importação) é  um tributo direito, com 
objetivo de tributar produtos que entrem no país. Utilizado como 
forma de protecionismo nacional, de maneira a valorizar o produto 
interno em detrimento do externo.  A alíquota varia de acordo 
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com a Tarifa Externa Comum (TEC) ou o valor do bem. Possui 
alíquota de 60% sob o valor do produto, acrescido de frete e seguro. 

Imposto de Exportação (IE) é cobrado quando 
um produto  produzido no Brasil vai para o exterior. Tem 
como  destinação,  formar  reserva monetária fazendo com que 
ele se torne mais competitivo.  Pode ser  tanto um instrumento 
de incentivo quanto a uma forma de freio à exportação.  Possui 
alíquota de 30% sendo facultado ao Estado reduzir ou aumentar. 

Imposto de Renda  (IRPJ)  varia de acordo com o regime 
tributário adotado pela pessoa jurídica  e visa arrecadar recursos 
para o Estado. Tem alíquota fixa de 15%  sobre o lucro total da 
empresa.  

Imposto  Sobre  Produtos Industrializados  (IPI)  ocorre 
quando há  a industrialização de um produto, a importação ou 
quando há arremate de produto em leilão e pode ser remanejado 
para o consumidor final. Em relação à alíquota, esta pode variar de 
0% a 30% e quanto mais essencial, menor o valor.  A base de cálculo 
depende do sujeito que importa.

  Por fim,  o Imposto  sobre Operações Financeiras, 
incide  nas  operações  de crédito, câmbio, seguro e títulos e 
valores  imobiliários.    Sua alíquota diária é de 0,00082% mais 
0,38%.

3. custo brasIL

O termo Custo Brasil, segundo  Mancuso (2004),  está 
relacionado com fatores prejudiciais à competitividade das empresas 
nacionais. Isto porque, o Custo Brasil compõe todos os impostos 
que envolvem a produção, por exemplo, o COFINS, ICMS, IPI, 
ISS, IRPJ e CSLL. O Custo Brasil é o que torna os processos 
mais lentos, caros e ineficientes e é causado pela burocracia, 
infraestrutura deficiente, impostos em cascata e mudança das 
regras tributárias e de acordo com Carpinteiro (2020), afeta a 
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competitividade empresarial.

A carga tributária, objeto de estudo deste artigo, é em torno 
de 40% a mais do que nos demais países. O Brasil tem carga 
tributária maior que Suécia (50,6%), líder de tributação; Dinamarca 
(49,40%); Bélgica (46,2%); Finlândia (45,69%); França (44,2%); 
Áustria (44,1%); Noruega (43,1%) e Itália (41,1%), ou seja, países 
em que  os cidadãos obtêm  retorno dos impostos  (MARTINS, 
2004).   Ainda, ao analisar impostos pagos por qualquer empresa, 
percebe-se que 33,25% são taxas sobre o faturamento, 47,14% 
sobre os custos e 52,23% são sobre o lucro (CANZIAN, 2005). 

De acordo com Haddad e  Hewings  (1998), o custo da 
fabricação brasileira é um dos fatores que  fazem com que  os 
negócios brasileiros sejam um obstáculo para o desenvolvimento 
econômico, visto que a tributação já requer grandes investimentos. 
Não é à toa que o Brasil está entre os países com maior carga 
tributária e, em contrapartida, não há reconhecimento de retorno. 
Para exemplificar, segundo estudo do IRBES (Índice de Retorno 
ao Bem-Estar da Sociedade), dos 30 países analisados, o Brasil 
está ocupando o último lugar no Índice de Retorno de Bem-Estar 
à Sociedade (IRBES) e entre aqueles com as mais altas cargas 
tributárias. 

Para que ocorra competitividade nas exportações, há a 
necessidade de uma associação de fatores. De acordo com Pinheiro 
e Horta (1992, p. 1-30), a infraestrutura é um destes elementos, por 
ter potencial crucial em promover as externalidades às empresas.  

O Ministério da Economia encomendou um estudo realizado 
pelo Movimento Brasil Competitivo (MBC) e associações do setor 
produtivo, que mostra as desvantagens que as empresas brasileiras 
têm em comparação com países desenvolvidos, devido ao Custo 
Brasil. 

Para análise, foram examinados 12 temas do ciclo de vida 
de uma empresa e, deste número, 5 impactam significativamente, 
representando 80% do Custo Brasil. O estudo teve como base os 
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membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) e concluiu que, para realizar negócios, as 
empresas brasileiras pagam R$ 1,5 trilhão a mais que os outros 
membros. Este valor representa 22% do PIB. 

De acordo com a pesquisa, o valor trabalhista estimado varia 
entre R$ 260 milhões a R$ 320 milhões. Os tributos são cerca de 
R$ 260 milhões a mais, a infraestrutura causa um impacto de R$ 
210 milhões e a insegurança jurídica cerca de R$ 180 milhões.

4. trIbutos e Impostos em cascata

A partir da dinâmica do sistema tributário e da forma de 
arrecadação estatal, há crescimento econômico, ou seja, o papel do 
Estado na economia moderna é sem dúvidas central. 

Gobetti e Orair (2018, p. 47) afirmam que este papel central, 
afeta os padrões de crescimento econômico e a competitividade 
nacional. Reiteram, também,  que é um elemento crucial para 
delimitar quanto cada empresa deve arrecadar, a fim de financiar 
o Estado. 

Quanto aos impostos em cascata, os autores fazem referência 
aos estudos empíricos de Johansson (2008), o qual sugere que as 
estruturas tributárias pesadas sobre as pessoas jurídicas são as 
mais “perniciosas sobre o crescimento econômico”, sugerindo a 
tributação direta como mais eficiente. Portanto, a incidência de 
impostos em cascata são problemas para o crescimento econômico. 

Neste cenário,  os impostos em cascata são, basicamente, 
tributos que incidem sobre todos os estágios da cadeia produtiva de 
forma cumulativa e que ao final o consumidor paga um imposto que 
já foi incidido anteriormente. De acordo com o economista Isaías 
Coelho, em entrevista à revista VEJA, tal dinâmica tem como 
finalidade a interligação dos impostos e a incidência sobre o valor 
de um produto já com impostos. A revista utiliza como exemplo a 
conta de luz, em que o valor final ao invés de ser calculado a partir 
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do valor relativo ao consumo, utiliza-se como base a soma consumo 
mais a COFINS, tornando a conta mais alta para o consumidor.  

Ao tratar de Brasil, estamos nos referindo ao PIS, COFINS 
e ICMS, que ao cumular causam aumento dos custos, ocasionando 
a alta do preço final. O impacto para o Estado pode ser percebido 
tanto no Estado como nas empresas e consumidores. 

Conforme explicado anteriormente, o PIS/PASEP e a 
COFINS são contribuições recolhidas sobre o faturamento e o 
primeiro incide até mesmo na folha de pagamento. Isto ocorre 
mesmo havendo o princípio constitucional de não cumulatividade 
(CF art. 153,  § 3º, II). Mais especificamente sobre o PIS e 
COFINS, tem-se o art. 195,  §2ª da Constituição Federal, que 
determina a instituição do regime de não cumulatividade, mesmo 
que o modelo tratado possua a cumulatividade como regra geral.  

5. Impostos InternacIonaIs para exportação

Existem muitos conceitos de commodities, portanto 
utilizaremos o conceito de Jorge Ribeiro de Toledo Filho (2006, 
p. 92) que explica que a mercadoria do tipo commodity  possui 
uma padronização com um nível mínimo de variação e cita como 
exemplo a soja, que diferentemente de um automóvel, permite 
classificação em poucos tipos. Também define como havendo 
pouca perecibilidade, visto que a entrega é futura e transportada 
a longas distâncias, além da ampla escala de consumo e da não 
interferência de governos, pois o mercado de commodities precisa 
ter fluxo livre dentro e entre os países para poder existir. Como 
última característica, cita a condição de matéria-prima ou  semi-
elaboração, não podendo a commodity sofrer complexo sistema de 
fabricação, visto que impactaria na cadeia de produção.

Retomando a incidência tarifária, o Imposto de Exportação 
(IE), de natureza federal, tem como destino as mercadorias 
nacionais ou as nacionalizadas em todo o Brasil. Apenas como 
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breve explicação, o produto nacionalizado é aquele que tem origem 
estrangeira, mas que é importado de forma definitiva.

Diferentemente de outros impostos, o Imposto de 
Exportação não tem objetivo de arrecadar, mas regular as funções 
fiscais do fluxo de exportação e está disposto no Decreto Lei nº 
1.578 de 11 de outubro de 1977, o qual determina que os produtos 
que serão incluídos, são de responsabilidade do Poder Executivo. 
De acordo com este decreto, o fator gerador do imposto é a data 
de saída constatada da DU-E e a alíquota é de 30% sob o valor do 
produto, facultado ao Poder Executivo reduzir ou aumentar. 

Como incentivo à exportação, o Brasil utiliza como estratégia 
um tratamento fiscal diferenciado. 

6. Isenção trIbutárIa para exportação

Tratando de produtos industrializados, de acordo com o 
artigo 155, § 2º, X, “a”,  CFRB/88  há isenção tarifária, além de 
creditar o ICMS pago na aquisição de insumos destinados à 
industrialização. Quanto ao IPI, inclui os produtos industrializados 
com destino à exportação com base no artigo 153, § 3º, inciso 
III da CF/88 e também há como creditar este tributo pago para 
aquisição dos insumos.

Em conformidade com o artigo  14, § 1º, da MP 2.158-
35/2001,  o PIS é isento e, de acordo com o artigo 7o da Lei 
Complementar 70/1991, a COFINS é isenta nas exportações. Por 
fim, no caso de serviços, o ISS não é tributado quando se trata 
de exportações, com base no  artigo 2o, I, da Lei Complementar 
116/2003. 

Estas isenções advêm da Constituição Federal de 1988, por 
isso é preciso analisar os incentivos fiscais anteriores. Cavalcante 
e  Cracco (1972), ao analisar  os resultados dos incentivos à 
exportação de manufaturados, demonstraram dados da CACEX 
que mostraram o valor de US$ 151.418 em 1966 e de US$ 453.910 
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em 1970, ou seja, nota-se que houve um crescimento expressivo.  

Os autores  explicam os incentivos fiscais da época, 
que  incluem  isenção do IRPJ,  dedução do lucro tributável, 
algumas despesas como  a propaganda e promoção, redução de 
IOF, isenção de IPI e ICM, bem como a isenção de impostos 
de bens destinados à produção de manufaturados. Eles também 
explicam que as exportações eram oneradas de taxas referentes à 
efetiva prestação de serviços e relacionadas à previdência social. Os 
autores listam incentivos fiscais como financiamento e remessa de 
amostras sem formalidade. 

Sob a ótica da Análise Econômica do Direito, Cavalcante 
e  Cracco (1972)  explanam que,  com relação ao IPI,  a variação 
das alíquotas na razão inversa da essencialidade resultava em 
exportação de artigos não essenciais. Ao analisar de forma geral, 
concluem que os incentivos fiscais tendem a criar condições para 
que a indústria nacional  possa competir internacionalmente, 
porém não são suficientes para “superar a inércia dos exportadores 
em potencial”. 

Com relação  às empresas nacionais que  têm  disposição 
para  ingressar no comércio de exportação, os autores afirmavam, 
ainda em 1972, que os incentivos resultaram em fluxo de exportação 
para as empresas que já possuíam uma rede internacional de 
distribuição  e as que não dispunham, conseguiram resultados 
ínfimos.  

7. anáLIse econômIca do dIreIto  
e teorema de coase

Gico Jr. (2010, p. 8) conceitua a aplicação da análise econômica 
do direito como sendo parte do conhecimento humano, a fim de 
aplicar o instrumento teórico e prático da economia com objetivo 
de expandir o alcance do direito, consequentemente aplicando e 
avaliando as normas jurídicas e seus resultados.
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Primeiramente é preciso destacar que o Estado adota medidas 
públicas e tais interferências são pautadas no desenvolvimento 
do país. No entanto, algumas dessas repercussões estão longe 
do objetivo pretendido.  Gonçalves e  Vosgerau  (2013, p. 210), 
utilizando a tributação como custo de transação, afirmam que 
podem  ocorrer incertezas, quando, por exemplo, um empresário 
planeja calcular seu negócio e acaba não podendo calcular o 
custo tributário real, ocasionando efeitos nocivos como falência, 
comprometimento de investimentos e afetação do planejamento 
estratégico. De acordo com os autores, isto ocorre porque quando 
o Estado institui um novo tributo, há um abalo no mercado que 
pode causar um desequilíbrio. Nesse sentido, Carvalho (2008, p. 
193) afirma ser sempre nociva à tributação, gerando ineficiência.

Neste cenário, Ronald Coase (2008) desenvolveu o conhecido 
Teorema de Coase, que percebeu que as teorias econômicas de sua 
época simplesmente não consideravam os custos da celebração e da 
execução dos contratos, os denominados custos de transação. Nestes 
custos podem-se incluir os tributos como citados anteriormente. 

Com base nas ideias de Coase, em discutir a respeito das 
externalidades (custos-benefícios econômicos derivados da ação 
de um agente econômico), iremos utilizar para análise a baixa 
competitividade da indústria brasileira no cenário mundial 
contrapondo com as exportações de commodities. 

Caliendo (2009, p. 22-23) faz a relação entre a tributação e os 
custos de transação observados por Coase, explicando que tais taxas 
podem ser consideradas custo de transação  do  restrito,  tendo 
característica de custo ao negócio jurídico. Exemplifica um custo 
adicional de 10% a uma mercadoria que custa 1000, ou seja, 
totalizando 1100.  

Por outra interpretação,  Caliendo afirma que  a tributação 
pode ser entendida como custo de transação em sentido amplo, 
conforme Coase,  como um custo a ser calculado fazendo parte 
de mecanismos de mercado.  Contudo, se o sistema tributário 
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trouxer  custo  incerto e ineficiente,  há um  importe maior de 
transação. Exemplificando, um empresário que pretende comprar 
do mercado exterior um equipamento  para produção industrial 
necessariamente precisará calcular a tributação, a fim de que o ônus 
não seja insignificante.  

Sob a ótica de um exportador de soja, este não enfrenta 
custos externos diante do objetivo principal da exportação ser 
em commodities. Em contrapartida, se houvesse maior incentivo 
para produzir manufaturados, poderia haver estímulos para esta 
produção.  

Sem custo de transação, o governo não precisaria intervir para 
resolver estas externalidades. Diante disto, aplicando o Teorema de 
Coase, o exportador poderia encontrar uma solução privada, por 
exemplo, um mercado nacional que desse prioridade para compra 
nacional independentemente do valor pago. 

Um resultado eficiente poderia surgir sem a intervenção 
estatal, pois o Teorema eleva a negociação privada como solução, 
sendo necessário verificar a presença de três requisitos, quais sejam: 
mercados eficientes e competitivos, direitos de propriedade bem 
definidos e custos de transações baixos.

8. os IncentIvos fIscaIs peLa ótIca da anáLIse 
econômIca do dIreIto

Conforme exposto, os tributos também podem possuir a 
finalidade de estimular ou não a exportação. Tal instrumento é 
denominado extrafiscalidade, em que o imposto é utilizado para 
outro fim, que não seja a arrecadação.

Nesse sentido, não se pode olvidar do princípio da neutralidade 
tributária. De modo, que a tributação seja a mais neutra possível, a 
fim de evitar que o imposto impacte exponencialmente na tomada 
de decisão do agente econômico, nas escolhas de investimento, 
como explica Caliendo (2009, p. 117).
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Luis de Moncada (1998), em sentido semelhante, afirma que 

“as regras de concorrência (...) organizam 
e desenvolvem o mercado no pressuposto 
de que do seu funcionamento livre decorre 
a ordem econômica mais justa e eficiente, 
sendo que a defesa da concorrência é levada 
a cabo porque se acredita ser ela o melhor 
garante da prossecução, como que implícita 
de certos objetivos de política econômica”. 
(MONCADA, 1998, p. 313-315)

Diante disso, percebe-se a importância dos princípios da livre 
concorrência e da neutralidade tributária, pois se deve considerar 
que nem toda forma de competição é lícita.

Sendo assim, deve-se aplicar a neutralidade tributária, de 
modo que os agentes estejam em situações de igualdade, o que, 
de fato, não ocorre na exportação de manufaturados quando 
comparado com a exportação de commodities. Ou seja, a tributação 
deve ser realizada com o mínimo de efeitos econômicos negativos, 
de modo que o preço do produto/ serviço seja o mais baixo possível. 
As desonerações tributárias, portanto, podem causar desajustes no 
mercado. Logo, pode provocar externalidades negativas, as quais 
devem ser compensadas.

No entanto, ao comparar os dados de exportação de 
commodities, percebe-se que há uma assimetria concorrencial, ou 
seja, verifica-se uma disparidade concorrencial quando comparado 
com a exportação de manufaturados. Desse modo, percebe-
se que se trata de uma política fiscal ineficiente, pois existe um 
desequilíbrio na concorrência.

Tal desequilíbrio gera uma falha de mercado, ou seja, 
quando os mecanismos do mercado são deixados livremente para 
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autorregulação, sem intervenção estatal, os resultados econômicos 
são ineficientes.

Para analisar a eficiência, utilizar-se-á o conceito 
de “Eficiência de Pareto” e “Eficiência de Kaldor-Hicks” 
(GONÇALVES e RIBEIRO, 2013, p. 83). O primeiro afirma que 
a situação econômica é ótima quando não for possível melhorar 
a situação ou a utilidade de um agente, sem degradar a situação 
de qualquer outro agente econômico (atinge-se, assim, o ótimo de 
Pareto). O segundo, por sua vez, determina que as normas devem 
ser desenhadas de modo que seja possível gerar o máximo de bem-
estar para o maior número de pessoas.

Ademais, para que exista a igualdade de condições, os tributos 
(ou sua desobrigação) devem ser regulamentados de modo que não 
gere desigualdades para aqueles que estão sob a mesma situação 
jurídica. (GONÇALVES; VOSGERAU, 2013, p. 89). 

Contudo, ao observar os dados de exportação, percebe-
se que a exportação de commodities ocorre em detrimento 
da exportação de manufaturados, ou seja, fere o princípio da 
neutralidade concorrencial. Tampouco são eficientes pelos critérios 
de Pareto e Kaldor-Hicks, pois ainda que melhorem os ganhos 
das exportadoras de commodities, os manufaturados e a sociedade 
perdem, visto que o aumento da exportação de manufaturados iria 
contribuir para o aumento do PIB nacional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base na pesquisa realizada, nota-se que a infraestrutura 
por ser tão dispendiosa acaba se tornando ineficiente e 
contraproducente, o que desestimula os investimentos e 
consequentemente os empregos, bem como a participação no 
comércio internacional.

Os incentivos fiscais, do modo que são aplicados, afrontam o 
princípio da neutralidade concorrencial e não são eficientes pelos 
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critérios de Pareto e Kaldor-Hicks, ampliam os custos de transação, 
geram falhas de mercado e, portanto, criam externalidades 
negativas, que favorecem poucos em detrimento de muitos. Os 
custos são tão altos que a isenção acaba não sendo eficaz para 
incentivar a exportação de manufaturas. Ademais, existe imposto 
sobre imposto (imposto em cascata) e esse acúmulo prejudica não 
só o empresário, mas principalmente o consumidor final.

Percebe-se, desse modo, que diante de tanta tributação os 
manufaturados, que potencializam o aumento do PIB e reduzem o 
desemprego, não possuem incentivo suficiente para competir com 
a exportação de commodities.

O adequado seria que a regra tributária tratasse o mercado 
interno e externo do mesmo modo, reduzindo a assimetria 
concorrencial, incentivando a exportação e buscando atingir o 
estado de bem-estar da coletividade. Ocorre, no entanto, que 
o sistema não estimula a criação de empresas exportadoras, 
que poderiam incrementar o sistema nacional de exportação e 
contribuir para um comércio local competitivo.

 Diante disto, a possibilidade da criação de uma companhia 
brasileira de exportação, que teria seu capital financiado por 
recursos governamentais, poderia ser uma forma de captar recursos 
para novas empresas. Posteriormente, as ações seriam vendidas ao 
público de forma que contribuam para captar mais recursos.  

No entanto, apenas o recurso não é suficiente. A companhia 
deveria assessorar as empresas, por meio de serviços como 
capacitação, informação das políticas públicas nacionais e 
internacionais, abertura de novos mercados, busca de tecnologias e 
inovação e, principalmente, educação.
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contrIbuIções da economIa 
comportamentaL para as operações 

de m&a: cLáusuLa de earn out e 
endowment effect

Yago Aparecido Oliveira Santos163

RESUMO: O artigo aborda, a partir do ferramental da Economia 
Comportamental, quais os impactos dos desvios cognitivos sobre 
os contratantes nas operações de M&A. Considerando a existência 
de vieses e heurísticas que influenciam nas escolhas do adquirente 
e alienante de uma empresa, as operações de M&A podem ser 
influenciadas por esses desvios, o que interfere na sua eficiência 
e/ou pode ter por consequência negociações infrutíferas, sem a 
assinatura do contrato definitivo. Assim, os contratos utilizados 
para regular a relação entre as fases de negociação e fechamento 
podem ser instrumentos úteis para atenuar os efeitos negativos 
dos vieses e heurísticas. Em um primeiro momento, objetiva-se 
entender a função de formação de preço da cláusula de earn out e, 
em seguida, compreender em que medida a racionalidade limitada 
dos contratantes impede a exata identificação do valor da empresa 
no mercado, ainda que a operação conte com o apoio técnico de 
auditoria e avaliação financeira. O artigo trata, em especial, dos 
efeitos do endowment effect na avaliação do alienante sobre a sua 
empresa, que se refere à tendência de que o proprietário de um 
bem atribua a ele um valor superior àquele que atribuiria caso o 
mesmo bem estivesse disponível no mercado sob propriedade de 
terceiro, gerando, assim, uma supervalorização do negócio, com 
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reflexo no preço atribuído à operação. Considerando a incidência 
do endowment effect nas operações de M&A, a formatação dos 
contratos, com foco na construção das cláusulas de declarações e 
garantias, indenização e earn out podem ser ferramentas úteis para 
atenuar os efeitos dos vieses e heurísticas. 

Palavras-chave: Economia Comportamental. Earn Out. 
Endowment Effect. 

Abstract: The paper addresses, based on the Behavioral 
Economics approach, what are the impacts of cognitive deviations 
on contractors in M&A operations. Considering that the existence 
of biases and heuristics influence the choices of the buyers and 
sellers of a company, as M&A operations can be influenced by these 
deviations, which interferes with their efficiency and/or that may 
result in fruitless results, without signing the definitive contract. 
Thus, the contracts used to regulate the relationship between the 
negotiation and closing phases can be useful instruments to mitigate 
the negative effects of biases and heuristics. At first, the goal is to 
understand how the earn out clause represents a function of price 
formation, afterwards, to understand to what extent the limited 
rationality of the contractors prevents an exact identification of the 
company’s value in the market, even if the operation has technical 
support for auditing and financial valuation. The article deals, in 
particular, with the endowment effect on the valuation of the seller 
on his company, which refers to the tendency that the owner of a 
good attributed to a higher value than the one that would attribute 
if the same good available on the market under owned by a third 
party, thus generating an overvaluation of the business, reflected in 
the price attributed to the operation. Considering the endowment 
effect on M&A transactions, the contracts, with a focus on the 
construction of the representations and warranties, indemnity and 
earn out clauses can be useful tools to mitigate the effects of biases 
and heuristics.
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Keywords: Behavioral Economics. Earn Out. Endowment 
Effect. 

INTRODUÇÃO

As operações de M&A (sigla que representa a expressão 
“Mergers and Acquisitions”) são aquelas transações em que há a 
compra e venda de uma empresa, seja por meio de alienação de 
participação societária parcial; seja por total fusão, incorporação 
de empresas ou ações; seja por meio de outra modalidade de 
reestruturação societária que, de algum modo, implique na 
combinação de negócios. 

As negociações nesse tipo de operação são, em grande parte, 
conduzidas por profissionais qualificados (advogados, contadores, 
economistas) e formadas por contratantes que se caracterizam 
enquanto empresários inseridos no mercado e conhecedores das 
potencialidades de êxito ou não daquele negócio. 

Ocorre que, em alguns casos, as negociações de uma operação 
de M&A são afetadas pelas divergências em relação ao potencial 
da empresa apresentado pelo vendedor que se opõe à avaliação 
realizada pelo comprador, o que, ao final, impactará no preço 
atribuído por cada parte. 

Em que pese à racionalidade que permeia as operações 
de M&A, sabe-se que tal racionalidade é limitada e, como vem 
demonstrando as pesquisas na área da economia comportamental, 
alguns desvios cognitivos podem influenciar nas escolhas e decisões 
das partes, contribuindo para que a eficiência esperada do negócio 
não se concretize. 

Diante desse cenário, busca-se identificar quais e como 
os desvios cognitivos afetam as operações de M&A, de modo 
a possibilitar a compreensão acerca da função dos contratos e 
cláusulas utilizadas nas negociações de compra e venda de empresas. 
A pesquisa buscará estabelecer as principais premissas acerca dos 
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vieses e heurísticas que influenciam no comportamento das partes 
em um processo de M&A, por meio da revisão bibliográfica da 
economia comportamental e da behavioral law and economics.

A hipótese a ser confirmada é a de que, muito embora os 
contratantes possam ter seus comportamentos influenciados pelos 
desvios comportamentais, especialmente relacionados à aversão a 
perda, viés do status quo e endowment effect, as cláusulas dispostas 
nos contratos podem atenuar os efeitos desses desvios, à medida 
que incentivam uma maior percepção da realidade da empresa-
alvo pelo vendedor, ao mesmo tempo que resguardam o comprador 
de eventuais prejuízos por conta do otimismo excessivo nas 
informações ofertadas pelo alienante acerca do negócio. 

Em um primeiro momento, o artigo objetiva identificar 
como determinadas cláusulas contratuais formam o preço de uma 
operação, com especial enfoque na cláusula de pagamento diferido 
(‘earn out’) para que, na segunda parte, seja possível entender como 
a cláusula de earn out funciona como um meio de atenuar os efeitos 
negativos do endowment effect no contrato. 

1. a cLáusuLa de earn out e a formação do preço 
nas operações de m&a

As operações de M&A, sigla que representa o termo Mergers 
and Acquisitions, representam na prática societária e contratual 
aqueles atos de aquisição parcial ou total de uma companhia 
por outro agente de mercado, seja mediante processo de fusão, 
incorporação de ação ou da empresa; seja por outro tipo de 
reorganização societária. 

Como processo natural das operações de M&A, as 
partes celebram acordos que podem ser considerados contratos 
preliminares ou pré-contratos, visando regular a fase de negociação 
para que, caso seja do interesse das partes, a transação aconteça a 
partir dos melhores critérios elencados pelos contratantes.
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Nesse aspecto, vale ressaltar que essas operações de compra 
e venda de empresas são, na maioria dos casos, precedidas de 
processos de auditoria, denominados pela prática comercial como 
due diligence, bem como pelo processo de avaliação da companhia, 
usualmente denominado de valuation. 

Na fase de due diligence, as partes realizam o levantamento 
dos ativos da empresa e, principalmente, dos passivos existentes 
e/ou potenciais, como forma de mitigar eventuais danos mas, 
sobretudo, entender como o valor da operação pode ser afetado. 
Como verdadeira complementação do valuation, a due diligence 
pode ser vista como a fase em que os riscos para o adquirente 
podem ser analisados e precificados. Há uma assunção mediante 
precificação dos riscos existentes, mediante a qual as partes podem 
estabelecer meios de equilibrar as vantagens da operação entre 
comprador e vendedor. 

Prática também comum é a definição de duas fases 
importantes que marcam a transação, quais sejam: a da assinatura e 
a do fechamento. Na assinatura, já realizadas auditorias e avaliações, 
as partes definem quais os objetivos esperam após o negócio, 
estabelecendo que, até determinado prazo, algumas condições 
devem ser atingidas, como a autorização de órgãos reguladores e o 
alcance de metas financeiras, por exemplo. O fechamento, por sua 
vez, representa a fase de assinatura do contrato definitivo, com a 
transferência de cotas ou ações ao adquirente. 

As transações que envolvem a aquisição de empresas são 
marcadas, precipuamente, pela assimetria informacional entre 
partes. O adquirente, ao contrário do vendedor, não conhece 
os detalhes do dia a dia da empresa, nem mesmo quais são os 
potenciais riscos envolvidos na atividade daquele negócio. 

De maneira geral, desconhece-se quão profundamente 
as regras foram cumpridas ou quais são os pontos sensíveis da 
atividade que podem acarretar alguma investigação, aplicação de 
penalidade ou grave retrocesso no mercado. 
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Como destacam Dinir da Rocha e Larissa Quattrini, a 
assimetria informacional pode ser caracterizada como uma falha de 
mercado tendente ao desequilíbrio das informações no ambiente 
de negócios, relacionada não somente à disponibilização de 
informações pelos agentes econômicos, mas à própria capacidade 
de externalizar e avaliar as informações disponibilizadas. 

Trata-se da assimetria de informações, no 
linguajar econômico. Consubstancia-se essa 
na dispersão das informações no ambiente 
em que os negócios se dão, fazendo com que 
alguns agentes tenham maiores prejuízos 
ou lucros em função da quantidade e 
qualidade de informações de que dispõem 
para a concretização dos negócios. Segundo 
Leandro Aragão (2005, p. 58), uma das 
causas de tal assimetria se dá em virtude da 
dificuldadenatural que tem o ser humano em 
externar a sua vontade. Ou seja: nem tudo o 
que o agente no mercado diz é exatamente o 
que ele quis dizer (QUATTRINI; ROCHA, 
2012, p. 41).

A assimetria informacional, nesses casos, apesar de profunda, 
é natural e esperada. Diferentemente dos casos em que as partes de 
um contrato não são tão qualificadas ou não celebram contratos de 
maneira recorrente, em operações de M&A a presunção se direciona 
para que o negócio seja concebido a partir de partes diligentes, que 
procuram entender os detalhes da transação que ingressam e, como 
aspecto principal, assumem riscos que são conhecidos e calculados. 
Portanto, se o negócio é desenvolvido a partir de critérios de 
propriedade e boa-fé, eventuais intercorrências são vistas como 
absorvidas pelo risco assumido pelo adquirente. 



178 179

II LIvro de resuLtados de PesquIsa do Graed PucPr: anáLIse econômIca do dIreIto

Diante dessa presunção que direciona o risco ao adquirente, 
a prática comercial adotou como usual a utilização de mecanismos 
de adequação de preço nas operações. O preço, numa operação de 
aquisição de empresa, diferentemente de contratos que regulam a 
aquisição de bens diversos, é construído não só pelo valor atual da 
companhia, mas da potencialidade de sucesso ou prejuízo. Assim, 
o preço da aquisição é formatado com a salvaguarda de cláusulas 
de indenização, que, por sua vez, se formam a partir das cláusulas 
de declarações e garantias.

As cláusulas de declarações e garantias servem como forma 
de atenuar a assimetria informacional entre as partes, conduzindo 
para que o contrato contenha declarações do vendedor que servem 
como base para que o interesse do adquirente seja formado. 

Os riscos assumidos pelo adquirente são aqueles que, ainda 
que indiretamente, estão relacionados com as afirmações realizadas 
na cláusula de declarações e garantias, o que delimita a assunção 
de responsabilidade pelo fracasso do negócio em razão de alguma 
intercorrência que decorra da falsidade de uma afirmação disposta 
na cláusula em questão. 

Não raras vezes, as expectativas entre adquirente e vendedor 
são diversas: o vendedor, enquanto parte que mais conhece do 
potencial positivo ou negativo, tende a manter como privada as 
informações que não são obrigatoriamente compartilháveis. 
Por exemplo, o vendedor não tem a obrigação de informar o 
adquirente acerca de suposição: – fato não confirmado, mas que 
pode resultar de uma visão do alienante acerca do setor – quanto a 
uma tendência de queda do interesse do mercado pelo produto ou 
serviço fornecido pela empresa. 

A presunção é que ambos os contratantes, como agentes 
probos e ativos no mercado, buscam conhecer o setor que estão 
ou irão se inserir, cabendo a cada um compartilhar as informações 
solicitadas da maneira mais completa e fidedigna. Se, por razões 
estranhas à empresa, o mercado sofre forte alteração, diminuindo a 
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adesão do setor na sociedade, o vendedor não pode ser considerado 
responsável. 

Da mesma forma, as razões para aquisição de uma empresa 
não são obrigatoriamente compartilhadas. O adquirente pode ter 
informações privilegiadas acerca de alguma grande mudança no 
mercado, que tende a favorecer o setor no qual a empresa adquirida 
está inserida e sabe que, se eventual informação for revelada, o 
preço da aquisição pode ser superior àquele em que as ações/cotas 
estão sendo negociadas. 

Eventuais controvérsias poderão existir nos casos em que 
as expectativas para o sucesso do negócio do adquirente não 
correspondam àquelas expostas pelo vendedor. O vendedor, 
principalmente nos casos em que possui relação com a empresa 
há muitos anos, poderá acreditar que a tendência de sucesso do 
negócio é bem mais alta do que aquela referida pelo adquirente, o 
que impactará no preço da transação. 

Com a finalidade de adequar as expectativas do adquirente 
àquelas apresentadas pelo vendedor, os contratantes poderão 
estipular a existência de parcelas variáveis de acordo com o 
desempenho da companhia em um determinado espaço de tempo 
previamente definido entre as partes. Assim, caso as expectativas 
do alienante correspondam à performance da companhia no 
período estipulado, o vendedor terá o direito de receber, como 
desdobramento do preço, as parcelas que a prática de M&A 
convencionou por denominar de earn-out (BOTREL, 2016, p. 
289). 

As cláusulas de earn out são aquelas que “condicionam a 
determinação do preço de aquisição de empresa, total ou parcial, à 
verificação, dentro de determinado período, de certos resultados ou 
acontecimentos” (OLIVEIRA E SÁ, 2011, p. 402), de modo que 
o vendedor fará jus ao valor adicional se preenchidas as condições 
estipuladas. 

Além do earn-out, as partes poderão utilizar a escrow 
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account, mediante aprovisionamento de determinado valor em 
conta bancária, cuja liberação em favor do vendedor dependerá 
da ocorrência de determinados fatos, como o alcance de alguma 
métrica negocial estabelecida pelas partes (ANTUNES, 2007, p. 
170). 

A cláusula de earn-out ou a utilização da escrow account 
podem representar condições suspensivas, previstas no artigo 
125 do Código Civil, em que a eficácia do negócio dependerá do 
preenchimento das condições estabelecidas entre as partes. 

Considerando que as métricas devem ser passíveis de 
averiguação por ambas as partes, os contratantes poderão ajustar 
mecanismos que possibilitem uma compreensão exata dos resultados 
e que evitem comportamentos oportunistas, como a possibilidade 
de “acesso às contas da empresa, à listagem de encomendas e de 
clientes ou a comunicação ao vendedor de investimentos acima 
de certa quantia constituem formas de controle da verificação das 
condições” (CORDEIRO, 2019, p. 41).

Mas, o que representa ou justifica a expectativa diversa entre 
adquirente e alienante numa operação de M&A? Embora as partes, 
nesse tipo de operação, sejam qualificadas, elas estão inseridas num 
contexto de racionalidade limitada, o qual, em que pese à utilização 
de métricas financeiras e contábeis sofisticadas, não é possível 
visualizar completamente as potencialidades positivas e negativas 
do negócio. E, ainda que o vendedor realize uma avaliação que 
a seu entender tenha completa lógica e viabilidade no mercado, 
diante da sua racionalidade limitada, esta avaliação pode não 
corresponder ao real desempenho a ser atingido pela companhia 
nos meses futuros. 

O presente artigo objetiva-se não somente a observar os 
impactos da racionalidade limitada nas operações de M&A, mas, 
principalmente, a analisar como os desvios cognitivos podem afetar 
a operação, com destaque para o endowment effect e a potencial 
diminuição dos seus efeitos a partir da utilização da cláusula de 
earn out.
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2. economIa comportamentaL, EndowmEnt EffEct e 
a função da cLáusuLa de Earn out

O preço, numa operação de compra e venda da empresa, 
tende a variar quando a percepção do êxito do negócio, apresentada 
pelo adquirente e vendedor, é diversa, ainda que se conte com o 
apoio de profissionais especializados para a realização da avaliação 
e auditoria da empresa. 

Embora a utilização de cláusulas de indenização e de 
diferimento de pagamento também se justifiquem pela tentativa 
do adquirente em se assegurar contra eventual falsidade das 
declarações feitas pelo alienante, bem como com o fim de atenuar 
os efeitos de eventos imprevisíveis que impactam negativamente na 
empresa, verifica-se que o uso desses mecanismos também ocorre 
em razão da divergência da percepção do negócio entre as partes. 

A economia, com mais profundidade a partir da pesquisa 
de Herbert Simon, compreende que as relações econômicas são 
formadas por agentes racionais e que respondem a incentivos 
visando maximizar seu bem-estar, mas que assim fazem a partir de 
uma racionalidade limitada. 

As decisões humanas não acontecem de forma simplificada 
e padronizada, mas envolvem processos complexos, que de acordo 
com Simon (1960, p. 9), também passam pelo processo cultural 
e pela vivência do indivíduo. Na construção das expectativas em 
relação a um negócio, essas experiências individuais também 
exercem um papel relevante, haja vista que, nos casos de relação de 
longo período do alienante no negócio, há uma maior tendência 
não só de afeto diante da empresa, mas também de uma percepção, 
mesmo que equivocada, da posição da empresa no mercado. 

Com sua evolução, as pesquisas econômicas têm demonstrado 
que, além da racionalidade limitada, os agentes possuem um alto 
interesse e uma força de vontade limitados (SUNSTEIN; JOLLS; 
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THALER, 1998, p. 7), sendo que suas decisões são afetadas por 
desvios cognitivos, estudados a partir dos vieses e heurísticas. 

Chang e Ghisellini (2018, p. 99) explicam que os vieses 
são distorções que alteram o funcionamento normal da mente. 
Já as heurísticas são verdadeiros atalhos no processo decisório, 
que impedem o agente de tomar a decisão a partir da completa 
informação existente (ZAMIR; TEICHMAN, 2014, p. 446). 

As decisões tomadas no ambiente empresarial também 
são influenciadas pelos vieses e heurísticas, como ensina Paula 
Forgioni (2020, p. 105). Destaca-se aqui o excessivo otimismo, que 
se apresenta quando o agente tem a crença de que uma situação 
ruim tem maior probabilidade de acontecer com um terceiro 
do que consigo próprio; excessiva autoconfiança, para aquelas 
situações em que o agente acredita que os fatos negativos decorrem 
mais de culpa de um terceiro do que sua; o hindsight bias, presente 
quando um evento passa a ser considerado como mais provável em 
razão de uma ocorrência recente; o endowment effect, que se refere 
à tendência de supervalorização de bens próprios; e a ancoragem, 
que se refere à tendência de utilizar a informação inicial como 
ponto de referência para as decisões. 

A base da economia comportamental está no questionamento 
das premissas da teoria da utilidade (Expected Utility Theory) a partir 
das balizas da teoria da perspectiva (Prospect Theory), segundo a 
qual se entende que, em determinadas situações, as escolhas dos 
agentes são realizadas com base na existência de parâmetros que 
formam a sua perspectiva. Como escrevem Kahneman e Tversky, 
a existência de desvios na teoria da utilidade esperada demonstra 
que as pessoas não são precisas em suas escolhas. 

O uso do método se baseia na suposição de 
que as pessoas geralmente sabem como se 
comportariam em situações reais de escolha e 
na suposição adicional de que os sujeitos não 
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têm nenhuma razão especial para disfarçar 
suas verdadeiras preferências. Se as pessoas 
são razoavelmente precisas em prever suas 
escolhas, a presença de violações comuns e 
sistemáticas da teoria da utilidade esperada 
em problemas hipotéticos fornece evidências 
presuntivas contra essa teoria (KAHNEMAN; 
TVERSKY, 1979, p. 265). 

Com base numa ideia de racionalidade ilimitada, as eventuais 
divergências entre os contratantes teriam uma razão objetiva, 
a exemplo de uma contingência que poderia afetar o caixa da 
empresa ou de algum incidente que possa afetar a eficiência da 
empresa no mercado. Contudo, em determinados casos, as razões 
de divergência sobre o valor da companhia não são tão objetivas 
como nos exemplos em questão e derivam mais de uma perspectiva 
diferenciada acerca do negócio do que, necessariamente, de fatores 
objetivos relacionados ao mercado. 

Um dos fatores que pode justificar essas diferentes perspectivas 
é o endowment effect, viés estudado pela economia comportamental, 
que representa a tendência das pessoas em valorizarem mais os 
bens quando estão no seu patrimônio do que quando os mesmos 
bens estão disponíveis no mercado. Como ensina Fernando Araújo 
(2007, p. 313), o endowment effect ou efeito dotação “nos leva a 
sobrevalorizarmos o que (ainda) é nosso em detrimento do que 
(ainda) não é nosso, e nos leva a pedirmos mais por um bem do 
que aquilo que estaríamos dispostos a pagar por ele”. (ARAÚJO, 
2007, p. 313)

De acordo com Kahneman, Knetsch e Thaler (1990, p. 
1339), o endowment effect resulta na diferença de disposição 
do agente frente ao dinheiro e bens quando se compara a sua 
disposição de comprar e de vender. Essa diferença, conforme 
destacam os autores, gera ineficiências à medida que reduz os 
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ganhos das trocas, considerando que o valor atribuído ao bem não 
é proporcionalmente representativo ao ganho (KAHNEMAN; 
KNETSCH; THALER, 1990, p. 1344). 

Como destacam Chang e Ghisellini, o endowment effect tem 
relação direta com a aversão à perda, outro viés que impacta nas 
decisões humanas e corresponde à tendência de que os indivíduos 
valorizam perdas em grau superior do que os ganhos, o que 
aumenta a tendência de que maiores gastos sejam empreendidos 
para se evitar essas perdas. 

A aversão à perda é um dos conceitos 
mais importantes em economia e finanças 
comportamentais e encontra seu tratamento 
formal mais completo na teoria da perspectiva 
(Kahneman e Tversky, 1979). Está associado ao 
fato de que a dor de perder é psicologicamente 
muito maior (normalmente, pelo menos 
duas vezes) do que o prazer derivado de um 
ganho equivalente. A existência de aversão à 
perda explica por que as pessoas estão mais 
dispostas a assumir ou iludir riscos para 
evitar perdas potenciais do que estariam para 
obter um ganho. Em alguns casos, a aversão à 
perda também foi usada para explicar o efeito 
de dotação (se você possui algo, você não o 
venderia a um preço que não seja superior 
ao que você pagou) e a falácia dos custos 
irrecuperáveis   (se tivermos gasto recursos em 
alguma coisa, estamos inclinados a manter o 
rumo para não desperdiçar o que já gastamos. 
Ou seja, queremos não sentir a perda do que 
foi gasto, por isso seguimos o nosso plano, 
esperando novamente, mesmo quando às vezes 
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só leva a uma perda maior no longo prazo) 
(CHANG; GHISELLINI, 2018, p. 9).

Seria possível afirmar que o endowment effect também está 
presente nas operações de M&A, ao se verificar uma atribuição 
de valor para a empresa, pelo vendedor, em critérios superiores ao 
que o mercado atribui e em um patamar que supere o valor que 
o mesmo vendedor atribuiria caso não detivesse a participação 
societária na empresa? Kahneman, Knetsch e Thaler destacam que 
o endowment effect não se relaciona apenas aos bens físicos, mas 
também se aplica às decisões das firmas e outras organizações.

Os efeitos de dotação também podem ser 
observados para empresas e outras organizações. 
Os efeitos de dotação são previstos para 
direitos de propriedade adquiridos por 
acidente histórico ou circunstâncias fortuitas, 
como licenças governamentais, direitos 
de aterrissagem ou licenças de poluição 
transferíveis. Devido aos efeitos de dotação, as 
empresas relutarão em se desfazer de divisões, 
fábricas e linhas de produtos, embora nunca 
considerassem comprar os mesmos ativos; na 
verdade, os preços das ações freqüentemente 
aumentam quando as empresas desistem. 
Novamente, a previsão não é uma ausência 
de comércio, apenas uma redução no volume 
de comércio (KAHNEMAN; KNETSCH; 
THALER, 1990, p. 1345).

Assim, quando a valorização do negócio pelo vendedor 
acontece em parâmetros superiores àqueles observados pelo 
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mercado, há uma forte tendência da presença do endowment effect, 
com o desvio cognitivo que implica uma supervalorização da 
empresa para além dos critérios econômicos usuais. 

As operações de M&A são negócios relevantes para uma 
análise por meio do instrumento da economia comportamental, 
sendo interessante notar que a racionalidade nesses ambientes, 
embora haja a presença de agentes em boa parte das vezes 
experientes no mercado, é limitada e influenciada por vieses e 
heurísticas, de forma que é importante entender a complexidade 
das decisões humanas e do ambiente no qual elas se desenvolvem 
(LANGEVOORT, 2010, p. 20). 

Uma das maiores contribuições da economia comportamental 
é trazer para a discussão, a partir dos critérios econômicos, quão 
profundamente outros valores, que não sejam o do custo e benefício, 
impactam nas relações privadas. No âmbito das operações de M&A, 
estudos questionam, inclusive, qual a relação entre o critério de 
justiça dos contratantes com o sucesso da operação (HEMINWAY, 
2010, p. 81).

A título de exemplo, pode se supor o impacto de uma due 
diligence que revele erros gerenciais graves numa empresa, que a 
depender do grau de proximidade ou de tempo dos administradores 
no negócio, pode ser recebido como uma ofensa ou como uma 
avaliação injusta pelo potencial comprador.

Outro aspecto que pode influenciar na decisão de venda e 
de precificação é o ponto de referência, que é objeto de estudo 
pela economia comportamental, por meio do qual se identifica que 
os agentes tendem a se basear em algum parâmetro inicial como 
meio de avaliarem suas escolhas. Assim, numa operação de M&A, 
a ancoragem pode servir como meio de exercer influência sobre a 
percepção de preço da outra parte, influindo no seu processo de 
escolha (BAKER, 2012, p. 49).

Diante desse cenário, em que vieses e heurísticas exercem 
influência sobre a percepção que as partes têm acerca do negócio 
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e da operação de M&A, a utilização de instrumentos como as 
cláusulas de declarações e garantias, indenizações e diferimento de 
preço, se revelam como de grande importância, pois possibilitam a 
atenuação dos efeitos dos desvios cognitivos das partes. 

A cláusula de earn out, em especial, é relevante nos casos 
em que há dificuldade de se estabelecer exatamente o preço da 
companhia, viabilizando que, mesmo nesse estado de incerteza, a 
operação não deixe de acontecer (WEBER, 2010, p. 2). 

Em casos em que há divergências sobre o potencial dos 
negócios segundo entendimento do vendedor e comprador, 
inclusive quando, por parte do alienante, há uma supervalorização 
da empresa em razão de critérios que se aproximam do endowment 
effect, a cláusula de earn out pode ser importante para que a operação 
aconteça. 

Por meio do diferimento do preço e sua vinculação a partir 
de determinadas métricas, o vendedor terá a garantia de que, se seu 
otimismo corresponder ao real potencial do negócio, este receberá 
a parcela variável da operação, enquanto, para o comprador, haverá 
a garantia de que a precificação da empresa não lhe trará prejuízos 
em razão de um desempenho negativo após assinatura do contrato. 

O earn out, portanto, pode servir como meio de atenuar os 
efeitos negativos da supervalorização do negócio por parte do 
vendedor, cuja tendência é identificada a partir do endowment 
effect. Caso as métricas estabelecidas entre as partes, baseando-se, 
inclusive, no excessivo otimismo do alienante, não se concretizarem, 
a parcela variável não será exigível, assegurando, assim, que o preço 
da operação seja adequado ao real valor da empresa adquirida. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em um mercado cada vez mais dinâmico e globalizado, 
as oportunidades geradas pelas operações de compra e venda de 
empresas podem representar um grande ganho econômico. Como 
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forma de estimular a ocorrência dessas transações, é importante 
que as partes tenham a segurança e as garantias de que suas 
expectativas com a operação sejam, no mínimo, viáveis. 

Como tratado na primeira parte do trabalho, a formação 
do preço em uma operação de M&A é composta pela valoração 
das partes acerca do ativo negociado, dos riscos em potencial e 
do retorno esperado em relação às potencialidades do negócio no 
mercado. Como forma de regular riscos e responsabilidades, os 
contratos firmados nas operações de M&A geralmente dispõem de 
cláusulas de declarações e garantias, em que as partes estabelecem 
as premissas sobre a empresa em seu estado atual, as formas de 
indenização, bem como as condições de preço, por meio do earn 
out ou escrow account.

A racionalidade limitada dos contratantes e os desvios 
cognitivos existentes afetam a valoração exata da operação, como 
tratado na segunda parte do trabalho, de modo que o preço 
atribuído à empresa pode variar a partir da perspectiva de cada 
parte. Uma sobrevalorização da empresa pelo vendedor pode 
representar ineficiência para a transação, tendo por consequência 
a desistência do comprador, o que evidencia a importância da 
existência de mecanismos de atenuação desses desvios. 

O endowment effect, assim, representado pela demasiada 
valorização da empresa pelo alienante, pode ser atenuado mediante 
a inserção da cláusula de earn out no contrato, estabelecendo que 
o preço atribuído pelo vendedor somente será concretizado nos 
casos em que determinadas métricas ou objetivos forem atingidos. 
Os efeitos negativos do endowment effect passam a ser reduzidos e 
o comprador poderá, a partir de uma posição mais segura, realizar 
a operação com a aquisição do negócio. 
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fusões e aquIsIções sob a perspectIva 
da economIa comportamentaL

Pedro Henrique Carvalho da Costa164

RESUMO: O artigo analisa processos de fusões e aquisições, 
utilizando como base a economia comportamental. A prática 
empresarial, caracterizada por sua dinamicidade, traz a necessidade 
de empresários constantemente se adequarem às necessidades 
do mercado, sendo a aquisição de participação societária uma 
ferramenta útil para isso, como modo de aumentar o potencial 
de mercado das empresas envolvidas. Fatores que influenciam 
esses processos, do ponto de vista dos compradores, incluem 
a penetração em novos mercados e a aquisição de marcas; do 
ponto de vista dos vendedores, o principal é a situação precária 
da empresa. Isso indica que compradores tendem a acreditar em 
seu potencial de recuperação de negócios que estejam passando 
por crises financeiras. Uma explicação possível é com base no viés 
do otimismo excessivo, que leva pessoas a sobreacreditarem em 
seu potencial de retomar a lucratividade do empreendimento. A 
economia comportamental tem como pressuposto uma descrença 
na racionalidade ilimitada dos agentes, ao contrário da economia 
neoclássica. O processo de tomada de decisão das pessoas está 
sujeito a heurísticas, que são atalhos mentais, e vieses, que são 
distorções no julgamento. Mesmo empresários, em ambientes de 
mercado, estão sujeitos a heurísticas e vieses, sendo questionável 
a assunção de sua racionalidade ilimitada, mesmo que o mercado 

164   Mestrando em Direito das Relações Sociais na Universidade Federal do Paraná. 
Especialista em Direito Empresarial pela Academia Brasileira de Direito Constitucional. 
Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Advogado. Curitiba, Paraná, 
Brasil. E-mail: pedro.h.carvalho.costa@gmail.com.
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em que se encontrem exija um nível mais alto de sofisticação. 
Heurísticas que podem ser verificadas em processos de fusões e 
aquisições incluem o afeto, que leva pessoas a serem influenciadas 
por suas emoções a tomarem decisões; e a ancoragem, mediante a 
qual pessoas estabelecem uma base (âncora) para suas negociações, 
que partirão desse ponto de partida para suas negociações. O uso 
da economia comportamental, com seu foco em estudos empíricos, 
pode auxiliar na compreensão global desses processos complexos, 
explicando fenômenos como a fixação de preços numa aquisição 
societária. A conclusão é pela necessidade de realização de mais 
experimentos práticos e da coleta de mais dados, para que se 
possa determinar de forma mais efetiva quais são as tendências de 
empresários nesses processos, para que seja possível, então, uma 
assessoria jurídica mais efetiva, para que tomem decisões de forma 
mais próxima de uma racionalidade ideal. Neste artigo, foi utilizado 
o método dedutivo, com a revisão bibliográfica de autores sobre a 
temática, bem como o método indutivo, com análise empírica de 
estudos realizados.

Palavras-chave: Direito societário. Fusões e aquisições. 
Economia comportamental. Racionalidade limitada.

ABSTRACT: This paper analyses mergers and acquisitions, 
with behavioral economics as the basis. The commercial practice, 
characterizes by its dynamicity, brings forth the necessity of 
businesspeople to adequate their business to the market’s 
necessity, with the acquisition of corporate equity being a useful 
tool, as a way for companies involved to enhance their market 
potential. Elements that influence such procedures, from the 
buyer’s perspective, include penetration into newer markets and 
the acquisition of brands; from the seller’s perspective, the main 
one is a precarious situation the company may be facing. This in 
indicates that buyers tend to overestimate their capacity to recover 
companies that may be going through financial crisis. A possible 
explanation is by the overconfidence bias, which lead people 
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to exaggerate their capacity to resume the rentability of said 
companies. Behavioral economics does not follow the assumption 
of unlimited rationality of economic agents, unlike neoclassic 
economics. The process of decision making is subject to heuristics, 
which are mental shortcuts, and biases, which are distortions of 
judgement. Even businesspeople are subject to heuristics and 
biases, even if the market in which they act requires a higher level 
of sophistication. Heuristics that can be observed on mergers and 
acquisitions include affection, which leads people to be influenced 
by their emotions, and anchoring, by which people set forth a base 
(anchor) for their negotiations, which will be the starting point 
for such negotiations. Behavioral economics, with its emphasis 
on empirical studies, is a useful too for the global comprehension 
of such complex procedures, explaining phenomena such as the 
fixing of the price on a corporate acquisition. The conclusion is of 
the need for more practical experiments and gathering of more 
data, so as to determine more effectively which are the tendencies 
of businesspeople on such procedures, so it will be possible to 
offer a more thorough legal consultancy, for them to make better 
decisions, closer to an ideal rationality. On this paper, both the 
deductive method, with bibliographical revision of scholars on this 
subject, and the inductive method, with an analysis of empirical 
tests and data, were utilized.

Keywords: Corporate Law; mergers and acquisitions; 
behavioral economics; bounded rationality. 

INTRODUÇÃO

Agentes econômicos atuam em mercados altamente 
competitivos, nos quais é esperado um alto grau de sofisticação para 
que possam atuar de forma adequada e obtenham os resultados que 
almejam. Tendências modernas da ciência econômica, contudo, 
vêm questionando os limites da racionalidade humana, inclusive 
em ambientes altamente competitivos.
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Este artigo analisa operações de fusões e aquisições sob a ótica 
da economia comportamental, para averiguar como é realizada a 
tomada de decisões desses processos. Inicialmente, será realizada 
uma introdução ao tema da reorganização societária, em especial 
aos processos de aquisição de participação societária, quanto 
aos institutos que o ordenamento jurídico oferece a empresários 
para alterarem a composição das sociedades que dirigem. Além 
disso, serão estudadas algumas tendências verificadas nesses 
procedimentos, com base em estudos quantitativos.

Na sequência, serão estabelecidos os postulados da economia 
comportamental, a serem utilizados para a análise do problema. 
Noções fundamentais, como o conceito de heurísticas e vieses, bem 
como os questionamentos sobre a racionalidade humana, serão 
introduzidos. Ademais, será demonstrado que essas limitações à 
racionalidade são aplicáveis de forma ampla, inclusive em espaços 
tradicionalmente considerados sofisticados, como no mercado de 
capitais.

Posteriormente, estudar-se-ão as fusões e aquisições com 
base nos institutos introduzidos, demonstrando, teoricamente e 
com exemplos, que empresários estão sujeitos a atalhos mentais 
e vícios de julgamento quando realizam operações de compra e 
venda de participação societária.

Para chegar às conclusões que se pretende, será utilizado 
o método dedutivo, com base na revisão bibliográfica de autores 
qualificados sobre os temas propostos, bem como o método indutivo, 
com base em pesquisas empíricas realizadas para a confirmação 
das proposições da economia comportamental, que servem de base 
para o estudo, e exemplos para ilustrar como o behaviorismo pode 
auxiliar na compreensão de operações de fusões e aquisições.
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1. reorganIzação socIetárIa e as operações de 
aquIsIção de partIcIpação em socIedades

A atividade empresarial é, por natureza, dinâmica. Empresas 
são criadas a todo o momento, mas o sucesso ou o insucesso será 
determinado por uma diversidade de fatores, entre eles estão a 
aptidão técnica de seus administradores, sua atualidade quanto a 
inovações tecnológicas e sua adequação às necessidades do mercado 
em que se encontram, bem como de fatores alheios à vontade dos 
sócios, como a possibilidade de ocorrências de crises e de situações 
desfavoráveis no mercado.

Um fator essencial da atividade empresarial é presença do 
risco. Ao se colocarem no mercado, empresários não têm a certeza 
de que seus negócios irão prosperar, apesar de sempre agirem de 
forma otimista, sem a crença de que possuem chances de falir. 

Para atingir objetivos econômicos em comum, pessoas 
comumente se reúnem em sociedades (GONÇALVES NETO, 
2016, p. 143). A definição de sociedade pode ser encontrada no 
Código Civil, em seu artigo 981165. De forma mais acurada, Alfredo 
de Assis Gonçalves Neto define sociedade como:

(...) um negócio jurídico que tem por 
propósito criar um novo sujeito de direito, 
distinto das pessoas (ou pessoa) que o ajustam, 
capaz de direito e de obrigações na ordem 
civil, para facilitar o intercâmbio no mundo 
do direito, interpondo-se entre seus criadores 
(ou seu criador) e terceiros para a realização 
de negócios (GONÇALVES NETO, 2016, p. 
146).

165  Artigo 981 do Código Civil. Celebram contrato de sociedade as pessoas que re-
ciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade 
econômica e a partilha, entre si, dos resultados.
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O objetivo do direito societário, como disciplina jurídica, é 
atender aos interesses da sociedade como um todo, tanto de seus 
sócios quanto de stakeholders envolvidos, como empregados e 
consumidores, visando sempre um aumento do bem-estar social 
de todas as partes envolvidas (KRAAKMAN et al, 2018, p. 68-69).

A sociedade empresária, ao atuar no mercado, é a verdadeira 
empresária (GONÇALVES NETO, 2016, p. 146). Como 
empresária, ela está sujeita ao ambiente complexo e incerto 
que é o empresarial (KLÓSS, 2019, p. 362), em que o sucesso 
será determinado pela capacidade que os membros de sua 
administração (diretores e/ou conselheiros de administração) terão 
de se adaptarem às realidades impostas.

Diantes das incertezas do mundo empresarial, o direito 
comercial coloca à disposição dos empresários quatro institutos com 
o objetivo de reorganização societária, que podem ser utilizados 
para a adaptação da sociedade perante as novas necessidades que 
surjam, inclusive em casos de dificuldades financeiras, que são 
a transformação, a fusão, a incorporação e a cisão (VERÇOSA, 
2014, p. 234).

De forma sucinta, com base na Lei nº 6.404/1976 (LSA), 
a transformação é “a operação pela qual a sociedade passa, 
independentemente de dissolução e liquidação, de um tipo para 
outro” (Artigo 220); a incorporação é “a operação pela qual uma 
ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em 
todos os direitos e obrigações” (Artigo 227); a fusão é “a operação 
pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade 
nova, que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações” (Artigo 
228); e a cisão é (Artigo 229)

“a operação pela qual a companhia transfere 
parcelas do seu patrimônio para uma ou 
mais sociedades, constituídas para esse fim 
ou já existentes, extinguindo-se a companhia 
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cindida, se houver versão de todo o seu 
patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se 
parcial a versão” (BRASIL, 1976)

Essas operações podem ser atrativas para sociedades que 
vislumbrem um fortalecimento de seu potencial de mercado 
mediante a realização de uma dessas operações (SILVA, 2016, p. 
254).

Com base nas definições postas pela LSA, é possível ainda 
realizar algumas distinções entre cada um dos movimentos. Na 
operação de incorporação, por exemplo, é possível diferenciar 
incorporação de sociedade. A incorporação ocorre quando uma 
sociedade transfere a totalidade ou parcela de seu patrimônio 
para outra, extinguindo-se no processo, tornando-se apenas uma 
sociedade, da incorporação de ações, na qual todas as ações de uma 
sociedade são adquiridas por outra, tornando-se uma subsidiária 
integral da incorporadora (STUBER, 2015, p. 298).

Paralelamente aos movimentos societários regulados pela 
legislação, a prática empresarial fez florescer uma outra forma de 
reorganização societária: a aquisição de participação societária. 
Esta ocorre quando uma empresa adquire o controle acionário de 
outra (TANURE; CANÇADO, 2005, p. 12). A prática também 
consagrou a expressão F&A (ou, no inglês, M&A, Mergers and 
Acquisitions) para designar essas operações, generalizando-as como 
fusões e aquisições.

Vários são os motivos que levam um empresário a adquirir 
participação em outra sociedade, dentre os quais se destacam: 
sinergia entre as empresas envolvidas, compensações e incentivos 
tributários, redução do risco de insolvência, redução da competição 
no mercado, aumento de bem-estar das partes envolvidas 
(CAMARGOS; COUTINHO, 2008, p. 283).

Além disso, fundamentações para operações de M&A 
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podem ser encontradas na Teoria da Maximização dos Lucros 
da Firma, pela qual a operação se consolidará se resultar no 
aumento da riqueza dos acionistas adquirentes, ou pela Teoria da 
Maximização da Utilidade Gerencial, segundo a qual a operação 
pode ser um mecanismo eficiente para a maximização da utilidade 
dos administradores das sociedades envolvidas (CAMARGOS; 
COUTINHO, 2008, p. 282-283).

Para que as sociedades envolvidas obtenham sucesso, é 
necessário um alto grau de sinergia entre suas administrações e a 
condução de suas atividades. Estudos realizados na década de 1980, 
com base em processos de M&A nos Estados Unidos, mostraram 
que aproximadamente 30% acabam em fracasso e 50% não atingem 
os objetivos pretendidos (CAMARGOS; BARBOSA, 2009).

Estudando a prática de processos de M&A no Brasil, com 
base em dados de operações realizadas entre 1995 a 2001, Betania 
Tanure e Vera Cançado (2005, p. 15) averiguaram que os principais 
motivos que levaram a compra da participação societária eram: 
aumento de participação (23,4%), localização geográfica (14,3%), 
penetração em novos mercados (11,7%) e aquisição de marcas 
(5,2%). Por sua vez, os principais motivos que levaram à venda 
da participação são situação financeira precária (44.6%) e boas 
condições de negociação (17,6%).

A alta taxa de empresas que decidiram vender parte de sua 
participação por uma condição financeira precária pode indicar que, 
na experiência brasileira, compradores não estão tão preocupados 
com esse fator, acreditando que a operação resultará em benefícios 
para si, com potencial de recuperação do negócio pela nova 
configuração do quadro societário (partindo-se do pressuposto que 
ocorreu um processo de due diligence para a avaliação da situação 
econômico-financeira da empresa).
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2. a contrIbuIção da economIa comportamentaL ao 
estudo do dIreIto

A análise econômica do direito surge como uma metodologia 
para a aplicação da teoria econômica ao estudo das normas e das 
instituições jurídicas. Apesar de todos os autores serem enquadrados 
dentro desta nomenclatura, o movimento apresenta diversas linhas 
de desenvolvimento diferentes (RIBEIRO; GALESKI JR., 2015, 
p. 67).

Ejan Mackaay e Stéphane Rousseau (2015, p. 9) listam a 
publicação da obra “O Problema do Custo Social”, de Ronald 
Coase, em 1960, como o ponto de partida para análise econômica 
na condição de movimento. Durante as próximas décadas, ela foi 
se difundindo entre doutrinadores americanos, em grande parte 
liderado pelo jurista e juiz Richard Posner.

No Brasil, a análise econômica do direito ainda é considerada 
incipiente, iniciando sua difusão somente no começo da década 
de 2000, oportunidade na qual foi explorada nas academias. 
Atualmente, tem contado com um crescente número de 
doutrinadores qualificados (RIBEIRO; GALESKI JR., 2015, p. 
80-81).

Noções fundamentais à análise econômica incluem que seres 
humanos são seres racionais, os quais respondem a incentivos. O 
direito, cujo objetivo é a regulação da vida social, pode atuar como 
um sistema de incentivos positivos ou negativos à realização de 
determinadas escolhas e atitudes. Agir de forma racional, diga-se 
de passagem, significa assumir que os agentes realizam escolhas 
que visam maximizar seu bem-estar e minimizar suas perdas 
(TOMAZETTE, 2007, p. 178). 

A compreensão da racionalidade, contudo, deve ser explicada. 
A análise econômica trabalha com o conceito de racionalidade 
limitada dos agentes, uma vez que as pessoas estão sujeitas a 
questões subjetivas que afetam sua tomada de decisões, bem 
como devido à assimetria informacional nas relações cotidianas, 
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inclusive nas empresariais (RIBEIRO, 2016, p. 62). Mesmo com 
racionalidade limitada, indivíduos ainda tendem a agir visando a 
maximização de seus interesses (SALAMA, 2017, p. 29).

O paradigma da ciência econômica foi, durante muito 
tempo, o da racionalidade ilimitada dos agentes, o que estava em 
consonância com as tendências da economia na primeira metade 
do século XX, que era de aproximação com a matemática, em 
detrimento de ciências do comportamento. A superação desse 
paradigma somente veio na década de 1970, com os influentes 
estudos realizados por Amos Tversky e Daniel Kahneman 
(RIBEIRO; DOMINGUES, 2018, p. 462).

Essa nova tendência, conhecida como economia 
comportamental, visa incorporar conhecimentos e estudos de base 
comportamental para o estudo da tomada de decisões. Deixa-se de 
lado o pressuposto que todas as pessoas são agentes completamente 
racionais e passa-se a estudar efetivamente como os sujeitos 
realizam escolhas, com base em estudos empíricos (KLÓSS, 2019, 
p. 363).

Richard Thaler (2016, p. 1577) argumenta que a economia 
comportamental não é uma revolução na ciência econômica, mas 
sim um retorno a uma metodologia baseada em evidências, em 
oposição a modelos ideais. O indivíduo concebido pela economia 
neoclássica é chamado de homo economicus, que é aquele agente 
com racionalidade ilimitada, que sempre toma decisões ideais que 
visam à maximização de seus interesses, sem falhas. A realidade 
demonstra que, em sua maioria, pessoas são homo sapiens, cujo 
processo decisório é profundamente afetado por motivos alheios à 
racionalidade (THALER; SUNSTEIN, 2019, p. 15).

Para tomar decisões, agentes tendem a utilizar heurísticas, que 
são atalhos mentais que servem para reduzir a complexidade das 
situações em que se encontram, bem como estão sujeitos a vieses, 
que são distorções no julgamento (RIBEIRO; DOMINGUES, 
2018, p. 462).
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Exemplos de heurísticas incluem a representatividade, que 
faz com que pessoas associem uma determinada informação a 
preconcepções que possuem sobre o modelo, em detrimento de 
evidências estatísticas, e a disponibilidade, que leva pessoas a 
conceberem a probabilidade que acreditam ter um evento similar 
ou a associarem a um fato que possuem facilidade de relembrar 
eventos similares (KLÓSS, 2019, p. 381).

No que tange a vieses, alguns exemplos que podem afetar a 
tomada de decisões incluem: otimismo excessivo, falso consenso e 
persistência na decisão (FORGIONI, 2018, p. 103-104). 

O excesso de otimismo pode ser verificado em dois exemplos 
comuns: primeiro, apesar de números crescentes de divórcios166, 
casais não tendem a acreditar que seus casamentos terminarão, 
acreditando que serão felizes para sempre; segundo, ao abrir uma 
empresa, o empresário não leva em consideração os altos números 
de empresas que fecham as portas nos primeiros anos167, acreditando 
sempre que seu negócio levará a sua prosperidade.

Críticos da economia comportamental argumentam que, 
em determinados contextos, as pessoas são compelidas a tomarem 
decisões de forma mais racional, como em mercados, os quais 
exigem um grau de sofisticação mais elevado. Estudos empíricos, 
porém, demonstram que mesmo em mercados financeiros agentes 
tendem a tomar decisões não ótimas (THALER, 2016, p. 1587). 

Um desses estudos, realizado por Ricardo Alonso Gonzales 

166   No Brasil, 1 a cada 3 casamentos tende a terminar em divórcio, além dos números 
de divórcios estarem aumentando e de casamentos diminuindo, segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível em: https://revistacrescer.globo.
com/Familia/Sexo-e-Relacionamento/noticia/2019/04/brasil-um-cada-tres-casamentos-
-termina-em-divorcio.html. Acesso em: 24 out. 2020.

167   21% das empresas falem no primeiro ano e 6 em cada 10 fecham as portas nos 
primeiros cinco anos, segundo dados fornecidos peloIBGE. Disponível em: https://www.
sunoresearch.com.br/noticias/ibge-empresas-quebram-apos-um-ano/. Acesso em: 24 out 
2020. e Disponível em: https://veja.abril.com.br/economia/seis-em-cada-dez-empresas-fe-
cham-em-cinco-anos-de-atividade-aponta-ibge/. Acesso em: 24 out 2020. 
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e Adriano Leal Bruni (2012, p. 11), percebeu a manifestação da 
heurística do afeto e do viés do excesso de confiança nas decisões 
de investidores no mercado de capitais. A depender dos estímulos 
que eles recebiam, as decisões sobre como investir eram afetadas, 
independentemente de a decisão tomada ser a mais eficiente. 

Uma das variáveis do experimento, a experiência do 
investidor, teve impacto quanto aos resultados, o que indica que é 
possível adquirir maior conhecimento para aperfeiçoar a tomada 
de decisões em ambientes competitivos, mas não detrai a conclusão 
de que há uma diversidade de aspectos que afetam as escolhas das 
pessoas, não somente uma análise objetiva dos ganhos e das perdas.

Vale destacar que a economia comportamental não possui 
como objetivo um completo abandono das teorias da economia 
neoclássica, que ainda possui relevância em seu objetivo de 
caracterizar o que seria um comportamento ótimo. O behaviorismo 
possui utilidade, por sua vez, para tentar prever como esses 
comportamentos ocorrerão na prática (THALER, 2016, p. 1577).

3. anáLIse econômIca comportamentaL de 
operações de fusão e aquIsIção de empresas

Partindo do pressuposto que a maioria das pessoas são homo 
sapiens e não homo economicus, admitindo as falhas na racionalidade 
e na tomada de decisões, é possível analisar operações de fusão e 
aquisição sob uma ótica distinta da tradicionalmente utilizada pela 
análise econômica.

Muitos estudos sobre as operações de M&A não levavam 
em conta que as decisões tomadas nesses processos são realizadas 
por pessoas, mesmo que ocupando cargos altos nas empresas 
envolvidas (LONG, 2018, p. 495). Ainda convém lembrar que as 
escolhas tomadas pela firma não são determinadas apenas pelo 
mercado em que está incluída. É necessária uma compreensão de 
sua organização e de seu funcionamento interno (ALVES, 2019, 
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p. 62). A economia comportamental pode ser uma importante 
ferramenta para a compreensão global dos membros da empresa e 
de como eles tomam decisões.

Desde a década de 1970, estudos sobre o comportamento dos 
mercados mudaram a presunção de uma racionalidade perfeita dos 
agentes envolvidos ao analisar que aspectos como a volatilidade do 
preço de ações dependem de fatores alheios à oferta e demanda, 
agindo, assim, de forma diferente da perfeita racionalidade das 
teorias neoclássicas (LANGEVOORT, 2011, p. 12).

Um exemplo disso é a verificação do viés do otimismo 
por parte de CEOs de grandes empresas. É possível assumir 
que essas pessoas chegaram a cargos elevados justamente por 
serem otimistas quanto a sua performance, o que, por sua vez, 
os torna mais propensos a tomarem riscos e a se tornarem cada 
vez mais confiantes. Estudos também demonstram que, quanto 
mais otimistas e propensos ao risco, mais esses CEOs buscarão 
operações de M&A para suas empresas (LANGEVOORT, 2011, 
p. 10).

Uma teoria que Sergio Garcia Long (2018, p. 497) traz é 
que operações mais arriscadas tendem a ser realizadas por CEOs 
masculinos e mais novos, por características biológicas. CEOs 
femininos, por sua vez, tomam decisões com mais cautela.

Há uma contrapartida ao otimismo excessivo: empresários 
tenderão sempre a acreditar que suas operações serão bem sucedidas, 
mesmo que determinados indícios indiquem o possível insucesso 
do empreendimento. Como destacado na experiência brasileira 
acima, muitas das empresas que buscam a venda de sua participação 
o fazem por causa de crises financeiras que estão passando. O 
otimismo em excesso pode levar a empresa compradora a adquirir 
um negócio que, na realidade, não possui grandes possibilidades de 
ser recuperado ou de ampliar seu espaço no mercado.

Outro exemplo pode ser levantado: uma empresa familiar, do 
ramo alimentício, realiza uma operação para a venda da totalidade 
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de suas ações para uma multinacional, do ramo do agronegócio. 
No momento da negociação, ambas as partes podem se sentir 
seduzidas pelas propostas realizadas, acreditando ser um negócio 
mutuamente benéfico. Porém, a multinacional possui experiência 
com a produção de comodities, ao passo que a empresa familiar 
foca em produtos orgânicos.

Não é difícil imaginar que essa parceria pode acabar em 
problemas para a empresa adquirida, visto que a multinacional 
possui práticas de mercado distintas das necessárias para a gestão de 
um negócio menor e com foco em produtos orgânicos. O otimismo 
inicial pode tornar-se frustação, devido ao desconhecimento 
do mercado que a empresa familiar atua e das práticas internas 
necessárias para fazê-la ter sucesso.

Se investidores do mercado de capitais estão sujeitos à 
heurística do afeto, não há motivo para considerar que empresários 
em processos de fusões e aquisições não estariam também. Essa 
heurística, caracterizada pela confiança que as pessoas depositam 
em seus sentimentos para a tomada de decisões (GONZALES; 
BRUNI, 2012, p. 2), pode ser verificada pela maneira como 
as pessoas respondem a simples palavras ou a forma como os 
problemas são para elas apresentados.

Um negócio que, racionalmente, tinha potencial para ser 
lucrativo para ambas as partes, pode ter seu rumo profundamente 
afetado pela forma como ambas as partes apresentam seus 
posicionamentos. Simples palavras como exagero, injusto ou 
problemático, que possuem uma carga valorativa negativa, podem 
afetar a forma como a contraparte verá os argumentos apresentados, 
influenciando posteriores posicionamentos das partes.

Outra heurística que pode ser analisada é a da ancoragem. 
Esse fenômeno ocorre quando agentes tomam um valor ou uma 
situação como base, valendo-se de estimativas que sejam mais 
próximas de suas realidades, realizando ajustes necessários de seu 
ponto de partida (TVERSKY; KAHNEMAN, 1974, p. 1124). 
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Para tomar uma decisão, especialmente uma quantitativa, é mais 
fácil ter um valor estimado, mas os ajustes serão enviesados a 
depender da âncora escolhida.

Na determinação do preço de venda de participação 
societária, é possível verificar a ancoragem. O vendedor terá um 
preço base para a venda de suas ações, que será seu ponto de 
partida. O comprador, por sua vez, dificilmente aceitará esse preço 
inicial, o que ensejará um longo processo de negociação. A âncora 
inicial será um ponto de referência para as partes, especialmente 
para o vendedor, que vai envidar seus esforços a modificar a menor 
quantia possível desse preço.

Em uma situação hipotética, a âncora pode ser um preço 
mínimo determinado pelo vendedor que não aceita vender as ações 
por menos. Isso pode prejudicar as negociações, especialmente 
se o processo de due diligence demonstrar que a empresa vale, 
em realidade, menos do que o inicialmente previsto. Uma vez 
estabelecida a âncora, é difícil para as partes negociarem de forma 
totalmente livre, sempre tendo aquele preço base como referência.

Por fim, um dos principais postulados da economia 
comportamental é que pessoas tendem a demonstrar uma aversão 
a perdas. Mais do que ficarem satisfeitas com ganhos, uma perda de 
igual monte afeta mais os agentes envolvidos. Isso foi demonstrado 
empiricamente por Amos Tversky e Daniel Kahneman, com a 
teoria da prospecção (LONG, 2018, p. 503).

Isso pode explicar a formulação do preço da venda. Além 
de o vendedor ter interesse em maximizar seu bem-estar com um 
preço mais elevado, o fato de estar se desfazendo de algo seu, que 
possivelmente dedicou muitos anos para ver florescer, condiciona-o 
a colocar um preço mais elevado do que a empresa realmente vale. 
É uma conexão emocional de difícil valoração econômica.

Com foco em situações reais e experimentos empíricos, 
a economia comportamental se mostra como uma grande 
ferramenta à disposição de juristas, capaz de auxiliar no estudo de 
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procedimentos complexos, como fusões e aquisições, para fornecer 
um panorama detalhado sobre como os agentes econômicos se 
comportam nesses meios e respondem a determinados incentivos, 
auxiliando na busca de mecanismos para uma tomada de decisões 
cada vez mais ótimas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise econômica do direito, como metodologia de estudo 
do fenômeno jurídico, pode auxiliar na melhor compressão dos 
mais diversos campos do direito, do qual o direito empresarial se 
mostra como um dos mais férteis para sua aplicação.

Neste artigo, foram analisados os processos de reorganização 
societária, com foco nas operações de aquisição de participação 
societária. Há diversos motivos que levam duas ou mais empresas 
a se relacionarem societariamente, conjugando seus esforços em 
prol de um objetivo comum. A utilização de institutos jurídicos 
como a fusão, a cisão e a incorporação podem servir para aumentar 
o potencial de mercado de empresas que, sozinhas, possivelmente 
não teriam o mesmo alcance. 

A aquisição de participação societária, por sua vez, é um 
contrato amplamente utilizado pela prática empresarial, na qual 
uma parte adquire o controle societário da outra, passando a gerir o 
negócio como bem entender, visando à maximização de seus lucros.

Para se estudar esses fenômenos, a economia comportamental 
foi brevemente introduzida, como tendência contemporânea da 
ciência econômica, que busca conciliar a metodologia empírica de 
outras ciências sociais, especialmente a psicologia. A racionalidade 
dos agentes econômicos passou a ser questionada, considerando-
os seres humanos como todos os outros, suscetíveis a falhas de 
racionalidade e a tomadas de escolhas não ótimas. Apesar de 
ambientes mais sofisticados como os mercados desenvolvidos 
exigem agentes mais capacitados, vieses e heurísticas afetam a 
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forma como todas as pessoas escolhem, independente do contexto 
em que se encontram.

Em processos de aquisição de participação societária, os 
empresários envolvidos não estão alheios a essas falhas. CEOs estão 
propensos a tomar decisões com excesso de otimismo, levando-os 
a realizar negócios que, analisados detalhadamente, possivelmente 
não eram as escolhas mais racionais. Muitas vezes, negócios que 
pareciam interessantes e vantajosos para ambas as partes podem vir 
a tornarem-se prejudiciais, longe das expectativas que inicialmente 
possuíam.

Outras heurísticas que podem ser verificadas nesses processos 
incluem o afeto e a ancoragem, que vão afetar todas as etapas da 
negociação, desde a formulação do preço até as concessões que 
terão de ser feitas pelas partes.

A conclusão a que se chega é que os empresários, apesar 
da necessidade de terem uma sofisticação maior que a de outras 
pessoas, ainda são homo sapiens, propensos a atalhos mentais e a 
distorções em seus julgamentos. A economia comportamental é 
uma ferramenta importante para um estudo empírico de como os 
agentes envolvidos tomam decisões nesses contextos, possibilitando 
uma análise desprendida de idealizações e focada na realidade e 
em estudos práticos e em dados disponíveis, sempre tendo como 
objetivo final uma melhor assessoria dos agentes envolvidos, para 
que tomem decisões mais próximas do ideal.
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robôs nos debates poLítIcos vIrtuaIs: 
uma anáLIse a partIr da economIa 

comportamentaL
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo principal analisar 
como a participação de robôs nos debates políticos ocorridos nas 
redes sociais altera o processo de escolha dos indivíduos. Por 
meio do método dedutivo, será aplicada a Análise Econômica do 
Direito, com enfoque na Economia Comportamental, para buscar 
compreender como os vieses e heurísticas inerentes ao processo 
de escolha podem ser utilizados para direcionar comportamentos 
e votos e o consequente impacto disso no processo democrático 
brasileiro. Para tanto, serão apresentados os meios de atuação dos 
algoritmos nos debates políticos digitais e analisados o modo 
como o eleitor é influenciado pela exposição massiva a conteúdos 
direcionados, mediante o impulsionamento por interação ou 
pago de publicações. Além disso, serão investigadas as ameaças 
decorrentes da proliferação das Fake News e do isolamento 
ideológico e polarizado. Ademais, serão explorados os vieses e 
heurísticas envolvidos no processo de escolha dos eleitos, em especial 
a heurística da ancoragem e o viés confirmatório, levantando, em 
seguida, ponderações acerca da utilização desses mecanismos 
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para promoção de mudanças sensíveis, porém significativas, que 
impactam o comportamento humano, sem que o indivíduo esteja 
sequer ciente de sua sujeição a tais mecanismos. Faz-se a ressalva 
de que esse comportamento não pode ser considerado um nudge, 
já que elimina a opção do indivíduo ao reduzir as possibilidades. 
Conclui-se que a limitação das opções dos eleitores a partir de 
comportamento obscuro – como a utilização de algoritmo nas 
redes sociais – acaba por enfraquecer a participação cidadã no 
processo democrático e concretiza-se como verdadeira ameaça à 
democracia como um todo.

Palavras-chave: Economia Comportamental. Nudges. Redes 
Sociais. Democracia.

Abstract: This article aims to analyze how the participation of 
robots in political debates in social networks alters the process of 
choice of individuals. Through the deductive method, the Economic 
Analysis of Law will be applied, with a focus on Behavioral 
Economics, to seek to understand how the biases and heuristics 
inherent in the process of choice can be used to direct behaviors 
and votes and the consequent impact on the Brazilian democratic 
process. To this end, we present the ways in which algorithms act 
in digital political debates and analyze how voters are influenced 
by massive exposure to targeted content, through interaction-based 
or paid boosting of publications. In addition, the threats posed 
by the proliferation of Fake News and ideological and polarized 
isolation are investigated. Furthermore, the biases and heuristics 
involved in the process of choosing elected officials are explored, 
especially the anchoring heuristic and the confirmatory bias. After 
that, some considerations are raised about their use to promote 
sensitive, but significant, changes that impact human behavior, 
without the human being even being aware of his subjection to 
such mechanisms. It is emphasized that this behavior cannot be 
considered a nudge, since it eliminates the individual’s options by 
reducing the possibilities. It is concluded that limiting the options 
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of voters through obscure behavior - such as the use of algorithms 
on social networks - ends up weakening citizen participation in 
the democratic process and is a real threat to democracy.

Keywords: Behavioral Economics; Nudges; Social-Network; 
Democracy.

INTRODUÇÃO

Com a disseminação da utilização de Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TICs) ao redor do mundo, as redes 
sociais digitais se apresentaram como um possível ambiente para 
troca de informações e interação entre indivíduos, oferencendo 
condições para que debates políticos também ocorressem de 
forma on-line. Com isso, tornou-se possível alcançar mais pessoas 
a menor custo e compartilhar informações diversas para públicos 
diferentes. 

A  utilização dos dados pessoais para direcionamento das 
publicações nas redes ampliou as possibilidades do marketing 
e das telecomunicações. Ademais, a possibilidade de disparo e 
impulsionamento das publicações, aliado ao algoritmo utilizado 
pelas mídias digitais para ordenar as publicações apresentadas nos 
Feeds (tela inicial do aplicativo), levanta uma série de possibilidades, 
e com isso aumenta a necessidade de debates acerca do uso desse 
ordenamento para fins específicos. 

A presente pesquisa pretende compreender como a 
participação de robôs nos debates políticos ocorridos nas redes 
sociais altera o processo de escolha dos indivíduos. Para tanto, 
propõe-se a utilização da Análise Econômica do Direito, com foco 
na Economia Comportamental, por meio do método dedutivo, 
para analisar os meios de interferência nas escolhas individuais a 
partir de alterações aparentemente inofensivas – como a ordem e 
volume das publicações nas redes – e o impacto disso no processo 
democrático eleitoral. 
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Para tanto, o presente artigo estrutura-se em três partes. 
Na primeira parte, será analisada a relevância das redes sociais 
no debate político e os meios de atuação dos “robôs” (algoritmos) 
nesse debate. Na segunda parte, será abordado como a escolha 
do eleitor sofre o impacto da exposição massiva a determinado 
posicionamento, além dos riscos envolvidos na proliferação das 
Fake News (notícias falsas). Por fim, na terceira parte pretende-se 
compreender como os vieses e heurísticas envolvidos no processo 
de escolha do indivíduo são utilizados contra eles quando um 
terceiro promove mudanças sensíveis, porém significativas, na 
forma de relacionamento interpessoal nas redes. Aqui, promove-
se o debate de se tratar, ou não, de nudges ou de utilização abusiva 
da racionalidade limitada do agente contra ele. Por fim, serão 
apresentadas as considerações finais decorrentes dos argumentos 
apresentados. 

1. a InterferêncIa de robôs nos debates poLítIcos 
ocorrIdos nas redes socIaIs dIgItaIs 

Bots sociais são softwares que interagem com usuários nas 
redes sociais de modo autônomo (FGV DAPP, 2019, p. 7). Esses 
bots podem ser inofensivos, como é o caso do “Rui”, pertencente ao 
portal de notícias JOTA, que monitora e compartilha o andamento 
dos processos parados no STF. Em outros casos, entretanto, essa 
ferramenta pode ser utilizada para gerar visibilidade a conteúdos 
eleitorais, burlando algoritmos que analisam níveis de interação 
nas redes (FGV DAPP, 2019, p. 8). 

A democracia é a forma de governo que surge do debate 
entre cidadãos e da participação efetiva e imediata do povo 
(RABELO, 2015, p. 285) no processo de escolhas públicas. Por 
meio do compartilhamento de ideias convergentes e divergentes, 
os cidadãos promovem escolhas que, em larga escala, interferem em 
todo o planejamento do Estado, já que definem os representantes 
que irão coordenar a máquina pública durante a legislatura seguinte, 
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nos moldes dos ditames constitucionais. As redes sociais ocupam 
papel de destaque nos debates democráticos: entre os dias 25 de 
julho e 30 de outubro de 2018 (dois dias após a votação do segundo 
turno da eleição presidencial), por exemplo, o debate eleitoral de 
2018 gerou mais de 110 milhões de publicações no Twitter e 140 
milhões de interações no Facebook (FGV DAPP, 2018c, s.p.).

Estudos da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV DAPP) destacam a presença de 
robôs nos debates políticos ocorridos no período entre o primeiro 
e o segundo turno das eleições de 2018. Entre os dias 10 e 16 
de outubro, mais de oitocentos e cinquenta mil publicações foram 
feitas por robôs (FGV DAPP, 2018a, p.) e no dia 25 de outubro a 
marca chegou a oitenta mil interações ilegítimas em 24 horas (FGV 
DAPP, 2018b, p.). Essas interações apresentam forte alinhamento 
político-partidário, favorecendo apenas os grupos polarizados, e 
normalmente buscam falsear e distorcer narrativas para ganhos 
eleitorais (FGV DAPP, 2019, p. 14).

Existem dois meios para o impulsionamento de publicações 
nas redes: o impulsionamento pago é contratado diretamente com 
a rede social, que utiliza a própria base de dados para direcionar o 
conteúdo para setores pré-determinados. O impulsionamento por 
interação, por outro lado, gera maior visibilidade para o conteúdo 
que alcança maior grau de interação (com comentários, reações ou 
compartilhamentos).

A Lei Geral das Eleições, após alteração de 2017, prevê as 
duas hipóteses de impulsionamento de conteúdo. A propaganda 
eleitoral poderá ocorrer por meio das redes sociais, desde que o 
conteúdo seja gerado ou editado pelos candidatos, partidos ou 
coligações, ou por qualquer pessoa natural. Entretanto, apenas os 
candidatos, partidos ou coligações estão autorizados a contratar o 
disparo ou impulsionamento desses conteúdos, sendo vedado esse 
comportamento por pessoas naturais. 

A impulsão por interação teoricamente é lícita, quando 
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ocorre por intermédio da liberdade de expressão dos cidadãos 
(sendo vedado o anonimato). Entretanto, é ilegal a utilização de 
ferramentas que não são disponibilizadas pelo aplicativo, ainda que 
sejam gratuitas, além de ilegal a utilização de perfis criados com a 
intenção de falsear a identidade. Desse modo, a utilização de robôs 
para aumentar as interações com publicações específicas é ilícita.

Além disso, ao utilizar as redes sociais, o endereço eletrônico 
de candidatos/partidos, políticos/coligações deverá ser informado 
à Justiça Eleitoral, e todos os conteúdos devem ser identificados 
pelo candidato ou partido. Assim, torna-se possível a garantia 
da transparência durante todo o processo eleitoral e o cidadão 
fica sabendo que está sendo exposto à propaganda. Com isso, é 
possível o estabelecimento de mecanismos de controle do material 
de divulgação (FGVDAPP, 2019, p. 11), balizando o espaço de 
possível consolidação de Fake News ou outros comportamentos 
maliciosos e vinculando a responsabilidade sobre o que foi 
publicado ao candidato interessado em seu conteúdo.

De acordo com estudos do DataSenado, quase metade dos 
eleitores brasileiros consideram que as redes sociais possuem 
algum grau de influência na escolha de seu candidato e grande 
parte da população brasileira utiliza Whatsapp, televisão, YouTube 
e Facebook como fonte de informação (BRASIL, 2019, p. 3). 
Além disso, as redes sociais podem ser utilizadas como meio para 
controle dos eleitores sobre os eleitos, a fim de garantir que as 
promessas eleitorais sejam cumpridas durante o mandato e que o 
sentimento de representação seja mantido.

Com isso, a presença de bots que interferem na veracidade 
dos debates políticos acaba por fragilizar o processo democrático, 
ao diminuir o espaço de liberdade de cidadãos para promoção 
do intercâmbio de ideias opostas, além de comprometerem a 
veracidade das informações buscadas nas redes. 
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2. a aLteração da percepção do eLeItor,  a exposIção 
às notícIas faLsas e o Impacto à democracIa. 

Está em curso a Quarta Revolução Industrial, marcada 
por uma internet mais ubíqua e móvel, em razão do cruzamento 
de dados e da revolução digital (SCHWAB, 2014, p. 12; 16). O 
grande fluxo de informações e dados decorrente dessa revolução 
levou à preocupação quanto a diversos direitos na era digital, em 
especial a Dignidade da Pessoa Humana e a autodeterminação 
(FRIEDRICH; PHILIPPI, 2020, p. 105). 

Há também a preocupação quanto à sujeição dos eleitores 
às fake News. No Código Eleitoral, artigo 323, é colocada como 
crime a divulgação de “fatos que sabe inverídicos, em relação a 
partidos ou candidatos e capazes de exercerem influência perante 
o eleitorado”. Tamanha a notoriedade dessa preocupação que, em 
2018, dez partidos políticos firmaram acordo de colaboração com o 
TSE, buscando manter o ambiente eleitoral livre de notícias falsas, 
que podem distorcer a liberdade de voto e a formação de escolhas 
conscientes (BRASIL, 2018, s.p.). 

Outra preocupação relevante é a concentração de grande 
poder em pequenos grupos independentes, as Big Techs. Essas 
empresas utilizam-se dos dados cedidos pelos usuários durante 
o acesso a seus serviços para lucrar por meio de um processo 
que foi denominado como a “economia da atenção”, que busca a 
maximização do tempo que os usuários ficam conectados. Para 
aumentar esse tempo, as redes sociais os expõem a conteúdos 
que os mantêm sempre interessados (IRIS, 2020, s.p.). É assim 
que ocorre a impulsão por interação: aquilo que faz os usuários 
interagirem é mostrado com mais frequência do que aquilo que 
ocupa pouco tempo do usuário. Em médio e em longo prazo, esse 
procedimento pode levar ao efeito bolha, com a interação apenas 
entre indivíduos que já concordam entre si, o que pode “aumentar 
o voto popular passional e diminuir o debate político baseado em 
argumentos e propostas” (IRIS, 2020, s.p.). 
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Essa limitação dos conteúdos apresentados cria “câmaras 
de eco” (SUSTEIN, 2001) digitais, decorrentes do isolamento 
ideológico de um indivíduo, que se torna mais radical quando a 
polarização se mantém por longo período de tempo. Segundo 
Ferreira (2018, p. 43-45), essa limitação ideológica pode inclusive 
reduzir a probabilidade de exposição do usuário às notícias 
verdadeiras, em especial quando a notícia falsa se alinha à ideologia 
do indivíduo. Ademais, o autor faz a ressalva de que é mais difícil 
para o indivíduo fazer julgamentos acerca da credibilidade dos 
conteúdos quando os fluxos de informação são esmagadores. 

Cumpre ressaltar que a exposição massiva e constante a um 
tipo de discurso é capaz de interferir na tomada de decisões do 
usuário (FERREIRA, 2018, p. 45). Assim, mesmo que os robôs 
não restrinjam sua atuação na utilização de notícias verdadeiras, 
o comportamento do eleitor já será influenciado. Esse cenário 
fica ainda mais grave quando essa influência é decorrente da 
proliferação de notícias falsas. 

A democracia brasileira é marcada pela soberania popular, a 
ser “exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com 
valor igual para todos”, nos termos do artigo 14 da Constituição 
Federal. Desse modo, a utilização de mecanismos digitais para 
alteração da percepção do indivíduo macula o sistema como um 
todo, já que impede a participação livre e consciente dos cidadãos 
no processo de escolha. Com isso, faz-se necessária a manutenção 
das redes sociais como ambientes livres de interesses oblíquos, 
de modo que possam ser utilizadas como palco para os debates 
sociais. Para tanto, é necessário compreender como a forma de 
disponibilização das informações altera o processo de escolha dos 
indivíduos. 

3. mudança das escoLhas poLítIcas IndIvIduaIs: 
nudgEs ou InfLuencIadores da heurístIca e dos 
vIeses envoLvIdos no processo de escoLha?

A Economia Comportamental (ou behavioral economics) 
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ocupa-se do estudo de como os seres humanos tomam suas 
decisões. Trata-se de uma oposição ao pensamento neoclássico, que 
acreditava ser intrínseca à natureza humana a necessidade de se 
atribuir uma utilidade, fixada entre os extremos da dor e do prazer, 
a cada bem existente em sua vida. Além dessa característica, as 
pessoas também eram consideradas totalmente livres e dotadas de 
uma capacidade racional perfeita. De modo que, ao se depararem 
com qualquer decisão, guiavam suas ações por meticulosas análises 
racionais sobre os custos e benefícios de cada alternativa possível. 
Decidindo, ao final, tomar o rumo que melhor atendesse ao seu 
interesse e, assim, maximizasse sua utilidade (HENRIQUES, 
2018, p. 15; MANKIW, 2005, p. 4-7).

Portanto, esse instituto surge a partir das críticas feitas a essa 
percepção da racionalidade perfeita e irrestrita, e passa a analisar 
que o homem pode ser visto como refém de diversas limitações 
cognitivas e, portanto, sua racionalidade é restrita à sua capacidade 
mental e subjetiva.

Herbet Simon, um dos maiores cientistas políticos de sua 
época e ganhador do Prêmio Nobel de 1978, foi um dos primeiros 
a debruçar-se sobre o tema, consolidando os pressupostos da 
bounded racionality. Segundo seus ensinamentos, um indivíduo 
comum, tomador de decisões, dificilmente poderá maximizar 
sua utilidade, pois não possui nem o conhecimento de todas as 
alternativas, preços, consequências e resultados possíveis; muito 
menos a capacidade cognitiva para analisar e processar todos esses 
dados para chegar a uma conclusão lógica. Desse modo, o agente 
econômico portador da racionalidade limitada se contenta em 
contemplar e analisar algumas de suas opções e escolher a que, 
dentre elas, equivale ou supera ao seu interesse/pretensão inicial 
(HENRIQUES, 2018, p. 17-18).

Posteriormente, a teoria da racionalidade limitada foi ainda 
mais refinada pela Teoria da Perspecção, a qual agregava aos 
conceitos levantados por Simon motivações emocionais, culturais, 
circunstâncias e outras que também interferiam na percepção e 
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processamento de dados do agente (RIBEIRO; DOMINGUES, 
2018, p. 462). Significa dizer, portanto, que:

“Diversos estudos demonstraram que o homem apresenta 
importantes limitações cognitivas na capacidade de recepção e 
armazenamento de informações, bem como quanto à capacidade de 
processar sinais sensoriais, formar e adquirir conceitos. Além disso, 
cada homem traz consigo sua história de vida, sua visão de mundo, seus 
valores, preconceitos, crenças, medos e muitas outras circunstâncias que 
acarretam distintas formas de pensar, de decidir. O aforisma “cada cabeça 
uma sentença” resume bem estas ideias” (SILVA NETO; TABAK, 2017, 
p. 508).

Nesse sentido, a racionalidade do agente que já havia 
sido limitada pelas questões de precificação, conhecimento 
e processamento de dados conforme a capacidade cognitiva 
humana; passa a também ser restringida pelos elementos próprios 
da identidade e cultura do próprio indivíduo.

Sunstein e Thaler ensinam que existem dois tipos de 
pensamento: um intuitivo e automático e o outro reflexivo e 
racional. Na hora de votar, os eleitores tendem a utilizar-se do 
sistema automático, que, por ser mais rápido, dá a sensação de 
ser instintivo. A depender de uma má primeira impressão ou da 
tentativa de angariar votos por meio de argumentos complexos, 
poderá ser mais difícil a eleição de determinado candidato 
(SUNSTEIN; THALER, 2019, p. 30). 

Os professores ainda destacam que os seres humanos, ao 
contrário dos homum economicus, são influenciáveis e que a influência 
social ocupa papel relevante nesse cenário. As influências sociais 
são agrupáveis em duas categorias básicas: informações e pressão 
social. Enquanto as informações tratam da repetição de ideias e 
a transmissão dessas para outros indivíduos, a pressão social leva 
indivíduos a adotar determinados comportamentos para evitar 
a ira de uma multidão ou para receber seu afeto (SUNSTEIN; 
THALER, 2019, p. 67). Certas ideias, escolhas políticas ou até 
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crenças se tornam símbolos de lealdade cultural. Um integrante 
de um grupo não escolhe determinado político ou expressa 
determinada ideia necessariamente porque concorda com seu 
conteúdo, mas sim porque essa manifestação define quem ele é e a 
que tribo pertence (PINKER, 2018, p. 421). 

Esse tipo de juramento de fidelidade é muito mais racional 
do que aparenta. Na maioria dos casos, um político não vencerá ou 
perderá as eleições, meramente porque uma única pessoa decidiu 
ou não ceder à crença política de seu grupo de amigos. Por outro 
lado, uma manifestação politicamente equivocada para um grupo, 
pode significar a sua exclusão de um círculo social ou, pior ainda, a 
perda de uma oportunidade profissional (PINKER, 2018, p. 421).  
Desse modo, a interação social influencia a forma humana de fazer 
escolhas. 

Foi considerando isso (e outros argumentos) que os 
professores propuseram o Paternalismo Libertário, marcado pela 
arquitetura de escolhas, em que as opções não são retiradas dos 
indivíduos, embora a forma como sejam propostas interfira nas 
escolhas a serem feitas. Por meio dos nudges, o comportamento dos 
humanos é alterado significativamente por um fator específico (o 
que pode ser, inclusive, a inércia), sem que a liberdade de escolha 
seja limitada e partindo-se da ideia de que “os humanos cometem 
erros previsíveis”. Com isso, é possível compreender que a utilização 
maliciosa de mecanismos para alteração da opinião popular, como 
no caso de robôs interferindo nas interações digitais, não é um 
nudge, em especial porque as opções são retiradas do indivíduo.

Os algoritmos adotados pelas Big Techs, entretanto, utilizam-
se de lógica parecida: embora os usuários não sejam obrigados 
a continuar logados, o impulsionamento por interação garante 
que os assuntos apresentados ao usuário sejam de interesse dele, 
para que ele se mantenha on-line. Essa atuação pode manter seu 
objetivo restrito ao interesse das próprias BigTechs ou pode atender 
a pretensões comerciais, econômicas ou políticas.
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Diante dessa complexidade de indução comportamental, 
a breve classificação de condutas em intuitivas e deliberativas 
apresentada por Sunstein e Thaler (2019, p. 30) se torna 
insuficiente. É mister, portanto, que ambos os modelos (i) intuitivo 
e (ii) deliberativo sejam abordados com maior profundidade pela 
behavioral economics.

O modelo intuitivo faz referência àquelas tomadas de 
decisão rápidas e simples, bem como àquelas ações realizadas 
“automaticamente” por hábito ou costume. Nessa modalidade, 
nossos atos são diretamente influenciados pelos vieses e heurísticas: 
atalhos cognitivos que simplificam e agilizam nossa tomada de 
decisão. Isso ocorre através de uma automatização e generalização 
da forma pela qual coletamos e mitigamos as informações. 
Contudo, essa aceleração do processo decisório também implica 
em um maior risco de erro e de imprecisão em nossa cadeia 
decisória (NASCIMENTO, 2018, p. 21-22). 

O segundo modelo, por sua vez, diz respeito àquelas tomadas 
de decisão muito mais lentas e reflexivas, demandando uma atenção 
e um esforço muito maior por parte do agente para executá-las. Vale 
esclarecer que, mesmo essa modalidade de decisão sendo muito 
mais analítica e racional, ela ainda assim não está totalmente livre 
da heurística e dos vieses, os quais tomam controle da situação caso 
uma resposta completamente lógica seja inviável (SILVA NETO; 
TABAK, 2017, p. 509-512).

Entre os vieses e as heurísticas, cabe destacar a heurística 
da ancoragem e o viés confirmatório: a ancoragem diz respeito 
ao apego a um valor inicial a partir do qual as percepções serão 
ajustadas, enquanto o viés confirmatório trata da tendência dos 
indivíduos a buscar informações que corroborem suas crenças e de 
descartar as que refutem essas hipóteses (BEZ, 2018, p. 182). Além 
disso, o processo decisório também é alterado pela forma como as 
questões são apresentadas ao indivíduo – framing – (RIBEIRO; 
DOMINGUES, 2018, p. 462).
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Desse modo, a depender da forma como o conteúdo é 
apresentado ao indivíduo, a decisão será diversa. Quando os 
algoritmos das mídias sociais dirigem conteúdos pré-selecionados 
a usuários determinados com o objetivo de promover desejos 
consumeristas ou de fomentar o descontentamento com 
determinada medida governamental, estar-se-á diante da utilização 
maliciosa das redes sociais, aliada com a utilização dos vieses e 
heurísticas do indivíduo para interesses das minorias que possuem 
o controle dos algoritmos. Assim, quando são utilizados bots sociais 
para alimentar o impulsionamento de conteúdo, as opções são 
eclipsadas e o foco passa a ser aquilo que o operador deseja. 

Faz-se necessário maior cuidado com os efeitos de tal 
manobra quando as escolhas ultrapassam o campo do interesse 
individual. Em casos como as eleições, os votos (individuais) 
compõem o processo de escolha daquilo que é esperado da máquina 
pública (coletivo) na próxima legislatura. Em virtude da soma dos 
vieses e heurísticas individuais às influências sociais decorrentes 
da interação humana, o “conservadorismo coletivo” (SUNSTEIN; 
THALER, 2019, p. 71) e o enfraquecimento da liberdade dos 
eleitores passam a assombrar o processo democrático.

Portanto, a utilização de mecanismos fraudulentos para 
promover a impulsão de conteúdos de fins político-partidários 
baliza a liberdade do ambiente digital para a promoção de debates 
democráticos. Interferindo, ademais, na forma como grupos sociais 
compreendem as opiniões divergentes, o que aumenta os ruídos na 
comunicação entre pessoas com posicionamentos diferentes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em meio à revolução digital, as redes sociais apresentam 
grande relevância na comunicação e na difusão de informação 
entre a sociedade. Dentro dessas plataformas virtuais, existem 
robôs – softwares automáticos de interação social – que são 
responsáveis por operacionalizar determinadas tarefas simples de 
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compartilhamento. Embora à primeira vista essa funcionalidade 
pareça inofensiva, essas ferramentas também têm sido usadas para 
alterar a visibilidade de conteúdos eleitorais, burlando algoritmos 
que analisam níveis de interação nas redes. 

Com efeito, as redes sociais atualmente desempenham um 
papel muito maior do que o de simples lazer e comunicação: 
também viabilizam debates políticos, em especial nos períodos de 
eleição. Assim, ao menos em tese, o compartilhamento de ideias 
convergentes e divergentes entre os cidadãos permite, por meio de 
simples decisões individuais, o exercício da participação política 
e democrática. Essa possibilidade, entretanto, é ameaçada com o 
crescimento da presença de robôs no debate político, cujo objetivo 
é a distorção de informações para impulsionar narrativas para 
ganhos eleitorais.

Sob essa perspectiva, cresce a preocupação com a Dignidade 
da Pessoa Humana e a autodeterminação, com as ameaças 
decorrentes das Fake News e da formação de “câmaras de eco”. Essa 
última consequência é resultado do mecanismo de funcionamento 
da “economia da atenção”, em que Big Techs precisam que os 
usuários permaneçam conectados por mais tempo e, para tanto, as 
redes sociais buscam expor conteúdos que os mantenham sempre 
interessados. É assim que ocorre a impulsão por interação: aquilo 
que faz os usuários interagirem é mostrado com mais frequência do 
que aquilo que ocupa pouco tempo do usuário. Decorrentes desse 
isolamento ideológico, o indivíduo tende a se tornar mais radical 
quando a polarização se mantém por longo período de tempo.

Portanto, cabe ponderar se a presença dos robôs que alteram 
os conteúdos apresentados desafia ou não a liberdade do ambiente 
digital para a promoção de debates democráticos. A partir do 
momento em que as opções são retiradas do indivíduo, esse 
comportamento das redes deixa de corresponder aos nudges. Trata-
se de um sistema que utiliza os vieses e heurísticas que compõem 
as escolhas dos indivíduos para controlar as decisões de seu 
público-alvo. Por meio da utilização da heurística da ancoragem 
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e do viés confirmatório, os algoritmos tornam o apelo político das 
mensagens compartilhadas mais marcantes, inclusive priorizando 
formas determinadas de comunicação que sejam melhor recebidas 
pelo usuário.

Com isso, é possível perceber que a presença de robôs nos 
debates políticos digitais pode, em longo prazo, enfraquecer a 
democracia. O processo democrático depende da participação livre 
e consciente dos cidadãos, cujo voto possui igual valor para todos. 
Desse modo, quando a liberdade de escolha é retirada dos cidadãos, 
há ofensa direta à democracia.
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CAPÍTULO II
teorIa dos Jogos apLIcada
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tomada de decIsões do agente:  
uma refLexão à Luz da teorIa  
dos Jogos apLIcada ao cInema

Luiz Henrique de Carvalho Rizzato170

Miriam Olivia Knopik Ferraz171

RESUMO: O objetivo do presente trabalho é o estudo da 
tomada de decisão dos agentes pela luz da Análise Econômica do 
Direito (AED) e do Direito e Cinema. Para tanto, será utilizado 
a metodologia do Direito e Cinema, uma vertente de uma teoria 
já consolidada Law and Literature, para se coletar as reflexões 
filosóficas e jurídicas. O trabalho está fundado sob três vertentes: 
i. Teoria da Decisão e Teoria dos jogos; ii. Direito e Cinema; iii. A 
Teoria dos Jogos aplicada no Cinema. i. Surge a partir da metade 
do século XX, sendo dividida em três categorias: a primeira de 
uso empresarial e cálculos econômicos; a segunda categoria surge 
da necessidade de corrigir as incertezas, já sendo uma parte da 
teoria da decisão focada nas decisões individuais sob o contexto 
de decisões de risco. Por fim, surge a terceira categoria, conhecida 
como teoria dos jogos que aprofunda o estudo das escolhas dos 
indivíduos como estratégias que levam em conta o comportamento 
de outros indivíduos ou jogadores. ii. Apesar das interações entre 

170   Graduando em Direito pela PUCPR, membro do GRAED. Faz iniciação científica 
em Análise Econômica do Direito. luizrizzato@hotmail.com. 

171   Doutoranda em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PU-
CPR). Mestre e Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUCPR).  Especialista em  Direito Constitucional pela Academia Brasileira de Direito 
Constitucional. Especialista em Legal Tech: Direito Inovação e Start Ups pela Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais. Editora Adjunta da Revista da Academia Brasi-
leira de Direito Constitucional. Professora da FAE Business School. Advogada. Fundadora 
do NÔMA – Norma e Arte. m.okf@hotmail.com.
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Direito e Cinema datarem desde a antiguidade clássica como a obra 
Antígona de Sófocles, foi somente nas últimas décadas que passou a 
ser estudada a reflexão literária sob o ideário jurídico e vice-versa. 
iii. Utilizando a obra cinematográfica — O poço — é possível ter 
um vislumbre da conexão da Teoria dos jogos com a metodologia 
do Direito e Cinema, pois a narrativa de um filme pode ser usada 
como uma ferramente didática para facilitar a compreensão de 
uma linguagem mais complexa e tradicional como a do Direito e 
Economia.

Palavras-chave: Teoria da Decisão. Teoria dos Jogos. Direito 
e Cinema.

Abstract: The objective of the present work is to study the 
decision making of agents by the light of AED and Law and 
Cinema. To this end, the methodology of Law and Cinema, a branch 
of an already consolidated Law and Literature theory, will be used 
to collect philosophical and legal reflections. The work is based on 
three strands: i. Decision Theory and Game Theory; ii. Law and 
Cinema; iii. Game Theory applied to Cinema; i. It appears from 
the middle of the 20th century, being divided into three categories: 
the first for business use and economic calculations. The second 
category appears in the need to correct uncertainties, being already 
a part of the decision theory focused on individual decisions under 
the context of risk decisions. Finally, the third category appears, 
known as game theory that deepens the study of individuals’ 
choices as strategies that take into account the behavior of other 
individuals or players. ii. Although the interactions between Law 
and Cinema date back to classical antiquity, such as Sophocles’ 
Antigone, it was only in the last decades that the literary reflection 
under the legal ideology started being studied, and vice-versa. iii. 
Using the cinematographic work - The Well - it is possible to 
have a glimpse of the connection of the theory of games under 
the methodology of Law and Cinema. For, the narrative ease 
generated by a film in being didactic can compensate for several 
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flaws in a more complex and traditional language such as Law and 
Economics.

Keywords: Theory of Decision; Game Theory; Law and 
Cinema

INTRODUÇÃO

A partir da segunda metade do século XX surge o campo 
de estudos da teoria da decisão que, por sua vez, é subdividido 
em três modelos. Durante o período pós-guerra, buscou-se 
solucionar problemas de cunho empresarial tanto da esfera pública 
e privada, a fim de elucidar a problemática de cálculos econômicos, 
como cálculos de custos, valorações e problemas de produção. 
Nesse sentido, surge o primeiro modelo da teoria da decisão 
(MONTEIRO, 2008, p. 3).

Não obstante, uma situação que precisou ser tratada foi a de 
análise dos riscos, eis então o segundo modelo que tem por objetivo 
o estudo dos indivíduos no âmbito de suas decisões. Por excelência, 
o segundo modelo se propõe ao estudo do comportamento racional 
em face das incertezas — conhecidas como situação de risco. 
(MONTEIRO, 2008, p. 3)

No terceiro modelo surge a forma geral da teoria da decisão 
— A teoria dos jogos — que traz o estudo das situações de jogos 
cooperativos e não-cooperativos.  Nesse último modelo, são 
propostos jogos nos quais os agentes são incumbidos de tomar uma 
decisão estratégica levando em conta o comportamento estratégico 
do outro agente. (MONTEIRO, 2008, p. 3)

Todavia, com intuito de melhorar a difusão de informação 
e abranger a área de comunicação da sociedade, assim como 
proprocionar um novo olhar do ponto de vista literário sob o 
tradicional ambiente jurídico surge o — Direito e Cinema, como 
vertente da já consolidada Law and Literature (MARTINEZ, 
2015, p. 175).
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As interações entre o Direito e Literatura datam desde 
a antiguidade clássica, período em que é possível extrair alguns 
exemplos, como o caso da obra Antígona de Sófocles, visto que a 
literatura foi utilizada como um meio para transmitir a diferenciação 
entre o Direito Positivo172 e o Natural 173 (VIEIRA, 2015, p. 
9). Entretanto, a partir do século XX inicia-se um período de 
aproximação entre Direito e Literatura sob um viés metodológico, 
isto é, como uma área de estudo. Já na década de 90, o Brasil passa 
a importar tal método expandindo estudos e pesquisas na área 
de Direito e Literatura que desencadeia a vertente do Direito e 
Cinema (TRINDADE; BERNSTS, 2017). 

Mediante o exposto, a teoria dos jogos, aliada ao Direito e 
Cinema, pode funcionar como uma ferramenta que une o melhor 
de três mundos: o estudo comportamental da economia e o caráter 
normativo e regulatório do direito com a linguagem universalista e 
facilmente transmutável do cinema. 

1. teorIa da decIsão e a teorIa dos Jogos

A teoria da decisão é uma área de estudo ligada ao raciocínio 
por trás das escolhas do agente174. Nesse sentido, é englobado desde 
a simples ideia de escolha do agente sobre qual sapato usar até 
em que candidato votar (STEELE; STEFÁNSSON, 2020)175. 
Além disso, a teoria da decisão não se limita apenas a conceitos 
matemáticos, mas também se alinha a lógica e discussões na esfera 
filosófica.

O interesse por trás da teoria da decisão é justificado a 
partir do século XX quando foi notada a necessidade de estudar 

172   Direito posto e regulado pelos homens.

173   Direito posto e regulado além do homem.

174  Indivíduo racional capaz de escolha e ação.

175   Disponível em: https://plato.stanford.edu/entries/decision-theory/.
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a descrição e também a resolução de problemas de decisão176. 
Utilizando o ideário de Servilha Monteiro (2008, p.3), pode-se 
definir a função básica da teoria nas seguintes palavras: a Teoria da 
Decisão pode ser tida como um núcleo organizador de métodos e 
resoluções de decisões. Esse núcleo é composto propositalmente 
de maneira heterogênea tendo em vista as várias características e 
ambientações dos problemas e pela grandiosidade da temática que 
é estudada.

Hodiernamente é possível distribuir a teoria da decisão 
em três vertentes com objetivos razoavelmente específicos. Na 
primeira vertente, podem-se discutir as decisões tomadas no 
âmbito empresarial, seja público, seja privado. Nessa vertente, a 
teoria foi desenvolvida a partir do pós-guerra de modo que passou 
a propor a instrumentalização de cálculos econômicos (problemas 
de produção e definição de preços) a fim de suprir as necessidades 
dos anos 50 (MONTEIRO, 2008, p.3).

A segunda vertente se ateve à análise dos riscos. Esse 
modelo buscou entender por via dos estudos as decisões que 
são feitas de maneira individual, ao passo que tenta entender o 
comportamento racional em relação às incertezas — as incertezas 
podem ser entendidas como as situações de risco para o indivíduo 
(MONTEIRO, 2008, p. 3).

Segundo Monteiro (2008, p. 4), a teoria dos jogos — terceira 
vertente — pode ser entendida como um modelo multidisciplinar 
entre os ramos matemático, lógico e filosófico que por sua vez 
distingue a ideia de jogos cooperativos e não-cooperativos, de 
maneira objetiva, situações de competição ou concorrência que é 
ou não possível a cooperação entre os agentes.

Por meio dos recortes históricos, foi possível perceber que a 
teoria dos jogos ou pelo menos o esboço das decisões estratégicas 
data desde Blaise Pascal, no século XVII, com a sua ideia hoje 

176   Relação entre elemento e conjunto. 
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conhecida como a “Aposta de Pascal”, na qual é proposto um esboço 
hodiernamente denominado payoff que mostra a consequência da 
crença ou não em Deus, tendo em vista a decisão do indivíduo 
(MANTOVANI, 2017). A seguir uma tabela demonstrando a 
relação de decisões na “Aposta de Pascal”. 

Tabela 1 - Aposta de Pascal

APOSTA DE 
PASCAL deus exIste deus não exIste

acredIto Ganho infinito Perda finita

não acredIto Perda infinita Ganho finito

Fonte:

 

No século seguinte viria a ser estudado, por meio de 
correspondências entre Nicolas Bernoulli e James Waldegrave, um 
jogo de cartas — Le Her — que resultou na solução a partir de um 
equilíbrio de estratégia mista. Mas, foi somente no século XX com 
John Von Neumann e Oskar Morgenstern, os quais publicaram a 
obra The Theory of Games and Economics Behavior, que se afirmou 
a relação entre comportamento da economia e a interação entre 
os agentes, visto que eles interferiam na elaboração de estratégias 
(ALMEIDA, 2006, p. 2).

Alguns anos mais tarde, surge o matemático John Forbes 
Nash Jr. que publicou sua tese de jogos não cooperativos, provando 
a relação de existência de pelo menos um ponto de equilíbrio — 
equilíbrio de Nash — para cada jogo com múltiplos jogadores 
racionais e que não tenham se falado antes a fim de burlar o 
equilíbrio (ALMEIDA, 2006, p. 2).
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Os “jogos” podem ser compreendidos como os momentos de 
escolha que incluem sempre mais de um indivíduo, por excelência 
ganham um caráter estratégico a partir do instante em que a 
escolha da decisão leva em conta o que será decidido pelo outro 
participante. Diferente do que ocorre em decisões em grupo, não 
há uma linha de conduta determinante a todos os participantes.

Um dos jogos mais famosos dentro da teoria é o Dilema dos 
prisioneiros, o qual propõe dois suspeitos geralmente descritos 
como A e B, ambos presos. A polícia não possui a quantidade 
de provas suficientes para puní-los. Dessa forma, é decidido que 
ambos os prisioneiros ficarão separados e será ofertado para os dois 
o mesmo acordo.

Segundo Becue (2011, p. 114), o Dilema dos prisioneiros 
é um modelo de jogo não-cooperativo. Nesse sentido, a proposta 
de delatar o companheiro é oferecido aos dois prisioneiros. Sendo 
que se A delatar o companheiro, sem ter sido acusado por B, ele 
será solto, enquanto B receberá 3 anos de prisão. Por outro lado, 
se B acusar o companheiro, enquanto A não fala nada, B é solto e 
A terá que cumprir os 3 anos de prisão. Por excelência, se ambos 
denunciarem um ao outro, os dois serão condenados a 2 anos de 
prisão. Por fim, caso nenhum dos prisioneiros entregue o outro, 
ambos são liberados por falta de provas.

A grande ideia do dilema, no seu modelo não-cooperativo, é 
que se ambos pudessem se comunicar e considerando um cenário 
de confiança recíproca, a melhor estratégia a ser tomada seria a 
de ambos se calarem. Todavia, nesse caso a melhor estratégia, 
considerando ambos racionais, é a de acusar e os dois ficarem 
presos por 2 anos. Assim como ressalta Becue (2011, p. 115), a 
estratégia dominante nem sempre está ligada ao resultado perfeito, 
isto é, ser libertado.
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2. dIreIto e cInema

A metodologia de Direito e Cinema advém de uma teoria já 
consolidada — Law and Literature — de modo que a utilização da 
abordagem supracitada, ajuda na produção de reflexões jurídicas. 
Apesar da relação entre direito e ficção ter indícios desde obras 
do período clássico como é o caso de Antígona177, a relação da 
comunidade científica por excelência só entra em contato com o 
Direito e Literatura e posteriormente com o Direito e Cinema a 
partir do século passado (TRINDADE; BERNSTS, 2017).

A partir do exposto observa-se que, a relação entre direito 
e cinema está fortemente ligada à utilização de uma obra 
cinematográfica sob o véu de metáfora com o objetivo de transmutar 
conceitos mais densos e acadêmicos para uma linguagem mais 
acessível e subjetiva.  Segundo Trindade e Bernsts (2017, p. 
247-248), não se pode perder de vista o sentido crítico e subversivo 
que definem de maneira ampla as pesquisas no campo do Direito 
e Literatura — pois contrapõem a herança dogmática jurídica — 
ao passo que não exclui o peso da cientificidade que caracteriza a 
produção acadêmica.

Consoante ao pensamento de Iacyr Vieira178(2015), o Direito 
carrega por si só uma carga em sua linguagem que, por vezes, não 
é capaz de atingir os mais variados grupos sociais. Por outra sorte, 
a utilização da literatura, isto é, do aparato artístico, permite um 
alcance maior, fazendo com que muitos indivíduos tenham contato 
com ideias jurídicas a partir da literatura, por exemplo. 

Outrossim, Vieira (2015) ainda afirma que desde a 
antiguidade clássica, existe a relação explícita entre o Direito e a 

177   Tragédia escrita pelo dramaturgo grego Sófocles que marca o confronto do Direito 
Natural e Direito Positivo.

178   Ex-Professora da Universidade Federal de Viçosa. Mestre em Direito pela Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul e Doutora em Direito pela Université Robert 
Schuman de Strasbourg, France. Pós-doutorado no Max-Planck-Institut e Université de 
Lausanne/ISDC.
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Arte, visto que teatrólogos na busca pelo aperfeiçoamento de suas 
peças teatrais construíram máscaras capazes de ampliar o som e 
disfarçar a voz para diferentes papéis. Surge então o termo persona 
para designar a máscara que mais tarde passaria a ser utilizada pela 
linguagem da dramaturgia, assim como o termo de personalidade 
jurídica, isto é — linguagem jurídica (VIEIRA, 2015, s.p.).

Nas palavras de Bittar e Almeida (2001, p. 539), não existe 
Direito sem discurso, a racionalidade do pensar sobre o direito 
depende da comunicação do ser humano, que por sua vez é feita 
por intermédio dos meios de comunicação. Entretanto, ao longo 
do tempo haverá tendências mais modernas que irão dar cada vez 
mais autonomia para discutir essa problemática.

Nesse sentido, o Direito mostra-se como uma área de 
conhecimento dependente da linguagem e a partir dessa relação 
é possível afirmar que a efetivação e propagação dos ideários 
propostos por um legislador é mister. Dessa forma, mecanismos de 
auxílio como o próprio cinema, ajudam na difusão dessa linguagem 
para uma esfera mais comum de pessoas e num formato mais 
acessível.

Mediante o exposto, não adianta a objetividade do Direito em 
produzir suas normas se ele não consegue perpassar tais informações 
para os grupos sociais. A partir desse ponto, a utilização do cinema 
e/ou literatura como metáfora para temas mais complexos e densos 
enriquece o conhecimento popular do sistema jurídico.

Parafraseando o pensamento de Iacyr Vieira (2015), o 
conhecimento de várias normas jurídicas tem raízes relacionadas 
a obras literárias, visto que o Direito não é capaz de emular 
e disseminar as informações jurídicas de forma harmônica. 
Recuperando o exemplo de Antígona, é possível encontrar a mistura 
do Direito e da Arte mesmo antes do fim do período clássico, isto 
é, o embate do Direito escrito e do Direito natural advindo do 
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jusnaturalismo cosmológico179.

É irrefutável a interação que havia entre o Direito e a Arte 
nas suas mais variadas formas, entretanto foi somente a partir 
do período contemporâneo que surgiu a ideia de correlacionar o 
Direito e a Literatura como área de conhecimento propriamente 
dita.

É possível afirmar que, nas últimas décadas, houve uma reação 
ao formalismo normativista que propiciou o desenvolvimento de 
novas soluções que buscam no Direito uma dinâmica relação com 
outras esferas culturais, seguem os exemplos “Direito e Literatura” 
e “Direito e Cinema”. No cenário brasileiro, já existem diversas 
publicações, grupos de pesquisas etc., que buscam a reflexão de 
questões jurídicas a partir de obras cinematográficas, ou seja, uma 
nova área de estudo em formação (MARTINEZ, 2015, p. 11).

O Direito por sua vez é essencial no sentido normativo 
social, uma vez que tem por um dos seus objetivos a manutenção 
da coesão da sociedade. Nesse sentido, a procura de novas formas 
para refletir o papel do Direito no mundo contemporâneo é mister 
(MARTINEZ, 2015, p. 175).

Nesse contexto, a utilização e exploração de mecanismos mais 
subjetivos e artísticos, a fim de melhorar essa comunicação entre 
Direito e sociedade são sempre bem-vindos. No ideário do cinema, 
por exemplo, a quantidade de metáforas e ilustrações possíveis 
são imensuráveis, dessa forma, o horizonte de possibilidades para 
comunicação com o Direito é imenso. 

Entretanto, como ressalta Martinez (2015, p. 175), não 
está certo entender uma nova área de estudo no Direito como 
uma leitura antinormativista, pois essa nova área viabiliza uma 
renovação da abordagem jurídica, como colocar o Cinema sob 
uma perspectiva estratégica didática com objetivo de superar as 

179   O jusnaturalismo em sua vertente cosmológica tem grande parte da sua estrutura 
fundada num Direito inspirado na natureza, o cosmos.
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deficiências de um método de ensino tradicional, fundamentado 
num modelo de aula expositiva, por exemplo.

A partir do exposto, é notável que o autor já mostre sua 
preocupação com uma possível visão antinormativista quando 
se visualiza a conexão entre uma área dogmática e outra mais 
subjetiva. Entretanto, como é apontado por Martinez, a ideia entre 
Direito e Cinema assume uma posição de suprimir didaticamente 
deficiências no método tradicional de aprendizado do Direito, o 
que pode se estender a outras artes.

Por fim, entende-se que a relação entre Direito e Literatura 
e suas vertentes pode contribuir muito para o cenário dogmático 
jurídico do Direito em se comunicar com a sociedade. A relação de 
pesquisa entre ambos pode ser feita de diversas formas em virtude 
do leque de possibilidades que a subjetividade do Cinema pode 
proporcionar. 

Dessa forma, o exemplo de utilizar uma obra cinematográfica 
como metáfora para abranger temas dogmáticos do Direito, mostra 
o real impacto positivo que tal comunicação entre essas áreas 
podem causar. Ademais, a utilização da metodologia do Direito e 
Cinema é mister para a reflexão da Análise Econômica do Direito 
no presente trabalho.

3. a teorIa dos Jogos apLIcada no fILme o poço

A partir de uma vertente do Law and Literature — Direito 
e Cinema — selecionou-se uma obra cinematográfica para ser 
utilizada como um objeto metafórico a fim de ser trabalhado de 
maneira análoga a outros conceitos relativos ao Direito e Cinema. 
Sendo assim, a utilização da obra é mister para entender como é 
possível concretizar tal metáfora no âmbito jurídico.

Aplicando a lógica do Direito e Cinema no filme O poço, é 
possível, com o auxílio da metaforizarão da obra, entender conceitos 
da área jurídica, visto que, como aponta Martinez, não são apenas 
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filmes relativos a tribunais que podem elucidar um estudo mais 
aprofundado sobre a questão do Direito sob o ângulo do Cinema180 
(MARTINEZ, 2015, p. 133).

Dirigido pelo diretor espanhol Galder Gaztelu-Urrutia, O 
poço é um filme que se passa numa instituição conhecida como 
Centro Vertical de Autogestão (CVA). O CVA é dividido em 
níveis ou andares, cada nível é ocupado por duas pessoas (é válido 
ressaltar que os níveis não dialogam entre si) — cada mês a dupla ou 
indivíduo restante é realocada(o) — e uma plataforma abastecida 
com comida desce do nível 0 até o 333. As pessoas alocadas 
nos níveis próximos do zero conseguem se alimentar, por outra 
sorte, as mais distantes estão fadadas a eventual falta de alimento 
(NICHOLSON, 2019).

Na obra é retratada a trajetória de Goreng, que acorda no 
CVA com outro personagem, apresentado como Trigamasi. É 
mostrado que antes de entrar na instituição, Goreng optou por 
escolher um livro — Dom Quixote De La Mancha — para levar 
consigo no CVA, em contrapartida, Trigamasi escolheu um objeto 
cortante. A relação entre Goreng e Trigamasi pode ser referenciada 
a partir do próprio livro que é apresentado no filme, pois no livro, 
Miguel de Cervantes retrata Dom Quixote como um idealista que 
certo dia transmutou a realidade literária em sua própria realidade. 
De outro lado, Trigamasi, seria a representação de Sancho Pança 
personagem mais realista em oposição ao idealismo de Dom 
Quixote. 

No decorrer do filme é mostrado o choque entre o idealismo 
de Goreng e o realismo de Trigamasi. Tal atrito demonstra que 
a ideia central da instituição, criar solidariedade espontânea, é 
parte de um idealismo que não consegue se perpetuar nesse local, 
visto que as pessoas nesse centro estão fadadas a uma relação não-

180   No capítulo 4.2 de sua dissertação Direito e Cinema no Brasil: perspectivas para um 
campo de estudo, Martinez enfatiza que não se trata apenas de filmes relativos a tribunais 
que podem elucidar uma comunicação entre a área do Direito e Cinema.
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cooperativa.

Nesse sentido, a obra O poço pode ser facilmente transmutada 
de forma metafórica servindo categoricamente a uma área mais 
normativa e tradicional como a do Direito e Economia, por 
exemplo. Além disso, o filme demonstra uma abertura subjetiva 
significativa que pode seguir para as mais variadas direções e 
assuntos, tal afirmativa pode ser confirmada se a análise tomar em 
consideração a própria inspiração literária do filme,  o personagem 
Dom Quixote, chegando até as críticas feitas num campo 
doutrinário socioeconômico aos mecanismos do capitalismo e 
socialismo.

Para fins demonstrativos, suponha o protagonista Goreng no 
nível 50, durante a estadia do indivíduo nesse mês pode se concluir 
que mesmo chegando o resto de comida de vários presos, o 
protagonista ainda conseguirá alimentar-se. Entretanto, ao fim do 
mês, Goreng e seu colega acabam entrando num dilema, pois não 
saberão em que andar acordarão no dia seguinte e se terão comida 
disponível. Nesse instante entra em ação o dilema do prisioneiro, 
além de diversas dúvidas de caráter moral.

A estratégia dominante (equilíbrio de Nash) de Goreng e 
seu parceiro seria a de comer o máximo possível tendo em vista 
que ambos não sabem para qual nível serão alocados no próximo 
mês, em outras palavras, eles não têm acesso a essa informação nem 
se terão como se alimentar. Dessa forma, conclui-se a estratégia 
dominante a de se alimentar o máximo possível, mesmo que tal 
ação reflita na eventual falta de comida num nível mais inferior 
(lembrando que os níveis não dialogam entre si). A seguir uma 
tabela demonstrativa do nível 50 com indivíduos para nomeados 
como “X” e “Y”.
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Tabela 2 

NÍVEL 50 “X” racionaliza “X” não racionaliza

“Y” 
racionaliza

Menos energia 
para ambos // mais 
alimentos para os 

demais.

Menos energia apenas 
para “Y” // um pouco 

mais de alimento para os 
demais.

“Y” não 
racionaliza

Menos energia 
apenas para “X” // 
um pouco mais de 
alimento para os 

demais.

Mais energia para ambos 
// menos alimento para 

os demais (estratégia 
dominante).

Fonte:

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mediante o exposto, são perceptíveis as diversas interações 
entre áreas distintas que se analisadas de um ponto de vista 
histórico-lógico são de extrema importância não apenas para 
ciência, mas também para sociedade. Nesse sentido, foi a partir 
das interações entre o direito jusnatural e a literatura que parte do 
conhecimento jurídico passou a ser divulgado, assim como até hoje 
é ensinado em salas de aulas. Não obstante, muitos séculos depois, 
essas interações evoluíram de modo que passaram a integrar uma 
nova forma de comunicação, partindo de uma área tradicional e 
normativa a algo mais acessivo e de caráter subjetivo.

Todavia, não basta apenas a difusão de novos meios de 
comunicação de áreas já consolidadas como o direito, mas a 
interdisciplinaridade delas também contribui para uma visão mais 
objetiva e eficiente do direito, por exemplo. Dessa forma, chega-se 
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ao seguinte questionamento: “Por que não buscar expandir o véu 
da Análise Econômica do Direito por meio de uma linguagem 
mais acessiva como a do Direito e Cinema?”.
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o coLaborador após a coLaboração 

ou agente em potencIaL se sente 
dIssuadIo a perpetrar novos  

deLItos econômIcos?
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RESUMO: O presente resumo tem por objetivo trazer o debate da 
colaboração premiada sob a ótica da Análise Econômica do Direito 
(AED). Entretanto, é de grande importância demonstrar, nesses 
tipos de casos, o agente criminoso como o homo economicus, ou seja, 
pessoas munidas de grande racionalidade, pois fazem a aferição 
do equilíbrio entre os custos e os benefícios destas atividades, e, 
no momento em que optam pela realização de um acordo, estão 
calculando seus custos e benefícios (pay off ’s). Nesta análise, são 
verificados os custos da prática criminal, caso se apresentem 
maiores que os benefícios, o agente irá cometer o ilícito. O que 
se busca na AED, no momento em que o agente criminoso faz 
a analise, é a verificação para que a pena aplicada ao crime não 
seja desproporcional, ao mesmo tempo que não seja ínfima. Busca-
se um ponto ótimo entre as duas, garantindo assim uma maior 
aplicação da lei penal. 

Palavras-chave: Direito Penal. Análise Econômica do 
Direito. Sanção Penal.
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Abstract:This summary aims to bring the debate on the 
award-winning collaboration from the perspective of the economic 
analysis of law. However, it is of great importance to demonstrate 
in these types of cases, the criminal agent as the homoeconomicus, 
that is, they are people with great rationality, as they measure the 
balance between the costs and benefits of these activities. And 
when you choose to make an agreement, you are calculating your 
costs and benefits (pay off ’s). In this analysis it is verified the costs 
of criminal practice, if it is greater than the benefits the agent will 
commit the crime. What is sought in the economic analysis of 
law, when the criminal agent does the analysis, is the verification 
so that the penalty applied to the crime is not disproportionately 
and at the same time that it is not negligible. An optimum point 
is sought between the two, thus ensuring greater application of the 
criminal law.

Keywords: Criminal Law. Economic Analysys of Law. Penal 
Sanction. 

INTRODUÇÃO

O trabalho tem sua justificativa à medida que colaborações 
premiadas ou acordos de não persecução penal (um benefício de 
ordem negocial) estão em crescente aplicação, de forma que sua 
celebração entre réus e o poder público permite uma maior eficácia, 
uma vez que ambos possibilitam um direcionamento preciso no 
que tange às investigações, derrubando por vezes organizações 
criminosas com apenas um delator. A metodologia utilizada 
neste artigo consiste em pesquisa bibliográfica, o que inclui livros, 
artigos e periódicos, a qual permitiu embasar a hipótese debatida 
neste trabalho e elucidar o debate acerca do dilema envolvendo 
a celebração de tais acordos, tendo em vista o título deste artigo, 
afinal: O agente se sente estimulado a cometer o delito uma vez que 
poderia celebrar tal acordo? A resposta a este questionamento se 
encontra adiante, fundamentado na Teoria dos jogos e no Direito 
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penal econômico, os quais foram basilares para a elaboração 
deste artigo. Sendo assim, estas teorias que nos levam a crer na 
dissuasão do agente racional, por meio de custos que superassem 
os benefícios do crime cometido, causando uma ponderação maior 
aos demais da sociedade, indo contra o punitivismo exacerbado 
e de encontro a um enfrentamento inteligente desincentivado a 
prática de tal delito.

1. o deLIto vIsto sob a ótIca do dIreIto penaL 
“tradIcIonaL” x racIonaLIdade econômIca

O Direito Penal surge como uma forma de o Estado manter 
o controle sobre a sociedade, exercendo o chamado “jus puniendi”, 
fundamentada pelos atores da corrente do contratualismo 
(BUSATO, 2015), este movimento é formado por filósofos que 
tentam explicar como se formou a sociedade, um destes filósofos 
foi Thomas Hobbes (1588 -1679), o qual defende a ideia de que 
em algum momento as pessoas viviam no “Estado de natureza” 
capazes de matarem um igual, gerando um grande medo entre 
todos. Então, os homens fazem um “Contrato social” abdicando o 
seu poder de punir para um terceiro que o faça, garantindo assim 
a segurança geral e ainda renunciam a parte de sua liberdade para 
conviver com a liberdade dos outros integrantes do grupo

Entretanto, este poder de punir por muitas vezes foi utilizado 
de forma exacerbada por seus detentores. Passando pela literatura, 
observa-se o famoso caso narrado no livro “Vigiar e punir”, de 
Michael Foucault (1926 - 1984). Em sua obra, “Vigiar e punir”, a 
qual já se inicia com um julgamento, Foucault (2014)  narra o caso 
de execução de um homem condenado pela prática de parricídio, 
no ano de 1757, em que tal condenação é feita da maneira mais 
desumana e cruel possível.

Percorrendo todo esse período da Idade Média (século V até 
XV), marcado por governos monárquicos, absolutistas, em que há 
grande influencia da igreja, cometendo diversos absurdos, surge o 
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movimento conhecido como Iluminismo, dando ideias de liberdade 
para a política, economia, e uma certa ideia de “humanização” de 
uma forma geral, trazendo assim a “luz” para esse período. Por volta 
do século XVIII, nasce Cesare Beccaria (1738 - 1794), também 
conhecido como Marquês de Beccaria, que durante a sua vida 
escreveu diversos obras, mas seu marco foi o livro “Dos delitos e 
das penas” (BECCARIA, 1999). Nesta obra, Beccaria, de maneira 
filosófica, traz uma ideia, embora rudimentar, mas traz uma ideia 
de humanização da pena, de que se tenha uma proporcionalidade 
entre o delito praticado e a pena a ser cumprida, tendo uma lei 
penal que fosse simples, clara, precisa e escrita em língua pátria, 
acreditava que deveria ser minimamente rude para combater a 
criminalidade, mas de uma forma proporcional. Segundo Beccaria 
(1999):

Não somente é interesse de todos que não 
se cometam delitos, como também que estes 
sejam mais raros proporcionalmente ao mal 
que causam à sociedade. Portanto, mais fortes 
devem ser os obstáculos que afastam os homens 
dos crimes, quando são contrários ao bem 
público e na medida dos impulsos que o levam 
a delinquir. Deve haver, pois, proporção entre 
os delitos e as penas. (BECCARIA, 1999, p. 
37.)

Após toda essa evolução e com a contribuição de Beccaria 
para o Direito penal, garantindo a ideia de racionalidade para essa 
área do direito, a ideia de racionalidade deixou de ser uma ideia 
de direito penal natural antropocêntrico, gerando uma grande 
modificação. Desde então houve entre tantos doutrinadores, ao 
longo de mais de 200 anos, uma grande evolução acerca de como é 
o direito penal e de como o crime é visto, surgindo diversas teorias 
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acerca do delito, podendo sistematizar e centrar essas ideias em três 
vertentes: Teoria Finalista, Teoria funcionalista e a Teoria da ação 
significativa. 

As duas últimas vertentes, respectivamente, são as mais atuais. 
O funcionalismo é defendido principalmente por Claus Roxin 
(Alemanha), entretanto a teoria da ação significativa é baseada 
nos estudos de Tomás Salvador Vives Antón (Espanha) e Paulo 
Busato (Brasil, UFPR). Enquanto, que Código Penal brasileiro 
fora desenvolvido sobre os pilares da Teoria finalista, desenvolvida 
principalmente por Hans Welzel (Alemanha) e, no Brasil, mais 
recentemente, defendida por importantes doutrinadores como 
René Dotti, Cezar Bitencourt e Juarez Cirino.

Para a Teoria finalista, teoria central que envolve o nosso 
Código penal, a conduta é o comportamento humano voluntário 
dirigido a um fim que se encerra no momento em que a pessoa 
toma a decisão de vontade da ação. A ação é um “acontecer final”, 
não somente “causal”. Em razão disso, Welzel diz que a finalidade 
é vidente e a causalidade é cega, como bem ensina o nobre 
doutrinador, Bittencourt (ano): 

“Ação humana é exercício de atividade final. 
A ação é, portanto, um acontecer ‘final’ e não 
puramente ‘causal’. A ‘finalidade’ ou o caráter 
final da ação baseia-se em que o homem, 
graças a seu saber causal, pode prever, dentro 
de certos limites, as consequências possíveis 
de sua conduta. Em razão de seu saber causal 
prévio pode dirigir os diferentes atos de sua 
atividade de tal forma que oriente o acontecer 
causal exterior a um fim e assim o determine 
finalmente”. (BITENCOURT, ano, p. 49.)
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Assim, segundo o autor, o objeto em que o Direito penal 
deve focar é justamente a finalidade e a intenção da ação humana. 
Desta forma, pode-se concluir que segundo a teoria finalista da 
ação, a conduta humana é uma ação ou omissão, típica, antijurídica 
e culpável. 

De outro norte, após a revolução Francesa, as relações sociais 
são definidas por um direito racional, ou seja, com uma grande 
coerência lógica, perfeição técnica com o intuito de garantir a 
liberdade e propriedade individual.

Com o direito estatal, substitui-se a imprevisibilidade que se 
tinha para saber qual direito deveria ser aplicado, fazendo com que 
a lei seja o objeto fundamental do processo, com a finalidade de se 
ter um procedimento adequado, trazendo mais segurança jurídica. 
Neste sentido, é importante frisar a obra de Hans Kelsen (1881 
- 1973), já no século XX, base para toda a evolução do direito 
atual, em que positivismo na época atinge o seu ponto máximo, 
consagrando estas ideias de devido processo legal, eficiência.

“Do ponto de vista de um positivismo jurídico 
consequente, não pode o direito, assim como 
o Estado, ser conhecido senão como um 
ordenamento coercitivo da conduta humana, 
sobre cujo valor moral ou de justiça nada se 
pode declarar.” (KELSEN, ano. p.179)

Então, ao passo que o Estado passa a interferir na ordem 
social e econômica, essa concepção idealizada por Kelsen de devido 
processo legal, eficiência jurídica, externalizada na previsibilidade 
necessária ao processo de circulação e acumulação de riqueza, é 
deixado de lado. Com isso ganha forças o movimento da Law 
and Economics, trazendo critérios de econômicos para a análise e 
interpretação do Direito.
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Percebe-se então que essa relação entre o direito e a economia 
explodiu no século XX com a universidade de Chicago, entretanto 
desde o sec. XVII já é desenvolvida essa interdisciplinaridade 
com Jeremy Bentham (1748-1832) que em 1789 escreveu a 
obra: “Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação”, 
posteriormente complementada pelo livro: “Teoria dos Deveres ou 
Ciência da Moral” publicado em 1834, sendo esse autor o precursor 
da filosofia política denominada de utilitarismo. 

Nela ele já propunha que os seres humanos calculam os 
prazeres e dores associados a qualquer curso da ação antes de 
decidir se devem se envolver nelas. Neste prisma, Bentham defende 
a ideia que todas as questões acerca da maximização da utilidade e 
da felicidade devem ser respondidas, ou seja, para ele, as ações dos 
indivíduos devem ser vistas sempre com base em uma análise que 
permita aumentar ou reduzir o bem-estar das partes envolvidas.

Ademais, esta obrigação de obedecer às sanções deve ser 
analisada sobre o princípio da utilidade, para que o maior número 
de indivíduos possa gozar da sua felicidade, de modo que, é 
necessário que se obdeca a lei e que a punição seja útil, para fazer 
um maior número de pessoas felizes.

Desta forma, o direito e a economia oferecem critérios que 
demonstram como o indivíduo fundamenta as suas decisões, 
fazendo a análise entre os custos e os benefícios para a prática do 
delito, sendo essa a base do movimento da Law and economics.

Em breve síntese, esse movimento parte da ideia de que todos 
os indivíduos que perpetram tais ilícitos agem como exclusividade 
em promover o seu bem-estar. Desta forma, conforme MÂNICA 
(2015) argumenta, O tipo-ideal de comportamento adotado é o 
homo economicus. 

Segundo MÂNICA (2015, p.), enquanto o operador 
do direito, há séculos, se ocupa do valor justiça (distribuição 
e equidade), o economista estuda “como o ser humano toma 
decisões e se comporta em um mundo de recursos escassos e suas 
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consequências”. 

Sendo assim, esse estudo é de extrema importância para o 
direito, em especial para o direito penal, pois é possível averiguar o 
comportamento humano e verificar como reagem a determinadas 
leis. 

2. teorIa dos Jogos

Segundo palavras de ROSA e BERMUDEZ (2019), pode-se 
dizer que é no jogo e pelo jogo que a civilização surge e se desenvolve 
a partir de quatro características formais: (a) voluntariedade; (b) 
regras, (c) relação espaço-temporal; e (d) evasão da vida real. 

Os agentes racionais podem interagir estrategicamente 
das mais diversas formas e para que seja feito este estudo se faz 
necessário utilizar a abordagem teórica da Teoria dos jogos. 

Segundo VARIAN (2014), a Teoria dos jogos lida com uma 
análise geral de interação estratégica, podendo ser utilizada para 
estudar jogos de salão, negociações políticas, evolução genética, 
comportamento econômico e ainda podemos submeter esta técnica 
ao Processo Penal Brasileiro, bem como para a delação premiada.

Essa teoria é uma abordagem matemática e os registros 
de sua pesquisa datam desde o século XVIII, entretanto, apenas 
em 1913 foi publicado o primeiro teorema por Ernst Friedrich 
Ferdinand Zermelo, na busca por tentar encontrar os resultados 
possíveis no jogo de xadrez (SARTINI, 2004).

Este teorema indica que pelo menos um dos jogadores tem 
uma estratégia em mão que lhe dará a vitória ou conduzirá o jogo 
ao empate. 

Diversos teóricos foram aprimorando essa teoria, mas um 
dos mais recentes e mais importantes foi o matemático John Forbes 
Nash Junior (1928 - 2015) que publicou os artigos “Equilibrium 
Points in n-Person Games” e “Non-cooperative Games”, provando 
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que existe um equilíbrio de estratégias mistas para jogos não-
cooperativos, desenvolvendo então o equilíbrio de Nash.

Esta contribuição foi de tão grande importância que Nash, 
juntamente com John Harsanyi (Universidade de Berkeley, 
Califórnia) e Reinhard Selten (Universidade de Bonn, Alemanha), 
receberam o prêmio Nobel. 

Segundo COTTER e ULEN (2010):

O direito frequentemente se defronta com 
situações em que há poucos tomadores de 
decisões e em que a ação ótima a ser executada 
por uma pessoa depende do que o outro agente 
econômico escolher. Essas situações são como 
jogos, pois as pessoas precisam decidir por uma 
estratégia. (COTTER; ULEN, 2010,  p. 56)

Desta forma, depreende-se por meio dos ensinamentos dos 
autores que a teoria dos jogos no Direito depende sempre das 
decisões dos outros indivíduos envolvidos; os quase estão lidando 
com qualquer situação em que a estratégia é o principal fator de 
decisão. 

Esta teoria não somente influência as ciências naturais 
(Teoria do Caos) como também outras ciências (por exemplo, 
Administração, psicologia etc.).

Diante de tais elementos, para se tornar um bom jogador, 
é necessário ter mais do que sorte, é necessário conhecer todas 
as regras processuais, observar os jogadores que ali se encontram, 
sendo eles: o julgador, podendo figurar como o Juiz, Desembargador 
ou Ministros; os jogadores que podem ser: Acusação, Assistente de 
acusação, defensor e acusado (ROSA, 2020).

Neste sentido, segundo COOTER e ULEN (2010), para 
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caracterizarmos um jogo, é necessário especificar três coisas: 1. Os 
jogadores; 2 As estratégias de cada jogador e 3 Os payoff ’s (ganhos 
ou retornos) de cada jogador para cada estratégia; 

Na posição dos jogadores, é claro que se busca a vitória, 
conseguir a melhor estratégia da partida; destes jogadores ainda 
se pode subdividir em jogadores da acusação e jogadores da defesa 
E, finalmente, integrando a relação, é necessário o julgador, com o 
intuito de dar cumprimento do fair play. 

As estratégias, no que lhe concerne, são os programas deste 
jogo em que se buscam os melhores payoff ’s (ganhos e retornos), 
tais estratégias precisam ser avalaliadas ao longo do curso do jogo, 
pois o jogo muda e as estratégias precisam ser redesenhadas. Sendo 
asssim, é necessário que as estratégias sejam traçadas de forma 
tática, com o intuito de manter o equilíbrio do jogo e conseguir os 
melhores payoff ’s. 

1. equILíbrIo de nash ou soLuções estratégIcas

Conforme já foi pontuado no tópico anterior, Nash 
desenvolveu esse teorema consistindo no equilíbrio de estratégias 
mistas para jogos não cooperativos. Conforme a explicação de 
VARIAN (2014, p. 543) sobre o equilíbrio de Nash e extrai-se a 
seguinte tabela:

Tabela 3

Jogador B
Esquerda Direita

Jogador A
Alto 2,1 0,0

Baixo 0,0 1,2

Fonte: VARIAN, 2014 p. 543.

É necessário salientar que nenhuma das partes tem 
conhecimento do que a outra irá fazer, entretanto cada pessoa 
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poderá ter a sua própria expectativa no que diz respeito a sua 
própria estratégia. Desta forma, o equilíbrio de Nash pode ser 
entendido como inúmeras expectativas sobre as escolhas da outra 
pessoa, assim, no momento em que uma das partes revelarem a 
escolha, a outra parte não desejará fazer nenhuma mudança.

Fazendo a análise da tabela acima, sobre o equilíbrio de 
Nash, observa-se que escolher “Esquerda” e “Alto”, para ambos as 
escolhas são ótimas, para provar isso basta verificar que se para 
o jogador A escolher alto, a melhor opção que B tem para fazer 
é escolher esquerda, sendo que se escolher a esquerda é 1 e se 
escolher a direita é 0. Se B escolher esquerda, a melhor opção para 
A é escolher alto, sendo que nessa escolha obterá um ganho de 2, 
ao contrário se escolher baixo o ganho é 0. 

Portanto, estamos diante de um equilíbrio de Nash, em que 
antes mesmo de um player saber qual é a escolha do outro, cada um 
faz a sua escolha ótima. (VARIAN, 2014 p. 543).

2. o dILema do prIsIoneIro 

Ao se falar de Teoria dos jogos, já vem à memória de forma 
intuitiva um jogo que representa este teorema, o Dilema do 
prisioneiro, o qual foi formulado por Albert W. Tucker, em 1950, 
em um seminário para psicólogos da Universidade de Stanford, 
demonstrando todas as dificuldades em se analisar determinados 
tipos de jogos. 

COOTER e ULEN (2010, p. 56 – 57) de uma forma bem 
didática explicam como funciona o Dilema do prisioneiro. 

No Dilema do prisioneiro, é narrado que dois indivíduos 
racionais, o Suspeito 1 e o Suspeito 2, praticam um delito e, então, 
são detidos pela polícia fora do local da prática da infração penal. 
Levados para a delegacia e colocados em celas separadas, sem 
poder se comunicar, a polícia faz todo o interrogatório dos dois, 
diante das provas não há como indiciá-los pelo delito, uma vez que 
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foram pegos fora do local do crime sem a indicação de que eles são 
os autores do delito.

Para cada um deles temos as mesmas estratégias: 1. se um 
deles confessar e o outro não, o que não confessou receberá uma 
pena de 7 anos de prisão, enquanto aquele que confessar receberá 
apenas meio ano de prisão; se ambos os suspeitos confessarem o 
delito, receberão 5 anos de prisão.

As estratégias à disposição dos suspeitos estarão descritas na 
figura a seguir, numa matriz payoff, sendo que os suspeitos têm 
duas alternativas, confessar, ou ficar calado. 

Figura 2

suspeIto 1

Confessar Ficar Calado

suspeIto 2
Confessar -5 -7

-5 0,5

Ficar Calado
-0,5 -1

-7 -1

Fonte: COOTER e ULEN 2010, p.57.

As possibilidades deste jogo são as seguintes: 1. se o suspeito 
1 confessar e o suspeito 2 também confessar, ambos irão cumprir 
5 anos de prisão; 2. Se o suspeito 1 confessar e o suspeito 2 ficar 
calado, o suspeito 1 ficará meio ano na prisão, enquanto o suspeito 
2, 7 anos; Se o suspeito 1 ficar calado e o suspeito 2 confessar, 
o suspeito 2 passará meio ano na prisão e o suspeito 1, 7 anos. 
Finalmente, caso os dois fiquem calados, ambos ficarão meio ano 
na prisão. 

Diante de todas essas informações, temos que agora definir 
qual é a escolha ótima para os suspeitos, confessar ou ficar calado?
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Para o suspeito 1, a melhor coisa a ser feita é confessar, pois, 
se ele ficar calado, enquanto o suspeito 2 confessa, passará 7 anos na 
prisão; se confessar juntamente com o 2, passará 5 anos na prisão. 
Caso o suspeito 2 opte por ficar calado ainda será mais vantajoso 
para o suspeito 1 confessar, no sentido de que se o suspeito 2 ficar 
calado e o suspeito 1 confessar, ele cumprirá meio ano de prisão. Se 
o suspeito 1 ficar calado e o suspeito 2 ficar calado, este ficará 1 ano 
na prisão. Desta forma, a melhor opção é confessar, independente 
do que o outro jogador irá fazer. 

Para o suspeito 2,  realizando o mesmo cálculo, chegar-se-á ao 
mesmo resultado de que é mais vantajoso confessar, independente 
da estratégia da outra pessoa. Portanto, haverá um equilíbrio 
entre os jogadores, equilíbrio esse denominado de equilíbrio Nash 
(COOTER; ULEN, 2010).

3. fundamentos da sanção penaL - fInaLIdade  
das sanções

Os estudiosos do Direito há muito anos discorrem a respeito 
das finalidades das penas e a partir desses debates surgiram, 
assim, duas principais teorias atinentes ao assunto: absoluta 
(retribucionista) e relativa (preventiva ou utilitarista).

Em relação à teoria absoluta (retribucionista), Cirino dos 
Santos (2012, p.) estabelece que: “A pena como retribuição do 
crime representa a imposição de um mal justo contra um mal 
injusto do crime, necessário para realizar justiça ou restabelecer o 
Direito, segundo a fórmula de SENECA: punitur, quia peccatum 
est”. 

Desta forma, a pena deve retribuir o mal provocado na mesma 
intensidade causada pelo autor do ilícito penal. Nesta teoria, não 
se verifica uma finalidade socialmente útil, que se cumprida a 
sociedade será beneficiada. Aqui se verifica apenas o delinquente, 
que merece uma retribuição penal na mesma proporção da prática 
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penal, assemelhando-se muito com o Código de Hamurabi em que 
a retaliação era expressa pela frase “olho por olho, dente por dente”. 

De outro norte, temos a Teoria relativa (preventiva ou 
utilitarista), neste teorema o enfoque é voltado para antes da 
prática da ação delituosa.

Por diversas vezes, a reparação do dano não acontece da 
forma adequada, ficando a vítima com uma ideia de violação de 
seus direitos, o qual é muito prejudicial para a paz social. Desta 
forma, busca-se que se evite a prática dos delitos, ao revés de prezar 
pela reprovação posterior a sua ocorrência. 

Desta forma, a busca pela prevenção é dividida em prevenção 
geral e especial, e essas prevenções são divididas em negativa e 
positiva. 

Primeiramente quanto à prevenção especial negativa, esta 
prevenção estabelece a retirada do delinquente da convivência social 
(pena privativa de liberdade) – o fundamento desta prevenção é 
que essa privação de liberdade iniba o individuo de cometer novas 
infrações penais, em que pese a prevenção especial positiva mostre 
o efeito ressocializador da pena.

A prevenção geral negativa aparece na forma 
tradicional de intimidação penal, expressa 
na célebre teoria da coação psicológica de 
FEUERBACH (1775 – 1833): O Estado 
espera que a ameaça da pena desestimule 
pessoas a praticarem crimes. (SANTOS, 2012, 
p. 426).

Esta ressocialização possui duas finalidades: 1. Fará com 
que o indivíduo pense em suas atitudes, para que não volte a 
cometer novos delitos e ainda a reinserção a sociedade, embora 
o detento sofra com estigmas extremamente negativos deixados 
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pela sua passagem junto as prisões – ainda mais as brasileiras que 
são um sistema prisional totalmente falido, superlotados -  e ainda 
carregando uma condenação criminal para o resto de suas vidas o 
que dificulta a sua reinserção ao mercado de trabalho, tornando 
assim a delinquir novamente. 

O sistema jurídico brasileiro adotou uma teoria mista da 
pena ou unificadora da pena, em que o julgador ao aplicar a pena 
ao acusado valora de maneira necessária à reprovação e à prevenção 
do crime. 

Nesse passo, a justiça retributiva vem apresentando grandes 
deficiências, pois não cumpre o que realmente é dito pela lei, dessa 
forma a pena não esta tendo seu efeito ressocializador, em que o 
individuo “in thesi” deveria ser reinserido ao mercado de trabalho 
para voltar para o convívio social e nunca mais tornar a delinquir. 

Muito do fracasso do sistema penal acima demonstrado, 
deve-se à preferência pelas penas restritivas de liberdade, conforme 
dados do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), do 
Ministério da Justiça, o Brasil no ano de 2013 encerrou com 
548 mil presos, sendo um crescimento exponencial de 29% em 
comparação com o número de presos em 2008 (51 mil presos). 

Diante destes fatores, verifica-se que a pena de detenção se 
torna ineficaz para combater a criminalidade. 

4. a apLIcação da pena de muLta como a meLhor 
sanção penaL ótIma

De acordo com os estudos realizados até aqui e com os 
apontamentos da Law and Economics, mais precisamente com os 
estudos de Gary Becker, sugere-se para crimes em que se tem o 
indivíduo como um agente racional, que se afira o custo-benefício 
a aplicação da pena de multa, posto que onere menos a máquina 
pública com todo o aparato para punir esse delinquente em presídio. 

Outro questionamento presente é a avaliação do nível de 
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aplicação da sanção se está sendo aplicada nos padrões ótimos 
imposta pelas teorias da microeconomia. 

Conforme se verificou a aplicação da pena privativa de 
liberdade se encontra ineficaz para que seja aplicada a sanção penal 
tanto dos crimes comuns quanto dos crimes de ordem econômica, 
ainda mais que estamos caminhando para um colapso no sistema 
penal.

Ainda mais que, sob o viés econômico, a aplicação da pena 
corpórea não se mostra favorável devido aos excessivos gastos 
para manter toda uma estrutura e por não se mostrar uma medida 
ressocializadora, tal medida está sendo aplicada apenas como 
forma retributiva ao ilícito penal praticado.

Dessa forma, sendo a sanção penal como uma resposta estatal 
à prática delitiva que visa reprimir aquele que praticou um delito e 
prevenir a ocorrência de novas infrações penais, a aplicação da pena 
de multa se demonstra como a mais viável ao caso. 

Ao passo que o agente racional procura meios para maximizar 
os seus resultados, o Estado procura por maximizar a sua utilidade.

Com efeito, de acordo com a Análise 
Econômica do Direito penal, o objeto do 
aparelho de Direito penal não é eliminar 
completamente o crime – não é para dissuadir 
completamente pessoas jurídicas de se 
dedicarem a atividades criminosas –, mas, em 
vez disso, alcançar uma solução ótima a nível 
de crime e dissuasão, bem como aumentar o 
custo esperado para a prática da atividade 
ilícita, através da certeza da aplicação da pena. 
(RAMOS, 2018, p. 19).
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Sendo assim, ao aplicar uma pena em um nível ótimo, buscar-
se-á o equilíbrio entre o custo marginal da aplicação da pena e a 
eficácia na dissuasão da prática criminosa, dessa forma a premissa 
dessa teoria é: maximização dos resultados com redução de custos 
para o Estado e dissuasão da vontade do agente na incursão na 
atividade criminosa das pessoas jurídicas (RAMOS, 2018, p. 19-
20).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo buscou demonstrar a aproximação 
existente entre a Economia e o Direito para encontrar uma sanção 
penal ótima. 

É de fundamental importância destacar a extrema necessidade 
de estabelecer um debate acerca desse tema, pois as discussões 
buscam delinear os aspectos e reflexos da celebração do acordo de 
colaboração premiada, e analisar a conduta do indivíduo que pode 
ser beneficiado por tal acordo com base na análise econômica do 
Direito e suas teorias econômicas.

Num primeiro momento, foi demonstrando como o delito é 
visto para ambas as ciências e como é feita a análise das interações 
humanas. 

Já no tópico seguinte, ficou estabelecida a necessidade de se 
utilizar a Teoria dos jogos pela AED para demonstrar a relação que 
o agente racional faz ao mensurar os custos e benefícios da prática 
criminal. 

Por conseguinte, vimos como as sanções penais aplicadas hoje 
no ordenamento jurídico se encontram deficientes, necessitando 
de um ajuste, em especial para os delitos econômicos. 

Acreditando-se que um ponto ótimo da pena seja possível, 
em que o agente criminoso tenha consigo mesmo, em suas 
considerações anteriores ao cometimento do delito, que teria mais 
a perder do que a ganhar, seja na seara financeira, seja na jurídica, 
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uma vez que tanto a parte financeira, quanto sua liberdade estariam 
seriamente ameaçadas. Tal reflexão aliada à Teoria dos jogos, como 
exposto neste artigo, é de fundamental importância para assim 
entender o agente e as possibilidades por ele vislumbradas. Desta 
forma, podemos notar a necessidade de aplicação de penas de 
multa, posto que se torna uma sanção com níveis ótimos.

Entretanto, lançar mão de verificação de uma aplicação 
penal “ótima”, pode resultar em graves problemas, por exemplo, 
o aumento da prática criminal, em virtude do benefício advindo 
desta prática ser maior que a sanção penal vinda do Estado. 

Finalmente, em resposta ao problema trazido, podemos 
ver a aplicação da pena de multa como o melhor instrumento de 
aplicação tanto das punições pelas práticas criminais quanto pela 
dissuasão do agente racional, por meio de uma certeza da aplicação 
penal. 
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CAPÍTULO III - 
teorIa dos custos  
de transação apLIcada
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a cElEridadE por mEio  
dos smart contracts183

Marinna Camilotti184

Melissa Garcia185

RESUMO: Os smart contracts revolucionaram o universo dos 
contratos no âmbito jurídico, diante da forma ágil e efetiva em que 
se contrata. Sendo assim, o objeto geral da pesquisa é demonstrar 
de forma exordial as incógnitas que envolvem os contratos 
eletrônicos no âmbito de sua funcionalidade. O objetivo deste 
artigo é expor a respeito da autoexecução dos smart contracts para 
que se possa ter uma atividade autônoma dos negócios, ademais os 
indivíduos e as empresas estão cada vez mais conectados e clamam 
pela celeridade dos negócios jurídicos, como o dos cartórios 
eletrônicos que vieram para acelerar o procedimento comum. Para 
isso serão realizadas análises da legislação brasileira a respeito da 
validade dessa modalidade contratual, das dificuldades enfrentadas 
por quem ainda desconhece essa prática e possui receio de 
implementá-la no cotidiano, além de demonstrar as formas como 
essas modalidades contratuais estão presentes no dia a dia e sua 
tendência a ocupar mais espaço na vida dos brasileiros ao longo 
dos tempos. Será realizada uma pesquisa descritiva e exploratória 
seguindo o método hipotético-dedutivo, por meio de pesquisa 
bibliográfica. A hipótese inicial é de que os smart contracts ainda 
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Knopik Ferraz (PUCPR/FAE) E Danna Catharina Mascarello Luciani (PUCPR).
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que “invisíveis” a muitos, significam a chave para os empecilhos 
burocráticos que retardam a viabilização dos contratos. Conclui-
se que, diante da moderna mudança de cenário, os smart contracts 
estão se tornando uma realidade habitual, e esse “novo” modelo 
contratual busca incluir e se tornar eficaz visando a sua viabilidade 
em um mercado cada vez mais inovador.

Palavras-chave: Ssmart contracts. Execução. Celeridade. 
Cartórios eletrônicos. Tecnologia.

ABSTRACT: Smart contracts have revolutionized the 
universe of contracts in the legal sphere, given the agile and effective 
way in which they contract. Therefore, the general object of the 
research is to demonstrate in an exordial way the unknowns that 
involve electronic contracts within the scope of their functionality. 
The objective is to expose the self-execution of smart contracts 
so that one can have an autonomous business activity, in addition 
individuals and companies are increasingly connected and cry 
out for the speed of legal business, as is the example of electronic 
notaries that came to speed up the common procedure. For that, 
analyzes of Brazilian legislation will be carried out regarding the 
validity of this contractual modality, the difficulties faced by those 
who still do not know this practice and are afraid to implement 
it in their daily lives and demonstrate the ways they are present 
in their daily lives and their tendency to occupy more space. in 
the lives of Brazilians over time. A descriptive and exploratory 
research will be carried out following the hypothetical-deductive 
method, through bibliographic research. The initial hypothesis is 
that smart contracts, although “invisible” to many, mean the key 
to bureaucratic obstacles that delay the viability of contracts. It 
is concluded that, in the face of the modern change of scenery, 
smart contracts are becoming a habitual reality, and this “new” 
contractual model seeks to include and become effective aiming at 
its viability in the market with more innovations.
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INTRODUÇÃO

Os contratos inteligentes - smart contracts - vieram para 
revolucionar o campo dos contratos no universo jurídico. Em 
grande medida, essa mudança se deve ao desenvolvimento de 
soluções tecnológicas e à necessidade das relações contratuais 
serem mais rápidas e eficientes. Nesse contexto, os smart contracts 
estão conquistando um grande destaque nesta seara em prol de 
relações jurídicas mais competentes e eficazes.

Nesse sentido, diante de um estudo é apresentado que 
os smarts contracts possuem como característica a velocidade 
de execução mais rápida como forma de alterar o método de 
contratação tradicional. Portanto, pode-se dizer que o contrato está 
assumindo uma nova forma, acompanhando o desenvolvimento 
tecnológico.

Os contratos em virtude de sua tamanha significação 
econômica e de seu recorrente uso no cotidiano das pessoas devem 
se ater às mudanças de paradigmas da contemporaneidade. Dessa 
forma, também se estabelece uma abordagem no âmbito dos 
cartórios, que garantem uma publicidade, autenticidade, segurança 
e eficácia aos atos jurídicos. Por isso, uma das vantagens dos smart 
contracts são os benefícios da redução burocrática envolvendo todo 
o processo de registro em que os programas são realizados de forma 
digital conjuntamente para promover a interação dos registros e a 
agilidade.

 Como também, no que tange aos cartórios eletrônicos os 
custos-benefícios seriam inúmeros, por exemplo, a celeridade ao 
procedimento comum existente nos cartórios tradicionais. Ou seja, 
os cartórios eletrônicos buscam um aperfeiçoamento na forma de 
gerir, organizar e, principalmente, viabilizar com mais agilidade 
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procedimentos simples.

Propõe-se assim, uma abordagem sobre os contratos 
inteligentes, a respeito dessa mudança de paradigmas, de forma a 
desenvolverr uma análise com base no conceito dos smarts contracts, 
como também, apresentar uma nova realidade para os cartórios 
diante de procedimentos eletrônicos, e por fim, explanar a respeito 
dos custos de transação. Podendo assim, apresentar à sociedade essa 
nova realidade, diante dos avanços tecnológicos e de uma notável 
mudança nas relações jurídicas. 

1. smart contracts em sua apLIcabILIdade

 Em um primeiro momento, no direito tradicional o contrato 
de maneira geral é um acordo entre as partes gerando obrigações 
e deveres para as partes. “A contract is a reliable promise by both 
parties, in which the obligations of each, for all possible contingencies 
are specified.” (MACHO-STADLER, 2001, p.5). Ou seja, o 
contrato por si só trata de uma promessa entre as partes, no qual 
são especificadas na forma de registro formal as obrigações de cada 
uma delas, para que alcance todas as contingências possíveis do 
cenário contratual. 

De acordo com o Paulo Lôbo, 

“é o instrumento por excelência da 
autocomposição dos interesses e da realização 
pacífica das transações ou do tráfico jurídico, 
no cotidiano de cada pessoa. E devido a essa 
característica, os contratos são reflexos dos 
propósitos das relações econômicas em cada 
período histórico” (LÔBO, 2018, p.).

Diante da atual conjuntura, surgiram os Smart Contracts, uma 
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tecnologia que veio para revolucionar o atual modo de contratar. De 
acordo com a International Research Journal of Advanced Engineering 
and Science, tais contratos são executados automaticamente em 
conformidade com termos pré-determinados. Ou seja, possuem 
em si uma autoexecutoriedade, a partir de cláusulas previamente 
definidas para cada finalidade em que as pessoas buscam aderir em 
prol de seus interesses (HUSNEARA, RAHIMA, FAIZA, 2019, 
p. 321-324).

Em 2013, surge a Blockchain do Ethereum como um diferencial, 
a Ethereum Virtual Machine (EVM) possibilita a execução dos 
Smart Contracts nessa nova Blockchain. Desde então, expandiu-se o 
leque de possibilidades dessa tecnologia, pois não é mais o dinheiro 
que é descentralizado – mas, sim, qualquer aplicação que se consiga 
compactar e criptografar (LIMA, 2018, p. 8).

Na Blockchain Ethereum, os desenvolvedores podem 
escrever a lógica de negócios e acordos em forma de contratos 
inteligentes, uma vez que há condições satisfeitas pelas partes, a 
informação é enviada para a rede e o Smart Contract é executado 
automaticamente. Esses contratos podem armazenar dados, enviar 
e receber transações e até mesmo interagir com outros contratos 
(SILVA, 2019, p. 106).

Não é demais notar que possuem como característica uma 
execução mais rápida do que os contratos feitos de maneira usual. 
Alan T. Norma explica que se as partes mantiverem seus objetivos 
no contrato, ele irá ser executado automaticamente, mas se uma 
delas não cumprir com o combinado, ele automaticamente retorna 
ao titular dos valores, informações ou bens. Assim, os smart contracts 
são como um serviço de custódia, até que as partes cumpram com o 
objetivo acordado (NORMAN, 2017).

Os contratos estão presentes no cotidiano das pessoas e, 
assim, se apresentam de diversas formas. Não é demais notar que 
devido às mudanças de paradigmas da contemporaneidade, os 
smart contracts trazem cada vez mais inovações tecnológicas. Esses, 
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em seu escopo, buscam uma celeridade, uma vez que não possuem 
a intervenção de algum intermediário e já estão pré-programados. 
“Os smart contracts utilizam o sistema IFTP (If – This – Then – 
That), ou, traduzindo: “Se – Isto – Então – Aquilo”. Nesse sentido: 
“Se” o contrato prevê “Isto”, “Então” “Aquilo”, sendo incorporado 
de uma forma rígida de execução, não permitindo a interpretação 
de suas cláusulas” (SZABO, 1997, p. 1-2).

Esse tipo de contrato é assinado de forma digital, fato que, 
além de economizar insumos (como papel) e espaço físico, melhora 
a produtividade e a receita ao simplificar e facilitar o processo de 
recrutamento (VASCONCELOS, 2020). Para tanto, para um 
contrato ser classificado como um smart contract, é necessária a 
dispensa da “necessidade do fator ‘confiança’ tanto na outra parte 
envolvida, como no sistema jurídico estatal” (LESSING, 2006, 
p.6) e

“a possibilidade dos indivíduos acordarem 
entre si transações de bens e valores utilizando 
da tecnologia Blockchain, e assim, com o 
uso das tecnologias disponíveis, seriam 
automaticamente executadas assim que as 
condições contratuais escolhidas fossem 
cumpridas” (SZABO, 1997, p. 1-2)  

Ou seja, os contratos inteligentes funcionam 
independentemente do poder jurisdicional. É o que explica Pedro 
Vilela Resende Gonçalves: 

“Uma maneira de delinear a ideia de Smart 
Contract é a de que este é a representação de 
um acordo no qual se verifica o cumprimento 
de uma condição anteriormente estabelecida, 
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a qual ocasiona uma consequência, 
também previamente consentida. Assim, o 
funcionamento do Smart Contract segue 
a lógica “se X, então Y”, contida no código 
pelo qual o contrato será regido. Com isso, o 
Smart Contract se torna autoexecutável, na 
medida em que o adimplemento da condição 
desencadeia o resultado, sendo assim, a 
materialização do conceito de Code is Law, de 
Lawrence Lessig.

(...)

Se inserido o valor programado, então a 
posse do refrigerante será transferida. Desse 
modo, o contato programado na máquina de 
refrigerante é autoexecutável, lhe interessando 
somente o cumprimento de suas exigências” 
(GONÇALVES, 2021, p.).

 
Deste modo, a ideia de smart contract funcionando de forma 

autoexecutável, quer dizer que essa ferramenta tecnológica é 
programada para que as informações contidas no contrato sejam 
codificadas e sigam um rito calculístico, chegando a determinado 
resultado já previsto pelo sistema - sem necessitar da intervenção 
humana para se alcançar determinado objetivo – apenas que dê 
início ao procedimento.

Assim, pode-se dizer que os contratos estão assumindo novas 
formas, andando lado a lado com a evolução tecnológica. No mais, 
os smarts contracts estão simplificando os processos, pois a tecnologia 
utilizada parte de uma negociação direta com os clientes, armazena 
os registros, torna as transações mais seguras. Logo, acompanha as 
mudanças de valores de acordo com a finalidade da sociedade.

Em comparação com os contratos tradicionais, os smart 
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contracts promovem e estabelecem relações confiáveis. Contratos 
inteligentes fornecem um sistema de armazenamento que é 
imutável para acordos legais de propriedades tecnológicas. Este 
atributo os torna confiáveis nas transações financeiras e jurídicas. 
Desse modo, pode-se dizer que os contratos inteligentes estão 
criando perspectivas de negócios.

Os smart contracts também reduzem os custos de transação 
de fiscalização e execução. 

“Nesse sentido, os custos pela utilização do 
mercado (custos de transação) podem dificultar, 
reduzir ou mesmo impossibilitar a ocorrência 
destas transações e, por conseguinte, o alcance 
de situações de eficiência e, consequentemente, 
do bem-estar social e mesmo individual” 
(TRINDADE, 2020, p.15)

2. custos de transação

É possível denominar o custo de transação como aquilo 
que deve ser ponderado pelos indivíduos, em decorrência dos 
relacionamentos que estes mantêm com os demais integrantes 
de um sistema produtivo (PUGLIESE, 2008). Dentro de um 
processo dispendioso de tempo, seu custo varia dependendo dos 
fatores que envolvem o conteúdo procedimental burocrático – 
podendo ele ser mais alto ou baixo em relação aos demais. A base 
para a compreensão da existência dos custos de transação está na 
noção de incerteza que permeia as relações contratuais firmadas 
entre os agentes, em relação à evolução do ambiente econômico e 
ao comportamento das partes (SARTO, ALMEIDA, 2015, p. 7).

Em se tratando de segurança jurídica e direito de propriedade 
do indivíduo. 

“os direitos de propriedade de um ativo são 
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o direito de usá-lo, de mudá-lo, de tocá-lo, e 
também de transferi-lo (venda, transferência 
de direito, aluguel). Deste modo, quando há 
limitações em qualquer desses direitos, há 
limitação nos direitos de propriedade sobre o 
ativo. Portanto, há uma apropriação do fluxo 
de renda presente e futuro, demonstrado pela 
valorização ou desvalorização do ativo, deste 
modo, podemos inferir que é no ato de venda 
que se efetiva o valor do ativo” (ANDRADE, 
2004, p.). 

Ter a possibilidade de instruir e alterar a forma como um 
procedimento é realizado viabilizando a economia nos custos de 
transação traz à tona os interesses públicos e privados, de forma 
que 

“com certeza, os direitos de propriedade têm 
que se desvincular dos interesses políticos e 
particulares, e serem aperfeiçoados, juntamente 
com as instituições de direito. Esses direitos 
são os do Estado e dos particulares, ou seja, 
tem que respeitar o Estado, sua terra; o 
mesmo funciona para a propriedade privada” 
(MARCO, 2010, p. 33).

Nesta toada, o blockchain como uma espécie de razão digital, 
é um recurso que registra as transações de forma a garantir a 
integridade do conteúdo. Portanto, dentro de uma identidade 
global, o registro é gerado e não pode ser alterado ou editado, as 
assinaturas e carimbos das empresas garantem a sua veracidade 
e impedem a mesma pessoa de ser registrada duas vezes ou com 
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nome diferente. Ou seja, a “construção” digital e adaptada ao 
mundo digital reorganiza de forma procedimental e virtual aquilo 
que era – e ainda é – registrado de forma física e burocrática (DE 
ARAÚJO, 2014).

Blockchain é um banco de dados que mantém uma lista   
crescente de registros de dados,   os quais são confirmados pelos “nós” 
ou atores da rede.   Os dados são registrados em arquivo público 
composto por transações já ocorridas. A descentralização faz com 
que não exista necessidade de nenhuma organização de terceiros 
intermediando. Scott (2017) explica que a informação sobre cada 
transação realizada é compartilhada e fica disponível para todos os 
“nós” da rede. Os “nós” do Blockchain são todos anônimos, o que 
dá segurança ao confirmar as transações. (FERNANDES, 2018).

A nova plataforma advinda da Tecnologia Blockchain 
permite reconciliação de registros digitais sobre quase tudo e em 
tempo real, e em breve bilhões de objetos inteligentes no mundo 
físico estarão detectando, respondendo, comunicando, comprando 
sua própria eletricidade e compartilhando dados importantes, 
fazendo de tudo, desde proteger o nosso ambiente até gerir a nossa 
saúde. Essa Internet de Tudo (IoE) precisa de um livro-razão de 
tudo. (FERNANDES, 2018).

Já existem cartórios que atuam mediante essa prática 
procedimental, por exemplo, a construção do Public Notary pelo 
Bitnation, que consiste no registro datado com hora, minuto e 
segundo de forma a impedir que haja situação semelhante que entre 
em conflito ou seja registrada de modo equivocado novamente. 
Em casos tradicionais em que isso ocorra, é necessário que haja um 
registro de transferência de propriedade entre os dois registros – 
funcionando pela Blockchain dos contratos (ARAÚJO, DA SILVA, 
2017, p. 31).

A maior e talvez a mais desenvolvida vantagem que os smart 
contracts trazem por meio do Blockchain nos cartórios eletrônicos é o 
benefício de redução burocrática que envolve todo o procedimento 
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de um registro – por mais simples que ele seja. A modernidade 
clama pela interação tecnológica, para que, em sua totalidade, todos 
os procedimentos se deem de forma digital, facilitando a interação 
e celeridade procedimental dos registros. Os cartórios possuem um 
importante significado a respeito do âmbito de guarda dos mais 
diversos documentos do cotidiano. São detentores do patrimônio 
de muitos, resguardando confiança e, principalmente, credibilidade.

Tal prática diminui a possibilidade de fraudes, porque as 
informações contidas nos registros são realizadas em cadeia, a 
partir de blocos de informações do sistema – não tendo como serem 
danificados. Isso possibilita a garantia de verificação e veracidade 
das informações ali contidas. Ou seja, esse método digital 
expande os horizontes de possibilidades dentro do universo dos 
registros eletrônicos, dificultando a prática de ilícitos que atacam 
documentos invadindo o meio eletrônico que eles se encontram e 
a rede virtual que estão amarrados (COSTA, 2018).

Nos entendimentos de Tapscott (2016) e Tapscott (2016), 
a Tecnologia Blockchain reduz o custo de transação pelo fato 
de também oferecer meios confiáveis e eficazes e eliminar os 
intermediários, com isso possibilita reduzir radicalmente os custos 
de transação, transformando a empresa em redes, distribuindo 
poder econômico e permitindo tanto a criação de riqueza como 
um futuro promissor (FERNANDES, 2018).

Embora esse sistema demonstre ser mais funcional, prático 
e moderno do que o  tradicional modus operandi de um cartório 
tradicional, é de extrema importância lembrar que as funções do 
sistema são de uma totalidade exclusiva. Assim, é impossível, a 
princípio, que todas as atividades envolvidas no cartório sejam 
excluídas. O verdadeiro propósito do blockchain é auxiliar, não se 
impondo como um substituto completo dessas atividades.

No Brasil, por exemplo, determinadas ações dentro do 
cartório também são responsáveis por garantir direitos, portanto, 
ao realizar um registro somente com o sistema eletrônico, ocorreria 
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o inverso, apesar de possuir garantia de autenticidade e segurança 
nas informações ali constantes. Depender exclusivamente de 
um sistema, passível de falha e outras complicações, demonstra 
fragilidade no manuseio diário, levando em consideração o todo de 
registro de informações.

3. cartórIos eLetrônIcos 

  Conforme rege a lei dos Notários e Registradores, os 
cartórios ou Serviços Notariais e de Registro podem ser definidos 
como serviços de organização técnica e administrativa destinados 
a garantir publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos 
jurídicos, ou seja, possuem estreita relação com a garantia dos 
princípios da Segurança Jurídica e também ocupam papel central 
na garantia dos direitos de propriedade.

Sendo assim, em se tratando de custo-benefício dentro 
de uma ideia de custos de transação de um determinado 
procedimento, quando alguém precisa registrar algum ato comum 
da vida pública, é ao cartório competente que se procura. Para isso, 
há o deslocamento da pessoa até este estabelecimento. Entretanto, 
esse procedimento de se deslocar até o local e ser recebido pelos 
funcionários que ali trabalham vai muito além, implica em diversos 
custos não só para o indivíduo que vai até o cartório, como para 
quem compreende os documentos nos procedimentos necessários 
ao registro solicitado.

Para o executivo do Blockchain Insttitute no Brasil, Carl 
Amorim, ninguém detesta os cartórios, mas sim o processo 
burocrático e centralizado, em que cada cartório é um ente isolado. 
O longo, demorado e burocrático processo de registro de um ato 
civil em um cartório físico pode tomar algumas horas de uma 
pessoa com uma rotina normal de trabalho, estudo e descanso 
(AMORIM, 2018).

Se os cartórios tivessem seus sistemas conectados a 
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um Blockchain, onde os documentos ficassem registrados e 
só precisassem ser autenticados uma única vez e, sempre que 
necessário, pudessem ser fornecidos por meio de um link ou até 
mesmo se esse sistema permitisse que, em qualquer um dos 15 
mil cartórios do Brasil, o cidadão tivesse acesso a suas certidões e 
documentos independentemente de onde foram registrados sem 
dúvida traria celeridade ao procedimento comum existente nos 
cartórios tradicionais.

Os processos de digitalização de documentos, assinaturas 
digitais e emissão de certidões são exemplos de procedimentos 
simples que aos poucos foram se tornando mais comuns de serem 
realizados por meio digital – algo que há algum tempo se pensaria 
como inimaginável.

A completa eliminação de cartórios e outros intermediários 
não seria viável. Embora o registro das operações na Blockchain seja 
de acesso público, apenas as partes de cada operação têm acesso a 
seu conteúdo integral. Isso inviabiliza a publicidade que envolve 
necessariamente certos atos públicos, muitos deles registrados em 
cartórios (COSTA, 2018).     

Dessa forma, o uso do Blockchain no sistema de cartórios 
eletrônicos, de forma alguma levaria à substituição dos tradicionais 
por eles, e sim a um aperfeiçoamento na forma de gerir, organizar 
e, principalmente, viabilizar com mais agilidade procedimentos 
simples. 

Os smart contracts são um protocolo de computador 
autoexecutável por seguirem regras preestabelecidas e programadas, 
permitindo, assim, que haja negociações sem a necessidade ou 
interferências de um intermediário. Assim, diante dos cartórios de 
registro, essa nova tecnologia vem se tornando objeto de estudo a 
fim de analisar a viabilidade desta tecnologia na geração de uma 
maior celeridade. 

Diante da atual realidade e das tecnologias emergentes, os 
cartórios podem ter suas metodologias substituídas por outras 
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mais eficientes e baratas, e a forma como funcionam muitas 
vezes se torna obsoleta. Ou seja, diante de cada registro tem um 
histórico e cada nova mudança é registrada nele. Nesse caso, o 
custo de realização desses registros costuma ser alto e, às vezes, 
até burocrático, sem falar na centralização dos arquivos cadastrais, 
por exemplo, quando o usuário pretende realizar determinadas 
operações em determinado cartório, ele precisa ir ao cartório 
correspondente. 

O Office Chain, por exemplo, é um modelo de sistema para 
registro em cartórios. Em que:  

“A participação dos cartórios se faz necessário 
no começo da implantação do sistema por 
ser uma repartição que dá valor aos bens 
documentáveis. São responsáveis também 
pela inserção dos usuários tipo “pessoa”, onde 
emitirá chaves públicas e privadas de uso 
único e intransferível até que todos os bens 
existentes estejam cadastrados na blockchain. 
A partir de então, todos os futuros registros se 
darão por meio de suas respectivas interfaces 
extinguindo por definitivo os cartórios de 
registros centralizados e físicos” (DE SOUZA, 
2019, p. 5). 

 
Desse modo, pode-se referir ao modelo Office Chain, não 

de forma tão radicalmente extintiva, mas como uma alternativa 
tecnológica que faz uso da Blockchain e smart contracts para propiciar 
uma visão inovadora de como as repartições de registro públicas e 
privadas deveriam funcionar. Cabe frisar ainda a viabilidade que 
esta tecnologia traria no âmbito do mercado e acadêmico.

Esse modelo foi elaborado com o intuito de fornecer uma 
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nova perspectiva sobre o funcionamento dos cartórios, levando 
a uma nova visão para os métodos de trabalho dessas entidades. 
Assim, os cartórios tradicionais já não funcionam mais como antes, 
em que tudo se resumia ao armazenamento em papéis físicos, mas 
ainda carecem de uma tecnologia avançada que seja capaz de 
realizar serviços humanos. Tal tecnologia, já exemplificada acima, 
iria atender aos requisitos técnicos necessários a um cartório e 
traria agilidade e modernidade ao procedimento comum, seja 
para melhorar o problema da falta de informação vivenciada pelos 
usuários, seja para reduzir tarifas, seja para aumentar a celeridade 
dos serviços prestados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do todo explanado, observa-se que o processo de 
interação está em constante evolução, prova disso é a forma como 
opera a rede de funcionamento eletrônica dos procedimentos 
que possuem o Blockchain como ferramenta principal de 
desenvolvimento do serviço antes realizado somente de maneira 
física, por pessoas comuns. Os cartórios eletrônicos, o blockchain e 
os smart contracts não estão, a princípio, longe de se tornarem algo 
extremamente comum no cotidiano dos funcionários e clientes de 
serviços que demandam esse procedimento.

Como já foi dito, a função de cada um é auxiliar o serviço 
realizado por pessoas, buscando gerar celeridade no procedimento 
tradicional, e não substituir por completo o serviço exercido por 
pessoas, proporcionando cada vez mais praticidade ao serviço 
prestado. Sem contar os custos de transação que envolvem esses 
procedimentos, podendo citar a diferença significativa e benéfica 
em relação à economia financeira que os smarts contracts, o 
blockchain e os cartórios eletrônicos trariam.

Portanto, apesar do impasse na forma de encarar a nova 
tecnologia aplicada ao âmbito jurídico, ou seja, no seu uso em 
cartórios eletrônicos por meio do sistema de blockchain, o seu 
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sistema de efetividade e de celeridade procedimental mostra-se 
cada vez mais como um diferencial relevante e a implementação por 
completo dessa tecnlogia torna-se apenas uma questão temporal 
em funçao da eficácia que promete e já demonstra ter. Diante dessa 
realidade, a confiança baseada na tecnologia blockchain caracterizada 
pela previsibilidade, autenticidade, garantia, responsabilidade e 
dependência reduz o comportamento e, portanto, também reduz 
o custo das transações.

Sendo assim, mesmo nas circunstâncias de incerteza sobre 
a sua total aplicabilidade nos cartórios eletrônicos, não se propõe 
a exclusão definitiva dos modelos tradicionais de cartório e suas 
formas de registro, tendo em vista que os smart contracts pretendem 
trazer inovação, aperfeiçoamento e celeridade nos procedimentos 
registrais desses estabelecimentos, para que, mais uma vez, a 
tecnologia seja abraçada e traga benefícios ao nosso dia a dia.
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a responsabILIdade cIvIL da 
companhIa aberta peLa dIvuLgação 

de Informações faLsas ao mercado: 
anáLIse sob a ótIca da teorIa dos 

custos de transação186

Amanda Braga Pegoraro187

RESUMO: O presente artigo estudou a possibilidade de 
responsabilizar civilmente a companhia aberta pela divulgação 
de informações falsas, sob a ótica da Teoria dos Custos de 
Transação. O mercado de capitais é uma importante ferramenta 
de desenvolvimento da economia e depende precipuamente da 
transparência para prosperar. Portanto, um regime informacional 
eficaz e uma efetiva proteção jurídica do investidor são ferramentas 
fundamentais para a promoção da confiança. Nesse sentido, a Lei 
de Sociedades Anônimas, as Instruções Normativas da Comissão 
De Valores Mobiliários e outras leis esparsas estabelecem diversos 
tipos de informação objeto desse dever, sempre com o pressuposto 
de sua veracidade, clareza e precisão. É relevante, então, que se 
estude casos de divulgação de informações falsas, em que milhares 
de investidores são prejudicados e procuram ser ressarcidos. Nessa 
esteira, a Teoria dos Custos de Transação possui importantes 
contribuições a oferecer na análise de temas relacionados à 
responsabilidade civil e ao direito de propriedade. De acordo com 
essa Teoria, normas jurídicas eficientes alocam o ônus do ajuste 

186  Esse artigo foi produzido sob a orientação das Professoras Me. Miriam Olivia 
Knopik Ferraz (PUCPR/FAE) e Danna Catharina Mascarello Luciani (PUCPR).

187  Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). 
Membro do Grupo de Estudos em Análise Econômica do Direito (GRAED). – amanda-
bragapegoraro@gmail.com
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às externalidades sobre aqueles que podem realizá-lo pelo menor 
custo possível. A partir disso, analisou-se os principais argumentos 
práticos contra e a favor da responsabilização elencados na literatura 
jurídica, aplicando os conceitos de custos de transação e alocação 
de risco. Objetivou-se determinar quanto custa à companhia e 
aos investidores evitar o dano para, então, analisar a eficiência da 
responsabilização da sociedade. Concluiu-se pela possibilidade de 
alocar o risco da ocorrência da veiculação de informações falsas 
sobre a sociedade, o agente mais adequado para internalização dos 
custos de transação.

Palavras-chave: Responsabilidade civil. Companhia aberta. 
Informações falsas. Custos de transação. Análise Econômica do 
Direito.

ABSTRACT: This article studied the possibility of holding 
the publicly held company responsible for the disclosure of false 
information, from the perspective of the Theory of Transaction 
Costs. The capital market is an important tool for the development 
of the economy and depends primarily on transparency to prosper. 
Therefore, an effective information regime and effective legal 
protection for investors are fundamental tools for promoting trust. 
In this sense, the Brazilian Corporate Law, normative instructions 
from the Securities Commission and other sparse laws establish 
different types of information subject to this duty, always with the 
assumption of its veracity, clarity and precision. It is relevant, then, 
to study cases of disclosure of false information, in which thousands 
of investors are harmed and seek to be compensated. In this sense, 
the Transaction Costs Theory has important contributions to offer 
in the analysis of issues related to civil liability and property rights. 
According to Theory, efficient legal norms allocate the burden of 
adjustment to externalities on those who can do it at the lowest 
possible cost. From this, the main practical arguments against and 
in favor of accountability listed in the legal literature were analyzed, 
applying the concepts of transaction costs and risk allocation. The 
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objective was to determine how much it costs the company and 
investors to avoid the damage and then analyze the efficiency of 
society’s accountability. It concluded that it was possible to allocate 
the risk of the occurrence of false information about the company, 
the most appropriate agent for internalizing transaction costs.

Keywords: Civil liability; Public company; False information; 
Transaction costs; Economic Analysis of Law.

INTRODUÇÃO

O trabalho tem como objetivo a análise da responsabilidade 
civil da companhia aberta pela divulgação de informações falsas ao 
mercado, sob o enfoque da Teoria dos Custos de Transação.

Partindo do contexto de necessidade da confiança dos 
investidores para a prosperidade do mercado de capitais, propõe-
se responder se a responsabilização da companhia aberta pela 
divulgação de informação falsa é a opção mais eficiente sob a ótica 
da Teoria dos Custos de Transação.

No tocante à metodologia, será utilizado o método hipotético-
dedutivo, a ser desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica, a 
partir dos argumentos práticos contra e a favor da responsabilização 
apresentados na doutrina. Por meio da Análise Econômica do 
Direito, serão aplicados os conceitos de externalidade, alocação de 
risco e custos de transação, a fim de responder à questão proposta.

O primeiro capítulo do artigo abordará os aspectos gerais 
sobre o dever de informação das companhias abertas. O segundo 
capítulo tratará dos argumentos práticos favoráveis e desfavoráveis 
à responsabilidade da companhia aberta pela divulgação de 
informações falsas no mercado. O terceiro capítulo analisará 
os argumentos sob a ótica da teoria dos custos de transação. Ao 
final, serão traçadas as considerações finais acerca das conclusões 
extraídas a partir da pesquisa.
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1. aspectos geraIs sobre o dever de Informação 
das companhIas abertas

1.1   noções sobre o mercado de capItaIs

O mercado de capitais, ou mercado de valores mobiliários, 
pode ser definido como “um conjunto de instituições e de 
instrumentos que negociam com títulos e valores mobiliários” 
(PINHEIRO, 2019, p. 158). Na prática, trata-se de um meio de 
canalização de recursos para a capitalização das empresas (ASSAF 
NETO, 2018, p. 203).

Ele é conhecido como uma das formas mais eficientes de se 
captar poupança e direcioná-la para atividades produtivas. Trata-se, 
portanto, de uma importante ferramenta para o desenvolvimento 
da economia dos países (PINHEIRO, 2019, p.158).

Porém, para que possa prosperar, necessita da confiança do 
investidor, que dependerá do nível de transparência exigido das 
empresas participantes (PITTA, 2013, p. 67). Nesse contexto, a 
informação ganha um papel de extrema relevância. É por meio 
dela que os agentes tomam sua decisão de adquirir ou deixar de 
adquirir valores mobiliários, além de fiscalizar a companhia na qual 
investiram (LOBÃO, 2018, p. 10).

Diante desse cenário, a regulação do aspecto informacional 
do mercado de capitais é crucial. O regime de disclosure aplicável 
às companhias abertas determina o conteúdo das obrigações 
informacionais e sua extensão, com o objetivo de promover a 
transparência para os investidores.

1.2   o dever de Informação

Em relação às sociedades anônimas, a Lei 6.404/1976 traz 
o direito de fiscalizar a companhia, no art. 109, III188. Tal direito 

188  Art. 109. Nem o estatuto social nem a assembléia-geral poderão privar o acionista 
dos direitos de: (...) III - fiscalizar, na forma prevista nesta Lei, a gestão dos negócios sociais;
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pressupõe a existência e o pleno exercício do direito à informação 
sobre o funcionamento da companhia (LOBO, 2011, p. 127).

A Lei das S.A traz, basicamente, três categorias de informações 
que são objeto do dever de informar. A primeira categoria diz 
respeito às informações associadas à realização de assembleias 
gerais (publicação de editais de convocação e disponibilização 
dos documentos necessários ao exercício do direito de voto com 
relação às matérias que serão debatidas), previstas, por exemplo, 
nos arts. 86, parágrafo único, e 133 da Lei (PITTA, 2013, p. 197).

A segunda categoria abarca as informações financeiras e 
patrimoniais da companhia (demonstrações financeiras, balanços 
patrimoniais, demonstrações do fluxo de caixa etc.) e tem previsão 
nos arts. 176 a 188 e 247 a 250 da Lei das S.A.

A terceira categoria de informações refere-se àquelas 
específicas, exigidas dos administradores, por exemplo, fatos 
relevantes ocorridos no negócio que possam influir na decisão dos 
investidores (PITTA, 2013, p. 199). Nessa categoria, destaca-se o 
art. 157 da Lei.

Além da Lei das S.A, o ordenamento jurídico brasileiro 
possui outros regramentos que abordam o dever de informar 
no âmbito das companhias abertas, como as Leis nº 1.521/51, 
4.728/65, 6.385/76 e 7.913/89.

Para fins de estudo do tema do presente trabalho, destaca-
se o artigo 27-C e seguintes da Lei nº 6.385/76, nos quais são 
estabelecidos os chamados crimes contra o mercado de capitais. 
As condutas tipificadas referem-se à manipulação do mercado, que 
pode se dar pela divulgação enganosa de informações.

Por fim, vale ressaltar a Lei nº 7.913/89, que dispõe sobre 
a ação civil pública de responsabilidade por danos causados aos 
investidores no mercado de valores mobiliários, protegendo-os da  
divulgação de informações falsas, além de outras condutas.

Além de diplomas legais, o dever de informação também é 
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objeto de normativas da Comissão De Valores Mobiliários (CVM). 
As principais normas disciplinadoras sobre o dever de informar são 
as instruções nº 358/2002, 400/2003 e 480/2009. Todas regulam 
o dever de informar diferentes modalidades de informações, tendo 
como pressuposto a veracidade e correição do que é divulgado.

Em suma, a companhia aberta é submetida a um regime 
informacional bastante exigente, que lhe demanda manter o 
mercado informado constantemente com dados e informações 
precisas, claras e verdadeiras (PITTA, 2013, p. 35). 

2. argumentos prátIcos favoráveIs e desfavoráveIs 
à responsabILIda de da companhIa aberta peLa 
dIvuLgação de Informações faLsas no mercado

A discussão acerca da responsabilização das companhias 
abertas em caso de falhas informacionais, como a divulgação de 
informação enganosa, envolve, em boa parte, análise dos impactos 
da medida em relação a empresa, administradores, acionistas e 
mercado de capitais.

Assim, é necessário que se examine as principais consequências 
práticas, favoráveis e desfavoráveis à responsabilização, que são 
citadas na discussão do tema.

2.1   argumentos desfavoráveIs  
à responsabILIdade da companhIa

Os principais argumentos contrários à responsabilização da 
companhia aberta, quando houver a divulgação de informações falsas 
ao mercado, são os seguintes: i) circularidade das indenizações; ii) 
dupla circularidade das indenizações; eiii) impossibilidade prática 
da sociedade arcar com diversas ações de indenização.

Com relação à questão da circularidade, se sustenta 
que eventual indenização imposta à companhia, em favor de 
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determinado(s) acionista(s), recairia, indiretamente, sobre 
todos os acionistas da sociedade. Isso porque a pessoa jurídica, 
financeiramente, é formada pela contribuição de seus sócios, que 
compõe o patrimônio social. Nesse sentido, o pagamento viria, 
indiretamente, do próprio investimento de cada acionista na 
companhia (PRADO, 2018, 2015).

Argumenta-se que todos os acionistas acabariam prejudicados 
com o desembolso financeiro, inclusive aqueles que optaram por 
não demandar contra a empresa, e até os próprios indenizados, que, 
em algum percentual, seriam também indiretamente indenizadores.

O termo “circularidade”, portanto, é usado para descrever 
o fato de que, de certa forma, ainda que indireta e diluída, o 
condenado a indenizar (companhia) seria o próprio autor da 
demanda (acionista) (ZUGMAN, 2018, p. 68).

Já a crítica da dupla circularidade surge nos casos em que 
a companhia que veiculou informações falsas possui ações em 
negociação em mais de um país. A título de exemplo, pode-se 
considerar a hipótese de uma companhia com títulos negociados 
em dois países, A e B.

Pode ocorrer que, diante do ato ilícito, por quaisquer motivos, 
apenas investidores da jurisdição A acabem por ajuizar ação 
indenizatória ou que, apesar de existirem demandas reparatórias 
tanto em A quanto em B, apenas em A os investidores obtém 
sucesso em sua pretensão.

Assim, a dupla circularidade se verificaria porque os 
acionistas do país B, que foram igualmente lesados, pagariam 
indiretamente os custos da indenização dos acionistas do país 
A, como desembolso da companhia e, consequentemente, de seu 
investimento. Dessa forma, haveria uma transferência de riqueza 
para os investidores do país A, baseada no mesmo fato que também 
atingiu os investidoresdo país B (CASTRO, 2015, p. 2).

Alega-se, também, a inviabilidade das companhias arcarem 
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com indenizações do ponto de vista financeiro, especialmente se 
essas forem numerosas. A crítica aponta, então, para um risco à 
preservação da atividade da empresa no caso de uma enxurrada de 
condenações, o que iria de encontro com o interesse dos próprios 
acionistas demandantes (ZUGMAN, 2018, p. 170).

2.2    argumentos favoráveIs  
 à responsabILIdade da  companhIa

Já com relação aos argumentos favoráveis à responsabilização 
da sociedade, em conjunto com os administradores, pode-se citar 
os seguintes i) capacidade financeira da sociedade em comparação 
com a dos administradores; ii) possibilidade de adoção de medidas 
alternativas para custeio das indenizações; iii) benefício auferido 
pela companhia como ato ilícito; iv) enforcement da transparência 
no mercado de capitais; ev) incentivo à adoção de mecanismos de 
compliance efetivos.

A respeito do primeiro argumento favorável, pode-se dizer 
que, quase sempre, será a companhia a única a possuir condições 
financeiras de reparar os acionistas efetivamente prejudicados pelas 
informações falsas divulgadas.

No caso de divulgação de informações financeiras e contábeis 
irreais, por exemplo, pode haver uma grande quantidade de 
acionistas prejudicados, induzidos ao erro pela realidade enganosa 
vendida pela companhia no mercado. Em casos assim, dificilmente 
os administradores terão condições de fazer frente às eventuais 
indenizações que venham a ser determinadas. Muitos dos acionistas 
lesionados, então, podem não ver efetivado seu direito a reparação.

Com relação ao segundo argumento, as companhias podem 
contratar seguros de responsabilidade civil, a fim de minimizar o 
impacto financeiro gerado por uma série de condenações. Dessa 
forma, haveria a reparação do dano causado, mas sem o efeito da 
circularidade para os demais acionistas (PRADO, 2018, p. 216).
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Além dessa verba, o fundo poderia receber os recursos 
provenientes de termos de ajuste de conduta e de outras fontes 
firmadas entre as autoridades e a companhia infratora (PRADO, 
2018, p. 219). Dessa forma, a empresa não precisaria arcar com 
todas as indenizações, mas, ainda assim, os prejudicados pelo ato 
ilícito não ficariam sem reparação.

Já a respeito do terceiro argumento favorável, em casos 
de divulgação de informação falsa no mercado, é comum que a 
companhia seja beneficiada, especialmente nos casos em que 
é retratada uma situação financeira melhor que a real (WALD, 
2018, p. 90). É natural, em tais casos, que as sociedades atraiam 
um número maior de investidores, interessados em investirem em 
uma empresa que, na verdade, não mostrou sua situação de forma 
fidedigna (PRADO, 2016, p. 52).

Mesmo que tenham ocorrido fraudes perpetradas pelos 
administradores em detrimento do patrimônio social, fato é que a 
companhia se beneficia com a falsa imagem criada no mercado. A 
decisão dos investidores de comprar e vender títulos mobiliários se 
baseia no pressuposto da confiabilidade das informações fornecidas 
pela companhia emissora.

Da mesma forma, o preço dos papéis da empresa será 
influenciado pela imagem criada no mercado a partir das 
informações divulgadas. Assim, realizar uma divulgação enganosa 
pode induzi-los ao erro na sua avaliação e decisão. Ou seja, 
financeiramente, pode ser muito positivo para a companhia retratar 
uma realidade inexistente, o que  prejudica o argumento da total 
incapacidade financeira das companhias.

Com relação ao quarto argumento favorável, aceitar 
a responsabilização da sociedade, em conjunto com os 
administradores, constituiria uma importante forma de enforcement 
das normas legais de transparência no mercado. A confiança 
de investidores e a expansão do mercado de capitais, trazendo 
riquezas a um país, depende diretamente do nível de transparência 
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e confiabilidade desse mercado (ZUGMAN, 2018, p. 72).

Especialmente com relação a investidores estrangeiros, 
reforçar o cumprimento da regra do full disclosure pode ser 
fundamental para atrair novos recursos, benéficos ainda mais 
para países em desenvolvimento como o Brasil. Tais investidores 
se sentirão mais seguros e confiantes em aplicar recursos em 
mercados, nos quais saibam que há sérios desincentivos à prática 
de divulgação falsa de informações (ALONSO, 2009, p. 104).

Nessa esteira, também há o quinto argumento favorável à 
responsabilização, que diz respeito ao incentivo do aprimoramento 
dos mecanismos de compliance internos das companhias.

Dá-se o nome de compliance a um dos principais pilares da 
governança corporativa189. Trata-se da conformidade com as leis e 
regulamentos vigentes, alcançada por meio do fortalecimento do 
cumprimento de normas e políticas bem como a adoção de práticas 
de mitigação de riscos (SCHRAMM, 2018, p. 141)

A adoção de medidas de governança corporativa e compliance 
podem ser encaradas como sinônimo de despesa ou ser consideradas 
supérfluas, mas o risco de eventual responsabilização em caso de 
falha dos mecanismos internos, definitivamente desincentivaria 
tal visão. Nesse caso, ficaria claro que, seriam mais caros os custos 
da inexistência de políticas de compliance do que os custos de 
implantação de programas (PRADO, 2016, p. 50).

3. anáLIse dos argumentos sob a ótIca da teorIa dos  
custos de transação

3.1 noções sobre a teorIa dos custos de transação

189  A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) conceitua governança corporativa 
como “o sistema que permite aos acionistas ou cotistas o governo estratégico de sua empresa 
e a efetiva monitoração da direção executiva”. Disponível em: https://www.investidor.gov.
br/menu/Menu_Investidor/valores_mobiliarios/Acoes/novo_mercado-governanca_corpo-
rativa.html. Acesso em: 27 fev. 2021.
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A Teoria dos Custos de Transação está inserida na Análise 
Econômica do Direito (AED) e apresenta-se como um 
mecanismo que concorre para um melhor estudo da criação, 
aplicação e efeitos das normas e instituições jurídicas na sociedade. 
Entender a teoria contribui para o estudo de temas que envolvam 
o direito de propriedade, a responsabilidade civil e o direito dos 
contratos, como o tratado neste artigo.

A noção de custos de transação foi introduzida por Ronald 
Henry Coase em seu artigo “The Problem of Social Cost”, 
publicado em 1960. Nessa obra, o autor e ganhador do Prêmio 
Nobel de Economia aborda a relação entre direitos de propriedade 
e custos de transação.

Externalidades podem ser entendidas como as consequências 
não planejadas da atividade produtiva exercida, que interferem na 
capacidade produtiva ou no bem-estar de outros agentes, de forma 
positiva ou negativa (SILVA DA; FARIAS, 2016, p. 866).

Coase (data) foca sua análise nas externalidades negativas, 
as responsáveis por causar algum prejuízo aos demais agentes 
econômicos. A partir disso, o autor discorda da abordagem 
tradicional do direito, de focar no causador do dano, impondo-lhe 
todo o ônus da compensação.

O economista mostra que o problema da externalidade é 
simétrico, recíproco. Isso quer dizer que, se o agente A causa danos 
ao agente B, buscar evitar tais danos também causa prejuízos ao 
agente A. Assim, a análise deve se dar sobre a totalidade dos efeitos 
gerados entre os agentes (COASE, 2008, p. 2).

Nesse sentido, a solução mais eficiente é buscar evitar o 
prejuízo mais grave (SILVA DA; FARIAS, 2016, p.860). Para isso, 
a externalidade não deve ser necessariamente internalizada pelo 
causador do dano, mas sim pela parte que tiver melhores condições 
de absorvê-la com menor custo.

Nessa esteira, inserem-se os custos de transação. Esses são, 
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basicamente, os custos assumidos pelos agentes para a realização de 
uma determinada transação econômica (PINHEIRO e SADDI, 
2005, p. 75).

Basicamente, há três espécies de custos de transação: custos 
de pesquisa, custos de negociação e custos de monitoramento e 
implementação. Os custos de pesquisa dizem respeito à busca de 
informações necessárias ao negócio, como preço e especificações do 
produto/serviço e agentes dispostos a transacionar (TRINDADE, 
2020, p. 1998). 

Já os custos de negociação envolvem aqueles incorridos para 
firmar o contrato e envolvem os processos de troca de propostas 
e ajustes das condições, além da formalização do acordo. Por 
fim, os custos de monitoramento e implementação referem-
se aos presentes na fase da execução contratual, para fiscalizar o 
cumprimento e, se necessário, fazer seu cumprimento forçado 
(TRINDADE, 2020, pp. 1999-2000).

Para Coase, quando os custos de transação são nulos, a 
solução final sempre será eficiente do ponto de vista econômico, 
já que as partes irão barganhar seus diretos até atingirem tal nível. 
Este resultado independe da distribuição inicial de direitos entre 
as partes. Nesse cenário, os agentes envolvidos na disputa estão 
na melhor posição para resolver eficientemente a questão, sem 
necessitar da interferência do Direito e do Estado (GOMES, 
2017, p. 91).

Porém, quando há custos de transação elevados, a eficiência da 
solução dependerá da alocação inicial dos direitos de propriedade 
presente na estrutura jurídica. Nesse caso, a intervenção do sistema 
legal é recomendada e deve considerar quem está na melhor 
posição de arcar com os custos. Por exemplo, é possível que a parte 
que sofreu o dano esteja na melhor posição para arcar com ele a um 
custo mais baixo, conseguindo absorvê-lo (FRANK, 2013, p. 542).

Do ponto de vista econômico, deve-se maximizar a riqueza 
total do sistema, não interessando quem gera e quem sofre o 
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dano, mas sim quem consegue absorvê-lo a um custo mais baixo 
e permitindo que o resultado positivo seja o maior possível 
(MENDONÇA, 2012, p. 33).

A principal contribuição do chamado Teorema de Coase, 
portanto, é a conclusão de que leis e instituições sociais eficientes 
são aquelas que colocam o ônus do ajuste às externalidades sobre 
aqueles que podem realizá-lo pelo menor custo possível. Por isso, é 
crucial que se determine quanto custa às diferentes partes evitá-lo 
(FRANK, 2013, p. 544).

Assim, a fim de determinar a solução mais eficiente possível 
para a divulgação de informações enganosas no mercado, cabe 
analisar os custos de pesquisa e de monitoramento e implementação 
em que incorrem o investidor na ausência de possibilidade de 
responsabilização da companhia. Tais custos ocorrem na coleta 
de informações sobre a companhia e, depois de realizado o 
investimento, na fiscalização de suas atividades e na eventual 
necessidade de acionamento do judiciário para indenização. 

Também, será necessário analisar os custos de monitoramento 
e de implementação incorridos pela sociedade em caso de 
responsabilização, com a reparação dos prejuízos causados aos 
investidores no âmbito do contrato firmado e com a fiscalização e 
reforço de seus mecanismos internos de compliance para o devido 
cumprimento do acordo.

3.2   anáLIse dos argumentos sob a ótIca  
da teorIa dos custos de transação

A questão da análise da eficiência da responsabilização ou 
não da companhia aberta, sob a ótica da Teoria dos Custos de 
Transação, deve considerar que tais empresas se caracterizam 
pelo seu grande porte, elevado número de sócios - os chamados 
acionistas - e alta complexidade da estrutura interna.

Tais fatores apontam para elevados custos de transação 
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de pesquisa e de negociação, definidos em termos de tempo e 
energia necessários para coletar informações, negociar condições 
e formalizar acordos com um grande número de agentes. Nesse 
sentido, a eficiência da solução dependerá da alocação dos direitos 
de propriedade presente na estrutura jurídica.

Nesse caso, a fim de tornar as relações jurídicas mais 
eficientes, é necessário que haja alguma predeterminação na lei, 
já que as transações individuais seriam praticamente inviáveis. Por 
isso, a interferência do sistema legal será recomendada e deverá 
considerar quem está na melhor posição de absorver os custos da 
transação, resultando no melhor resultado total possível à sociedade 
(SILVA DA; FARIAS, 2016, p. 860).

Com relação à suposta inviabilidade financeira da companhia 
de ressarcir acionistas lesados, verifica-se que, na prática, é possível 
arcar com reparações e multas sancionatórias sem que isso leve, 
necessariamente, à decretação de falência da empresa.

Como exemplo brasileiro mais emblemático, há o caso da 
Petrobras S.A., em que esquemas de corrupção entre executivos e 
políticos levaram a uma fraude contábil, aliado à incapacidade dos 
mecanismos de transparência e fiscalização adotados pela empresa.

Basicamente, para maquiar os desfalques gerados pela 
corrupção, o ativo da companhia era registrado na contabilidade 
em valor superior ao real (ESCOSTEGUY; ROCHA, 2014). 
Assim, as demonstrações financeiras que a Petrobras divulgava aos 
investidores continham um patrimônio líquido muito superior ao 
que correspondia na realidade, uma diferença de aproximadamente 
R$ 88,6 bilhões (MOREIRA, 2015).

Quando a fraude foi descoberta em 2015, as ações da 
companhia despencaram (G1, 2014) e diversas ações indenizatórias 
foram ajuizadas pelos investidores. Nos EUA, onde a Petrobras 
também tinha ações à venda, houve proposição de várias ações 
individuais, pelo menos vinte e sete, além de uma class action 
promovida em favor de todas as pessoas ou entidades que tivessem 
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adquirido valores mobiliários da Petrobras na Bolsa de Valores de 
Nova Iorque entre 22 de janeiro de 2010 e 19 de março de 2015, 
período do cometimento dos ilícitos informacionais.

Nos casos individuais, a empresa informou que fechou 
acordos antes que houvesse julgamento e que estava com mais 
negociações em curso (PETROBRAS, 2017). No caso da class 
action proposta190, antes que houvesse sentença, foi celebrado 
acordo entre os acionistas e a Petrobras no valor de aproximado de 
US$ 2,95 bilhões (ALMEIDA; YOSHIDA, 2017, p. 7).

Naturalmente, a prontidão da empresa em firmar acordos 
em todas as ações ajuizadas em solo americano pode ter sido 
influenciada pelo receio de eventuais condenações em montantes 
ainda maiores. Mesmo após tamanho prejuízo com reparações, 
as atividades da companhia continuaram e hoje a Petrobras 
experimenta uma fase de retomada do crescimento e expansão 
(GOITIA, 2019). 

Apesar de nenhuma das ações no judiciário americano terem 
resultado em uma condenação propriamente dita, os montantes 
bilionários gastos demonstram que é possível que companhias 
consigam absorver o custo da responsabilização com reparações, 
sem que isso, necessariamente, a leve à falência.

Por outro lado, no caso da não responsabilização da 
companhia por informações falsas divulgadas, a alocação de risco 
sobre o investidor fica excessivamente alta. Isso porque, se há 
sempre uma chance de que os balanços financeiros divulgados, 
por exemplo, possam ser adulterados, corre-se um grande risco ao 

190  Em 17/06/2015, a Universities Superannuation Scheme Limited-USS, administra-
dora do maior fundo de pensão britânico, propôs a class action 14-cv-9662 ( JSR) em face 
da Petrobras e suas subsidiárias Petrobras International Finance Company S.A. - Braspetro 
e Petrobras Global Finance B.V. - PGF, perante a Corte Federal do Distrito Sul da cidade 
de Nova York. Além da companhia e suas subsidiárias, também figuraram como requeridos 
administradores e auditores. Petição inicial disponível em: https://globalinvestigationsre-
view.com/digital_assets/ed1e72f5-737a-46f3-ba0e-f6dce90229e1/In-Re-Petrobras2.pdf. 
Acesso em: 23 fev. 2021.
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investir. 

Nesse caso, como as principais informações divulgadas no 
mercado de capitais possuem como única fonte possível a própria 
companhia, torna-se mais difícil calcular a confiabilidade das 
informações unilateralmente passadas. Ou seja, aumentam-se os 
custos de pesquisa consideravelmente para o investidor.

Tal fator pode pesar ainda mais no caso de investidores 
estrangeiros, por já terem uma maior desconfiança diante do 
menor conhecimento e familiaridade com outros mercados 
mobiliários. De forma geral, quando alguma pessoa ou entidade 
pensa em investir na bolsa de valores, concordam em assumir riscos 
de mercado, não riscos de fraudes e informações enganosas.

Uma vez tomada a decisão de assumir o risco e investir em 
determinada companhia, também há altos custos de monitoramento 
e implementação para o acionista, que precisa estar muito mais 
atento às informações divulgadas e ao andamento da empresa. 

Ademais, quando apenas o patrimônio do administrador 
poderá ser atingido em caso de reparação dos danos, a restrição 
do capital disponível como garantia implica aumento do risco dos 
credores. Desta feita, como não há compensação proporcional aos 
acionistas prejudicados pelos riscos que assumem, eles arcam com 
o custo do ilícito, já que não são devidamente compensados.

A alocação dos custos também sobre a empresa tende a gerar a 
sua adaptação com o desenvolvimento de estratégias e mecanismos 
para prevenir eventuais fraudes. Como já mencionado, a existência 
e o crescimento do mercado de capitais dependem diretamente do 
nível de transparência exigido, que reflete na confiança e disposição 
do investidor em arriscar seus recursos. 

Um sistema legal que inclua a companhia como responsável 
por eventuais reparações só reforça o nível de confiabilidade do 
mercado, atraindo um maior número de interessados e gerando 
mais riqueza para o respectivo país. Logicamente, a confiança do 
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investidor que sabe que poderá ser indenizado se sofrer um dano 
por conta de informações falsas divulgadas pela sociedade em que 
investiu, nas quais baseou suas decisões, aumenta.

Da mesma forma, a fim de evitar grandes desembolsos da 
companhia, no caso de ocorrência de fraudes, os mecanismos de 
governança corporativa e compliance seriam reforçados. Apesar da 
crise de reputação gerada, tais custos possivelmente não excederiam 
os incorridos com indenizações e acordos bilionários,

Assim, com o fortalecimento de tais práticas na estrutura 
interna da sociedade, não só a possibilidade de ocorrência 
de ilícitos por parte de administradores seria reduzida, mas 
também a possibilidade de falha dos mecanismos de fiscalização, 
monitoramento e auditoria dos atos da diretoria.

Além disso, o incentivo à contratação de seguros de 
responsabilidade civil teria a consequência secundária positiva de 
sua utilização pelo mercado como uma forma de aferir o estágio 
de governança corporativa de uma companhia, na medida em 
que os seguradores atuam como fiscalizadores de certa forma. O 
preço pago pelos seguros seria um reflexo direto do risco daquela 
companhia.

Em suma, alocando os custos também sobre a empresa, criar-
se-ia um mecanismo de desincentivo ao baixo investimento em 
precaução e ao uso de sociedades empresariais como veículos para 
realização de ilícitos, reduzindo o custo com a responsabilidade 
civil em caso de informações falsas no futuro.

Com base nas consequências práticas da responsabilização 
da companhia elencadas pela doutrina, extrai-se que é possível 
alocar o risco da ocorrência de fraudes informacionais sobre a 
companhia aberta. Ademais, os custos advindos da manutenção 
dessa externalidade, comparados com os custos de sua eliminação, 
seriam menores na análise do conjunto total de relações jurídicas 
que formam o mercado de capitais e a sociedade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As consequências práticas da responsabilização da 
companhia aberta em caso de fraude informacional são estudadas 
pela doutrina que se debruça sobre o tema. Porém, ainda é escassa 
a literatura que visa conectar tal estudo às contribuições da Análise 
Econômica do Direito.

Por isso, o presente trabalho analisou a responsabilidade 
civil aplicando a lógica da Teoria dos Custos de Transação, a fim 
de aprimorar a pesquisa acerca de qual agente deveria arcar com 
o ônus do ajuste às externalidades, determinando os custos que 
recaem na companhia e nos acionistas. 

É nesse contexto que a responsabilidade solidária da 
companhia, em conjunto com os administradores, insere-se e se 
justifica, na medida em que é a sua estrutura interna de controle e 
fiscalização que falha ao divulgar informação enganosa, por mais 
que haja a prática de atos ilícitos por seus gestores.

Os custos incorridos na reparação de eventuais acionistas 
prejudicados com a falha informacional, portanto, serviriam como 
mecanismo de incentivo à adoção de medidas de fortalecimento 
das práticas de governança corporativa e de compliance internas, 
além da adoção de seguros de responsabilidade civil. Com isso, 
seria criada uma verdadeira forma de prevenção de fraudes 
informacionais que desiquilibram o mercado de capitais e minam 
a confiança do investidor.

Assim, deve-se reconhecer que a responsabilização da 
companhia em tais casos constitui eficaz medida de enforcement do 
regime informacional. Trata-se de um fator que reforça a confiança 
do investidor no mercado de capitais, e é justamente sobre a 
confiança que se funde e que depende o mercado acionário.

Sem a responsabilização da companhia, os riscos e, 
consequentemente os custos para investir, são mais altos e 



304 305

II LIvro de resuLtados de PesquIsa do Graed PucPr: 

desencorajam o investidor, o que torna o próprio mercado de 
capitais menos atrativo e menos eficiente.

A principal contribuição do presente trabalho é suscitar o 
debate acadêmico sobre um sistema de responsabilização que 
incentive a confiança no mercado de capitais brasileiro, a fim de 
atrair investimento nacional e estrangeiro e desenvolver a economia.
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RESUMO: O presente trabalho visa compreender os impactos da 
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) nos custos de transação, 
que podem chegar a estabelecer entraves para a ocorrência de 
negociações e contratos em um cenário micro, bem como afetar 
o próprio desenvolvimento dos mercados em um cenário macro. 
Para tanto, buscou-se, primeiramente, analisar o advento da 
LGPD e as suas principais disposições. Posteriormente, expõe-
se o instituto dos custos de transação para, por fim, realizar o 
cotejo entre a legislação e os custos. Desse modo, ainda que de 
forma embrionária, considerando a novidade e a inovação da lei, 
buscou-se analisar pesquisas recentes que demonstraram como os 
agentes econômicos estão pensando e se portando diante dessa 
situação, pois, inicialmente como ocorre com qualquer legislação, o 
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primeiro choque de uma implementação gera custos que devem ser 
analisados. Dentre outros aspectos, a LGPD surgiu com o intuito 
de fomentar um arranjo mais equilibrado de alocação de riscos e 
custos, por apresentar potencial mecanismo de reduzir assimetria 
informacional, bem como promover previsibilidade e segurança 
nas operações, de modo a inibir comportamentos oportunistas e 
auxiliar na redução de  custos de pesquisa, negociação e enforcement. 
Mas, o que pode ser analisado é que a LGPD, talvez, além de 
ter diminuído os custos, ainda pode ter promovido elementos 
essenciais para a construção de uma boa relação negocial de 
modo a fomentar ainda mais a competição, inclusive, por meio 
da promoção da confiança por parte das empresas ao estabelecer 
os cuidados com o tratamento dos dados, tutela essencialmente 
necessária, especialmente, no mundo digitalizado atual.

Palavras-chave: Lei Geral de Proteção de Dados. Custos de 
Transação. Análise Econômica do Direito.

ABSTRACT: This work aims to understand the impacts of 
the General Data Protection Law (LGPD) on transaction costs, 
which can reach establish barriers to the occurrence of negotiations 
and contracts, in a micro way, as well as affect the development of 
the markets, in a broad macro setting. To this end, we first sought to 
analyze the advent of LGPD and its main provisions. Subsequently, 
the institute of transaction costs was exposed in order, finally, to 
compare the legislation and costs. Thus, although in an embryonic 
way, considering the novelty and innovation of the law, we sought 
to analyze recent research that demonstrated how economic 
agents are thinking and behaving in the face of the situation. This 
is because, initially and as with any legislation, the first shock of 
an implementation generates costs that must be analyzed. Among 
other aspects, the LGPD came with the aim of promoting a more 
balanced arrangement of allocation of risks and costs, as it has a 
potential mechanism to reduce information asymmetry, as well 
as promoting predictability and security in operations, in order 
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to help reduce opportunistic behaviors, research, negotiation and 
enforcement costs. But what can be analyzed is that, perhaps in 
addition to reducing costs, it may also have promoted essential 
elements for building a good business relationship in order to 
further foster competition, including through the promotion of 
trust on the part of of companies when establishing care with 
data processing, which is essentially necessary, especially in today’s 
digitalized world.

Keywords: General Data Protection Law. Transaction Costs. 
Economic Analysis of Law.

INTRODUÇÃO

A transformação digital causou diversos impactos sociais e 
econômicos na sociedade contemporânea, sobretudo a partir dos 
avanços da informática, do uso da internet e de dispositivos móveis. 
Com a eclosão da pandemia do coronavírus e a intensificação do 
uso de todas as tecnologias vinculadas à transformação digital, 
revelou-se uma verdadeira dependência humana a esse novo 
ambiente virtualizado.

Como toda mudança, esse fenômeno da digitalização ou 
virtualização também refletiu no campo jurídico-normativo, 
impulsionando alterações e novas criações legislativas com o 
propósito de acompanhar as evoluções e transformações sociais.

Um dos exemplos mais nítidos na atualidade da repercussão 
da transformação digital no direito é a tutela de proteção de dados 
pessoais, fruto do significativo papel dos dados na nova dinâmica 
empregada por uma economia digital e dos novos modelos de 
negócios desenvolvidos. Em consequência, emergiu a preocupação 
com a tutela da proteção de dados pessoais como maneira de 
equilibrar os interesses (DONEDA, 2011).

No Brasil, a Lei nº 13.709/2018, conhecida como a Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGP),  entrou em vigor recentemente. O 
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início da vigência da LGPD permite identificar o inegável impacto 
dessa lei sobre toda a sociedade, pois toda pessoa natural detém a 
titularidade de seus próprios dados e de direitos correlatos. Além 
de todo agente econômico manusear, em alguma extensão, dados 
pessoais, tendo o potencial de se submeter à lei.

Em face disso, o presente trabalho se dedica a acompreender 
se a LGPD provoca impactos nos custos de transação, objeto de 
estudo da Teoria Neoinstitucionalista que, se acentuados, podem 
dificultar ou impedir a ocorrência de negociações e contratos e o 
próprio desenvolvimento dos mercados.

Para o objetivo buscado, o trabalho analisará, inicialmente, 
aspectos da LGPD, focando, principalmente, nos seus reflexos 
para as empresas, enquanto agentes econômicos. Em um segundo 
momento, tratará dos aspectos e esclarecimentos teóricos acerca dos 
custos de transação. Por último, enfrentará os aspectos analisados 
da LGPD e sua relação com os custos de transação e as conclusões 
da pesquisa.

O método lógico-dedutivo foi usado como base metodológica 
do estudo, observando que, mesmo tendo a LGPD como objetivo, 
a proteção dos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade 
e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, 
relacionam-se com o tema dos custos de transação e, embora 
possam ter impactos negativos, também podem contribuir em 
alguns pontos para incentivar negociações e contratos, ou até 
mesmo, fomentar negócios e o desenvolvimento do mercado.

1. sucInta contextuaLIzação da LeI geraL de 
proteção de dados– Lgpd

Os dados pessoais passaram a ter um papel fundamental 
com o fenômeno da transformação digital e dos novos modelos de 
negócios desenvolvidos a partir dessa perspectiva, principalmente, 
com o desenvolvimento de tecnologias hábeis a explorar em 
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volume, variedade e velocidade (BOFF; FORTES; FREITAS, 
2018).

Mas, no entanto, considerando todas as consequências em 
torno do uso e do tratamento de dados pessoais, a proteção desses 
dados passou a ser enxergada como meio indireto de proteção da 
própria pessoa:

A proteção de dados pessoais é uma maneira 
indireta de atingir um objetivo último, que 
é a proteção da pessoa. Ao estabelecer um 
regime de obrigações para os responsáveis pelo 
tratamento de dados, bem como de direitos 
para os titulares destes, não se está meramente 
regulando um objeto externo à pessoa, 
porém uma representação da própria pessoa 
(DONEDA, 2010, p. 39).

Indo mais além, como “um direito fundamental - uma 
verdadeira chave para efetivar a liberdade da pessoa nos meandros 
da Sociedade da Informação” (DONEDA, 2010, p. 39).

Segundo a lei brasileira, a tutela do tratamento de dados 
pessoais tem o objetivo de garantir a proteção dos direitos 
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento 
da personalidade da pessoa natural, conforme estabelecido no artigo 
1º da LGPD. Apresenta, dentre outros fundamentos, o respeito 
à privacidade, à autodeterminação informativa, à intimidade, à 
honra e imagem, ao desenvolvimento econômico e tecnológico e a 
inovação, segundo disposto no artigo 2º da LGPD.

Naturalmente, a referida tutela irradia seus efeitos na 
exploração das atividades econômicas, pois reservadas as exceções 
previstas na própria lei, a LGPD se aplica a qualquer operação 
de tratamento de dados pessoais realizada no território nacional, 
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incluindo as realizadas por pessoa natural, pessoa jurídica de 
direito público e de direito privado. Também se aplica quando os 
dados pessoais forem coletados em território nacional, quando 
tiver por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços 
ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território 
nacional, conforme dispõe o artigo 3º.

Por sua vez, o tratamento é definido no artigo 5º, X, da 
LGDP, como:

X - tratamento: toda operação realizada 
com dados pessoais, como as que se referem 
a coleta, produção, recepção, classificação, 
utilização, acesso, reprodução, transmissão, 
distribuição, processamento, arquivamento, 
armazenamento, eliminação, avaliação 
ou controle da informação, modificação, 
comunicação, transferência, difusão ou 
extração.

Verifica-se, assim, que o conceito de tratamento de dados, 
segundo a LGPD, estende-se por diversas operações realizadas 
com dados pessoais.

As hipóteses sobre como poderá ocorrer o tratamento 
também são delimitadas pela LGPD, com distinções para o 
tratamento de dados pessoais194 mediante o fornecimento de 
consentimento195 pelo titular e o tratamento para atender interesse 
legítimo do controlador ou de terceiros (artigo 7º e seguintes); para 

194   Conforme art. 5º, I, considera-se dado pessoal a “informação relacionada à pessoa 
natural identificada ou identificável”.

195   Conforme art. 5º, XII, consentimento é conceituado como “a manifestação livre, in-
formada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais 
para uma finalidade determinada”.
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o tratamento de dados pessoais sensíveis196 (artigo 11 e seguintes) 
e o para tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes 
(artigo 14).

A atividade de tratamento deve observar diversos princípios 
definidos no artigo 6°, da LGDP, como o da finalidade, adequação, 
necessidade, livre acesso, transparência, segurança, prevenção, 
responsabilização e prestação de contas.

Importa observar que a LGPD não afeta somente os negócios 
impulsionados ou responsáveis pela mineração de dados pessoais, 
relacionados, principalmente, com as redes sociais, plataformas 
e aplicativos, ou seja, com negócios característicos da chamada 
economia digital. Longe disso, acaba por atingir todos os modelos 
de negócios, pois é difícil imaginar uma empresa e até mesmo 
profissionais liberais sem alguma interface com dados pessoais, 
ainda que de seus parceiros, colaboradores, funcionários, clientes 
ou consumidores.

Em outras palavras, o mercado de uma forma geral e em 
alguma intensidade, acaba por ter interação com dados pessoais e 
pode esbarrar na tutela estabelecida pela LGPD. A preservação do 
negócio e das atividades, inclusive, pode depender da conformidade 
com a lei (SANTOS; SILVA, 2020).

E mesmo vista como uma disposição geral a ser objeto 
de regulamentações específicas, a LGPD encontra-se vigente, 
exigindo dos agentes econômicos que se sujeitem às suas regras, à 
compreensão sobre seus termos e incidência.

Igualmente exige diversas adaptações e adequações 
necessárias para atender as regras de coleta, armazenamento, 
tratamento e eliminação de dados, segurança, governança, 
medidas corretivas, preparação para lidar com compartilhamento 

196   Conforme art. 5º, II, considera-se dado pessoal sensível aquele “sobre origem racial 
ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de cará-
ter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou 
biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”.
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e portabilidade de dados, respostas e providências necessárias para 
atender aos direitos de titulares de dados previstos na LGPD, 
exigências perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
- ANPD, como também no caso do relatório de impacto à 
proteção de dados pessoais, criação de políticas, diretrizes e outros 
documentos internos necessários, ou seja, adaptações indipensáveis 
para prestação de contas, mitigação de riscos e medidas para 
salvaguardar ou minimizar os riscos de eventos indesejados.

A conformidade com a LGPD, portanto, revela-se uma 
tarefa transdisciplinar, que exige mapeamentos de fluxos e riscos, 
adequações estruturais, treinamentos e capacitação de pessoas, 
podendo exigir também a contratação de profissionais, políticas 
e programas internos específicas, além dos acompanhamentos 
contínuos necessários. Pode, dessa forma, mostrar-se um processo 
de implementação complexo e com a necessidade de diversos 
investimentos.

Além da interação da LGPD com agentes econômicos e 
suas consequentes responsabilidades não serem apenas com as 
exigências relacionadas à Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados - ANPD e às sanções previstas na LGPD, a conformidade 
pode decorrer dos requisitos de outras entidades, como do 
Ministério Público e dos Órgãos de Defesa do Consumidor, ou 
ainda, ser discutida direta e indiretamente no âmbito do Poder 
Judiciário.

Esses primeiros esclarecimentos sobre o conteúdo da LGPD 
permitem identificar o inegável impacto da norma em toda a 
sociedade, pois toda pessoa natural detém a titularidade de seus 
próprios dados e de direitos correlatos. Além de todo agente 
econômico tratar, em alguma extensão, de dados pessoais, tendo 
o potencial de se submeter à lei e às exigências e obrigações nela 
estabelecidas, podendo tal lei relacionar-se com o tema dos custos 
de transação, como a seguir se buscará compreender.
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1. custos de transação

Em 1937, Ronald Coase197 iniciou os estudos na economia 
do que se conhece hodiernamente como custos de transação de 
mercado, com a confecção do artigo intitulado “The Nature of the 
Firm”.

Coase refletiu sobre a criação e expansão das firmas e da 
organização dos mercados, impulsionado por um questionamento 
que não foi respondido pela teoria neoclássica, qual seja, por quais 
motivos as firmas realizam atividades internas que poderiam obter 
com um custo menor no mercado, partindo do pressuposto de 
maior eficiência existente na divisão do trabalho. Como resposta 
ao seu questionamento, inaugurou a percepção de que quando 
os agentes econômicos se relacionam no mercado criam custos 
concretos, que podem ser definidos como custos com coleta de 
informações, negociação e confecções de contratos (SARTO; 
ALMEIDA, 2015).

Segundo Coase (1937), no mesmo trabalho, a atividade 
econômica, no mercado, funciona pelo sistema de preços, que 
por sua vez funciona por si só, as ofertas se ajustam às demandas, 
enquanto a produção ao consumo, num processo automático. 
Na firma, em sua estrutura, a organização e a coordenação das 
atividades ocorrem por meio de um processo gerenciado por uma 
autoridade, que elimina as transações existentes no mercado através 
do planejamento econômico interno.

A decisão pela criação da firma nasce da ideia de que negociar 
no mercado pode gerar custos muito maiores do que os custos para 
coordenação e organização dos recursos produtivos desenvolvidos 
internamente na firma. Os agentes precisariam verificar qual 
método seria mais eficiente, internalizar a produção de alguns 
insumos ou efetuar a aquisição desses insumos no mercado.

197   Embora aqui utilize Ronald Coase como estudo inicial da teoria dos custos de tran-
sação, já existia a concepção desta ideia nos trabalhos de John Rogers Commons, em 1931, 
no trabalho intitulado “Institutional Economics”, publicado na “American Economic Review”.
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Coase demonstra, em suas proposições, que a escolha 
entre o sistema de preços do mercado, ou a organização interna 
empresarial, depende da análise dos custos envolvidos. A empresa, 
devido a sua estrutura, em alguns casos, consegue diminuir os 
custos, comparado à utilização do sistema de preços.

Em 1960, Ronald Coase, em “The Problem of Social Cost”, 
evoluindo sua teoria basilar acima sintetizada, trabalhou com a 
premissa de que se não houvesse custos para a utilização do sistema 
de mercado, seriam os recursos alocados onde obtivessem maiores 
resultados que apontariam que a negociação privada conduziria a 
situações de eficiência. Em sentido contrário, verificou-se que os 
custos referentes à utilização do sistema de mercado podem ser 
tão expressivos a ponto de que a negociação privada não seja capaz 
de promover trocas vantajosas mutuamente, de forma que não se 
alcance a eficiência (TRINDADE, 2020).

O raciocínio dos detentores dos meios de produção para 
a criação de determinados bens e serviços é norteado pela visão 
de que o sistema capitalista busca o lucro e que, em linhas gerais, 
advém da diferença entre os custos do produto e o valor recebido 
por ele. Assim, os custos precisam ser bem definidos para se atingir 
o melhor lucro possível. Os trabalhos de Coase demonstraram que 
os custos suportados pelas empresas não se apresentam somente na 
produção do produto, mas também em sua transação, evidenciando 
que os custos precisam obrigatoriamente ser analisados em todos 
os seus aspectos, quais sejam custos de produção e custos de 
transação.

Os fatores determinantes para os custos de transação, segundo 
Williamson (1985), em critério didático, podem ser divididos em 
custos ex ante e custos ex post. O primeiro se refere aos aspectos 
elaboracionais e negociais da transação e o segundo aos gastos para 
manter o arranjo acordado. São várias as análises que devem ser 
levantadas e transformadas em cláusulas contratuais que, mesmo 
com todo o cuidado, ainda terão incompletudes, que precisarão 
ser compatibilizadas no momento da contingência. O autor cita 
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ainda em seu trabalho quatro espécies de custos de transação ex 
post, a saber: 1) custos existentes pela ausência de alinhamento do 
acordo; 2) custos para barganhar distorções ao acordo; 3) custos 
de instalação e operação associados a governanças estruturais às 
quais as disputas são encaminhadas; e 4) custos para efetivar uma 
contratação segura.

Oliver Williamson (1998), desenvolvendo a teoria de Coase 
dos custos de transação, estudou os contratos e a ideação de que eles 
são incompletos, em razão da racionalidade limitada198, clarificando 
a existência de muitos riscos, originários do oportunismo199, típico 
das transações contratuais, colocando dois questionamentos 
essenciais: quais são os riscos que devem ser aceitos e como é 
possível mitigá-los?, uma vez que as transações não ocorrem como 
meras trocas de bens, mas, sim, como verdadeiras transferências 
de propriedades, que necessitam de arranjos institucionais capazes 
de garantir as proposições previstas nos contratos, com o menor 
custo transacional possível e promovendo o equilíbrio econômico 
desejado por aquele arranjo.

A Nova Economia Institucional (NEI)200 se preocupa com 
aspectos microeconômicos que, diversamente da abordagem 
neoclássica tradicional que era mais direcionada à observação 
macroeconômica, verificam a influência dos custos de transação na 
tomada de decisões, a ponto de serem responsáveis pelo tamanho 

198   A teoria da racionalidade limitada está centrada no pensamento de que o com-
portamento humano é incapaz de analisar todas as nuances envolvidas em uma transação.

199   O oportunismo, na visão que importa ao tema estudado, refere-se à forma como 
a transmissão das informações ocorrem em um negócio, que pode ser seletiva, distorcida, 
manipulada pelos transmitentes, intuindo maximização de lucros por meio da assimetria 
informacional.

200   A Nova Economia Institucional possui como argumento basilar a ideia de que as 
instituições, formais ou informais, para atingirem o progresso econômico precisam permitir 
aos indivíduos liberarem seu potencial produtivo e criativo por meio da iniciativa individual 
e a cooperação com o auxílio de mecanismos individuais, que deverão ser possibilitados pe-
las leis, costumes e a prática social econômica, que gerarão uma estrutura de preços relativos 
que premiam as atividades produtivas (BUENO, 2003).
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que determinada empresa poderá alcançar, que será tanto maior 
conforme menor forem os custos para realizar internamente suas 
atividades.

Dissenso existe sobre o que de fato seria custo de transação, 
pois para alguns ampliam o sentido dado por Coase em 1937201, 
considerando todos os custos que surgem devido à existência 
das instituições, inclusive os custos internos das empresas. No 
entanto, a grande maioria dos teóricos exclui os custos internos 
das organizações. A definição mais moderna existente abarca que 
os custos de transação são os custos originados pela utilização do 
mecanismo de preços (TRINDADE, 2020).

Embora existam outras causas que originem os custos de 
transação, Williamson (1981), no artigo intitulado “The Economics 
of Organization: the transaction cost approach” apresenta quatro 
determinantes, quais sejam: especificidade; frequência; incerteza e 
racionalidade limitada.

A especificidade refere-se ao grau de diferenciação “tanto do 
interesse em si envolvido (normalmente bem ou serviço), quanto, 
insofismavelmente, há que se reconhecer, da própria relação 
contratual em si”. A frequência “diz respeito à circunstância do tipo 
de transação envolvida se repetir em maior ou menor número”.  
Por sua vez, a incerteza refere-se ao “grau de previsibilidade dos 
desdobramentos e das contingências que podem surgir como 
consequência da própria transação” e, por fim, a racionalidade 
limitada “implica no surgimento de custos de transação na medida 
em que os agentes econômicos não conseguem prever todos os 
possíveis desdobramentos” além das variáveis existentes naquela 
negociação (TRINDADE, 2020, p. 1996-1998).

Verifica-se que são muitos os elementos que podem alterar os 
custos de transação, podendo, inclusive, inviabilizarem a ocorrência 
do negócio. Assim, faz-se necessário estudar a relação da LGPD 

201   Custos já mencionados para coletar informações, negociar e confeccionar contratos 
no mercado.
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com os custos de transação.

2. Lgpd e os custos de transação: Já é possíveL 
aLguma concLusão?

Assim como toda norma, a publicação e respectiva 
implementação da LGPD também gera custos que devem ser 
analisados. Desse modo, a partir da utilização do ferramental 
da Análise Econômica do Direito, via instituto dos custos de 
transação, é possível realizar breves comentários sobre o tema, 
colaborando, dentre outros aspectos, para a busca de um arranjo 
equilibrado de alocação de riscos e custos, por apresentar potencial 
mecanismo de reduzir assimetria informacional, dar previsibilidade 
e segurança nas operações, auxiliar na redução de comportamentos 
oportunistas, custos de pesquisa, negociação e enforcement.

Primeiramente, a exigência de consentimento do titular dos 
dados, quanto ao tratamento para uma finalidade determinada, 
e ainda, possibilidade da portabilidade e do compartilhamento 
dos dados, com observância aos segredos comercial e industrial, 
aparenta refletir de maneira positiva e ir em direção à finalidade 
de atuar para minimizar os custos de transação. Assim, o 
consentimento reduz a assimetria informacional, de modo que a 
lei estimula o fluxo de dados e informações dentro de uma lógica 
de sustentabilidade entre as partes.

O tratamento de dados, desde a coleta ao descarte, precisa 
de uma finalidade, o que demonstra organização das informações 
de acordo com a sua real utilidade. Desse modo, duas das 
principais ferramentas de adequação à LGPD seguem essa lógica: 
mapeamento de dados e relatórios de impacto à proteção de dados. 
Esse diagnóstico permite o estabelecimento das práticas e possíveis 
alterações.

Em segundo lugar, é importante ressaltar que, conforme a 
teoria dos custos de transação, em razão da racionalidade limitada 
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e da existência de muitos riscos originários do oportunismo, deve-
se analisar como é possível efetivar a mitigação desses riscos. Nesse 
cenário, a LGPD é um instrumento que confere previsibilidade e 
segurança nas operações, de modo a afastar os comportamentos 
oportunistas, ao situar o titular dos dados no centro das atividades 
que envolvam a manipulação das suas próprias informações, o que 
consolida um aspecto de diferenciação no mercado.

Um estudo feito pela Verint Systems Inc. em conjunto com a 
Opinium Research LLC (BUSINESS WIRE, 2017) mostrou que 
89% dos 24 mil consumidores entrevistados consideram importante 
saber como seus dados pessoais são protegidos e 84% dizem ser 
indispensável saber se suas informações são compartilhadas com 
terceiros, do mesmo modo que, em pesquisa recente, de 864 
entrevistados, 95,7% deles se preocupam com a privacidade na 
relação de consumo (MARTINS, 2016).

Ou seja, ao tratar os dados pessoais de forma aberta, 
transparente e responsável, as empresas estão estabelecendo relações 
de confiança e criando uma cultura. Algumas delas, atualmente, 
inclusive, só contratam com outras empresas que estejam em plena 
conformidade com a lei.

Um terceiro ponto que deve ser ressaltado, portanto, é que 
essa política robusta, consequentemente, promove a competição no 
mercado, coíbe os comportamentos oportunistas tão mencionados 
na teoria dos custos de transação e gera a intensificação no fluxo de 
transações nacionais e internacionais. A LGPD inova ao agregar 
ao ordenamento jurídico brasileiro padrões globais de proteção de 
dados já tratados ao redor do globo e que, até então, poderiam 
até mesmo representar entraves aos negócios com empresas 
estrangeiras.

A GDPR, por exemplo, exige que as empresas do bloco 
transfiram os dados apenas para os países com níveis de proteção 
equivalentes aos seus, de modo que demonstrem um nível de 
compliance adequado. Neste ponto, deve-se atentar que a LGPD 
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significa mais do que a mera análise dos custos de transação, mas, 
também e acima disso, uma oportunidade de negócio.

Por fim, como quarto e último ponto, mas não menos 
importante, há de se considerar a questão da redução de vazamentos 
e consequente redução dos custos. A LGPD impõe a organização 
dos processos e produtos que envolvam a coleta, transferência ou 
armazenamento de dados pessoais, sejam dos clientes, sejam dos 
próprios colaboradores.

Essa regulação, portanto, implica no tratamento seguro dos 
dados pessoais, o que mitiga os riscos de vazamento e reduz as 
perdas associadas. Sabe-se que, em estudo realizado pela IBM 
(2018) em conjunto com o Instituto Ponemon, o custo médio de 
um vazamento a uma empresa de dados é de US$ 3,9 milhões, 
podendo ser reduzido a menos de um terço desse valor se detectado 
dentro de 200 dias.

Além de todo o exposto, a LGPD oferece uma 
oportunidade estratégica para fortalecer o vínculo com o cliente e, 
consequentemente, com a sociedade como um todo. Potencializar 
as relações comerciais e evitar riscos, especialmente, aqueles ligados 
ao oportunismo, significa alcançar objetivos inerentes à economia 
da informação e buscar ocupar uma posição de relevância no futuro. 
É preciso pensar na LGPD como um custo de oportunidade e 
valor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos aspectos da LGPD, especialmente aqueles 
direcionados aos reflexos para as empresas enquanto agentes 
econômicos, está intrinsecamente ligado à questão dos custos de 
transação, como pode ser observado.

Considerando as recentes pesquisas expostas e toda a 
demanda atual pela proteção dos dados, pode-se constatar, de 
maneira embrionária, haja vista a inovação trazida pela regulação, 
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que a LGPD diminui os custos de transação. A busca por um 
arranjo equilibrado de alocação de riscos e custos, de modo a 
evitar o oportunismo, reduz a assimetria informacional, confere 
previsibilidade às relações de confiança e fomenta a segurança nas 
operações, de modo a incentivar a competição.

Ou seja, além de apresentar eficiência ao diminuir os 
custos mencionados, ainda confere oportunidade ao fortalecer 
os laços entre empresas e clientes e promove a segurança com 
a implementação da lei. Essa geração de valor, com base nos 
diagnósticos e prognósticos dinâmicos, ultrapassa os riscos 
regulatórios inicialmente levantados e enfrenta a questão de forma 
mais do que satisfatória, já que também acrescenta autenticidade 
aos princípios das empresas.

Nesse ponto, insta ressaltar que, para além das questões 
relacionadas aos custos de transação e eficiência, o processo de 
ajuste à legislação também deve pretender agregar um plano maior 
de gestão baseado em inovação, ao invés de apenas deixar ser guiado 
pelo medo de possíveis sanções. Aplicado da forma adequada, 
pode ser um ponto de virada da organização, que pode se colocar 
de forma diferenciada em meio a um mercado extremamente 
competitivo e de escala global.
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CAPÍTULO IV
noções de nova economIa 
InstItucIonaL e de efIcIêncIa
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o dIreIto à saúde sob a ótIca 
da nova economIa InstItucIonaL202

Julio Marcon Cozer203

Pedro Guimarães Brito de Oliveira204

RESUMO: O texto constitucional, em seu art. 196, assegura 
o direito e o acesso igualitário e universal à saúde para todos 
os indivíduos, sob encargos do Estado. Contudo, na prática, a 
realidade mostra-se muito diferente. O presente trabalho se propõe 
a fazer uma análise crítica ao modelo de saúde pública sob a ótica 
da Nova Economia Institucional. Desta forma, o artigo busca 
apresentar como as instituições e a economia podem impactar o 
sistema de saúde brasileiro. Neste momento, a pandemia causada 
pelo Coronavírus (SARS-COV-2) tornou cristalina a ausência de 
recursos suficientes para a garantia dos serviços de saúde prestados 
pelo Poder Público, a exemplo da falta de leitos de UTI em hospitais, 
aparelhos e profissionais na linha de frente. Questiona-se, portanto, 
a capacidade do Estado em assegurar para toda população a saúde 
como absoluto, guiado pelo princípio da dignidade humana e 
mínimo existencial. Neste trabalho, será tomado como metodologia 

202   Orientados pelas professoras Miriam Olivia Knopik Ferraz (Doutoranda em Direi-
to pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e Danna Catharina Masca-
rello Luciani (Mestranda em Direito Econômico e Desenvolvimento pela Pontifícia Uni-
versidade Católica do Paraná (PUCPR).

203   Bacharelando em Direito pela Universidade Positivo. Membro do Grupo de Estu-
dos em Análise Econômica do Direito da PUC/PR como pesquisador externo. 

204   Bacharelando em Direito pela Universidade Positivo. Pesquisador do Centro de 
Pesquisa da Universidade Positivo. Pesquisador do Núcleo de Direito Civil-Constitucional 
da UFPR. Membro do Grupo de Estudos em Liberalismo Econômico do Instituto Ives 
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a revisão bibliográfica, o método dedutivo e a análise econômica do 
direito com enfoque na aplicação da Nova Economia Institucional 
na saúde. Configura-se a hipótese de que o texto constitucional, 
ao considerar o acesso universal à saúde e gratuidade dos serviços 
como um direito propriamente dito, talvez não tenha corretamente 
mensurado o impacto destes custos para o Estado cumprir com 
esta hercúlea missão. Portanto, a forma como estão dispostos os 
mandamentos constitucionais de acesso e garantia da saúde não 
podem ser prestados sob a tutela de um direito absoluto. Torna-se, 
então, necessária a revisão da gestão das instituições, com o intuito 
de reduzir a dimensão da incerteza, fortalecer os laços entre as 
instituições que manejam a saúde em aspecto público e privado e 
entender os impactos dos custos de transação e o estabelecimento 
de mecanismos de governança sob a ótica da Nova Economia 
Institucional.

Palavras-chave: Saúde. Constituição. Sistema Único de 
Saúde. Nova Economia Institucional. Análise Econômica do 
Direito. 

ABSTRACT: The constitutional text, in its article 196, 
ensures the right to health and its equal and universal access for 
all individuals, at the expense of the State. However, in practice, 
the reality is very different. This paper proposes to make a critical 
analysis of the public health model from the perspective of the 
New Institutional Economy. Thus, the article seeks to present how 
institutions and economics may affect the Brazilian health system. 
At this moment, the pandemic caused by the Coronavirus (SARS-
COV-2), made crystal clear the lack resources to guarantee the 
health services provided by the State, such as the lack of ICU 
beds in hospitals, devices and professionals in the frontline. It is 
questioned, therefore, the State’s capacity to ensure health for the 
entire population as an absolute, guided by the principle of human 
dignity and minimum existential. In this work, the bibliographic 
review, the deductive method and the economic analysis of law 
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with a focus on the application of the New Institutional Economy 
in health will be used as methodology. It appears as a hypothesis 
that the constitutional text, when considering universal access 
to health and free services as a right, may not have correctly 
measured the impact of these costs for the State in fulfilling this 
herculean task. Therefore, the constitutional commandments of 
access and health guarantee cannot be provided under the tutelage 
of an absolute right. It is necessary to review the management 
of institutions, in order to reduce the dimension of uncertainty, 
strengthen the links between institutions that manage public and 
private health and understand the impacts of transaction costs and 
establishment of governance mechanisms from the perspective of 
the New Institutional Economy.

Keywords: Health. Constitution. Unique Health System. 
New Institutional Economics. Economic Analysis of Law.

INTRODUÇÃO

A saúde brasileira é assegurada pela Constituição brasileira 
como um direito fundamental social. Evidentemente, a boa 
prestação da saúde é essencial para o desenvolvimento de um país 
e para a qualidade, dignidade e felicidade de seus cidadãos. Dessa 
forma, o escopo do presente trabalho busca analisar o contraponto 
entre a saúde idealizada na Carta Magna e a sua efetiva prestação 
no Brasil.

 Tendo em vista o atual momento de pandemia, em que 
o sistema de saúde entrou em colapso pela falta de recursos e 
sobrecarga de ocupação, diversos setores da sociedade iniciaram o 
debate sobre como melhorar o sistema de saúde brasileiro. Portanto, 
é imperioso e necessário discutir as propostas e alternativas para 
melhorar a qualidade, eficiência e celeridade do sistema de saúde 
brasileiro.

Em meio a tal cenário, o presente artigo busca, inicialmente, 
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delimitar a saúde como direito fundamental social, para então 
explicar de que maneira o sistema de saúde é financiado e apresentar 
dados e pesquisas a respeito da qualidade da saúde prestada nos 
últimos anos.

Em seguida, passa-se à análise das propostas teóricas 
da Nova Economia Institucional, como forma de redução de 
custos de transação, fortalecimento das instituições e estruturas 
de governança. Por conseguinte, analisa-se a aplicação de tais 
propostas no âmbito do sistema de saúde brasileiro, como forma 
de minimizar os custos nas relações entre principal-agente, gerar 
maior eficiência na gestão das verbas destinadas à saúde e fortalecer 
as relações entre instituições que lidam com a saúde (públicas e 
privadas) e com a sociedade.

O objetivo do presente trabalho é apresentar um ponto de 
vista diferente sobre a saúde. Ao invés de insistir que se trata de 
um direito fundamental e, portanto, deve ser prestado de forma 
absoluta - independente da forma, gestão ou dos custos que isso 
possa envolver, busca-se apresentar opções realistas para melhor 
prestação da saúde.

Ao invés de repercutir a falácia de que o que falta à saúde 
são verbas ou então que o problema é o “jeitinho brasileiro”, 
busca-se elencar os pressupostos e aplicações da Nova Economia 
Institucional para organizar de forma mais eficiente as instituições 
e prestar melhores serviços à comunidade. Para tanto, será utilizado 
como metodologia de pesquisa a revisão bibliográfica e a análise 
econômica do Direito dentro da perspectiva da Nova Economia 
Institucional. Por fim, elenca-se que, em que pese muitos sejam 
os desafios para aproximar a prestação real da saúde da prestação 
sonhada no texto constitucional, com o sério comprometimento 
das instituições, gestões eficientes e diálogo com a sociedade, é 
possível atingir tão almejado objetivo. 
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1. a saúde no ordenamento JurídIco e a reaLIdade: 
Lados opostos da mesma moeda

A saúde é resguardada e consagrada pelo ordenamento 
jurídico brasileiro como um direito fundamental social, nos termos 
de seu art. 6º, caput. Nesse diapasão, o art. 196 assegura a saúde 
como um direito de todos e dever do Estado, estabelecendo, ainda, 
seu acesso universal e igualitário para todos.

A acepção como um direito fundamental social, de forma 
breve, significa dizer que, conforme Sarlet (2006, pp. 38-39) 
trata-se de posições jurídicas, mínimas e impreteríveis da pessoa 
humana, as quais foram positivadas e outorgadas no conteúdo 
constitucional de cada nação. Repousa, desta forma, no fato de 
assegurar determinado acervo de bens jurídicos e de ações das 
pessoas contra violações estatais (DUQUE, 2014, p. 50).

Inclusive, como assevera Hachem (HACHEM, 2014, p.148) 
o direito à saúde não se reduz à disponibilização de tratamentos 
médicos ou então ao fornecimento de medicamentos gratuitos 
ou a baixo preço, pois reclama também deveres negativos, como 
a não contaminação decorrente de comportamentos estatais (ou 
de terceiros) e de proibição de comercialização de produtos em 
mal estado, que possam ameaçar a integridade do cidadão. Nesse 
sentido, o texto constitucional recebe a universalidade da saúde em 
lógica semelhante. Reconhece-se que as ações e serviços de saúde 
são de relevância pública, incumbindo ao Poder Público a tarefa de 
promover, regulamentar, fiscalizar e controlar.

Verifica-se, também, por meio do art. 198 da CF, a forma 
estrutural e o arranjo organizacional do Sistema Único de Saúde 
(SUS), classificando-o como uma rede regionalizada, hierarquizada, 
descentralizada, com atendimento integral e englobando a 
participação da comunidade. Desta forma, com a edição da Lei 
nº 8.080/90, institui-se efetivamente o SUS no Brasil. De forma 
resumida, a Constituição determina que tal sistema seja financiado 
pela esfera federal, estadual e municipal. Atualmente, os percentuais 
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de investimento financeiro de cada entidade são definidos pela Lei 
Complementar nº 141/2012, oriunda da sanção presidencial à 
Emenda Constitucional nº 29.

Sendo assim, os Municípios e Distrito Federal devem 
aplicar, no mínimo, 15% da arrecadação de impostos em ações e 
serviços públicos de saúde. Aos Estados, cabe destinar 12% de sua 
arrecadação. Por sua vez, a União, deve reservar o correspondente 
ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, acrescido do 
percentual relativo à variação do Produto Interno Bruto (PIB) do 
ano antecedente ao da lei orçamentária atual. Lembra-se, que parte 
do orçamento da Seguridade Social (INSS) também é destinado 
ao SUS, com base na receita estimada para os recursos necessários 
à realização de suas finalidades. Ademais, não se olvida que o 
sistema de saúde pode ser financiado por contribuições, donativos, 
alienações e outros rendimentos. Sendo, inclusive, permitido à 
iniciativa privada a assistência à saúde e às instituições privadas 
participarem de forma complementar ao SUS.

De acordo com dados do portal da transparência, uma 
quantia gigantesca de verbas foi direcionada para a saúde nos 
últimos anos. Em 2020 foram mais de 150 bilhões de reais, seguido 
de 114 bilhões, 108 bilhões, 102 bilhões e 100 bilhões, para os 
anos de 2019, 2018, 2017 e 2016, respectivamente. O montante 
total, apenas dos últimos cinco anos, totaliza, aproximadamente, 
o montante de 574 bilhões (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, 
2020).

Tendo em vista o dispendioso destino de verbas à saúde 
ao longo dos anos, haver-se-ia de supor que sua estrutura, base 
e organização seriam excepcionais. Além do mais, é importante 
destacar que o SUS é o único recurso para uma grande parcela 
da população atingir a saúde. Estima-se que 71,5% da população 
brasileira necessita do atendimento do SUS, ou seja, 150 milhões 
de cidadãos (SUMMIT SAÚDE BRASIL, 2020). Isto é: 7 em 
cada 10 brasileiros dependem do SUS para tratamento (TAJRA, 
2020).
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Entretanto, há uma série de dificuldades que permeiam a 
efetividade do sistema de saúde brasileiro há décadas. Em síntese, 
destacam-se:

(a) a má distribuição de profissionais pelo Brasil. Quanto mais 
distante dos centros urbanos, menor é o atendimento capacitado 
disponível. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) os melhores índices são encontrados no 
Distrito Federal, em que há 338 médicos por 100.000 habitantes, 
seguido de São Paulo, na proporção de 260 médicos por centena 
de milhar de habitantes. Entretanto, em certos estados do país a 
proporção chega a números muito menores, como no Maranhão 
e no Pará, em que há apenas, respectivamente, 81 e 85 médicos 
proporcionalmente (IBGE, 2020).

Com base em estudo realizado em 2018, comparando a 
proporção de médicos nas capitais e no interior dos estados, 
é possível compreender a dimensão da desigualdade de oferta 
médica: em cidades como Manaus, Aracaju e Maceió, a proporção 
é de 93,1%, 91,8% e 84,3%, respectivamente. Em que pese aos 
estados das regiões norte e nordeste possuírem proporções mais 
acentuadas, isso é um problema de todas as regiões. Por exemplo, 
as cidades de Campo Grande, Rio de Janeiro e Porto Alegre, 
possuem, respectivamente, as proporções de 67%, 1%, 64,4% e 
46,3% (CREMEB). Logicamente, como a proporção de médicos 
nas capitais é muito superior à oferta de médicos no interior, isso 
também significa assumir que a oferta de médicos especializados no 
interior também é menor. Isto é: é muito mais provável encontrar 
um médico cardiologista, ortopedista ou então neurologista na 
cidade de Maceió do que na cidade de Branquinha, interior de 
Alagoas, que conta com uma população de aproximadamente 
10.500 habitantes.

(b) o longo tempo de espera para atendimento e realização de 
procedimentos, às vezes, urgentes. Conforme levantamento recente 
realizado pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do 
Mato Grosso, o tempo médio para atendimento pelo SUS é em 
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torno de um ano e quatro meses (SALGADO, 2020).

 No Rio Grande do Sul, a situação não é diferente. A fila 
para realização de exames reúne 14 mil pacientes, e a fila para 
consulta com especialistas conta com 88 mil nomes (SIMERS, 
2020). Na cidade de Santa Maria, em 2016, pelo menos 1.540 
pessoas que estavam na fila de espera por um exame ou consulta 
no município morreram (SIMERS, 2020). Segundo dados de 
2017, à época o país tinha 904 mil pessoas esperando na fila por 
cirurgia eletiva no SUS, espera essa que pode levar até 12 anos 
(CAMBRIOLI, 2017). Inclusive, tornou-se comum a veiculação 
de manchetes jornalísticas afirmando que pacientes morrem 
por ausência de tratamento enquanto aguardam anos na fila de 
espera do SUS. (HONORATO, 2019). Contudo, em que pese 
a demora no atendimento e procedimentos, ressalta-se que o 
SUS oferece uma gama de serviços bastante extensa à população, 
independente do custo, como é o caso de profilaxia à exposição 
ao HIV, cirurgias reparadoras para mulheres vítimas de violência 
doméstica, quimioterapia, tratamento para hepatite C, vacina para 
HPV, distribuição gratuita de uma série de medicamentos entre 
outros (CARVALHO, 2017).

(c) A falta de leitos e a escassez no atendimento de emergência. 
A pandemia do coronavírus foi extremamente agravada em virtude 
da ausência de leitos disponíveis em UTI. Contudo, tal insuficiência 
não foi causada unicamente pela COVID-19.

Ocorre que a pandemia apenas trouxe à tona aos olhos 
de todos que os leitos existentes são extremamente escassos. O 
Conselho Federal de Medicina mapeou a distribuição de leitos 
de UTI pelo Brasil. Dentre todos os 5.570 municípios, há leitos 
disponíveis em apenas 532 deles.

 Em 2020 ocorreu o aumento de 45% os números de leitos de 
UTI - contando então com 66,7 mil leitos – porém, a distribuição 
de tais leitos e seus indicadores permanecem de forma desigual 
pelo país (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2020). 
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Embora os números venham aumentando, inúmeros são os casos 
de pacientes que padecem em razão da ausência de leitos (LEMOS, 
2020). No ano de 2020, mais de 4.000 pessoas com covid-19 
morreram à espera de leito em seis estados brasileiros ( JUCA, 
2020). Inclusive a falta de leitos e a escassez de equipamentos 
expôs os médicos e profissionais da saúde a situações de extrema 
delicadeza, como o caso de ter que optar entre todos os doentes, 
aqueles que seriam internados primeiro (OLIVEIRA, 2020).

Denota-se, portanto, que há um descompasso entre a 
concepção no texto constitucional da tutela à saúde e como ela se 
concretiza no plano da realidade. É evidente que a hercúlea tarefa 
de atender a demanda por saúde de uma nação como o Brasil não 
é fácil. Contudo, o simples acesso a um estabelecimento de saúde 
não pode ser entendido como suficiente.

A saúde é acompanhada intrinsecamente do princípio da 
dignidade humana. Portanto, não basta o simples atendimento: 
é preciso qualidade, acompanhamento, celeridade e igualdade na 
prestação da saúde como requisito mínimo de tutela prestacional. 
Conforme ensina Daniel Hachem, o mínimo existencial deve ser 
compreendido como piso mínimo e não como teto máximo dos 
direitos fundamentais sociais, sendo necessário um desenvolvimento 
social igualitário (HACHEM, 2014, p. 86). Portanto, o acesso à 
saúde a todos os indivíduos deve ser algo concreto, tanto formal 
quanto materialmente.

Sendo assim, a questão que se levanta é: quais são os 
verdadeiros obstáculos à promoção da saúde em território 
brasileiro?

2. a proposta da nova economIa InstItucIonaL

O artigo “The Nature of the Firm”, publicado por Ronald 
Coase em 1937, tornou-se a referência básica para o método teórico 
das empresas capitalistas baseado nos custos de transação. A partir 
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das ideias aí delineadas, um grande número de documentos foram 
desenvolvidos sobre questões importantes, como os determinantes 
do movimento de integração vertical e a definição dos limites da 
empresa, a função de várias formas de contratos na economia de 
mercado e a inovação organizacional de empresas internas.

Para Coase (data), a empresa terá a função de economizar 
custos de transação, o que pode ser feito de duas formas: por meio 
do mecanismo de preços, que permitirá à empresa escolher a 
transação mais adequada às transações com o mercado, incorrendo 
assim em “custos de transação”, e substituir um contrato incompleto 
por vários contratos completos, porque assumir um contrato 
incompleto aumentará os custos de negociação e coordenação.

Portanto, ao reduzir os custos de transação, os próprios 
ativos específicos irão estimular o desenvolvimento da instituição 
para garantir a continuidade da instituição e a eficácia dos ajustes 
necessários. Ao incorporar ativos específicos em sua estrutura 
analítica, pode-se explicar a integração vertical causada por 
dificuldades de transação, que podem surgir em circunstâncias 
específicas e são claramente identificadas pela teoria.

Do ponto de vista desse autor, a internalização da cadeia 
produtiva a montante ou a jusante ocorre no processo de eliminação 
das negociações de reajuste de contratos entre diferentes entidades 
empresariais e de implementação do mecanismo de tomada de 
decisão administrativa, sendo que o mecanismo de tomada de 
decisão administrativa é responsável pela agência por meio da 
adaptação no comportamento interativo do negócio, dessa forma 
os custos de transação podem ser economizados.

A vertente econômica da Nova Economia Institucional (NEI) 
entende que as instituições são essenciais para o desenvolvimento 
dos países. De acordo com Douglas North (1991, p. 97), um dos 
precursores da NEI, as instituições seriam as regras que regem a vida 
social e econômica de uma sociedade. Portanto, aqui são inseridas 
num contexto de mercado as instituições judiciárias, políticas, 
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econômicas, entre outras todas que envolvem a composição de um 
determinado Estado e sociedade (KNUDSEN, 1993, p. 269).

As regras, por sua vez, devem ser simples e de caráter 
duradouro, a fim de permitir a criação um ambiente seguro, 
controlável e previsível (NORTH, 1991, p. 7). Dessa forma, todas 
as instituições estão necessariamente conectadas, criando um 
organismo econômico cujo fortalecimento se dá justamente pelo 
fortalecimento das instituições.

O conceito proposto destaca o papel das instituições na 
geração de ordem e estabilidade nos processos sociais, incluindo 
mecanismos de coordenação que permitem à economia 
desempenhar um papel impulsionado pela divisão do trabalho 
e pela cooperação. Isso torna o comportamento mais previsível, 
envia sinais comportamentais apropriados aos agentes e estabelece 
canais de interação entre eles. Vários métodos de análise da NEI 
evoluíram a partir de resumos críticos específicos, que delineiam 
diferentes objetos dos objetos de eleição, baseando-se, em suma, 
à averiguação determinada e construtiva de modelos teóricos 
concernentes aos seguintes aspectos: o ambiente institucional e o 
de organizações e mercados.

O primeiro pode ser definido como o conjunto de “regras 
do jogo”: econômicas, políticas, sociais, morais e legais que 
estabelecem as bases para produção, troca e distribuição de uma 
economia capitalista. O segundo, por sua vez, entende as primeiras 
como entidades institucionais que configuram agrupamentos 
de indivíduos cujos comportamentos estão subordinados a 
determinadas metas e objetivos definidos para esta coletividade 
específica (CAVALCANTE, 2015, p. 379). Com base na relevância 
para a organização e no “institutions matters” – as instituições 
importam -, a nova economia institucional pode ser desdobrada 
de várias formas diferentes de acordo com o quadro de análise 
esperado.

Essa doutrina enfatiza particularmente dois níveis de análise: 
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i) o ambiente institucional, ou seja, as normas econômicas, políticas, 
sociais, morais e jurídicas que fundamentam a produção e o 
desenvolvimento da economia capitalista; ii) o tipo de organização 
no mercado corresponde ao que Williamson chama de estrutura 
ou mecanismo de governança (PONDÉ, 2007, p. 9). Ainda dentro 
da perspectiva da NEI, surge o movimento “Corporate Governance” 
que foi posteriormente proposto no Brasil com o nome de 
“Governança Corporativa”, e que surgiu nos Estados Unidos na 
década de 1980 (RIBAS; MÜLLER, 2018, p. 6). Naquela época, 
o mercado de ações era extremamente fragmentado, caracterizado 
pela separação entre propriedade e gestão.

Tendo em vista a descoberta de várias fraudes contábeis 
e escândalos financeiros, o sistema de orientação e controle da 
empresa na época não era o ideal. Portanto, grandes investidores 
se mobilizam para responder às violações da gestão e tentam 
minimizar a possibilidade de abuso de poder dos gestores no 
primeiro momento, gestores esses que muitas vezes prejudicam os 
interesses dos acionistas e sócios.

Quanto a isso, a análise da NEI é fundamentada na ótica de 
que não há como dissociar o objeto a ser estudado da realidade a 
qual está inserido. Ou seja, é errôneo observar apenas o mercado: 
é preciso também compreender sua dimensão social, buscando 
preservar o conteúdo de seu sistema e construção social. Portanto, 
o mercado é visto não apenas como um gerador de incentivos no 
sentido de uma série de recompensas e punições, mas também como 
um conjunto de arranjos institucionais para indicar ao agente a 
direção do comportamento. Dessa forma, a aplicação das teorias da 
NEI pode ser uma alternativa à altura para tornar a saúde brasileira 
mais efetiva, tendo em vista que uma das instituições mais debatidas 
e defendidas é justamente o sistema de saúde público e universal.

Ao passo que a saúde é uma das diretrizes dentro das 
instituições do sistema econômico brasileiro, a sua própria existência 
impacta diretamente a forma como a economia brasileira se 
comporta (RIBAS e MÜLLER, 2018, p. 10). Nesse sentido, como 
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assevera Pondé, do mesmo modo como o ordenamento jurídico se 
dispõe como uma forma que impacta a análise do funcionamento 
do mercado, o sistema de saúde pública também é uma instituição 
que se comporta de maneira orgânica – sendo este na forma da 
aplicação e no seu resultado.

Todavia, nem tudo são flores: o modelo da NEI pode 
ser encarado como um pouco limitado por não considerar as 
especificidades e particularidades do sistema e do Poder Público, 
e por considerar a sociedade e todas as suas organizações como 
instituições homogêneas, em que todas poderiam se adaptar à 
mesma forma de desenvolvimento econômico.

Inclusive, o desenvolvimento econômico é visto pela NEI 
como um fenômeno que ocorre quando há avanço institucional 
para a redução dos custos de transação e garantia dos direitos de 
propriedade. Entretanto, essa análise exclui as particularidades das 
economias subdesenvolvidas, suas condições econômicas e sociais 
e os processos de construção histórica, que são completamente 
diferentes em economias desenvolvidas (GOMES, 2004).

Sendo assim, sua efetiva aplicação no cenário brasileiro é 
inédita e desafiadora. 

3. dIreIto à saúde sob a ótIca  
da nova economIa InstItucIonaL

A aplicação da Nova Economia Institucional é extremamente 
ampla, sendo muito difundida, por exemplo, no estudo e governança 
do agronegócio e no setor agrícola. Seus pressupostos baseiam-se 
nos conceitos de racionalidade limitada, incerteza, oportunismo e 
custos de transação (PONDÉ, 2009, pp 3-4).

O argumento da racionalidade limitada assume a existência 
de um “mundo único” composto por milhões de variáveis que, 
em princípio, poderiam se afetar mutuamente, mas não o fazem 
na maior parte do tempo (MELO; FUCIDJI, 2016, p.7) Dessa 
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forma, o agente busca maximizar sua potência em seu ramo de 
atuação, contudo, sua capacidade de maximização é restringida, em 
parte, pelos próprios limites cognitivos para escolha racional e, em 
outra, quanto à própria incerteza quanto ao futuro. Nesse sentido, a 
racionalidade dos agentes na gestão da saúde (assim como qualquer 
outro) é deveras limitada, não sendo possível antever variáveis que 
podem impactar a estrutura, por exemplo, a Covid-19 que colocou 
o sistema de saúde em estado caótico.

Há uma relação forte entre a incerteza e a racionalidade 
econômica, tendo em vista que ninguém é dotado do dom da 
clarividência, em que seria possível prever todas as oscilações e 
flutuações do mercado (AZEVEDO, 2000, p. 36). A incerteza pode 
ser compreendida sob dois prismas: ambiental e comportamental, 
isto é, a primeira é a incerteza quanto às relações comerciais de um 
determinado setor, enquanto a segunda está associada à assimetria 
de informação e a presença de condutas oportunistas. Novamente, 
a pandemia causada pelo coronavírus é um exemplo de como a 
incerteza, sem a devida gestão e preparação das instituições quanto 
aos acontecimentos futuros, pode ser desastrosa É verdade que 
não seria possível prever o surgimento do vírus, contudo, com o 
devido tratamento dos riscos que o vírus apresentava no começo 
e aplicação de medidas de contingência (e até mesmo compliance), 
poderiam ter apaziguado as consequências da pandemia.

Dentre tais consequências, pode-se destacar os 
comportamentos oportunistas que surgiram. Conforme entende 
Williamson (1985, p. 47), o oportunismo é todo e qualquer 
comportamento estratégico que envolva manipulação, ocultamento 
ou a distorção de informações com o objetivo de obter vantagem 
para si em detrimento de outros agentes. Como dito anteriormente, 
os custos de transação se definem como os gastos de despesas 
que as empresas devem planejar, desenvolver, negociar e manter 
transações para atividades (PONDÉ, 2009, p. 15). Junto com 
vários outros tipos de custos de propriedade da organização, esses 
gastos ocorrem quando é necessário usar o mercado para obter 
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matérias-primas, equipamentos e serviços.

Nesse sentido, a aplicação da NEI no âmbito da saúde pode 
contribuir para maximizar a eficiência da saúde pública de diversas 
formas. É possível aumentar o campo da racionalidade dos agentes 
envolvidos, isto é, entre os agentes (União, Estados, Municípios, 
População e Instituições Privadas), reduzindo a assimetria de 
informação, Com informações mais precisas e próximas da 
realidade, podem atuar conjuntamente na prestação de serviços 
mais adequados à real demanda da sociedade por saúde.

Ademais, quando a informação está bem difundida entre 
a população, é possível que os conhecimentos sobre saúde básica 
sejam eficientes, para que os indivíduos possam realizar tratamentos 
precoces, reduzindo a quantidade de ocorrências para os sistemas 
secundário e terciário da saúde, contribuindo para uma menor 
sobrecarga de todo o sistema. Todavia, não basta apenas que a 
informação esteja bem difundida. É preciso que o sistema seja gerido 
de forma eficiente. Para tanto, a governança é um instrumento de 
coordenação de instituições com o propósito reduzir os custos de 
transação. Fazendo isso, Peres (2007, p. 17) explica que uma boa 
capacidade de governança acarreta numa redução de incertezas 
e variabilidade, diminuindo o comportamento oportunista e 
reduzindo os custos de transação.

Ademais, é possível também reduzir os custos na relação 
principal-agente. Veja-se: no início da pandemia do coronavírus, 
um dos principais problemas no Brasil era justamente a falta 
de comunicação e harmonia entre Ministério da Saúde, Poder 
Executivo e órgãos internacionais (como a OMS), o que acarretou 
em sérios danos econômicos, instabilidade política e social, além da 
perda de vidas humanas.

Além disso, até o presente momento, é difícil afirmar 
exatamente quais são os tratamentos e procedimentos corretos no 
combate à covid-19. Dentre tanta descrença, fakenews e estudos de 
eficácia em longo prazo, é difícil chegar - ao menos por ora - em 
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uma resposta conclusiva.

Porém, denota-se que desde o início do surto pandêmico, 
não houve a gestão adequada dos riscos envolvidos - econômicos, 
sociais e políticos - resultando no aumento da incerteza, ao 
invés da tentativa de apaziguá-la. Permitindo, talvez, o aumento 
de comportamentos oportunistas, tanto por parte de agentes 
públicos quanto por parte de empresários no aumento do preço de 
mercadorias.

Um exemplo de comportamento oportunista pode ser 
observado no aumento do valor do álcool em gel. Nos primeiros 
meses de pandemia no Brasil, o Procon-SP notificou um aumento 
de até 590% nos valores dos desinfetantes manuais (EXAME, 
2020). Um claro movimento oportunista. Outro caso, agora em 
Santa Catarina, foi o superfaturamento na compra de respiradores. 
Os agentes públicos se aproveitaram da situação para lucrar com 
compras emergenciais para o SUS. Neste caso em específico, 
houve superfaturamente com a compra dos respiradores que nunca 
apareceram para a população. Ambas as situações enfraquecem as 
instituições de saúde pública. Dessa forma, os custos de transação e 
a incerteza aumentam, por consequência deste oportunismo.

Em teoria, a aplicação da NEI muito teria a contribuir para 
melhorar a prestação da saúde no sistema brasileiro. Contudo, um 
dos problemas desta teoria é que a organização é tratada como uma 
ordem social e moral na qual os interesses individuais e grupais 
derivam de uma estrutura de interesses no sistema, desconsiderando 
a influência de possíveis conflitos e lutas de poder (REED, 1999). 

Dessa maneira, sob a ótica da NEI, a teoria pode apresentar 
problemas ao ser efetivamente aplicada. Até o presente momento 
não há grandes estudos ou experiências empíricas de sua aplicação, 
em especial na saúde. Porém, ressalta-se sua importância teórica 
em aumentar a confiabilidade nas instituições, fortalecer os laços 
entre elas e a sociedade e aproximar a prestação da saúde da 
realidade, o que pode fazer com que a prestação desejada pelo texto 
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constitucional seja realizada de forma mais efetiva.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do exposto, verifica-se que há um grande 
contraponto entre a tutela efetiva da saúde no Brasil e como ela 
é idealizada no ordenamento jurídico. Inúmeros são os desafios 
e tribulações para que a saúde seja prestada de forma eficaz para 
todos os cidadãos. Dessa maneira, é preciso encontrar formas de 
estabilizar e congregar a conduta das instituições. A proposta 
da Nova Economia Institucional busca fornecer estruturas de 
governança, redução de custos e coalização entre as instituições de 
uma sociedade, a fim de aferir maior eficiência a elas, resultando, em 
última instância, na melhoria da qualidade de vida e da dignidade 
dos indivíduos. Porém, não há grandes exemplos práticos de sua 
aplicação, principalmente na área de saúde, o que dificulta em 
garantir a aplicabilidade (ou não) de seus resultados. Em teoria, 
sua aplicação na área da saúde e, em especial, em todo o sistema 
de saúde, não beneficia apenas as instituições, mas também a 
sociedade, mesmo que indiretamente.

O tema de aplicação da NEI no âmbito da saúde é 
importantíssimo e merece ser estudado, buscando estabelecer 
um sistema público e privado de saúde fortalecido, expandindo 
a gama de cidadãos que serão beneficiados e que poderão contar 
com serviços de saúde que estejam mais próximos do que almeja a 
Constituição: universal e de qualidade para todos.
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as aLterações da LeI  
de LIberdade econômIca  

ao artIgo 50 do códIgo cIvIL:  
para que serve desconsIderar  

a personaLIdade JurídIca?

Marcelo Pezzolo Farina205

RESUMO: O presente artigo busca demonstrar de forma 
crítica como as alterações da Lei de Liberdade Econômica, Lei 
nº 13.874/19, ao regime de desconsideração da personalidade 
jurídica, ao invés de contribuir para sanar os defeitos práticos 
do instituto, acabou os agravando. Primeiramente, demonstrar-
se-á que a própria filiação textual da lei à Análise Econômica do 
Direito, pela introdução, por exemplo, do art. 49-A do Código 
Civil, não se reflete nas alterações que ela efetivamente realizou. 
Depois o texto repassará os problemas preexistentes à lei e indicar-
se-á como e porque as práticas relacionadas à desconsideração 
não se alterarão em nada. A finalidade é demonstrar como o novo 
texto do Código serve apenas como elemento de uma ideologia 
que, ao invés de promover soluções, agrava a dualidade existente 
entre aqueles que acham que a empresa é vilã e outros que pensam 
que as sociedades limitadas e anônimas são fins em si mesmas. 
Dessa forma, isso bloqueia o debate público e o entendimento 
sobre como o funcionamento da economia e da sociedade atuam 
na construção do direito.

Palavras-chave: Lei de liberdade econômica. Análise 

205  Possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(2014). Extensão em Direito Processual Civil pela PUC-SP (2015). English Legal Me-
thods Summer School na University of Cambridge (2015).
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Econômica do Direito. Fundamentação das decisões judiciais. 
Conflitos sociais. Participação democrática.

ABSTRACT: The aim of the present article is to present 
critically the modifications made in the statutory regime of lifting 
of corporate veil by the Act n. 13.874/19, so-called ‘economic 
liberty act’. Its conclusion is that instead of contributing to 
correct practical problems, it creates many others. Initially, the 
article will explore the legislative’s inspiration token from Law 
and Economics, and the contradiction between its ideas and the 
newly introduced art. 49-A of the Civil Code.Subsequently, the 
article will analyze the preexistent practical problems with the 
unveiling of corporate personality and will show why they tend to 
persist even with the modifications in the statutes’ text. The final 
objective is to demonstrate that the Civil Code modifications are 
merely ideological, just deepening the discursive fight between 
enterprises’ enthusiasts and enemies.This blocks the public debate 
and undermines the acknowledgement about the economy’s 
functionalities as well as society’s role in the law-making process.

Key words: Economic Liberty Act. Law and Economics. 
Legal reasoning. Social conflicts. Democratic participation.

INTRODUÇÃO

Quando o filósofo do direito Herbert Hart distingue, 
com base na linguística e na antropologia, normas primárias e 
secundárias, ele não apenas apresentou seu conceito de direito, 
“liberto” do conceito de soberania (HART, 2009 [1962], p. 136). 
Como fundamento, formulou um argumento bem simples, mas 
totalmente acertado: não pode ser jurídica uma determinada 
norma, se for impossível levá-la a sério.

Por mais equivocado que possa ser apagar a soberania da 
discussão (necessariamente política) sobre o conceito de direito, 
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fato é que esse argumento de Hart nos ajuda a ter uma dimensão 
de como a legitimidade é um fator importante para o exercício 
do poder, sem o qual ele recai em um simples emaranhado de 
enunciados vazios de sentido.

Os artigos de lei aqui analisados, que alteraram – ou não – o 
regime de desconsideração da personalidade jurídica estabelecido 
pelo Código Civil, tentam desafiar essa lógica, e obtém sucesso, ao 
menos parcialmente.

Em primeiro lugar, quando a Lei nº 13.874/20 descreve 
seu objeto: instituir a “Declaração de Direitos de Liberdade 
Econômica”.

Declarações, a começar por aquela que é, sem dúvida, a mais 
paradigmática, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão 
(1789), a qual se propõe a instituir normas fundamentais, imutáveis, 
a descrever uma ordem natural, ou, pelo menos, na versão mais 
positivista, posterior, instituir uma nova ordem constitucional, a 
nível nacional ou internacional (Declaração da ONU de 1945). 
O próprio termo “declaração” não significa apenas que alguém 
a declara, mas também que esse alguém é o conjunto de uma 
entidade não apenas fictícia chamada “povo”.

Para isso, precisa-se socorrer ou da norma de reconhecimento, 
ou do soberano. De uma forma ou de outra, uma Declaração, 
enquanto norma constitucional, segundo seu conceito firmado 
historicamente, pressupõe um elevado grau de apoio de vários 
setores da população, que discutiriam essas cláusulas todas e 
indicariam certo consenso sobre o conteúdo essencial, bem como 
sobre as concessões a serem feitas aos demais grupos. A participação 
é essencial.  Apenas desta forma ela pode ser reconhecida por estes 
setores conflitantes da sociedade como válida ou legítima.

Ademais, quem a institui deve ser revestido de poder 
constituinte, não bastando ser um mero detentor de poder 
constituído. A probabilidade de serem seguidas e determinarem a 
conduta dos demais agentes sociais é bastante baixa, seguindo-se o 



352 353

II LIvro de resuLtados de PesquIsa do Graed PucPr: anáLIse econômIca do dIreIto

conceito da dominação em Max Weber (WEBER, 1981).

Por fim, uma “declaração de direitos” dificilmente pode 
integrar uma norma infraconstitucional sem recair no mesmo grau 
de ridículo.

Como regredimos ao século XVII (apenas nos aspectos 
negativos), antes de esse conceito de declaração ser reformulado 
pela Revolução Francesa, um presidente (apesar de ser impensável 
um cargo tal à época) pode ser dotado de uma competência 
irrestrita para legislar. Ele o faz por meio de Medida Provisória, 
instrumento que seria constitucionalmente utilizado apenas “em 
caso de urgência e relevância”206. Mas, como a Constituição é a 
vontade de quem exerce um cargo, seu texto também foi redefinido 
tacitamente pela prática.

Porém, sua grande falha não está apenas na enunciação 
normativa do objetivo da lei; a falha vai se replicando por toda a 
extensão do texto normativo e apenas este último ponto justifica 
a escrita do presente artigo. Com a mesma consequência de sua 
edição, observa-se o bloqueio da participação democrática e da 
atuação de diversos grupos sociais na economia e na sociedade.

Como se explorará no presente artigo, as modificações textuais 
do art. 50 do Código Civil, assim como aquelas interligadas, são 
em geral inócuas. 

Seguem a lógica da redefinição informal da Constituição, 
pois, ao tentar torcer os conceitos e criar definições doutrinárias, as 
modificações se filiam ao quadro geral do neoliberalismo reinante 
na política atual, mas oposto, em pontos cruciais, ao modelo 
constitucional. Sendo assim, acabam se opondo até mesmo à 
própria formulação neoclássica na qual querem se situar, tomando-
se aqui como parâmetro os escritos de Richard Posner sobre o 
tema, formulação essa fundamentalmente equivocada.

Em seguida, demonstrar-se-á que a proposta só foi 

206   Artigo 62 da Constituição Federal.
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parcialmente sucedida por causa da filiação de parte do Judiciário 
ao discurso governista. Assim, parte dos juízes invoca a lei de 
maneira tópica, recusando pedidos de desconsideração, não com 
base nas alterações da lei, mas em suas convicções pessoais, as quais 
sentem que são representadas pela lei.

O que será exposto a seguir constitui-se em crítica à nova 
normativa; não apenas ao texto legal, mas principalmente a essas 
últimas práticas discursivas, que acabam por tentar legitimar, 
mais uma vez, as distorções do ordenamento, segundo vontades 
não soberanas de presidentes, juízes e até de alguns empresários 
– mas certamente não dos que realmente precisam de incentivos 
para crescer. O destaque sempre é válido, pois o artigo 1º, I207, da 
Constituição só se lê à luz do § 1º: “todo o poder emana do povo 
(...)”.

1. as aLterações e seus fundamentos IdeoLógIcos

Na realidade, as alterações ao regime de desconsideração da 
personalidade jurídica, introduzidos pela Lei 13.874/19, não foram 
grandes, nem afetaram os “alvos” diletos das reformas recentes. As 
críticas de quem apoia as reformas geralmente são direcionadas às 
áreas que buscam equilibrar relações desiguais por princípio, como 
o direito do consumidor ou o direito do trabalho.

Porém, essas áreas não foram alcançadas por um simples 
motivo: as alterações foram todas no Código Civil e tanto a 
legislação consumerista (mais criticável), quanto a legislação 
trabalhista possuem regramentos próprios sobre o tema. Aliás, como 
aponta Maurício Godinho Delgado, falar em desconsideração da 
pessoa jurídica não faz sentido na maior parte dos casos, porque 
é, simplesmente, no cruzamento do conceito de empregador com 

207   Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Es-
tados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e 
tem como fundamentos:
I - a soberania;
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o princípio de realidade que se encontra o participante da relação 
jurídica trabalhista (DELGADO, 2017, p. 349).

No que tange ao direito civil em si, a lei de liberdade 
econômica também não restringiu as hipóteses, nem incorporou 
avanços teóricos significantes – algo que as legislações novas 
geralmente buscam.

A função preponderante da lei, na realidade, é marcar a 
filiação ideológica do governo que a propôs, por meio de Medida 
Provisória, à Escola Econômica de Chicago e à escola da chamada 
Análise Econômica do Direito, a qual se encontra aliada a essa 
medida provisória.

Os problemas começam, aliás, pela forma de proposição. 
Como já se relembrou acima, às medidas provisórias, segundo 
o artigo 62 da Constituição Federal, são reservadas matérias de 
urgência e relevância. Mas, como diz José Afonso da Silva:

“Jamais o Congresso Nacional e o Poder 
Judiciário se dispuseram a apreciá-los para 
julgar inconstitucionais MPs que a eles não 
atendessem, sob o falso fundamento de que 
isso era assunto de estrita competência do 
Presidente da República”. (SILVA, 2011, p. 
532)

A iniciativa do Presidente da República para discussão de 
leis deveria ser realizada por proposta, como determina o artigo 
61, caput e § 1º, da Constituição. Mas, esse instrumento foi 
esquecido definitivamente, pois o Supremo Tribunal Federal, na 
ADI 5012, consolidou o entendimento de que seria convalidada 
a inconstitucionalidade de medida provisória, assim que aprovado 
o texto.

Dessa forma, a utilização sistemática de medida provisória 
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para matérias que não são urgentes, e, às vezes, nem minimamente 
relevantes (como no caso da MP das transmissões esportivas), 
tornou-se regra, e não por acidente. Como o prazo para voto é 
restrito, mas principalmente por não poderem ser incluídas 
matérias estranhas ao texto (ADI 5127, do STF), o governo tem 
um argumento a mais com o Congresso para aprovar rapidamente 
as propostas.

Assim, a ampla discussão democrática sobre elas fica 
prejudicada inteiramente, a pauta do Congresso em si fica em 
segundo lugar, e o texto não sofre as inumeráveis emendas – 
algumas necessárias, algumas descaracterizadoras. Não é à toa que 
todos os governos, desde sempre, se utilizam, e cada vez mais, das 
medidas provisórias. Virou uma forma de impor-se aos outros 
poderes.

De qualquer forma, a lei não é inconstitucional sob a 
ótica do STF, visão esta que não deve (nem poderia) se alterar 
circunstancialmente.

Voltando à lei e à sua função, ela se apresenta logo na 
primeira inclusão sobre o tema da desconsideração. O artigo 49-A, 
introduzido no Código Civil, prevê o seguinte:

Parágrafo único. A autonomia patrimonial 
das pessoas jurídicas é um instrumento 
lícito de alocação e segregação de riscos, 
estabelecido pela lei com a finalidade de 
estimular empreendimentos, para a geração 
de empregos, tributo, renda e inovação em 
benefício de todos. (BRASÍLIA, grifo nosso)

Encontra-se aí o primeiro erro da lei. O mais flagrante, claro, 
é a utilização de “autonomia patrimonial” como se fosse sinônimo 
de “pessoa jurídica”. Nesse sentido, Rodrigo Xavier Leonardo e 
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Otávio Luis Rodrigues Júnior explicam que 

“a distinção entre patrimônios, ao contrário do 
que faz crer o parágrafo único do art. 49-A, não 
se confunde com a segregação de riscos, uma vez 
que é possível haver autonomia patrimonial 
(como distinção) sem que haja limitação de 
responsabilidade” (MARQUES NETO, 2019, 
seção 17.3).

Há uma miríade de pessoas jurídicas dotadas de autonomia 
patrimonial e sem limitação de responsabilidade. Há também 
entes que, apesar de despersonalizados, possuem autonomia, como 
o condomínio.

No entanto, nenhum deles consegue “alocar riscos”, 
simplesmente porque os sócios respondem pela integralidade das 
dívidas sociais, sem limitação ao patrimônio da pessoa jurídica ou 
do ente despersonalizado.

A norma teria mera “função promocional”, como diz Bobbio 
(apud MARQUES NETO, 2019, seção 17.5). Um princípio, em 
outros termos, vazio, porque não regula nada e a nada leva. Ao 
contrário de normas desse tipo, no início do Código de Processo 
Civil de 2015, a norma não reforça princípios constitucionais, 
nem é uma forma moderna de interpretação das normas. Apenas 
se presta a uma definição da função econômica da limitação de 
responsabilidade segundo uma escola específica. Como se verá, ela 
é uma perspectiva enganosa.

Assim também são as alterações no próprio artigo 50 do 
Código Civil. Quando elas não deixam de alterar o sistema vigente 
anteriormente, o alarga, contrariando a lógica anunciada pela lei.

Ao tratar da desconsideração da personalidade jurídica, 
foram mantidos os requisitos legais expressos: desvio de finalidade 
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e confusão patrimonial.

Esse primeiro passo é importante, porque era bastante 
criticável a escolha legislativa dos requisitos, por terem sido mal 
transportados das teorias estrangeiras, principalmente a alemã, que 
embasaram a teoria brasileira.

Hans Wiedemann é quem melhor sistematizou os requisitos 
e modalidades de desconsideração (apud SALOMÃO FILHO, p. 
243-247). Ele dividiu a desconsideração segundo suas motivações, 
em atributiva (Zurechnungsbegriff), pela qual os atributos dos 
sócios são imputados à sociedade, ou por responsabilidade 
(Haftungsdurchbegriff), que é a do art. 50 do Código Civil.

O motivo desta última seria a fraude, na linha de Rolf 
Serick, que criou a teoria da desconsideração, depois aportada ao 
Brasil por Rubens Requião. Esta versão, por sua vez, influenciou 
decisivamente na redação do artigo 50.

Só que, ao contrário destes,Wiedemann aprofunda a teoria, 
demonstrando que a fraude seria o gênero que poderia ser dividido 
nas seguintes espécies: confusão patrimonial, subcapitalização, 
simples ou qualificada, e abuso de personalidade, individual ou 
institucional. Um detalhamento exaustivo de cada um desses 
requisitos se encontra em Rodrigues Filho (RODRIGUES 
FILHO, 2016, p. 72-90).

O natural, então, seria, se a finalidade fosse adotar uma 
redação menos equivocada e que permitisse o aprimoramento 
técnico das decisões, ou seja, incorporar essa divisão mais detalhada 
dos requisitos, com uma explicitação apropriada.

De qualquer forma, não apenas a Lei 13.874/19 deixou de 
restringir as hipóteses de desconsideração, como as alargou.

O texto do caput então ficou assim:

Art. 50.  Em caso de abuso da personalidade 
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jurídica, caracterizado pelo desvio de 
finalidade ou pela confusão patrimonial, 
pode o juiz, a requerimento da parte, ou 
do Ministério Público quando lhe couber 
intervir no processo, desconsiderá-la para que 
os efeitos de certas e determinadas relações 
de obrigações sejam estendidos aos bens 
particulares de administradores ou de sócios 
da pessoa jurídica beneficiados direta ou 
indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela 
Lei nº 13.874, de 2019)

Algo presente nesta nova redação, mas que não deve alterar 
muita coisa, é a inclusão da expressão “certas e determinadas 
obrigações”. Claro que a proteção quanto a isso já se dava no 
plano material e processual. No material, porque desconsiderar 
(uma expressão um pouco ampla demais ao instituto) não significa 
dissolver, encerrar a sociedade, apenas buscar-se patrimônio do 
sócio ou da sociedade que, na realidade, é do devedor e deveria 
estar garantindo a dívida. No processual porque, na medida em 
que o pedido de desconsideração se dá no âmbito de um processo, 
por meio de incidente, os efeitos da decisão que o acolhem ou 
desacolhem não alcançam terceiros. Quem não respeitava esses 
dois pontos tende a desrespeitar também essa nuance textual nova.

Mantiveram-se no texto os administradores, que na verdade 
são responsáveis perante a sociedade, e terceiros por atos por eles 
praticados. Mas, eles não aportam patrimônio próprio à empresa, 
por isso usar a desconsideração em relação a esses atores é um 
equívoco.

Outro problema é o da identificação dos beneficiados pelo 
ato, direta ou indiretamente, pois de alguma forma todo sócio será 
beneficiado indireto pelo ato fraudulento, seja porque o patrimônio 
social foi acrescido, seja porque da sua diminuição buscou-se 
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proteger aquele patrimônio. O grande risco é que isso beneficie 
não os sócios que produzem algo à sociedade, a quem não se pode 
imputar nenhuma conduta, mas os fraudadores que usam nome de 
terceiros inocentes como forma de ocultar a fraude.

No § 1º, ao retirar o “dolo” como elemento subjetivo, 
adequou-se melhor a lei ao que a doutrina dizia sobre a 
desconsideração. Pouco importa se houve dolo da parte do sócio, 
no que tange à desconsideração, bastando que a pessoa jurídica, por 
exemplo, tenha se subcapitalizado consideravelmente. Às vezes a 
subcapitalização se dá logo de início, pela falta de integralização 
dos bens necessários à empresa. Dessa forma, pouco importa se 
o sócio fez isso porque pretendia fraudar credores, ou só porque 
lhe aconteceu um fortuito e o bem se perdeu. A responsabilidade 
pela integralização não realizada frustrará os credores e os demais 
sócios e justificará inclusive a desconsideração.

Mais que isso, um grande equívoco da lei foi incluir como 
motivo de desconsideração a “prática de ilícito de qualquer 
natureza”. Nem é preciso discorrer exaustivamente sobre como é 
ampla e sobre quais problemas o uso de uma técnica legislativa 
dessas pode causar.

Da mesma forma, quando regula as hipóteses de confusão 
patrimonial, a lei não faz sentido. Isso porque enumerou dois casos 
nos incisos do § 2º. Porém, em seguida indica nominalmente 
o caráter exemplificativo do rol, no inciso III, esvaziando 
completamente a alteração.

As alterações dos §§ 4º e 5º são as mais relevantes, mas 
também não acertam muito o alvo. Primeiro, porque o critério do 
grupo de empresas é muito utilizado pelas leis especiais, e nunca foi 
tão utilizado na prática civil. Segundo, porque o Superior Tribunal 
de Justiça já consagrava esse entendimento de forma pacífica. De 
qualquer forma, fica agora reiterado na lei um argumento que a 
prática já tinha deixado de discutir amplamente.

Já o § 5º pode levar a uma compreensão extremista de que 
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alteração de objeto social não pode ser elemento de convencimento. 
Pelo contrário, deve, contanto que existam outros elementos em 
conjunto. O alerta é a única parte justa das alterações, mas deve 
ser bem interpretado para não levar à impossibilidade de uma 
fundamentação aprofundada, que não se ancore em apenas uns 
poucos motivos.

É bom realizar essa leitura atenta aos novos dispositivos, 
pois, como se demonstrará, há aqueles que, aderindo ao discurso 
oficial, pensam que a reforma do artigo restringiu as hipóteses 
de maneira significativa. Porém, a prática processual certamente 
refletirá os novos espaços semânticos criados na norma, tarefa que é 
intrínseca à finalidade da atuação do advogado como “decifradores” 
do “código do capital” (PISTOR, 2019, p. 493).

Afinal, temos aqui duas incompatibilidades essenciais 
da lei com seu próprio objetivo anunciado: a primeira é que ela 
textualmente, ao invés de restringir as hipóteses de desconsideração, 
as amplia; a segunda é a própria subsistência da desconsideração da 
personalidade jurídica.

Esse segundo ponto é essencial. Para a Análise Econômica 
do Direito, principalmente na formulação de Richard Posner, a 
desconsideração é só mais uma forma de intromissão do Estado no 
mercado, que a escola entende como uma criatura demiúrgica, que 
se regula automaticamente. O papel do Estado deve ser mínimo, 
praticamente restrito à garantia da propriedade privada, em suma 
(FRIEDMAN, 2014, p. 32).

Essa escola, do ponto de vista interseccional entre direito e 
economia, pauta-se pelo princípio da eficiência, segundo o qual 
a maximização da riqueza (entendida, ou deturpada, como lucro) 
torna eficientes as normas, ainda que haja perda relativa a algum 
agente econômico específico. Assim, é associado ao teorema de 
Kaldor-Hicks:
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Pelo critério de Kaldor-Hicks, o importante 
é que os ganhadores possam potencialmente 
compensar os perdedores, mesmo que 
efetivamente não o façam.  Desse modo, 
o critério de Kaldor-Hicks permite que 
mudanças sejam feitas ainda que haja 
“perdedores”. (SALAMA, 2019, p. 21)

Como a Análise Econômica do Direito é essencialmente 
amoral, até mesmo a escravidão pode ser justificada pela maximização 
dos lucros, segundo o próprio Posner, apesar de ele não conseguir 
estabelecer hipóteses concretas de que o tráfico negreiro possa ser 
mais lucrativo que o trabalho assalariado (POSNER, 1980, p. 19). 
A história do Brasil (e do mundo) talvez lhe desse algum exemplo, 
visto que, como Luiz Felipe de Alencastro demonstra em “O trato 
dos viventes”, o tráfico foi a maior fonte de produção de riquezas 
mundial durante todo um período (ALENCASTRO, 2008).

Levando essa crítica às últimas consequências, Posner advoga 
que a desconsideração nem deveria existir. Quem deveria assumir 
os riscos do negócio seriam os credores, que são menos avessos a 
ele e/ou possuem maior grau de informação:

Any rule allowing the piercing of the corporate 
veil will affect business behavior across the 
entire range of credit transactions rather than 
just the limited and unrepresentative sample 
of behavior of the defendants in reported veil-
piercing cases (POSNER, 1975, p. 524).

A percepção é nitidamente classista, levando os mercados a 
formar oligopsônios ou monopsônios, em âmbito internacional, 
além de gerar perdas gigantes. O modelo pensado pela Escola de 
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Chicago só se justificaria em uma situação de concorrência perfeita, 
inexistente na realidade. Nesse momento atuam os críticos para 
mostrar que o erro teórico é essencial.

Estou de acordo com a visão de Kronman, que assim observa:

That the principle of wealth maximization is 
biased in favor of those who are already well-
off is shown most dramatically by the way 
in which it works to confirm the arbitrary 
results of the natural lottery. In my view, social 
institutions, including the law, should be used 
to mitigate the effects of the natural lottery; 
for the law to intensify them is perverse. 
(KRONMAN, 1980, p. 242)

As chamadas falhas de mercado, na qual se apoiam os 
neokeynesianos, como aponta Joseph Stiglitz, impossibilitam 
mesmo que os ganhos dos mais ricos superem as perdas dos mais 
pobres (STIGLITZ, 2012, posição Kindle 1329). Como o autor 
demonstra, elas não são exceção na realidade capitalista. Não é à 
toa que tanto a teoria econômica marxista quanto a keynesiana 
dão tanta atenção às crises cíclicas – com análises e respostas 
diametralmente diferentes sobre elas, é bom que se diga.

No mais, Pierre Rosanvallon já demonstrou que tratar a 
proposição de Smith sobre a mão invisível do mercado como uma 
conclusão econômica, científica, a respeito do funcionamento da 
sociedade não passa de um anacronismo. Em verdade, a partir de 
uma síntese de conceitos econômicos retirados da escola escocesa, 
ele monta uma ideia filosófica sobre a gênese da sociedade e da 
desigualdade que se contraporá a Rousseau, mas principalmente a 
Maquiavel (ROSANVALLON, 2002, p. 60-61; 76-78).

Cumpre lembrar que as críticas não se limitam aos 
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keynesianos e aos marxistas, mas aparecem entre os próprios 
liberais clássicos. Vários são os modelos liberais clássicos que 
desenvolveram teorias mais empíricas, que consideram dar 
alguma resposta às falhas e à desigualdade endêmica. Para citar 
um exemplo da própria Escola de Chicago, Deirdre MacCloskey 
demonstra a falta de consistência científica dos demais integrantes 
da universidade que originou a teoria, que, ao invés de tratar de 
problemas reais, se restringe à análise de teoremas qualitativos e 
significância estatística (MACCLOSKEY, 2018).

Sem falar na enganosa promessa de “empreendedorismo” 
em uma economia periférica, em processo de desindustrialização 
crescente e desemprego em massa. O estímulo ao empreendedorismo 
sem incentivo por parte do Estado, que assuma gastos arriscados 
em pesquisa e desenvolvimento, é infértil (MAZZUCATO, 
2019, p. 107) nas condições da economia brasileira atual, significa 
empurrar cada vez mais trabalhadores à informalidade.

No que tange à desconsideração em si, a sua finalidade não é 
atingir pessoas jurídicas saldáveis e operantes, mas apenas aquelas 
que falham em exercer sua função social.

Pode-se concluir, com Calixto Salomão Filho, que 
“a desconsideração não interfere (negativamente) em uma 
distribuição de riscos livremente negociada entre as partes, mas 
apenas redistribui os riscos, retomando a repartição desejada pelo 
legislador” (SALOMÃO FILHO, 2011, p. 269).

De qualquer forma, como demonstrado acima, a lei não 
chegou a aderir realmente à Análise Econômica do Direito. Apenas 
diz se filiar a ela com objetivos bonitos, mas falaciosos de “proteger 
a atuação empresarial” e “incentivar o empreendedorismo”.

O grande problema dessa lei é que, apesar de falhar ao se filiar 
a uma teoria por si só criticável, ou exatamente por esse motivo, 
serve como ideologia para diversos setores da sociedade que, sem 
reflexão crítica, aderem ao discurso neoliberal e às práticas a ele 
atreladas. Nesse ponto, não se quer dizer que a Escola de Chicago 
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não possua qualquer substância em si, mas que serve, na conjuntura 
atual, apenas como elemento ideológico, ainda mais quando é 
acolhida de forma apenas tópica pela legislação.

2. os probLemas da Interpretação  
JurídIca no brasIL

Na seção anterior, mostrou-se porque a lei não dá uma 
resposta adequada ao problema. Porém, há mais um ponto a se 
esclarecer sobre a dimensão do problema em si, que pede para ser 
esclarecido em apartado.

Não se desconsidera personalidades jurídicas em excesso ou 
em falta à toa. Na prática, o que acontece é que sobram decisões 
absurdas, que não têm qualquer relação com a realidade que os 
autos mostram. Isso se deve em parte pelo despreparo de alguns 
advogados, também, é verdade. Mas, há problemas com o próprio 
judiciário, com a forma de ele julgar.

Para isso, corroboram diversos tipos de déficit, sobre os quais 
cabe se limitar aqui a dois mais importantes: o argumentativo e o 
democrático.

O primeiro aspecto é muito relevante, porque o conteúdo das 
decisões depende em grande parte de um modelo de fundamentação 
adequado e aprofundado. Se o modelo é ruim, as fundamentações 
particulares serão também frágeis, assim como as decisões em si. 
Esse aspecto está necessariamente entrelaçado ao segundo, porque 
o déficit democrático causa impacto na falta de fundamentação, e 
vice-versa.

O Código de Processo Civil tentou contribuir para alterar 
esse quadro, enumerando, no art. 489, hipóteses de nulidade por 
ausência de fundamentação, retirando as referências ao “livre 
convencimento motivado” do texto de lei e referindo-se a formas 
corretas de utilização de padrões decisórios (principalmente 
introduzindo a noção de precedentes). Porém, na prática, a 
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mudança não foi profunda.

Um dos motivos é o parco controle sobre o Judiciário. 
Diante de certa argumentação (vazia) de que o juiz é “quem erra 
por último” e de um desenho constitucional ainda mal efetivado, 
nem os outros poderes, nem a população em geral, se veem com 
instrumentos para fazer pressão sobre a maioria das decisões.

Os padrões decisórios dão uma resposta parcial a isso, 
ao permitir a participação nas decisões que gerem precedentes 
qualificados, que serão, então, reproduzidos pelas instâncias 
inferiores. Mas não bastam, porque a subjetividade sem controles 
também consegue interferir na apreciação de provas que o STJ e o 
STF insistem em não revisar.

Outra questão é a falta de tempo. O Judiciário, como um 
todo, tem tamanho suficiente para enfrentar os desafios do volume 
de processos. Só que a distribuição de funcionários e competências 
internas muitas vezes é desequilibrada, de forma a sobrecarregar 
instâncias e órgãos específicos em detrimento de outros com 
volume muito menor. Entretante, sabe-se que alterar os arranjos 
internos às vezes é muito difícil.

Além disso, muitas vezes a perspectiva de promoções muito 
vantajosas faz com que juízes mudem de especialidade sem um 
processo de qualificação sustentável.

Por fim, temos um controle que, sob o pretexto de ser mais 
objetivo, apenas olha para o aspecto quantitativo, sem perceber que 
a maior parte das reivindicações está no conteúdo das decisões. 
Neste ponto, a reforma do judiciário contribuiu muito para a 
aceleração dos processos, sem resolver problemas maiores que essa 
aceleração causaria sobre a qualidade das decisões.

Em resposta, os funcionários de todos os graus de hierarquia 
servem-se do discurso das “metas”, quando conveniente, para 
enfraquecer as garantias legais e constitucionais, inclusive a de 
fundamentação. Assim, são ignoradas exigências de debate oral, 
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de atendimento ao público, impõem-se prazos restritivos para a 
produção de atos sem previsão na lei, e ainda se relativizam os 
próprios padrões de fundamentação do Código de Processo Civil 
de 2015.

Mais fundo que isso, há uma cultura de fundamentação que 
se baseia em um compilado de argumentos de autoridade, sem 
nenhuma coerência interna no que José Rodrigo Rodriguez chama 
de zonas de autarquia:

Denomino zona de autarquia o espaço 
institucional em que as decisões não estão 
fundadas em um padrão de racionalidade 
qualquer, ou seja, em que as decisões são 
tomadas sem fundamentação.

Uma zona de autarquia, portanto, existe na 
ausência de fundamentação, ou seja, de uma 
justificação em que a autoridade levanta 
pretensões de validade fundadas em normas 
jurídicas, 22 as quais, quando necessário, 
podem ser sustentadas sem contradição. 
(RODRIGUEZ, 2013, posição Kindle 1178-
1186)

 

O órgão julgador se utiliza apenas das opiniões individuais 
para formar um acórdão sem coerência, o que duplica ao nível 
institucional a incoerência interna a cada voto.

É útil aqui repetir a análise que o autor faz da estrutura geral 
das decisões:

A estrutura textual utilizada na argumentação 
por autoridade é sempre muito parecida: 
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elabora-se uma tese, de saída, a partir 
de uma autoridade qualquer (legislação, 
doutrinador, caso julgado). Em seguida, são 
invocadas autoridades para corroborá-la, 
pouco importando a coerência entre elas, ou 
seja, a coerência entre as leis, casos julgados 
ou citações de doutrina utilizados. Por fim, 
é proposta uma solução para o caso como se 
ela fosse absolutamente óbvia, por ter sido, 
justamente, sustentada por praticamente 
“todos”, todas as autoridades relevantes sobre 
o assunto. Uma argumentação que é pura 
manipulação, no sentido pejorativo da palavra, 
das fontes de direito. (RODRIGUEZ, 2013, 
posição Kindle 1358-1363)

Assim se utilizam de diversos argumentos, também no debate 
público sobre o papel do Judiciário, que tendem a obscurecer, ao 
invés de aclarar, os problemas reais envolvidos. Marcos Nobre 
criticou, por exemplo, o debate público sobre “judicialização 
da política”/“ativismo judicial”, mostrando que os arranjos 
institucionais envolvidos não são apenas derivação de um modelo 
perene de “tripartição de poderes”, correto para qualquer momento 
histórico e transcendente em relação à sociedade. Como cita:

O sentido de O espírito das leis nunca foi 
afirmar os três poderes, Legislativo, Executivo 
e Judiciário, como a essência do estado de 
direito, mas sim mostrar que é necessário 
criar poderes e contrapoderes para evitar a 
constituição de polos de poder absolutos, 
sem nenhum controle. Não é necessário que 
os poderes sejam três e que funcionem de 
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acordo com a lógica naturalizada da separação 
de poderes. O ponto central é armar uma 
trama institucional que não admita o arbítrio, 
independentemente de qual desenho se venha 
a adotar. (RODRIGUEZ, 2013, posição 
Kindle 3433-3437)

Portanto, um debate meramente “normativo” sobre esses 
conceitos acaba por desembocar na ocultação do caráter real 
das reivindicações envolvidas: a dinâmica dos conflitos sociais 
envolvidos e a forma como estes penetram o direito e o discurso 
jurídico. Falta, em suma, a constituição de espaços públicos 
verdadeiros.

Na falta de aprofundamento não normativo sobre as 
questões de fundo, a resposta dada por cada agente é a de adoção 
de um lado do discurso e repulsa pelo diálogo com o outro. Isso se 
reflete nas decisões e explica em parte a razão da inadequação das 
fundamentações à realidade.

Esse quadro de convicções pessoais se sobrepondo à função 
desempenhada pelo juiz é bastante grave, porque não só leva à total 
imprevisibilidade das decisões, mas, mais importante que isso, à 
reprodução de argumentos retirados exclusivamente do senso 
comum. Assim, os juízes, que cumprem, na estrutura da sociedade, 
a função de dizer o direito, de fixar a verdade, acabam fazendo 
parte do contexto mais geral de réplica acrítica de discursos, de 
posições estanques e superficiais.

A má utilização que fundamentou a alteração do artigo 50 
do Código Civil do instituto da desconsideração da personalidade 
jurídica também não era fundada no texto anterior, mas apenas e 
tão somente na sua deturpação. Aplicações demasiado restritivas 
ou ampliativas do instituto transpareciam nos dois grandes 
preconceitos sobre o papel da pessoa jurídica: ou que ela é tratada 
como sagrada, motor de todas as benesses econômicas do mundo, 
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ou como grande vilã, vetor exclusivo de fraudes.

O sistema tributário não gosta de pequenas e médias 
empresas; nosso governo não está nem um pouco preocupado em 
fomentar a inovação que as faz crescer. Com isso, fica muito difícil 
a sobrevivência.

Temos uma taxa anual de mortalidade de empresas de 
15,6% ao ano. Grande parte delas é composta de micro e pequenas 
empresas com um ano de funcionamento, que tiveram dificuldades 
de investimento, gestão e inovação (FERREIRA, 2012, p. 832). E 
nem precisamos discorrer muito, a partir daí, sobre a ligação entre 
mortalidade empresarial e o déficit estatal de investimento com 
pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Mas, algo mais acontece no meio empresarial brasileiro, 
que distorce esses números: a tributação. Nosso sistema tributário 
incentiva enormemente a utilização de pessoas jurídicas para fins 
de evasão e elisão. A tributação de Imposto de Renda sobre folha 
de pagamento é de 27,5%. Além disso, após a estruturação de 
holding familiar é muito menor o imposto de transmissão causa 
mortis. Sejam lícitas, sejam ilícitas, essas estratégias são muito 
difundidas. Por isso, boa parte das pessoas jurídicas constituídas, e 
que continuam operando após um (01) ano, não exercem atividade 
empresarial.

Outro ponto a ser explorado é que parte das empresas gera 
lucro, mas não gera nenhum tipo de riqueza.

Economists have a name for these activities: 
they call them rent seeking, getting income 
not as a reward to creating wealth but by 
grabbing a larger share of the wealth that 
would otherwise have been produced without 
their effort.(STIGLITZ, 2012, p. 39-40).
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Porém, não é questão de se demonizar o exercício de atividade 
empresarial, nem sua alocação de riscos por meio da constituição 
da pessoa jurídica.

“Se se quiser indicar uma instituição que, pela sua influência, 
dinamismo e poder de transformação, sirva de elemento explicativo 
e definidor da civilização contemporânea, a escolha é indubitável: 
essa instituição é a empresa”(COMPARATO, 1995, p. 3), lembra 
Fábio Konder Comparato, pois é pela organização empresarial 
que passa a definição da distribuição de renda do capital entre 
empregados, empregadores, Estado e diversos agentes econômicos 
que em torno dela gravitam.

Também explica João Furtado e Wilson Suzigan, o 
desenvolvimento econômico não pode passar sem as entidades 
privadas:

O estabelecimento de metas é certamente o 
aspecto mais polêmico da PI e alvo predileto 
dos críticos dessa política. Mas é vital numa 
estratégia industrial impulsionada pela 
inovação e norteada por transformações 
tecnológicas e mudanças estruturais de 
empresas e indústrias. Os alvos prediletos das 
críticas são as intervenções do tipo “escolha de 
campeões” ou de setores. Entretanto, essa é uma 
compreensão equivocada da idéia de PI. Esta 
não implica a substituição dos mecanismos 
de mercado por decisões burocráticas; ao 
contrário, resulta de “esforços cooperativos 
dos setores público e privado para entender 
a natureza da mudança tecnológica e 
antecipar seus prováveis efeitos econômicos” 
(FURTADO, 2006, p. 166).
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Destarte, a grande preocupação deveria ser aprimorar as 
decisões judiciais, corrigindo os erros da lei e da estrutura judiciária. 
Nada tem a ver com a adoção de um ou outro lado dos extremos.

Acontece que essa entidade elitista, o Judiciário, que não 
possui mandato eletivo e que não tem a menor representatividade, 
principalmente nos Tribunais, não deveria ser a que impõe suas 
opiniões pessoais a todo o sistema jurídico. Pelo menos não 
é assim que acontece nos Estados Unidos ou na Alemanha, 
os grandes modelos que dizemos adotar. O detalhe oculto de 
Marbury vs. Madison, com o qual justificamos o poder de controle 
de constitucionalidade pelo Judiciário, é que o presidente à época, 
Thomas Jefferson, vetou a decisão; William Marbury virou um 
banqueiro de sucesso, mas nunca foi juiz. Essa competência do 
presidente existe até hoje.

De fato, em nada contribui a lei de liberdade econômica. Nas 
primeiras decisões que a mencionam, já fica claro como a utilização 
será dúbia.

Em decisão da 23ª Câmara de Direito Privado, o conceito 
alargado de desvio de finalidade como prática de ilícito, um grande 
equívoco, foi utilizado como motivo único para desconsiderar 
a personalidade jurídica de ré que foi condenada por ilícito 
extracontratual. Após uma enxurrada de cópias de ementas 
de acórdãos anteriores sobre matérias que não compuseram, 
afinal, a ratio decidendi, o desembargador relator Hélio Nogueira 
fundamenta assim o voto vencedor:

A Lei da Liberdade Econômica inseriu no §1º 
do artigo 50 do Código Civil, o conceito de 
desvio de finalidade como sendo “a utilização 
da pessoa jurídica com o propósito de lesar 
credores e para a prática de atos ilícitos 
de qualquer natureza”. Então, há que se 
considerar, se a condenação da executada 
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decorre de ilícito extracontratual, em 
procedimento fraudulento de emissão títulos 
frios na construção de obrigação sem lastro, a 
afetar deliberadamente o agravado, suficiente a 
prática do desvio da finalidade, independente 
do fato não ter sido gerador de locupletamento 
da sócia.208

Veja-se que, independentemente da conduta moral da ré 
ser altamente reprovável no caso, não deveria ser desconsiderada 
a sua personalidade jurídica apenas porque cometeu um ilícito. 
Nem sequer se buscou patrimônio da devedora principal antes de 
desconsiderar.

Vale lembrar, por oportuno, que, como alerta Alexandre 
Freitas Câmara, a mera cópia de uma série de ementas como 
forma de “aplicação” da Jurisprudência é equivocada, seja porque 
as ementas não são a fundamentação em si, apenas uma referência 
tópica a ela para facilitar a pesquisa, seja porque, por mais que o 
número delas seja expressivo, sua cópia não representa uma análise 
do entendimento jurisprudencial em si (CÂMARA, 2018, posição 
Kindle 3890-3896).

Confirmando essa tendência, outro acórdão, desta vez de 
relatoria do des. Carlos Abrão, pela 14ª Câmara de Direito Privado, 
fundamenta sua decisão da seguinte maneira:

Os argumentos colacionados pela credora, 
ainda que relevantes, não têm o condão de 
abalar a decisão, haja vista que a irregularidade 
administrativa ou tributária, por si só, não 

208  TJSP; Agravo de Instrumento 2141743-66.2020.8.26.0000; Relator (a): Hélio No-
gueira; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30ª Vara 
Cível; Data do Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro: 22/07/2020
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permite concluir pela confusão patrimonial 
ou dilapidação. A situação inapta do cadastro 
também refoge dessa realidade, não se 
tratando de patologia, isso porque ocorreu há 
mais de uma década, e o fato de não ter pago ou  
respondido à etapa de liquidação de sentença, 
de modo semelhante, não aconselha presunção 
capaz de deflagrar o incidente, sendo que a  
jurisprudência copiada, nos mais das vezes, 
difere do caso concreto e de sua perspectiva.

Os demais detalhes trazidos pela recorrente 
são incapazes de modificar o curso do livre 
convencimento. Se concedeu crédito sem 
outras precauções, não será agora que, 
mediante  o expediente pretendido, alcançará 
seu desiderato. (Grifo nosso)

Porém, consta da ementa parte dos motivos, que não estão 
contidos na sucinta fundamentação.

AGRAVO INTERNO TIRADO 
CONTRA DECISÃO QUE NÃO 
ACOLHEU DESCONSIDERAÇÃO 
DA PERSONALIDADE JURÍDICA 
- ENCERRAMENTO IRREGULAR - 
QUESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL 
- LEI DA LIBERDADE ECONÔMICA 
- COMPREENSÃO DO ARTIGO 50 
DO CÓDIGO CIVIL - RETRATAÇÃO 
DENEGADA - RECURSO NÃO 
PROVIDO.209

209  TJSP; Agravo Interno Cível 2217851-73.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos 
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De qualquer forma, é possível perceber que o desembargador 
relator usou de maneira tópica o texto do art. 50, do Código Civil, 
para invocar o argumento de Posner, já citado acima, de que o 
devedor deve assumir sozinho os riscos do negócio.

Como foi explorada na primeira parte, essa perspectiva 
de Posner não foi adotada pela lei de liberdade econômica 
verdadeiramente, o que invalida, por si só, a fundamentação com 
base nesse argumento.

Ademais, como também se discorreu na primeira parte, o § 5º 
leva à falsa sensação de irrelevância da alteração. O encerramento 
irregular, além de não abarcado pelo artigo, é fato grave que, 
unido a outras circunstâncias, principalmente ausência de bens 
antes integralizados ao capital social, pode sim levar à conclusão 
de confusão patrimonial que justifique a desconsideração da 
personalidade jurídica. Em suma, representaria o fato de que a 
empresa não existe mais e os bens da devedora foram irregularmente 
transferidos aos sócios, fraudando o interesse dos credores.

Ambos os acórdãos são bem escritos e mostram o alto grau 
de erudição por parte daqueles que o redigiram, o que se comprova 
nas entrelinhas dos votos vencedores. Ademais, talvez, em ambos os 
casos, uma interpretação mais aprofundada sobre os casos levasse a 
resultados parecidos. Acontece que nessas nuances é que decisões 
absurdas são gestadas, além do que a própria fundamentação 
insuficiente acaba sendo criticada, sem que o conteúdo em si seja 
equivocado.

O natural seria restringir timidamente as observações acima 
a uma suposta minoria de juízes “desqualificados”. Está longe de 
ser esse o caso dos desembargadores citados. No entanto, vê-se que 
elas são inerentes à estrutura judiciária, em parte constituída pelas 

Abrão; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16ª Vara 
Cível; Data do Julgamento: 23/10/2019; Data de Registro: 23/10/2019.
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leis, em parte pela prática e pela organização interna e externa do 
poder.

É claro que uma autoridade pode esconder, 
por detrás de justificativas aparentemente 
impessoais, nominalmente fundadas na 
justiça, interesses puramente egoístas. No 
entanto, do ponto de vista institucional, isto 
é absolutamente irrelevante. Se houver um 
padrão aceito para avaliar a racionalidade 
das decisões, ou seja, se for possível discernir 
uma boa justificativa de uma má justificativa 
em função de um modelo de racionalidade 
judicial, uma ação como esta não terá efeito 
algum. (RODRIGUEZ, posição Kindle 
1318-1322, grifo nosso)

Mesmo os bons juízes são bons por seu próprio esforço, 
porque buscam adotar uma linha de coerência, apesar das 
vicissitudes provocadas pelas reformas constantes e incoerentes da 
lei, da pressão por uma produtividade infértil. Em outras palavras, 
suas convicções são melhores, mais fortes e bem fundamentadas. 
Porém, isso não tem nada a ver com o legislador brasileiro 
(principalmente o mais recente), nem com a estrutura judiciária – 
que deveriam ter papel positivo nesse jogo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi demonstrado, portanto, que, além da má técnica 
legislativa, a lei de liberdade econômica, ao menos no que toca 
à desconsideração da personalidade jurídica, acaba por servir 
de símbolo. Porém, esse símbolo apenas serve à reprodução dos 
problemas que vemos no Judiciário brasileiro, que vão além da 
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mera morosidade da Justiça. Trata-se de uma limitação do debate 
a formas meramente normativas, que limitam o debate público 
democrático e a compreensão da atuação das diversas formas de 
atuação dos conflitos sociais relevantes.

Com base nas evidências apresentadas, temos que a lei de 
nada servirá para aliviar as distorções causadas pelo Judiciário no 
funcionamento da economia. Isso porque ela apenas é operante no 
reforço da causa principal do problema: por não ter praticamente 
nenhum conteúdo material a ser aplicado, acaba por investir os 
juízes do livre uso de sua subjetividade para fundamentar suas 
decisões.

Assim, continuarão a ser desconsideradas pessoas jurídicas 
em bom funcionamento, em ações cíveis, na qual os atores têm 
paridade econômica e informacional. Da mesma forma, também 
continuarão a ser negados pedidos de desconsideração formulados 
contra pessoas jurídicas de fachada, fraudulentas ou que não 
possuem uma empresa atrelada, em prejuízo dos credores, às vezes 
trabalhistas, às vezes consumidores, ou mesmo empresários reais, 
que dependem da satisfação de seu crédito para sobreviver num 
mercado em que se compete contra as próprias leis. Isso ocorre em 
prejuízo, também, da sociedade como um todo.
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a burocratIzação como fator 
ImpedItIvo de efIcIêncIa na 

admInIstração púbLIca210

Letícia Rodrigues de Campos211

RESUMO: Diante da crescente intervenção estatal na ordem 
econômica e social, houve a criação de diversas entidades 
administrativas, bem como uma ampliação das atividades por 
elas exercidas, provocando uma expansão do Poder do Estado 
e, consequentemente, da Administração Pública. Todavia, em 
virtude do cenário marcado pelo controle estatal, suscita maior 
burocratização, que se traduz em elevados custos de transação 
e perda de investimentos do setor privado. Ademais, cumpre 
destacar o conceito de serviço público, o qual se distingue das 
demais atividades de cunho econômico pela sua finalidade e 
derivação legal.  A atividade pública de relevante interesse coletivo 
é monopolizada pelo Estado, não vigorando assim a livre iniciativa 
que fundamenta as relações privadas. Na esfera particular, somente 
é possível a exploração da atividade pública por concessão ou 
permissão. À vista disso, destacam-se as diversas crises econômicas 
enfrentadas pelo país ao longo desse contexto patrimonialista e 
burocrático, como as crises econômico-financeiras de 1970 - que 
perdurou até a década de 90 - e a de 2008; as quais provocaram 

210   Esse artigo foi produzido sob a orientação das Professoras Me. Miriam Olivia 
Knopik Ferraz (PUCPR/FAE) e Danna Catharina Mascarello Luciani (PUCPR).
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diversas reformas na gestão administrativa brasileira, como a 
criação das Agências Reguladoras e da Agência Nacional de 
Gestão Pública. As crises revelam a necessidade de uma mudança 
institucional, visto que o modelo de Administração Pública em 
vigor abre margens à perda de capacidade de aplicações em setores 
estratégicos, que impulsionam a economia do país, em especial o 
setor de infraestrutura, por exemplo, concessões em aeroportos, 
portos e rodovias. Neste cenário, é imperativo destacar o advento 
da Lei de Liberdade Econômica, em 2019, que iniciou um processo 
de desburocratização no setor empresarial, mostrando-se ainda 
tímido nas relações entre o Estado e o particular. Desse modo, 
do ponto de vista da Análise Econômica do Direito, a busca pela 
eficiência e maximização de resultados deve levar em consideração 
o interesse público ao menor custo possível. Por isso, em face da 
escassez de recursos e da limitação do Estado na exploração das 
atividades econômicas, o presente artigo, por meio de pesquisas 
doutrinárias e de uma abordagem comparativa, busca responder 
se o modelo gerencial se revela mais adequado no cenário da 
Administração Pública Brasileira, bem como se ele é capaz de 
satisfazer a máxima da eficiência no serviço público. Para isso, 
demonstrar-se-á a imprescindibilidade da regulação e fiscalização 
das atividades públicas de competência das Agências Reguladoras, 
assim como a importância da utilização da Análise de Impacto 
Regulatório por essas agências. Ante o exposto, tem-se que os 
sistemas de concessão e permissão de serviços públicos devem ser 
fomentados pelo governo, visando a captação de investimentos 
privados no país e a eficiência dessas atividades.

Palavras-chave: Administração Pública. Serviço Público. 
Burocratização. Custos de Transação. Crises Econômicas. 

Abstract: In view of the growing state intervention in 
the economic and social order, there was the creation of several 
administrative entities, as well as an expansion of the activities 
performed by them, causing an expansion of the State Power and, 
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consequently, of the Public Administration. However, due to the 
scenario marked by state control, it causes more bureaucratization, 
which translates into high transaction costs and loss of investments 
by the private sector. In addition, the concept of public service 
should be highlighted, which differs from other economic activities 
due to its purpose and legal derivation. Public activity of relevant 
collective interest is monopolized by the State, so the free initiative 
that underlies private relations is not in force. In the private sphere, 
the exploitation of public activity is only possible by concession 
or permission. In view of this, the various economic crises faced 
by the country throughout this patrimonialist and bureaucratic 
context stand out, such as the economic and financial crises of 
1970 - which lasted until the 1990s - and that of 2008; which 
brought about several reforms in the Brazilian administrative 
management, such as the creation of the Regulatory Agencies and 
the National Public Management Agency. Crises reveal the need 
for institutional change. Since the current Public Administration 
model opens the door to the loss of capacity of applications in 
strategic sectors, which boost the country’s economy, especially 
the infrastructure sector, such as concessions in airports, ports and 
highways. In this scenario, it is imperative to highlight the advent 
of the Economic Freedom Law in 2019, which started a process 
of reducing bureaucracy in the business sector, still showing itself 
timid in the relations between the State and the private sector. Thus, 
from the point of view of Economic Analysis of Law, the search for 
efficiency and maximization of results must take into account the 
public interest at the lowest possible cost. For this reason, in view 
of the scarcity of resources and the limitation of the State in the 
exploitation of economic activities, this article, through doctrinal 
research and a comparative approach, seeks to answer whether the 
managerial model proves to be more appropriate in the scenario of 
Brazilian Public Administration, as well as if it is able to satisfy the 
maximum efficiency in the public service. To this end, the need to 
regulate and inspect public activities, which are the responsibility 
of Regulatory Agencies, will be demonstrated, as well as the 
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importance of using Regulatory Impact Analysis by them. In 
view of the above, it is clear that the public service concession and 
permission systems must be promoted by the government, aiming 
at attracting private investments in the country and the efficiency 
of these activities.

Keywords: Public Administration. Public Service. 
Bureaucratization. Transaction Costs. Economic Crises.

INTRODUÇÃO

Findo o período colonial, o Estado Brasileiro passou a 
intervir cada vez mais na ordem econômica-social, de modo a 
criar entidades administrativas, e, consequentemente, expandir 
o tamanho da Administração Pública. A partir disso, é notável 
o crescente controle estatal marcado por uma burocratização 
excessiva, especialmente no que tange aos serviços públicos dados 
como não essenciais, os quais podem ser delegados ao particular 
por meio dos contratos de permissão ou concessão.

Nesse cenário, é importante adentrar na questão da 
Administração Pública Gerencial com o objetivo de analisar se 
esse modelo é viável no Brasil, pois, diante das novas conjunturas 
políticas que o país vem enfrentando, nota-se ser imprescindível 
a discussão sobre a eficiência e exploração dos serviços públicos 
dentro do modelo de Administração adotado.

Desse modo, por meio de uma pesquisa doutrinária, de uma 
abordagem comparativa e de uma pesquisa bibliográfica e legislativa, 
o presente artigo busca responder se o modelo anteriormente dito 
é plausível para ser implantado no Brasil e se atende ao princípio 
constitucional da eficiência.

Posto isso, faz-se indispensável uma reflexão acerca da 
Administração Pública Brasileira sob o viés da Análise Econômica 
do Direito, a qual promove estudos a partir das noções de eficiência, 
custos de transação, entre outros conceitos. Sendo a eficiência um 
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dos maiores pilares da Administração Pública, em conjunto com o 
interesse público. Todavia, é preciso de antemão conceituar o que 
seria eficiência no âmbito do serviço público.

A necessidade de uma mudança institucional na esfera da 
Administração Pública Brasileira deve ser investigada, sendo 
imprescindível a realização de um estudo histórico das crises 
enfrentadas pelo país ao longo da década de 70 a 90 e de 2008, 
dado que nesses períodos o modelo da Administração até então 
adotado precisou de ajustes, o que provocou a criação da Agência 
Nacional de Gestão Pública e das Agências Reguladoras. Contudo, 
ao se deparar com o cenário atual da Administração Pública 
Brasileira percebe-se que tais mudanças não foram suficientes, haja 
vista a falta de investimentos privados e a ineficiência do Estado 
no controle dos serviços públicos, uma vez que a burocratização 
excessiva gera um certo desestímulo no setor privado.

Paralelamente, no campo do direito empresarial, pode-
se notar um avanço no que tange à desburocratização, tendo em 
vista o advento da Lei de Liberdade Econômica em 2019 no 
Ordenamento Jurídico Brasileiro, que simplificou, por exemplo, a 
abertura de empresas. A referida lei revela-se um marco no direito, 
pois promove o fomento do setor privado e consequentemente da 
economia nacional.

Nesse contexto, com a finalidade de atingir o interesse público 
por meio de serviços eficientes, é imprescindível uma mudança no 
atual modelo burocrático da Administração Pública, uma vez que o 
Estado perde muito investimento em serviços públicos tidos como 
não essenciais, ou seja, que poderiam ser delegados ao particular e 
fiscalizados pelas Agências Reguladoras.

1. burocratIzação e burocracIa

Diante do cenário exposto, de uma Administração Pública 
engessada pela burocracia, faz-se preciso, primeiramente, esclarecer 
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o significado de burocracia e de burocratização, além de verificar se 
ambos os termos são prejudiciais. Visto que, apesar da semelhança 
ortográfica e semântica, essas palavras possuem uma diferença sutil 
de extrema relevância na óptica da Administração Pública.

Na perspectiva de Max Weber (WEBER, 1999), burocracia é 
uma forma de administração que une a racionalidade e a eficiência, 
sendo extremamente necessária para o bom desenvolvimento do 
capitalismo. Para Weber, a burocracia representa algo positivo, uma 
espécie de modelo organizacional racional que se mostra como um 
instrumento para uma administração eficiente, tornando-se uma 
forma de incentivo ao desenvolvimento do Estado. 

O modelo burocrático idealizado por Weber (WEBER,1999) 
foi objeto de inspiração para a criação da estrutura organizacional 
da Administração Pública Brasileira, entretanto é possível perceber 
que tal modelo foi mal-empregado, visto que foi aplicado de 
maneira exagerada, originando assim a chamada burocratização.

O termo burocratização pode ser entendido como uma 
consequência do mau uso da burocracia na administração, dado 
que o gestor - ao criar inúmeros procedimentos e barreiras sob o 
pretexto de organização - estará de certa maneira engessando o 
sistema como um todo. À vista disso, nota-se que hoje o modelo da 
Administração Pública Brasileira é burocratizado, pois é marcado 
pelo controle estatal. O que, por sua vez, deixa o país à míngua de 
investimentos privados e o afasta do desenvolvimento econômico. 
(RAMOS; GONÇALVES; 2017, p. 272-300)

O esgotamento da Administração Pública Burocrática é 
notório, particularmente ao reportar-se à história do Brasil, haja 
vista as crises econômicas enfrentadas pelo país no período de 
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1970 a 1990212 e em 2008213 que colocaram em xeque a forma de 
o Estado administrar o setor público. Além do Brasil, o modelo 
burocrático weberiano foi se tornando defasado em diversos países 
anglo-saxões, como a Grã-Bretanha, EUA e Austrália, os quais 
passaram a aplicar métodos gerenciais na Administração Pública. 
(REIS; 2014) 

Do mesmo modo a Administração Pública Brasileira passou 
a cada vez mais se aproximar do modelo gerencial. Inclusive, em 
2019, entrou em vigência a Lei da Liberdade Econômica214 pautada 
pelos princípios da liberdade econômica e intervenção excepcional 
do Estado.

A referida Lei trouxe inúmeras mudanças no cenário 
brasileiro, tal qual a instituição do in dubio pro libertatem como 
direcionamento hermenêutico, a liberação da atividade econômica 
em qualquer dia ou horário, aprovação tácita da Administração 
Pública nos atos públicos de liberação, imunidade burocrática 
para atividade econômica de inovação, entre outras medidas 

212  “A crise brasileira ocorrida no final dos anos de 1970, que se estendeu até meados 
da década de 1990, marcou um período em que o Estado perdeu sua capacidade de inves-
timento. Assim, foi necessário implementar medidas para o fortalecimento do Estado e a 
reorganização burocrática da administração pública, o que culminou com o Plano Diretor 
da Reforma do Aparelho do Estado1 de 1995, por força do qual foram promovidas altera-
ções na Constituição por meio da Emenda nº 19, além de políticas econômicas de caráter 
restritivo. Essas medidas estão associadas ao Plano Real, editado em 1994, que promoveu 
um período de estabilidade econômica especialmente relevante”. 

213   “A crise financeira internacional de 2008 teve origem no mercado norte-americano 
de hipotecas de alto risco, que atingiu de alguma forma a dinâmica econômica de países 
desenvolvidos ou em desenvolvimento, mas que ainda há rescaldos, pois não foi plenamente 
restabelecido às capacidades de investimentos. Esta crise é considerada a mais grave experi-
mentada pela economia mundial nos últimos 80 anos, pois, embora tenha sido originada no 
setor financeiro, acabou por se estender à esfera produtiva por meio da restrição de acesso 
ao crédito, modificação de políticas bancárias, dentre outros aspectos, o que exigiu medidas 
anticíclicas dos governos para mitigar os impactos recessivos sobre a economia”. 

214   Lei nº 13.874/2019_Art. 1º Fica instituída a Declaração de Direitos de Liberda-
de Econômica, que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de 
atividade econômica e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e 
regulador, nos termos do inciso IV do caput do art. 1º, do parágrafo único do art. 170 e do 
caput do art. 174 da Constituição Federal.
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(GOERGEN, 2020). De modo a impulsionar a economia nacional 
por meio de incentivos ao empreendedorismo, visto que com a 
desburocratização dos atos empresariais a abertura de pequenos 
negócios se tornou mais atrativa ao investidor.

O modelo de Administração Pública Gerencial (RAMOS; 
GONÇALVES; 2017), ao contrário do modo burocrático, busca 
flexibilizar o controle estatal, de maneira a possibilitar a exploração 
de alguns serviços públicos, quais sejam os não essenciais (COUTO, 
2019)215, pelo particular. Atuando o Estado unicamente com a 
fiscalização e regulamentação destes. Sem perder de vista o interesse 
público216 e a eficiência das atividades públicas. Dentro desse 
sistema, os serviços públicos ganharam maior visibilidade quanto 
aos investimentos privados, principalmente nas modalidades 
hoje existentes, quais sejam a concessão (COUTO, 2019)217 e a 

215  “Os não essenciais são aqueles cuja ausência de prestação não causa maiores danos 
ao Estado, à sociedade ou ao cidadão (...) Como exemplos de serviços públicos não essen-
ciais, é possível citar os relativos ao registro de imóveis e ao protesto de títulos”. 

216  Afinal, a expressão “interesse público” é, para o Direito, verdadeiro conceito jurídi-
co – e, mais especificamente, conceito jurídico indeterminado. Enquanto tal, oferece três 
zonas relativas à certeza daquilo a que se refere, duas zonas de certeza, uma positiva e uma 
negativa, nas quais sempre se saberá de modo inconteste aquilo que o interesse público 
é ou não é, respectivamente, e, igualmente, uma zona de incerteza, de penumbra. Nesta 
contextura, o interesse público também se estruturará sob duas feições, nomeadamente “em 
sentido amplo” e “em sentido estrito”. A primeira se refere ao interesse público presente na 
essência de todo ordenamento jurídico e, em sendo a finalidade da Administração Pública 
atuar em conformidade com tal ordenamento, este interesse público deve sempre ser ob-
servado durante a prática de qualquer ato administrativo, do contrário será inválido. Ou 
seja, sua observância é condição negativa de validade de todo e qualquer ato administrativo. 
Outrossim, o interesse público em sentido estrito também deve sempre indispensavelmente 
ser observado, é claro, mas não por todos os atos administrativos – será necessário apenas 
para uma determinada categoria de atos. No entanto, para estes, operará enquanto condição 
positiva de validade, pois sua não-configuração impede desde logo a prática da atividade. 
(GABARDO; REZENDE; 2017; p. 289 e 290)

217  “A concessão de serviço público é a transferência, por prazo determinado, da pres-
tação de serviço público, através de licitação, na modalidade de concorrência, ao particular, 
por sua conta e risco, mediante a cobrança de contraprestação do usuário ou outra maneira 
de remuneração. A permissão possui a mesma natureza, porém com algumas características 
especiais”. 
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permissão (MEIRELLES, 2009)218, devidamente previstas pela 
Constituição Federal em seu artigo 175219.

Dentre as principais caraterísticas do gerencialismo é possível 
citar a gestão por objetivos, a procura incessante pela eficiência, a 
maior autonomia administrativa, a descentralização e flexibilização 
administrativa, as avaliações a posteriori como estratégia, tal como 
o uso de uma racionalidade sistemática, teleológica e sintética. 
Dessa maneira, pode-se inferir ser um sistema evidentemente 
desburocratizado que analisa a Administração por diferentes 
perspectivas. (AYRES; 2006)

Em oposição, o modelo burocrático tem como particularidade 
a primazia pela efetividade, centralização, hierarquização, atenção 
a demanda, utilização de uma racionalidade analítica, linear e 
dedutiva, bem como a realização de avaliações a priori. Tratando-
se de assim de um sistema nitidamente composto por diversas fases 
e procedimentos para a tomada de decisões. (AYRES; 2006)

Logo, a principal diferença da Administração Pública 
Gerencial e Burocrática se resume no modo de controle, posto 
que na primeira o controle se situe no resultado e na segunda o 
controle esteja no processo.

No entanto, insta salientar que, consoante ao que defende 

218  “Permissão é o ato administrativo negocial, discricionário e precário, pelo qual o 
Poder Público faculta ao particular a execução de serviços de interesse coletivo, ou o uso 
especial de bens públicos, a título gratuito ou remunerado, nas condições estabelecidas pela 
Administração. Não se confunde com a concessão, nem com a autorização: a concessão é 
contrato bilateral; a autorização é ato administrativo unilateral. Pela concessão contrata‐se 
um serviço de utilidade pública; pela autorização consente‐se numa atividade ou situação 
de interesse exclusivo ou predominante do particular; pela permissão faculta‐se a realização 
de uma atividade de interesse concorrente do permitente, do permissionário e do público”. 

219  Constituição Federal_Art. 175. Incumbe ao poder público, na forma da lei, direta-
mente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de 
serviços públicos. Parágrafo único. A lei disporá sobre: I -  o regime das empresas conces-
sionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua 
prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou 
permissão; II -  os direitos dos usuários;  III -  política tarifária;  IV -  a obrigação de manter 
serviço adequado.
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a Professora Irene Nohara (NOHARA, 2012), o modelo de 
Administração Pública Gerencial implica em uma série de questões 
culturais, bem como exige um amadurecimento cultural dos valores 
burocráticos. Logo, é temerário adotar de imediato um novo modelo 
institucional para Administração Pública em países como o Brasil, 
que possui valores burocráticos e patrimonialistas enraizados, 
sob pena de instituir um novo modelo de Administração Pública 
Gerencial pautado em ideais burocratizados, abrindo espaço para 
o nepotismo e a pessoalidade nos serviços públicos.

2. efIcIêncIa e anáLIse de Impacto reguLatórIo  
na admInIstração púbLIca

Do estudo da Administração Pública é possível extrair que 
as normas legais tem como objetivo a supremacia do interesse 
público, tal como uma atuação eficiente220. Sendo necessário, assim, 
conceituar o que é eficiência, dado que existem inúmeras vertentes 
e trata-se de um conceito jurídico indeterminado. 

Para o Professor Emerson Gabardo (GABARDO, 2017), a 
eficiência administrativa é abstrata, devendo assim ser analisada 
conforme o caso concreto. Cuida-se de uma relação entre o custo 
real e o custo desejado, a qual não foi determinada pelo legislador. 
O professor reputa a eficiência administrativa em quatro atributos, 
quais sejam a racionalização, a produtividade, a economicidade e a 
celeridade. 

Nesta senda, a racionalização tem como foco a busca por 
maior eficiência, ou seja, redução de erros, de modo a melhorar a 
produtividade, que significa fazer mais. Entretanto, muitas vezes, 
a eficiência é analisada em sentido restrito, sob uma perspectiva 
que considera apenas os aspectos da celeridade e economicidade. 

220  Constituição Federal_ Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
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Sendo estes ponderados em uma análise de custo-benefício, bem 
como numa perspectiva temporal a qual nem sempre é relevante. 

Sendo assim, é importante destacar que todas as entidades 
administrativas, assim como as empresas privadas que se 
relacionam com a Administração Pública por meio de contratos de 
concessão, permissão, entre outros, estão subordinadas ao princípio 
da eficiência, o qual deve ser analisado e ponderado conforme o 
caso concreto. (GABARDO, 2017)

Numa análise do aspecto do serviço público e do interesse 
público, pode-se compreender que a eficiência é a decisão que 
atende à finalidade pública. Sendo que essa decisão deverá observar 
o princípio da razoabilidade do ato administrativo, o qual possui a 
presunção de legitimidade. 

Insta salientar que a indeterminação conceitual jurídica da 
eficiência no Direito Administrativo foi alvo de diversas críticas 
acerca das interpretações deste princípio, visto que, muitas vezes, 
essas eram contrárias à legalidade e provocavam insegurança 
jurídica e risco ao Estado Democrático de Direito (GABARDO, 
2017). Por tal motivo, com o fim de coibir a discricionariedade, a 
eficiência foi positivada na Constituição Federal de 1988 em seu 
artigo 37.

Nesse contexto, faz-se imprescindível conceituar a eficiência 
sob o prisma da Análise Econômica do Direito, a qual preceitua ser 
a eficiência uma forma de agir melhor com a menor utilização dos 
recursos disponíveis, de modo a beneficiar a sociedade por meio 
do menor custo possível, coibindo assim o desperdício de recursos. 
(RIBEIRO; KLEIN, 2011)  

Além disso, conforme destaca a Professora Irene Nohara 
(NOHARA, 2012), a eficiência não pode ser dissociada do modelo 
de Administração Pública Gerencial, pois mesmo que o gestor 
público esteja apenas na fiscalização dos serviços explorados pelo 
particular, estes deverão observar a eficiência em suas atividades. 
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Outrossim, a escola de Chicago, ante a seus estudos acerca 
da Análise Econômica do Direito (RIBEIRO; KLEIN, 2011, p. 
182)221 traz à luz uma conceituação de eficiência, por intermédio 
da análise do custo-benefício, de modo que são considerados os 
custos de transação e o consequencialismo. Sendo tal observação 
fundamental para a implementação de uma Administração Pública 
Gerencial, a qual promove a desburocratização da Administração 
Pública, captando assim mais investimentos para o setor público e 
proporcionando, consequentemente, melhorias neste viés.

Nesta senda, verifica-se que, sob a perspectiva da Análise 
Econômica do Direito, em sua linha positivista tendo como 
expoente Richard Posner, o serviço público brasileiro vem sendo 
mal administrado, dado que não atende um de seus princípios 
fundamentais, qual seja o da eficiência. Sendo esse de suma 
importância para o bom desenvolvimento da Administração 
Pública, conforme conceituado anteriormente. 

A partir das noções de eficiência, é importante estudar acerca 
da Análise de Impacto Regulatório (AIR), a qual visa melhorar a 
qualidade regulatória, bem como avaliar os custos, desempenhos 
e efetividade dos atos normativos a serem adotados pelos órgãos 
e entidades da Administração Pública, tal como pelas Agências 
Reguladoras. A AIR consiste em um método sistemático de 
verificação fundamentado em evidências, que tem como objetivo 
avaliar, a partir de uma adversidade regulatória, a necessidade e 
alternativas regulatórias, bem como a melhor forma de realizar tal 
regulação222.  

221  “A Análise Econômica do Direito (AED), portanto, é o campo do conhecimento 
humano que tem por objetivo, empregar os variados ferramentais teóricos e empíricos eco-
nômicos e das ciências afins para expandir a compreensão e o alcance do direito e aperfei-
çoar o desenvolvimento, a aplicação e a avaliação de normas jurídicas, principalmente com 
relação às suas consequências”. 

222  Ministério da Infraestrutura. Você sabe o que é análise de Impacto Regulatório? 
Publicado em 04 de março de 2020. Canal do Servidor. Disponível em: https://canaldoser-
vidor.infraestrutura.gov.br/not%C3%ADcias/9557-voc%C3%AA-sabe-o-que-%C3%A-
9-an%C3%A1lise-de-impacto-regulat%C3%B3rio.html..  Acesso em: 17fev. 2021.
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Nesse sentido, cumpre ressaltar que a AIR tem como fim 
proporcionar maior eficiência às decisões regulatórias, maior 
coerência e qualidade aos atos regulatórios, bem como maior 
excelência técnica e previsibilidade às decisões regulatórias 
relevantes. Além disso, a AIR favorece o aprimoramento dos 
resultados das ações regulatórias, promove a orientação do processo 
decisório, assim como aumenta a transparência e entendimento 
acerca do processo regulatório em sua totalidade223.

Desse modo, ao associar a AIR à Administração Pública, 
a eficiência encontra-se mais tangível, bem como a implantação 
de um modelo gerencial, uma vez que a AIR representa uma 
fortificação e melhoria da fiscalização e regulamentação da 
Administração Pública.

Como exemplo da utilização da AIR no Brasil, podemos 
citar os diversos relatórios elaborados recentemente pela ANEEL 
(Agência Nacional de Energia Elétrica), o grupo de trabalho 
instituído na ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis), com o objetivo de realizar a AIR sobre a temática 
da “Requalificação de Recipientes Transportáveis de Aço para Gás 
Liquefeito de Petróleo (GLP)”, dentre outros, o que evidência ser 
cada vez mais incipiente a modulação das agências reguladoras ao 
instituto da AIR. (BLANCHET; BUBNIAK, 2017)

Nesta toada, nota-se que a desburocratização nas modalidades 
de concessão e permissão de serviços públicos transparece maior 
segurança para a Administração Pública, uma vez que a adoção 
da AIR no Ordenamento Jurídico e sua aplicação por intermédio 
das agências reguladoras induzem um sistema de controle mais 
eficaz. Dessa forma, ao invés de inviabilizar tais contratos e tomar 
para si a responsabilidade de serviços públicos não essenciais, o 
Estado poderia delegá-los cobrando a eficiência sob o enfoque do 
interesse público.  

223  Idem.
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Ademais, do ponto de vista da Análise Econômica do 
Direito, tendo em mente a redução dos custos de transação, a 
eficiência e o consequencialismo, é possível notar que o Brasil 
avançou no aspecto regulatório, restando agora desburocratizar o 
serviço público (COUTO, 2019)224.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em vista dos problemas do atual modelo burocrático da 
Administração Pública Brasileira, conforme evidenciado pelas 
crises econômicas enfrentadas pelo país, é necessária uma reflexão 
acerca de uma possível mudança institucional. Nesta linha, há 
o modelo gerencial da Administração Pública, o qual seria uma 
espécie de alternativa para o cenário atualmente defasado.

Contudo, a adoção de um novo modelo para Administração 
Pública demanda o estudo e análise de uma série de questões, 
visto que o problema atual é a burocratização e não a burocracia 
em si, pois a primeira ultrapassa os limites organizacionais de 
forma a inviabilizar o sistema. Além disso, é necessário um 
maior amadurecimento para a implantação de um novo modelo 
institucional, sob o risco de adotar um novo sistema com 
fundamentos antigos.

Nesta senda, é possível observar que o Brasil vem ao longo 
dos anos amadurecendo para a adoção de uma Administração 
Pública Gerencial. A julgar pela promulgação da Lei de Liberdade 
Econômica e pela inserção da Análise de Impacto Regulatório 
no Ordenamento Jurídico, as quais foram um marco para a 
desburocratização empresarial e regulação eficaz, respectivamente.

Dessa forma, ao adotar uma Administração Pública 

224  “(...) serviço público é a atividade desenvolvida pelo Estado, ou por quem faça suas 
vezes, excluídas as funções de Legislar, Julgar e Política do Executivo, sob o regime jurídico‐
administrativo de supremacia estatal, para a satisfação das necessidades coletivas, ofertando 
utilidades ou comodidades à população”. 
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Gerencial de maneira consciente e madura, com um sistema de 
fiscalização e regulação muito bem equipado e instituído, haveria 
um crescimento exponencial no desenvolvimento nacional e 
na eficiência dos serviços públicos, a qual, conforme explicado 
anteriormente, depende de uma análise casuística para ser 
caracterizada e conceituada.

Assim sendo, com base nas noções de burocracia e 
burocratização, bem como de eficiência no âmbito da Administração 
Pública, é notável que o Brasil, no modelo administrativo atual, 
perde muitos investimentos do setor privado. Principalmente, 
ao se analisar os serviços públicos não essenciais, pois o controle 
excessivo e, consequentemente, burocratizado afasta o interesse do 
particular nos contratos de permissão e concessão. 

Logo, no cenário brasileiro, a desburocratização nos referidos 
contratos de serviço público representaria um grande passo para 
o avanço nacional e, por sua vez, maior eficiência na prestação 
de serviços, por meio de uma fiscalização e regulação efetiva, 
sendo também um primeiro passo para a migração ao modelo de 
Administração Pública Gerencial.
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novo marco LegaL de saneamento 
básIco e a repartIção de rIscos 
 como IncentIvador peLa busca  

de efIcIêncIa contratuaL
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RESUMO: A Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020, denominada 
Novo Marco Legal do Saneamento Básico teve como objetivo, dentre 
outros, o de enfrentar a crise sanitária e visando a modernização 
e universalização dos serviços e o estimo à livre concorrência e 
sustentabilidade econômica, tratou da cooperação entre agentes 
públicos e privados. O presente estudo tem como objetivo analisar 
o disposto no artigo 10-A, inc. IV, da Lei, que impõe a inclusão 
de cláusula sobre a repartição de riscos entre as partes, incluindo 
os referentes às hipóteses de caso fortuito, força maior, fato do 
príncipe e álea econômica extraordinária, nos contratos relativos 
à prestação dos serviços públicos de saneamento básico, sob pena 
de nulidade. Com amparo nos preceitos da Análise Econômica 
do Direito (AED), em especial, na Nova Economia Institucional, 
defende-se que a repartição do risco entre as partes contratantes 
pode conduzir a um cenário de maior eficiência econômica, por 
meio da cooperação. Isto porque, sabendo que o agente econômico, 
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dotado de sua racionalidade, apesar de limitada, atua no sentido 
de ponderar os riscos possivelmente incidentes sobre a troca com 
os benefícios almejados, visando à maximização de seu bem-estar. 
Dessa forma, a repartição do risco se revela como uma forma de 
incentivo às partes, para que contribuam, ao máximo, para atingir 
o resultado mais eficiente a ambas, como resultado efetivo de um 
comportamento cooperativo. Ademais, pode resultar em eficiência 
na inibição de eventual oportunismo, visto que, assim como os 
benefícios, o eventual prejuízo será repartido por ambas as partes 
contratantes. Assim, por meio do método dedutivo, desenvolvido 
por intermédio de pesquisa bibliográfica e legislativa, é possível 
vislumbrar que a imposição de adoção de cláusula de repartição 
de riscos está em conformidade às premissas da Fórmula de Hand, 
que considera como negligente aquele que pode evitar um dano 
por um custo muito baixo e ainda assim não faz.

Palavras-chave: Desenvolvimento Econômico. Novo Marco 
Legal do Saneamento Básico. Contratos. Análise Econômica do 
Direito. Repartição de riscos.

ABSTRACT: The Law nº 14.026, of July 15, 2020, called the 
New Legal Framework for Basic Sanitation aimed, among others, 
to address the sanitary crisis and aiming at the modernization and 
universalization of services and the esteem for free competition 
and economic sustainability, dealt with the cooperation between 
public and private agents. The present study aims at analyzing the 
provisions of article 10-A, item IV, of the Law, which requires 
the inclusion of a clause on the sharing of risks between the 
parties, including those related to unforeseeable circumstances, 
force majeure, act of God and extraordinary economic situation, 
in contracts related to the provision of basic sanitation public 
services, under penalty of nullity. Based on the precepts of the Law 
& Economics, especially in the New Institutional Economics, it 
is argued that the sharing of risk among the contracting parties 
may lead to a scenario of greater economic efficiency, through 
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cooperation. This is because, knowing that the economic agent, 
endowed with his rationality, which despite being limited, acts 
in order to weigh the risks possibly incident on the exchange 
with the desired benefits, aiming to maximize his well-being, 
the risk sharing reveals itself as a form of incentive to the parties, 
so that they contribute, as much as possible, to achieve the most 
efficient result for both, as an effective result of a cooperative 
behavior. Furthermore, it may result in efficiency in the inhibition 
of eventual opportunism, since, as well as the benefits, eventual 
losses will be shared by both contracting parties. Thus, by means 
of the deductive method, developed through bibliographical and 
legislative research, it is possible to glimpse that the imposition 
of the adoption of a risk sharing clause is in accordance with the 
premises of the Hand Formula, which considers as negligent the 
one who can avoid a damage for a very low cost and still does not 
do it.

Key-words: Economic Development; New Legal Framework 
for Sanitation; Contracts; Economic Analysis of Law; Risk 
Sharing.

INTRODUÇÃO

As alterações no ordenamento jurídico brasileiro, advindas 
da Lei n. 14.026/2020, conhecida como o Novo Marco Legal do 
Saneamento Básico, visam a um aperfeiçoamento regulatório por 
meio da promoção do desenvolvimento, universalização, maior 
participação do setor privado e captação de investimentos. 

A medida se fez necessária diante do fato de que no Brasil 
o saneamento básico encontra flagrantes óbices econômicos e 
institucionais, eis que grande parte da população não possui acesso 
aos serviços de coleta, tratamento de esgoto ou recebimento de 
água tratada, a despeito da previsão constitucional acerca da 
atribuição do Estado em garantir direito à saúde e moradia a todos 
os cidadãos.
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Assim, com o objetivo de modernizar e garantir os padrões 
de universalização dos serviços, foi estipulada a meta de atender a 
99% da população com água potável e a 90% da população com 
coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033. Para 
tanto, na prestação dos serviços de saneamento básico, o Novo 
Marco possibilitou a abertura ao setor privado que concorrerá 
junto ao setor estatal, com intuito de gerar maior concorrência, 
eficiência e melhorias na qualidade do serviço prestado.

Para o desenvolvimento da pesquisa, utilizou-se o 
instrumental da Análise Econômica do Direito, principalmente 
ao que se refere à responsabilidade civil e à racionalidade limitada 
dos agentes, partindo-se da premissa de que o agente econômico 
escolhe determinada alternativa ponderando àquela que irá trazer 
maior benefício ao menor custo.

Dessa forma, o presente artigo busca, por meio de pesquisa 
bibliográfica e legislativa, apresentar as alterações do Marco Legal 
de Saneamento Básico, com enfoque na análise do disposto no 
artigo 10-A, inc. IV, incluído pela Lei, que impõe a inclusão de 
cláusula sobre a repartição de riscos entre as partes, incluindo os 
referentes a hipóteses de caso fortuito, força maior, fato do príncipe 
e álea econômica extraordinária, nos contratos relativos à prestação 
dos serviços públicos de saneamento básico, sob pena de nulidade.

O presente artigo é divido em três tópicos, sendo os dois 
tópicos iniciais destinados a: i) apresentar a Ordem Econômica 
Constitucional e o fomento do desenvolvimento econômico, 
decorrente do artigo 170, dando ênfase às garantidas dos princípios 
da livre concorrência (inc. IV) e da redução das desigualdades 
regionais e sociais (inc. VII) e ii) contextualizar o atual déficit 
institucional do setor do saneamento básico e seu reflexo à Lei 
n. 14.026/2020, chamada de Novo Marco do Saneamento 
Básico, principalmente à sua disposição do artigo 10-A, inciso 
IV e seus impactos perante ao mercado. Estabelecidos os marcos 
teóricos e normativos que englobam o tema, analisa-se a referida 
previsão acerca da obrigatoriedade de uma cláusula a respeito da 
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repartição de riscos nos contratos firmados entre os agentes do 
setor do saneamento básico com amparo nos preceitos da Análise 
Econômica do Direito (AED), sob as premissas da Fórmula de 
Hand, identificando os incentivos para que os agentes busquem 
um resultado eficiente.

1. a ordem constItucIonaL e o fomento  
do desenvoLvImento econômIco 

Ao estabelecer os objetivos fundamentais da República, 
positivados no art. 3º da Constituição de 1988, atribuindo à 
República Federativa do Brasil “construir uma sociedade livre, 
justa e solidária”, “garantir o desenvolvimento nacional”, “erradicar 
a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais”, bem como “promover o bem de todos, sem preconceitos 
de origem, raça”, há exigência na remodelação das estruturas 
de desenvolvimento econômico, com objetivo de assegurar a 
construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 

Ademais, também é posto ao Estado a função de intervir na 
economia, observando as diretrizes político-jurídicas estabelecidas. 
O artigo 174 da Constituição preceitua que “como agente 
normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, 
na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, 
sendo este determinante para o setor público e indicativo para o 
setor privado”. Em suma, trata-se de uma espécie de cláusula geral 
que atribui ao Estado o papel de regular a economia, assumindo 
a função de agente propulsor do desenvolvimento, em busca de 
resultados econômicos (MAGALHÃES, 2017, p.356).

Estes dispositivos constitucionais, em conjunto com os 
princípios previstos no artigo 170, formam um microssistema 
(conjunto de normas), que regula as relações negociais e monetárias 
entre os indivíduos, tal como entre estes e o Estado, permitindo 
a organização da macroeconomia, isto é, dos elementos ligados 
à distribuição efetiva de bens, serviços, uso da propriedade e 
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circulação de riquezas (FRANÇA, 2018, p.59). 

Ao conferir a liberdade do exercício da livre concorrência, 
não se atinge apenas a garantia de iniciar atividade econômica, mas 
também, o suporte de: i) inovar e de ter acesso à informação; ii) 
liberdade de contratar, vinculando-se aos negócios que desejar e; iii) 
a liberdade de contratual, podendo as partes estipularem o conteúdo 
de suas obrigações (NUNES, 2020, p. 75).  Daí surge a importância 
da livre concorrência, pois os níveis de liberdade relacionados ao 
uso de mercados e direitos de propriedade impulsionam a relação 
causal entre liberdade econômica e crescimento, enfatizando a 
importância da liberdade econômica e o papel dos mercados 
livres e dos direitos de propriedade na promoção da prosperidade 
econômica em longo prazo (DAWSON, 2003, p. 493).

Reside, portanto, que a ideia de desenvolvimento na 
contemporaneidade abrange diversas dimensões, não se limitando 
à seara econômica (HACHEM, 2013, p. 115), de modo a também 
conferir atributos histórico, social, econômico e ambiental ao país 
(FURTADO, 1975, p. 6). Por tal motivo, em busca do equilíbrio 
desse sistema, faz-se necessária a aplicação de sustentabilidade 
no âmbito da economia (MOTTA; OLIVEIRA, 2019, p.96), 
contribuindo com os direitos fundamentais econômicos e sociais.

Dentro deste cenário, o saneamento básico detém evidente 
importância dentro do universo dos serviços públicos, impactando 
o prisma social, ambiental e econômico (AURÉLIO; SILVA, 
2020, p. 482). Em estudo realizado pelo Instituto Trata Brasil, foi 
demonstrado que os ganhos econômicos e sociais acarretados pela 
expansão dos serviços de saneamento básico alcançariam montante 
de R$ 1,12 trilhão em 20 anos (TRATA BRASIL, 2018, p. 62).  

Em suma, a carência de serviços de coleta e tratamento de 
esgoto coíbe o desenvolvimento nacional, algumas das implicações 
abrangem: a) a sociedade incorre em despesas públicas e privadas 
com o tratamento das pessoas infectadas; b) piora no desempenho 
produtivo do indivíduo, ou seu afastamento de suas funções 
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laborais; c) afastamento das crianças de suas atividades escolares; 
d) o saneamento qualifica o solo urbano, valorizando as atividades 
nele desenvolvidas e possibilitando às edificações maior valor 
agregado e; e) aumento e valorização das atividades econômicas 
(TRATA BRASIL, 2018, p.37-38).

No entanto, o índice de perdas de água na distribuição do 
serviço é, em média, de 38,45% que, consequentemente, acarretou 
em perda de faturamento total de 37,06% (TRATA BRASIL, 2020, 
p. 8), mostrando a urgência na implementação de ações e medidas 
com propósito de atingir níveis de eficiência do saneamento básico 
satisfatórios que permitam a ruptura dos paradigmas em relação 
às dificuldades do setor que se concentra majoritariamente em 
prestadores públicos, constituindo verdadeiro monopólio do Poder 
Público.

Dessa forma, na tentativa de incentivar o desenvolvimento 
e a captação de investimentos, com a Lei Federal n. 14.026/2020, 
o Novo Marco do Saneamento Básico estabeleceu alterações 
importantes, destacando-se a obrigatoriedade de processo 
licitatório em todos os casos de contratação de prestação de serviços, 
a abertura de participação de agentes privados e, principalmente, 
a obrigatoriedade acerca da cláusula de repartição de riscos entre 
as partes, incluindo os referentes a caso fortuito, força maior, fato 
do príncipe e álea econômica extraordinária nos contratos relativos 
à prestação dos serviços públicos de saneamento básico, conforme 
será exposto no tópico seguinte.

2. o novo marco LegaL do saneamento básIco e 
sua redação do artIgo 10-a, Inc. Iv referente à 
repartIção de rIscos

A Lei da Política Nacional do Saneamento Básico – Lei 
Federal n. 11. 445, de 05 de janeiro de 2007 – apresenta o conceito 
de saneamento básico, sendo este o conjunto de serviços públicos, 
infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, 
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esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos 
de resíduos sólidos e de águas pluviais.

Ainda que o saneamento básico seja um direito 
constitucionalmente contemplado pelo artigo 6º, relacionado ao 
direito à saúde e moradia, bem como no artigo 196, imputando 
a saúde como um direito de todos e dever do Estado, “garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, 
assegurado como direito fundamental. (BRASÍLIA, 1988)

Ocorre que, dentre os setores de infraestrutura brasileira, o 
saneamento básico é aquele que mais tem apresentado dificuldades 
econômicas e institucionais, dados do Sistema Nacional de 
Informações sobre Saneamento apresentaram que, em 2019, 100 
milhões de brasileiros (47% da população) não possuem acesso 
aos serviços de coleta e tratamento de esgoto e 35 milhões não 
recebem água tratada em suas casas (SNIS, 2019, p. 159).

De igual forma, aprovado pelo Decreto nº 8.141/2013 e pela 
Portaria Interministerial nº 571/2013, o Governo Federal elaborou 
o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), que 
consiste no planejamento integrado dos quatro componentes do 
saneamento básico, quais sejam o abastecimento de água potável, 
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, em que se 
propõe “ampliar os serviços relacionados ao saneamento básico, na 
expectativa de levá-los a toda a população, por meio de iniciativas 
participativas e submetidas ao controle social” (PLANSAB, 2015, 
p. 23).

Para que seja possível a universalização do saneamento 
básico no país e adequação do serviço às condições apropriadas 
de fornecimento, seria necessário um investimento de R$ 753 
bilhões para os próximos 13 anos (R$ 57,9 bilhões ao ano). Em 
contrapartida, em 2018, o investimento alcançou o valor de R$ 



404 405

II LIvro de resuLtados de PesquIsa do Graed PucPr: anáLIse econômIca do dIreIto

13,2 bilhões, ou seja, seria necessário quadruplicar o investimento 
para alcançar a meta estabelecida (ABCON, 2020, p. 22).

Nesse compasso, depara-se com a insuficiência de recursos 
federais para a expansão do saneamento básico e, atrelado a tal fato, 
encontra-se a “dificuldade de estruturar projetos em quantidade e 
montantes suficientes que se enquadrem nos critérios de qualidade 
exigidos para a utilização dos recursos disponibilizados” (ARAUJO 
et al, 2020, p. 364-365). Ademais, o conjunto fático demonstra 
que o investimento disponibilizado não é convertido de forma 
eficiente em infraestrutura. Dentre as razões, perfaz a incapacidade 
de entes com dificuldades orçamentarias acessarem recursos e a 
incapacidade técnica de produzir projetos adequados (ARAUJO 
et al, 2020, p. 365).

As dificuldades relacionadas ao acesso ao saneamento básico 
permitiram discussões referentes à necessidade de atualizações a 
serem realizadas na regulação do setor, pensadas para buscar maior 
eficiência dos serviços, bem como no aumento dos investimentos 
que, consequentemente, acarretariam na melhoria e qualidade dos 
serviços de água e esgoto no Brasil. Vale ressaltar que, em sua maior 
parte, os serviços de saneamento básico são prestados por empresas 
estatais estaduais

Assim, por meio da Lei Federal n. 14.026/2020, conhecida 
como Novo Marco Legal do Saneamento Básico, há inclusão 
de um conjunto de alterações legislativas impostas às normas 
previstas pela Lei n. 11.445/2007, que estabelece as diretrizes 
nacionais e politicas federais para o saneamento básico, elencando 
princípios fundamentais, como a universalização, a eficiência e 
sustentabilidade econômica, a segurança e qualidade do serviço.

É perceptível que o Novo Marco do Saneamento possui 
como linha condutora o estímulo à concorrência deste setor, por 
meio da modernização e garantia dos padrões de universalização 
dos serviços, que consiste na ampliação progressiva do acesso 
ao saneamento básico para os domicílios (artigo 3º), em que se 
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pretende assegurar o atendimento de 99% da população com água 
potável e de 90% da população com coleta e tratamento de esgotos 
até 31 de dezembro de 2033, assim como metas quantitativas de 
não intermitência do abastecimento, de redução de perdas e de 
melhoria dos processos de tratamento (artigo 11-B).

Ainda que se mantenha a titularidade da atividade de 
saneamento básico ao Estado (artigo 8º), a nova lei impõe 
aos titulares dos serviços a obrigatoriedade da “celebração de 
contrato de concessão, mediante prévia licitação, vedando a sua 
disciplina mediante contrato de programa, convênio, termo de 
parceria ou outros instrumentos de natureza precária” (artigo 
10º). A obrigatoriedade da concorrência, pela licitação, garante a 
seleção de proposta mais vantajosa para a prestação dos serviços 
de saneamento básico, levando as empresas estatais do setor a 
competirem em igualdade com as empresas privadas (ARAGÃO; 
D’OLIVEIRA, 2020, p.37). 

Com base no Novo Marco Legal, houve a inserção do artigo 
10-A, que em seu inciso IV, dispõe que os contratos relativos à 
prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverão 
conter, expressamente, sob pena de nulidade, cláusula de repartição 
de riscos entre as partes, incluindo os referentes a caso fortuito, 
força maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária.

Esse modelo de participação privada figura como verdadeiro 
contrapeso ao interesse público e político, justificado por maior 
exigência em soluções e resultados rápidos e eficientes, com menor 
custo possível e com o máximo de cautela possível, em prol da 
preservação da imagem no mercado, visando à continuidade de 
negócios em vigor ou futuros. Segundo Klein, “a reciprocidade, ou, 
ao menos, a percepção de reciprocidade favorece o aumento dos 
ganhos da transação” (2015, p.99), permitindo que novas transações 
e investimentos sejam realizados. 

Igualmente, a disposição do artigo 10-A, inciso IV, 
assemelha-se com o posicionamento de Kuyven, por entender que 
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“a exigência de cooperação e solidariedade 
entre os contratantes não é indiferente a 
considerações de desempenho, eficiência 
e durabilidade do contrato. A cooperação 
razoável é sempre benéfica às partes, 
particularmente àquelas que buscam o lucro” 
(KUYVEN, 2012, p. 768). 

Dessa forma, infere-se que a imposição legal de cláusula de 
repartição de risco imputa aos agentes econômicos condutas de 
cooperação, fortalecendo a eficiência das transações e maximizando 
os incentivos econômicos, permitindo o alcance das metas 
estabelecidas para a universalização do saneamento básico. 

3. a cooperação na aLocação do rIsco contratuaL 
sob anáLIse da fórmuLa e Hand

A Análise Econômica do Direito (AED) pressupõe a 
aplicação do instrumental analítico e empírico da teoria econômica 
para a interpretação das normas e instituições jurídicas (RIBEIRO; 
JUNIOR, 2009, p.53), em contextos em que se busca a eficiência, 
pois as perdas de recursos ou o desperdício de esforços representam 
em elevado custo para a sociedade. Além disso, partindo da 
premissa de que as instituições reduzem a incerteza ao fornecer uma 
estrutura para a vida cotidiana, definindo e limitando o conjunto 
de escolhas dos indivíduos (NORTH, 1990, p. 3-4), originou-se 
a movimento denominado Nova Economia Institucional (NEI), 
que conjuga o funcionamento destas instituições em um cenário 
político, jurídico, econômico e social (KLEIN, 1999, p. 465).

Para tanto, uma das principais reformulações teóricas 
contemporâneas se mostra pela “objetivação” da Responsabilidade 
Civil (PORTO, 2014, p.180), tema esse relativo à Análise econômica 



408 409

II LIvro de resuLtados de PesquIsa do Graed PucPr: 

do Direito de Danos.  Assim, a estrutura da responsabilidade civil 
pode ser identificada com objetivos de criar incentivos para que as 
partes adotem um nível eficiente advindo desta relação, seja para 
a precaução do dano, seja para a obtenção de informações sobre 
o risco e os meios para sua redução, seja para a distribuição social 
dos riscos, seja para a minimização dos custos administrativos, 
seja para maximização da atividade, seja ainda para a realização de 
justiça (BATTESINI, 2011, p. 284).

A doutrina jurídica tradicional parte de conceituação 
deontológica do dever geral de cuidado (FILHO, 2012, p. 307), 
isto é, a responsabilidade extracontratual importa violação de um 
dever estabelecido na lei ou na ordem jurídica. Em contraposição, 
a AED permite adotar conceito de preocupação instrumental, 
avaliado a partir da possibilidade de promover eficiência econômica, 
isto é, por meio deste instrumental é verificado se a regra de 
responsabilização é desejável e se fornece “incentivos adequados 
para que os agentes adotem nível ótimo de precaução no exercício 
de suas atividades” (PORTO; GAROUPA, 2020, p. 236-237). 

Assim, em certos casos, mesmo que determinada conduta de 
precaução do agente possa reduzir a probabilidade de ocorrência 
do evento danoso, não significa que sua adoção será eficiente. 

Neste plano, o Juiz Learned Hand, ao julgar o caso United 
States v. Carroll Towing Co., estabelece critérios de eficiência, 
com o objetivo de avaliar um parâmetro para a caracterização 
de condutas culposas, conhecidos como Fórmula de Hand. Por 
meio dessa fórmula, é utilizada a expressão C < DE, em que “C” 
representa o custo marginal de precaução e “DE” o montante do 
dano esperado, ou seja, para Hand “o potencial causador A de um 
dano terá agido com culpa se não houver adotado determinada 
medida de precaução cujos custos marginais de adoção sejam 
menores que a consequente redução do dano marginal esperado” 
(PORTO, 2014, p.183).  

No julgamento de Adams v. Bullock (1919), um garoto de 12 
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anos na tentativa de atravessar uma ponte que cruzava os trilhos 
de uma empresa ferroviária atirou fio de metal que atingiu a parte 
elétrica desses trilhos, resultando em um choque que ocasiona 
ferimentos ao garoto. A decisão inclinou-se a favor da empresa, 
por entender que a probabilidade da ocorrência do acidente era 
reduzida, dado o posicionamento dos trilhos e, também, os custos 
excessivamente altos para a prevenção. 

Por outro lado, em Hendricks v. Peabody Coal Co. (1969), 
na tentativa de nadar nas águas aglomeradas em uma mina a 
céu aberto, um garoto de 16 anos sofreu um grave acidente. No 
entanto, ao analisar que o local poderia ter sido facilmente isolado 
a um custo relativamente baixo, se comparado ao dano ocasionado 
e sua probabilidade de ocorrência, decidiu-se pela condenação da 
empresa.

A partir da análise de ambos os casos, verifica-se que o 
cuidado cuidado com a atividade, o investimento que se decida 
efetuar em medidas de prevenções, tal como a intensidade com 
que se realize referidas atividades, não resultam em conclusões e 
níveis de eficiência idênticos, tendo em vista que as condutas dos 
agentes podem reagir a estímulos positivos e negativos advindos 
de comportamento do autor do evento danoso e, portanto, em um 
sistema de responsabilização, “impõem-se (ou não) consequências 
indesejáveis, seja por ter que lidar com a compensação (o autor do 
dano) seja por ver-se impossibilitado de recebê-la, apesar de ter 
sofrido uma lesão (a vítima)” (ACCIARRI, 2014, p.37). Assim, a 
eficiência se alinha às ações dos agentes, guiados em prol de sua 
própria satisfação. 

No âmbito empresarial, o contrato é figura inerente às 
atividades econômicas, eis que se mostra como importante 
‘’facilitador da circulação de titularidades de valores e de modos 
de governo conjunto de problemas atinentes ao conhecimento, ao 
poder e aos interesses’’ (ARAÚJO, 2007, p. 17) e, assim, incentiva 
condutas eficientes das partes, reduzindo a complexidade da 
operação e dos custos de transação (POSNER, 1972, p. 54).
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Pela premissa da racionalidade limitada, o agente, ao exercer 
sua tomada de decisão, previamente analisa as características do 
negócio, do bem da vida ou do serviço pretendido, observando 
as informações que lhe são disponibilizadas para, em maior ou 
menor grau, ponderar os custos da operação com os benefícios 
pretendidos (RIBEIRO; KLEIN, 2011, p. 64).  Ainda assim, há 
uma impossibilidade de desenhar contratos completos (decorrente 
desta racionalidade limitada) (SZTAJN; ZYLBERSZTAJN, 
2005, p. 23).

De todo modo, ainda que o contrato agregue maior segurança 
jurídica aos negócios, inevitável atentar que tais contratações 
envolvem riscos, ou seja, há real “possibilidade de que, por razões 
previsíveis ou imprevisíveis, restem frustradas as expectativas 
que orientaram a conclusão do negócio” (FORGIONI, 2020, p. 
151). Nessa medida, diante da impossibilidade de evadir todos 
os cenários possíveis e decorrentes advindos das interações entre 
os contratantes (ROCHA; RIBEIRO, 2018, p. 224), ao menos é 
possível dispor pela distribuição recíproca de riscos.

Como observado no tópico anterior, o Novo Marco Legal 
de Saneamento Básico, com a disposição do artigo 10-A, inciso 
IV, há evidente imposição legal de cláusula de repartição dos riscos 
entre as partes.

O referido artigo reflete em um incentivo ao investimento 
no setor, tendo em vista que, com a divisão de riscos, os agentes 
privados (dotados de sua racionalidade limitada) depreenderão 
maiores esforços para evitarem suas perdas, sabendo que os sujeitos, 
por estarem em posições equivalentes, estariam aptos a exercer 
com liberdade sua autonomia privada (RIBEIRO; JUNIOR, 
2009, p.18), mas também, consequentemente, na eventualidade de 
prejuízo para um, o dano se alocaria de igual forma ao outro, ainda 
que não incorresse na participação do evento danoso. 

Dessa forma, haveria uma legítima expectativa de que as partes 
agissem em cooperação, planejando suas tomadas de decisões em 
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conjunto e de acordo com os padrões do “mercado”, gerando maior 
concorrência no cenário econômico, induzindo investimentos 
em conhecimentos e habilidades especificas, sob a finalidade 
de amplificar a eficiência, possuindo como objetivo imediato a 
maximização dos lucros e, como objetivo final, a sobrevivência em 
cenário de recursos escassos e, portanto, concorrencial (NORTH, 
2008, p. 28). 

Na mesma lógica, Forgioni denomina que o agente 
econômico é considerado o “melhor senhor de suas próprias razões”, 
eis que tal agente não estaria obrigado a fazer ou a deixar de fazer 
algo senão em virtude da Lei, conforme preceitua o artigo 5º, da 
Constituição Federal, assumindo importantes desdobramentos à 
atividade empresarial, como o princípio da livre iniciativa, da livre 
concorrência, e relatividade dos pactos (2020, p. 127). 

Logo, para o agente privado, o interesse em investir no setor 
do saneamento básico pode se basear no quanto ele acredita no 
potencial do negócio ou apenas visando sua lucratividade, seja 
diretamente (por meio de dividendos), seja por associação de seu 
nome a negócios vistos pelo mercado como compatíveis com os 
propósitos de sustentabilidade. De qualquer forma, para atingir 
tal resultado, o agente depende do comprometimento dos demais, 
tendo sua repartição dos riscos entre as partes.

Significa dizer que, com a repartição dos riscos tal como 
previsto no artigo 10-A, o setor do saneamento básico se torna 
mais atrativo ao mercado, pois, com a abertura de possibilidade de 
lucro no empreendimento, há maior eficiência devido ao fato de 
a empresa, por visar o lucro, tentar maximizá-lo tão bem quanto 
suas circunstâncias o permitirem, isso ocorre porque a pressão 
para sobreviver promove a competência (SCHWARTZ; SCOTT, 
2003, p.551).  

Com a repartição de riscos, permite-se - ex ante- às partes 
a ponderação do custo-benefício acerca de determinada troca, 
sabendo que a preservação desta alocação, após a vigência do 
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contrato, é fundamental para garantir a segurança jurídica e a 
geração de um resultado positivo. Igualmente, a previsão acerca da 
obrigatoriedade de uma cláusula a respeito da repartição de riscos 
tende a garantir que a alocação inicial definida pelas partes será 
mantida durante e ex post a celebração do contrato.

A previsão do inciso IV vem ao encontro das premissas da 
Fórmula de Hand, que considera como negligente aquele que pode 
evitar um dano por um custo muito baixo e ainda assim não o faz, 
sabendo que impõe cláusula de repartição de riscos aos contratantes, 
induzindo estímulos e mecanismos para que seus processos de 
tomada de decisão sejam em proveito do desenvolvimento do 
saneamento básico, agregando não apenas benefícios próprios, 
como também, à coletividade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Lei Federal n. 14.026/2020, conhecida como Novo Marco 
Legal do Saneamento Básico, estabelece diretrizes e políticas 
federais para o saneamento básico com intuito de mitigar as 
perdas econômicas, sociais e ambientais advindas deste setor 
que, atualmente, coloca o Brasil distante de atingir suas metas de 
universalização do saneamento e de atender a população com um 
serviço eficiente e de qualidade. 

De igual forma, pode-se perceber que o Novo Marco está 
em consonância com os princípios constitucionais de ordem 
econômica, principalmente quanto à livre concorrência (inc. IV) 
e a busca pela redução das desigualdades regionais e sociais (inc. 
VII), porquanto a abertura do mercado e os direitos de propriedade 
impulsionam a prosperidade econômica.

Foi possível observar que os principais elementos que 
desestimulam a expansão do saneamento se encontram não apenas 
na insuficiência de recursos federais, mas também, na correta 
alocação desses valores, no desenvolvimento de projetos e na 



412 413

II LIvro de resuLtados de PesquIsa do Graed PucPr: anáLIse econômIca do dIreIto

qualidade institucional. 

Assim, sustentada por princípios fundamentais, quais sejam, 
a universalização, a eficiência e sustentabilidade econômica, a 
segurança e qualidade do serviço, a Lei inovou em possibilitar a 
participação da prestação de serviços por meio da licitação entre 
empresas estatais do setor com empresas privadas, fato que não 
apenas estimula maior concorrência ao setor, como também 
fomenta maior captação de investimentos, viabilizando a melhoria 
econômica e institucional.

Ao avaliar os benefícios econômicos, sustentáveis e sociais 
do saneamento básico, conclui-se que este setor causa impacto 
direto no desenvolvimento nacional, sendo possível verificar que a 
expansão do saneamento básico acarretaria em ganhos econômicos 
diretos. De outro lado, a deficiência desestimula o desenvolvimento 
econômico, incorrendo em despesas públicas e privadas à sociedade, 
piorando o desempenho produtivo e a continuidade das atividades 
econômicas.

O presente estudo deu destaque à disposição do artigo 10-
A, inciso IV, que permite a inclusão de cláusula sobre a repartição 
de riscos entre as partes, incluindo os referentes as hipóteses 
de caso fortuito, força maior, fato do príncipe e álea econômica 
extraordinária.

Destarte, foi possível verificar que a exigência de cooperação 
entre os contratantes maximiza o desempenho das partes, gerando 
maior eficiência e aumento dos ganhos da transação. Isto porque, 
de acordo com a Análise Econômica do Direito (AED), os agentes 
econômicos são dotados de racionalida delimitada. Quer dizer, 
com a divisão de riscos, os agentes depreenderão maiores esforços 
para evitarem suas perdas, cooperando em conjunto para atingir 
o melhor resultado possível, tendo em vista que a perda da outra 
parte resultaria na sua própria perda. 

Sem prejuízo, guiou-se a análise do inciso IV com a Fórmula 
de Hand a fim de verificar os parâmetros de eficiência da norma 
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pretendida. A repartição de riscos imposta pelo Marco Legal 
garante os estímulos do desenvolvimento do saneamento básico 
e a mitigação dos agentes em reduzir danos e prejuízos que, por 
sua vez, afetam de forma benéfica o devido desenvolvimento do 
saneamento básico.
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RESUMO: O trabalho propõe a abordagem do Acordo de 
Não Persecução Penal, doravante denominado ANPP, a partir 
da Análise Econômica do Direito, para avaliar a eficiência do 
oferecimento do referido acordo em relação aos crimes ambientais 
cometidos por pessoa jurídica. A problemática diz respeito à 
necessidade de verificar se a propositura do ANPP, nos termos 
da delimitação proposta, resultará em maiores benefícios do que 
custos, com a melhor alocação de recursos para a Justiça Criminal, 
bem como para a empresa investigada pela suposta prática de 
crime ambiental. Destaca-se que a pesquisa se justifica diante da 
importância de analisar o ANPP, recentemente introduzido no 
artigo 28-A, do Código de Processo Penal, por meio da Lei nº 
13.964/2019, popularmente conhecida como “Pacote Anticrime”, 
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que é um dos principais mecanismos da Justiça Penal Negocial no 
Brasil. Assim, é basilar constatar se a eficiência pretendida com a 
previsão desse mecanismo negocial poderá ser alcançada ao lado 
da observação dos princípios e bases estruturais do Direito Penal 
e Processo Penal. À vista disso, objetiva-se, especificamente, tratar 
dos principais aspectos do ANPP; abordar noções essenciais sobre 
a Análise Econômica do Direito; apresentar, brevemente, notas 
acerca da responsabilidade criminal da pessoa jurídica por crimes 
ambientais; e, finalmente, examinar a viabilidade do ANPP, para 
os crimes ambientais, a partir da Análise Econômica do Direito. 
Pontua-se que, com o auxílio do método de abordagem hipotético 
dedutivo, foi possível concluir que o ANPP é eficiente para o 
Estado e para as pessoas jurídicas que o celebram no tocante aos 
delitos ambientais. Por fim, destaca-se que foi aplicada a técnica de 
pesquisa de documentação direta, por meio da análise legislativa 
e jurisprudencial, e indireta por meio do estudo de referenciais 
da Análise Econômica do Direito, e do Direito Penal e Processo 
Penal.

Palavras-chave: Acordo de Não Persecução Penal. Análise 
Econômica do Direito. Eficiência. Empresa.

Abstract: The paper proposes the approach of the Penal 
Non-Persecution Agreement, hereinafter called ANPP, from the 
Economic Analysis of Law, to assess the efficiency of the offer 
of the referred agreement in relation to environmental crimes 
committed by legal entities. The problem concerns the need to 
verify whether the ANPP proposal, in terms of the proposed 
delimitation, will result in greater benefits than costs, with a better 
allocation of resources to the Criminal Justice, as well as to the 
company investigated for the alleged crime. environmental. It is 
noteworthy that the research is justified in view of the importance 
of analyzing the ANPP, recently introduced in article 28-A, of 
the Criminal Procedure Code, through Law No. 13.964 / 2019, 
popularly known as “Anticrime Package”, which is one of the main 
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mechanisms of Negotiating Criminal Justice in Brazil, and it is 
essential to verify whether the desired efficiency with the provision 
of this negotiating mechanism can be achieved alongside the 
observation of the principles and structural bases of Criminal Law 
and Criminal Procedure. In view of this, the objective is specifically 
to deal with the main aspects of the non-criminal prosecution 
agreement; briefly present notes about the legal liability of the legal 
person for environmental crimes; address essential notions about 
Economic Analysis of Law; and, finally, to examine the viability of 
the ANPP, for environmental crimes, from the Economic Analysis 
of Law. It’s indicated that through the hypothetical deductive 
approach method it was possible to conclude that the ANPP is 
efficient for the State and for the legal entities that celebrate it 
with respect to environmental crimes. Finally, it is emphasized 
that the technique of searching was direct documentation through 
legislative and jurisprudential analysis, and indirectly through the 
study of references of Economic Analysis of Law, and of Criminal 
Law and Criminal Procedure.

Keywords: Non-Persecution Agreement; Economic 
Analysis of Law; Efficiency; Company

INTRODUÇÃO 

As demandas sociais, a ampla concorrência e a busca 
incessante por lucros, por vezes, geram descontrole por parte das 
entidades empresariais na utilização dos recursos naturais, as quais 
acabam por protagonizar a prática de crimes ambientais. Não por 
outra razão, a luta pela preservação do meio ambiente há anos faz 
parte da agenda mundial, reconhecendo como direito fundamental 
e consolidando o princípio do desenvolvimento sustentável, 
almejando, para tanto, a compatibilização do desenvolvimento 
socioeconômico com o meio ambiente.

Neste cenário, o direito penal em muito contribuiu ao 
possibilitar a responsabilidade penal das pessoas jurídicas. 
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Entretanto, essa deve ser lida a partir da nova roupagem que 
aflora nesta esfera jurídica, com matriz menos intervencionista e 
ampliação do espectro da justiça penal negocial, numa busca de 
resultados mais úteis e produtivos, a partir de uma perspectiva 
pragmática e mais utilitarista do Direito. Essas novas diretrizes, 
por sua vez, encontram-se reconhecidas a partir da promulgação 
da Lei nº 13.964/19, que dentre suas principais inovações, previu 
o acordo de não persecução penal, doravante denominado ANPP, 
instituto que caminha de mãos dadas com o atual perfil do direito 
penal brasileiro.

É neste contexto que o presente artigo visa avaliar a eficiência 
do oferecimento do ANPP em relação aos crimes ambientais 
cometidos por pessoa jurídica. Dessa forma, a problemática 
apresentada diz respeito à necessidade de verificar se a propositura 
do ANPP resultará em maiores benefícios do que custos, com a 
melhor alocação de recursos para a Justiça Criminal, bem como para 
a empresa investigada pela suposta prática de crime ambiental. Para 
tanto, será utilizada a Análise Econômica do Direito, instrumental 
teórico que, por meio do diálogo entre economia e direito, permite 
verificar se a norma é eficiente, proporcionando maior bem-estar 
social.

Assim, num primeiro momento, será abordado o ANPP no 
direito brasileiro. Num segundo momento, tratar-se-á de notas 
introdutórias sobre a Análise Econômica do Direito, revisitando 
conceitos básicos dessa Escola. Posteriormente, apresentar-se-ão, 
brevemente, os principais aspectos da responsabilidade criminal da 
pessoa jurídica por crimes ambientais; e, por fim, examinar-se-á a 
viabilidade do ANPP nos delitos ambientais praticados por pessoas 
jurídicas, a partir das premissas da Análise Econômica do Direito, 
numa investigação de alocação eficiente de recursos, baseada no 
diagnóstico de seus custos e benefícios.

Dessa forma, intenta-se, com auxílio do método de 
abordagem hipotético-dedutivo, verificar se a hipótese se confirma, 
qual seja, de que o ANPP é eficiente para o Estado e para as 
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pessoas jurídicas que o celebram no tocante aos delitos ambientais, 
perante as variáveis encontradas. Por fim, destaca-se que aplicar-
se-á a técnica de pesquisa de documentação direta, por meio da 
análise legislativa e jurisprudencial; e indireta por meio do estudo 
de referenciais da Análise Econômica do Direito, e do Direito 
Penal e Processo Penal.

1. prIncIpaIs aspectos do acordo 
de não persecução penaL

O processo penal, em sua estrutura tradicional, em apertada 
síntese, é marcado pelo conflito, pois o Estado, por meio do 
Ministério Público, intenta a condenação do sujeito a quem se 
imputa a prática de determinado tipo penal, e, por outro lado, 
o réu, por meio da defesa, busca eximir-se da responsabilidade 
criminal. Por consequência, as posições sustentadas pelas partes 
são antagônicas, buscando produzir provas tendentes a contrapor 
as alegações umas das outras (ANDRADE, 2018, p. 31), com 
isso o desenvolver de uma ação penal é marcado por pontos e 
contrapontos, pelo confronto entre o interesse de punir e o de 
manter-se a liberdade.

Contudo, neste cenário de conflito, notam-se inúmeras 
dificuldades encontradas pelo Estado na persecução penal, que, por 
vezes, acaba vazia de uma aplicação de pena, devido aos obstáculos 
estruturais que permeiam a Administração da Justiça Criminal. 
Por isso, tem-se buscado aplicar ao processo penal as ideias de 
consenso, que há muito estão estruturando o processo civil, com 
o intuito de poupar recursos, atribuir mais celeridade e solucionar 
as questões postas com respostas para a vítima e para a sociedade.

Por conseguinte, estão sendo implementados mecanismos de 
negociação no âmbito criminal, para que o Ministério Público e o 
investigado negociem e busquem, a partir do consenso, estabelecer 
determinadas condições que deverão ser cumpridas por este, que 
são mais benéficas do que a aplicação de uma pena, e, ao mesmo 
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tempo, caracterizam uma resposta estatal em curto espaço de 
tempo. Entretanto, é válido destacar que a ideia negocial na esfera 
criminal deve passar por uma análise cautelosa à luz das bases 
estruturais do direito penal e processo penal, para que não resultem 
em prejuízos para o investigado/réu, que deverá ter seus direitos 
assegurados, ainda que no contexto negocial.

Nesta linha, observam-se muitas críticas à justiça penal 
negociada, no sentido de que não haveria que se falar em consenso 
ou voluntariedade, pois ou se aceita uma pena menor ou se corre 
o risco de uma pena gravosa, sendo exercida sobre o acusado uma 
pressão, que é intolerável do ponto de vista do Estado de Direito 
(SHÜNEMANN, 2013, p. 253). Daí então a imprescindibilidade 
de que os mecanismos de consenso sejam bem disciplinados 
normativamente, em sintonia com os princípios reitores do processo 
penal, e empregados com transparência, ética e responsabilidade 
pelas autoridades envolvidas (ANDRADE, 2018, p. 38), para que 
a busca da eficiência e dos melhores resultados quantitativos não 
ultrapassem limites indispensáveis para evitar abusos contra o 
investigado.

Tecidas tais considerações, observa-se que há mecanismos 
negociais sendo utilizados na seara criminal há algum tempo, 
pois já em 1995 a Lei nº 9.099, que trata dos Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais, implementou a transação penal e a suspensão 
condicional do processo. Além desses institutos, a colaboração 
premiada também está presente no ordenamento jurídico brasileiro 
desde 1990, com a Lei nº 8.072 (crimes hediondos), entre outras, 
e teve seu procedimento regulamentado pela Lei nº 12.850/2013 
(organizações criminosas). Contudo, a negociação penal passa 
por uma ampliação significativa a partir da Lei nº 13.964/2019, 
popularmente conhecida como “Pacote Anticrime”, que introduziu 
o ANPP no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, abrindo a 
possibilidade de celebração de negócios jurídicos processuais para 
a maioria dos tipos penais previstos no direito pátrio.

Constata-se que o ANPP é uma solução alternativa com o 
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fim de proporcionar presteza na resolução de casos menos graves, 
a margem de uma sentença condenatória (BEM, 2020, p. 171), 
com isso, cumpridas determinadas condições e preenchidos certos 
requisitos, a seguir pontuados, evitar-se-á a propositura de uma 
ação penal e, se o investigado cumprir as medidas acordadas, 
resultará na extinção de sua punibilidade, não restando registros de 
antecedentes criminais.

Conforme prevê o artigo 28-A, do CPP, o ANPP pode 
ser proposto pelo Ministério Público quando não for caso de 
arquivamento; o crime não tiver sido praticado com violência 
ou grave ameaça; a pena mínima seja inferior a 4 anos; e quando 
o acordo possa ser necessário e suficiente para a reprovação e 
prevenção do crime. Ademais, se o caso for de propositura de 
transação penal, o ANPP não deverá ser oferecido; o investigado 
não pode ter sido beneficiado com o referido acordo, transação 
penal ou suspensão condicional do processo nos últimos cinco 
anos; bem como a prática criminal não deve ter ocorrido contra 
mulher por razões do sexo feminino; também não é admitida a 
reincidência ou a prática habitual, reiterada ou profissional de 
crimes, e exige-se a confissão formal e circunstanciada da conduta 
delitiva objeto do acordo.

Além disso, a celebração do ANPP depende da reparação do 
dano ou a restituição da coisa à vítima, salvo na impossibilidade de 
fazê-lo; da renúncia a bens e direitos indicados como instrumentos, 
produto ou proveito do crime; da prestação de serviço à comunidade 
ou entidades públicas por período correspondente à pena mínima 
prevista e com a diminuição de um a dois terços; do pagamento 
de prestação pecuniária; e/ou do cumprimento de outra condição 
indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e 
compatível com a infração imputada.

Após as negociações, deverá ser realizada audiência de 
homologação, em que o juiz analisará a voluntariedade da celebração 
e as condições estabelecidas, caso haja alguma irregularidade os 
autos deverão ser remetidos ao Ministério Público para que seja 
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oferecida uma nova proposta. Por fim, acrescente-se que, ainda 
nos termos do artigo 28-A, do CPP, se a defesa entender que 
os requisitos para o ANPP estão preenchidos, mas o Ministério 
Público se recusar a propô-lo, poderá requerer a remessa dos autos 
para o órgão superior de revisão.

À vista disso, verifica-se que o ANPP consagra no Brasil 
uma nova perspectiva de política criminal, com modificações 
significativas na Justiça Penal, ampliando consideravelmente os 
espaços de negociação, com o intuito de tornar a persecução penal 
mais efetiva, concretizando um viés utilitário que tem permeado 
o âmbito criminal nos últimos anos. No entanto, conforme já 
pontuado, embora seja um instituto importante e que possa trazer 
benefícios, precisa ser examinado e aplicado a partir dos limites 
constitucionais e legais que estruturam a Justiça Criminal brasileira.

2. notas IntrodutórIas acerca  
da anáLIse econômIca do dIreIto

A análise Econômica do Direito ou Law and economics, 
doravante nomeada AED, consiste na aplicação de elementos da 
teoria econômica, principalmente da microeconomia e conceitos 
básicos da economia do bem-estar, para examinar a formação, 
estrutura, processos e impacto econômico da legislação e dos 
institutos legais (MERCURO e MADEMA, 1999, p. 3). Nota-se 
que o Direito não mais deve se ocupar apenas com os conceitos e 
paradigmas de justiça, mas com os efeitos concretos das decisões 
jurídicas, na perspectiva de dar prioridade às decisões mais 
eficientes (GONÇALVES e MOURA, 2016, p. 94).

À vista disso, observa-se a importância da AED para dar 
mais concretude às questões jurídicas permeadas de subjetividade 
e abstração, a fim de que a operacionalização de institutos, 
normas, teorias próprias do Direito, possam ter a contribuição dos 
instrumentais econômicos e sejam operacionalizados considerando 
a escassez de recursos e a necessidade de alocá-los de forma 



426 427

II LIvro de resuLtados de PesquIsa do Graed PucPr: anáLIse econômIca do dIreIto

eficiente. Partindo dessas premissas, o expoente deste método 
de investigação, Richard Posner, destaca que a função principal 
do jurista é a de garantir a alocação de direitos entre as partes de 
maneira eficiente (POSNER, 1990, p. 84).

Nesta linha, oportuno visitar determinados enunciados 
básicos da teoria econômica, sem os quais a percepção da própria 
Análise Econômica do Direito poderá ficar comprometida. A 
microeconomia tem como postulado essencial o reconhecimento 
de que enquanto as necessidades humanas são ilimitadas, os 
recursos são escassos, portanto precisam ser alocados de maneira 
eficiente (GICO JR., 2011, p. 22).

Destarte, para uma melhor alocação de recursos finitos, 
escolhas devem ser realizadas, e estas, por sua vez, pressupõem 
custos, custos de oportunidade, os quais não são necessariamente 
pecuniários (GICO JR, 2011, p. 22). Neste contexto, as escolhas 
são guiadas por um critério de racionalidade, em que o agente 
visa à maximização da utilidade em satisfazer seu interesse 
(RIBEIRO e AGUSTINHO, 2014, p. 121). No tocante à área 
criminal, por exemplo, considerando o crime como uma atividade 
economicamente importante, o sujeito precisa fazer escolhas, e 
em uma análise usual do ponto de vista econômico, escolher-se-á 
pela prática criminal se a utilidade esperada exceder a utilidade 
que teria empregando o seu tempo e recursos em outras atividades 
lícitas (BECKER, 1968, p. 9).

Verifica-se, portanto, que os indivíduos analisam os custos 
e benefícios na tomada de decisões, optando racionalmente por 
uma solução eficiente, ou seja, melhor alocação com um mínimo 
de dispêndio (GALESKI JR, 2011, p.17). Contudo, é preciso 
considerar, também, que para a tomada de decisões racionais 
maximizadoras de bem-estar, a economia reconhece que os 
indivíduos reagem a incentivos (GICO JR, 2011, p.17), e perante 
tais incentivos, questiona quais condutas serão tomadas pelos 
agentes. A partir dessa previsibilidade, decisões e elaborações 
normativas serão tomadas.
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Noutro vértice, não se ignora a existência de correntes que 
desviam do modelo racional para apontar que a tomada de decisão 
é guiada por vieses cognitivos ou outros fatores não racionais, 
como é o caso da economia comportamental. Todavia, não serão 
abordadas nesta oportunidade, tendo em vista a delimitação do 
tema do presente artigo.

Fixadas tais premissas, tem-se que a Análise Econômica do 
Direito consiste num método de investigação capaz de fornecer 
arcabouço teórico para auxiliar na compreensão de como o ser 
humano reagirá a cada alteração de sua estrutura de incentivos 
e, em última instância, como o direito pode elaborar tal estrutura 
para alcançar maior bem-estar social (GICO JR, 2010, p. 28). 
Nesse sentido, é válido destacar que ao se estudar normas jurídicas 
sob a ótica da eficiência, a partir de uma análise de custo-benefício 
e considerar incentivos para alterar condutas, não se pretende 
substituir a discussão da justiça pela discussão da eficiência, mas 
sim enriquecer a gramática jurídica integrando a discussão da 
eficiência na discussão do justo (SALAMA, 2008, p. 7).

Para tanto, faz-se basilar pontuar que a noção de eficiência à 
luz dos instrumentais teóricos econômicos que guiam este estudo, 
por sua vez, é extraída do conceito de Kaldor-Hicks, o qual parte 
de modelos de utilidade, tais como preconizados por Bentham, 
que sugerem que as normas devem ser desenhadas de maneira a 
gerar o máximo de bem-estar para o maior número de pessoas 
(SZTAIN, 2005, p. 79). Desse modo, de acordo com o utilitarismo 
de Bentham, ao determinar as leis e diretrizes a serem seguidas, um 
governo deve fazer o possível a maximizar a felicidade em geral, 
somando os benefícios e subtraindo os custos sociais (SANDEL, 
2015, p. 37). Assim, situações podem ser consideradas eficientes 
mesmo com a presença de prejuízos para alguns dos envolvidos, 
desde que o indivíduo cujo bem-estar sofreu redução possa ser 
compensado para manter o seu nível de satisfação.

É neste cenário, reconhecendo o direito como um indutor 
de comportamento e com base na aplicação dos preceitos da 
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racionalidade econômica, principalmente, sob a ótica da eficiência, 
a partir de um exame de custo-benefício, que analisar-se-á se 
o ANPP, resultará em maiores benefícios do que custos, com a 
melhor alocação de recursos para todos os atores envolvidos.

3. noções essencIaIs sobre a responsabILIdade 
crImInaL da pessoa JurídIca por crIme ambIentaL

Os dados alarmantes sobre recursos naturais trazidos pelos 
relatórios, bem como o testemunho de diversos fenômenos, como a 
crescente poluição hídrica e atmosférica, a deterioração da camada 
de ozônio e o efeito estufa, a extinção de espécies, entre outros 
impactos ambientais causados pelo ser humano, despertaram a 
preocupação da comunidade mundial em relação à preservação do 
meio ambiente.

O ponto de partida da Organização das Nações Unidas 
(ONU) acerca dessa matéria foi a Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente Humano realizada no ano de 1972, em 
Estocolmo, quando se fixou o direito humano ao meio ambiente 
de qualidade e a inserção do tema nos ordenamentos internos dos 
Estados, abrindo caminho para as demais conferências sobre o meio 
ambiente e o desenvolvimento sustentável (LOCATELLI e VAZ 
JÚNIOR, 2019, p. 94). Assim, em 1992, na Conferência das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, ocorrida no 
Rio de Janeiro, consolidou-se o princípio do desenvolvimento 
sustentável, consubstanciado na composição entre o crescimento 
socioeconômico e o uso adequado e razoável dos recursos naturais.

Alvoreceu, então, o caráter público do direito ambiental, 
de natureza difusa e de terceira dimensão, já reconhecido pelo 
STF, como na ADI 1.856, Rel. Min. Celso de Mello, julgada em 
26/05/2011. Superou-se a visão antropocêntrica, entrelaçando o 
dever de preservar o meio ambiente por meio de direitos e deveres 
de todos os cidadãos e pessoas jurídicas. Com isso, amplia-se a 
responsabilidade social das empresas, que não mais se limita à 
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qualidade e segurança de produtos e serviços, preços justos, etc., 
mas também, especialmente, no dever de cuidar do meio ambiente 
e de evitar traumas ambientais, uma vez que protagonizam um dos 
mais relevantes ilícitos em desfavor do ecossistema.

Nessa perspectiva de direito fundamental, a Constituição 
Federal, no Título VII, nominado “Da Ordem Econômica e 
Financeira”, destacou que a ordem econômica, além de fundar-se 
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos uma existência 
digna e atenta aos ditames da justiça social, observados, entre 
outros princípios, a “defesa do meio ambiente, inclusive mediante 
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos 
produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação”. 
(BRASIL, 1988)

Destarte, arrematando a proteção ambiental sistêmica 
constitucional, o art. 225, caput, declara que todos têm direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações, determinando, ainda, em seu §3° que 
“as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais 
e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os 
danos causados”. (BRASIL, 1988)

Nessa conjuntura, por seu turno, o Supremo Tribunal Federal, 
no Recurso Extraordinário n. 548.181, julgado em 06/08/2013 
e relatado pela Min. Rosa Weber, assegurou, conforme trecho 
extraído da ementa, que o art. 225, § 3º, da Constituição Federal 
“não condiciona a responsabilização penal da pessoa jurídica por 
crimes ambientais à simultânea persecução penal da pessoa física 
em tese responsável no âmbito da empresa”, superando a teoria da 
dupla imputação até então prevalente.

Desponta dessa “cláusula criminalizadora constitucional” 
(GUARAGNI, 2014, p. 34) a Lei 9.605/1998 que no art. 3º 
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regulamentou a responsabilidade penal das pessoas jurídicas pela 
prática de crimes ambientais, os quais serão imputados àquelas 
quando forem cometidos “por decisão de seu representante legal 
ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício 
da sua entidade”, ressalvando que “não excluiu a das pessoas físicas, 
autoras, coautoras ou participantes do mesmo fato”. (BRASÍLIA, 
1998)

Observa-se que a referida legislação tipificou condutas 
criminosas ambientais (arts. 29 a 69-A), definiu que a persecução 
é pública incondicionada (art. 26), que a transação penal, quando 
cabível, é condicionada à composição prévia do dano ambiental 
(art. 27), e estabeleceu que as penas aplicáveis isolada, cumulativa 
ou alternativamente às pessoas jurídicas são de multa, restritivas 
de direitos e prestação de serviços à comunidade (art. 21). Ainda 
prevê o art. 24, para os casos em que a pessoa jurídica tiver sido 
constituída ou utilizada 

“preponderantemente, com o fim de permitir, 
facilitar ou ocultar a prática de crime definido 
nesta Lei terá decretada sua liquidação forçada, 
seu patrimônio será considerado instrumento 
do crime e como tal perdido em favor do 
Fundo Penitenciário Nacional”. (BRASÍLIA, 
1998)

É válido pontuar que as penas restritivas de direito consistem 
na suspensão parcial ou total de atividades, na interdição temporária 
de estabelecimento, obra ou atividade e na proibição de contratar 
com o Poder Público, bem como de ele obter subsídios, subvenções 
ou doações (art. 22). A prestação de serviço à comunidade, por sua 
vez, visa o custeio de programas e projetos ambientais, a execução 
de obras de recuperação de áreas degradadas, a manutenção de 
espaços públicos e a contribuições em favor de entidades ambientais 
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ou culturais públicas (art. 23).

No ponto que interessa ao presente estudo, vê-se que os 
crimes ambientais previstos nos arts. 29, §5o, 30, 32, §1º-A (incluído 
pela Lei 14.064/2020), 33, caput e parágrafo único, 34, caput e 
parágrafo único, 35, 38 caput; 38-A, caput; 39, 40, caput e §3o, 41, 
42, 50-A, 54, caput e §§2o e 3o, 56, caput e §§1o e 2o, 61, 62, caput, 
63, 66, 67, 68, 69, e 69-A, caput e §§1o e 2o, da Lei 9.605/1998, 
os quais têm pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, não estão 
sujeitos a transação penal e não são praticados com violência ou 
grave ameaça. Quanto aos demais crimes, considerando a pena 
máxima em abstrato, admitem transação penal. Assim, conclui-se 
que os critérios legais vinculados à pena autorizam a aplicação dos 
institutos da Justiça Penal Consensual aos investigados em todas as 
hipóteses de condutas típicas previstas no referido diploma legal.

4. Análise econômIca do anpp  
em crImes ambIentaIs

Conforme já pontuado, a Administração da Justiça enfrenta 
inúmeras dificuldades estruturais, sendo necessário implantar 
mecanismos que possam diminuir custos e gerar mais celeridade, 
pois, a título de exemplo, tendo como referência o ano de 2019, 
a despesa total do Judiciário foi de R$100.157.648.446, e em 
relação à quantidade de casos criminais, registrou-se 2.566.017 
novos casos apenas na Justiça Estadual, com 61.209.295 ações 
penais pendentes de julgamento (CNJ, 2020, p. 46/48). É neste 
enquadramento, que o ANPP, assim como outros mecanismos da 
Justiça Penal Negocial, visa diminuir custos e proporcionar uma 
melhor alocação de recursos com a maximização do bem estar-
social, buscando solucionar um problema numérico-quantitativo 
do Judiciário.

É sabido que a prática criminal demanda custos altíssimos 
por parte do Estado, já que é preciso investir em recursos materiais e 
humanos para a investigação criminal e posterior persecução penal, 
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com o intuito de que, ao final, se comprovada a imputação, seja 
aplicada uma pena, que depende, igualmente, de recursos públicos 
para que possa ser operacionalizada. No entanto, os valores escassos 
que o Poder Público dispõe, diante da quantidade expressiva de 
crimes a serem processados, não são capazes de permitir recursos 
suficientes para uma investigação e persecução penal completas e 
satisfatórias.

Daí então, verifica-se que a propositura do ANPP, do ponto 
de vista estatal, em relação aos crimes ambientais cuja prática é 
imputada às pessoas jurídicas, pode contribuir para uma maior 
eficiência na Administração da Justiça Criminal, à medida que se 
diminuirá custos, já que o ANPP impede a propositura de uma 
ação penal, não havendo necessidade de prática de atos processuais, 
poupando-se, dessa forma, recursos, bem como o tempo necessário 
para que o processo penal se desenvolva. Veja-se, portanto, que 
as penas aplicadas em sentença criminal condenatória contra 
pessoa jurídica delinquente requerem um custoso rito processual, 
e tais penas muito se assemelham às condições possíveis de serem 
ajustadas em sede de ANPP, sobretudo, porque em nenhuma das 
hipóteses se admite pena privativa de liberdade.

Destarte, considerando que a confrontação dos benefícios e 
custos sociais de uma determinada norma jurídica gera benefícios 
para alguns agentes e custos para outros, e caso o benefício total 
seja maior do que o custo de introdução, essa é eficiente no sentido 
de Kaldor-Hicks (TABAK, 2015, p. 325). Dessa forma, é possível 
afirmar que o ANPP, em relação aos crimes ambientais, é eficiente, 
pois, embora o Estado tenha o custo de não aplicar uma pena 
propriamente dita, já que se abre mão do oferecimento da denúncia 
e são concedidas benesses para a empresa responsável pela prática 
criminal, o que é muito mais vantajoso para esta se comparado com 
responder uma ação penal e correr o risco de uma condenação, tem-
se, em contrapartida, a supressão integral do processo, poupando 
recursos consideráveis que poderão ser realocados em relação a 
crimes que demandarem um maior aparelhamento estatal diante 
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da gravidade e complexidade.

Veja-se que em curto prazo, do ponto de vista econômico; 
e em longo prazo, do ponto de vista político, obrigar da mesma 
maneira e com a mesma intensidade que as autoridades 
instrutoras esclareçam todos os delitos, faz com que os recursos 
materiais e pessoais dessas autoridades sejam sempre insuficientes 
(HASSEMER, 1998, p. 9). Sendo assim, poupar tais recursos, 
para posterior realocação, representa benefícios maiores do que 
os custos apontados, já que permitirão mais investimentos em 
instrumentais humanos e materiais a serem empregados em outras 
práticas criminais, cuja demanda persecutória seja mais dificultosa 
e custosa. Por conseguinte, a partir de uma análise econômica, a 
persecução criminal tornar-se-á mais eficiente para o Estado 
com o oferecimento do ANPP em relação aos crimes ambientais 
praticados por pessoas jurídicas.  

Para mais, identifica-se, também, benefícios diretos para 
a sociedade, uma vez que o Ministério Público poderá propor, 
como condição para o acordo, que a pessoa jurídica repare o dano 
ambiental resultante da prática criminal, bem como poderá exigir a 
prestação de serviços que possam resultar em benefícios ambientais, 
que deverão necessariamente observar a forma de cumprimento do 
art. 23 da Lei 9.605/1998, e o pagamento de prestações pecuniárias 
que sejam revertidas para entidades que promovam a proteção do 
meio ambiente. Portanto, conclui-se pela eficiência do ANPP sob 
o ângulo estatal.

Noutro vértice, considerando que as empresas são agentes 
racionais maximizadoras de suas preferências, em busca da 
solução com maior eficiência alocativa, é possível afirmar que 
também em relação a elas, a celebração do ANPP é a escolha mais 
eficiente. Partindo-se de uma análise de custo-benefício, há que 
se reconhecer ad initio os excessivos custos que envolvem uma 
defesa técnica numa ação penal. Aqui não se limita a considerar 
apenas os honorários advocatícios e periciais, os quais, por si só, 
ensejam vultuosos valores, mas também todo e qualquer dispêndio, 
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monetário ou não.

Desta forma, não se pode desprezar os efeitos reflexos 
gerados por responder uma ação penal tais quais, danos à imagem e 
reputação da empresa perante seus acionistas e a própria sociedade; 
desvalorização de suas ações; perda de valor de mercado, custo 
de reabilitação dos danos reputacionais; eventual indenização a 
acionistas minoritários e terceiros, entre outros. Montantes estes 
que, além de difícil recuperação, poderão ser prorrogados ao longo 
do tempo tendo em vista a lentidão da justiça brasileira. Para além 
destes, a possibilidade de condenação não pode ser descartada. 
Neste caso, consoante outrora mencionado, a empresa poderá 
ser condenada ao pagamento de multa; prestação de serviços à 
comunidade; penas restritivas de direitos, além da possibilidade da 
decretação de sua liquidação forçada, caso o patrimônio empresarial 
seja considerado instrumento do crime.

Os custos desses apenamentos, por sua vez, não são 
precisos, por relacionarem-se com os lucros da atividade direta ou 
indiretamente, uma vez que as atividades empresariais poderão 
ser suspensas total ou parcialmente; o estabelecimento comercial 
poderá ser interditado temporariamente; afora a possibilidade de 
ser reconhecida a proibição de contratar com o Poder Público, bem 
como dele obter subsídios, subvenções ou doações. Neste ponto, 
um destaque, em sendo uma empresa que contrate regularmente 
com o poder público, o custo de não celebrar mais esses contratos 
por um lastro temporal pode ensejar na própria insolvência da 
empresa, razão pela qual o benefício de evitar um processo judicial 
para estas, tem um peso ainda maior, do que para aquelas que não 
celebram este tipo de contrato regularmente.

Por outro lado, poder-se-ia afirmar que, a baixa probabilidade 
de responsabilização, decorrente de um sistema jurídico permeado 
por inúmeros recursos que perfazem um terreno fértil para a 
prescrição, não poderia ser desprezada pela empresa quando de sua 
escolha, bem como a possibilidade de absolvição. Não se discorda 
de tais assertivas. Todavia, em ambas, os reflexos por responder 
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uma ação penal também se fazem presente.

Tecidas tais considerações e análises, cumpre abordar, 
brevemente, um exemplo prático que demonstra a eficiência 
do ANPP. Veja-se que no Recurso de Apelação Criminal n. 
2014.017053-7230, julgado em 29/07/2014, a Primeira Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina 
confirmou a condenação do juízo de primeiro grau de empresa 
e seu administrador pela prática do crime previsto no art. 38, 
caput, da Lei nº 9.605/1998, cuja pena em abstrato é de “um a três 
anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente”, em razão 
da destruição de floresta em formação considerada de preservação 
permanente numa área de 8 (oito) hectares, constatada em 
06/04/2011, sendo à pessoa jurídica aplicada pena de 100 (cem) 
dias-multa.

Note-se que na época do julgamento ainda não cabia a 
aplicação do ANPP, razão pela qual foi necessário que a tramitação 
processual ocorresse em sua integralidade, isto é, com a instrução 
de primeiro grau; com denúncia formulada por promotor de 
justiça; trâmite de cartório; defesa de advogados; decisões e 
sentença publicadas pelo magistrado; audiência de instrução com 
a participação de juiz, promotor de justiça, advogados, servidores, 
réus e testemunhas; além do trâmite recursal perante o Tribunal 
de Justiça com o julgamento por três Desembargadores, para se 
chegar à condenação na pena de multa. 

Como sabido, todos os procedimentos realizados para a 
conclusão do referido caso geraram, evidentemente, custos para a 
Administração da Justiça, para os réus, assim como para a sociedade 
como um todo. Porém, se houvesse a possibilidade de acordo, 
poder-se-ia chegar ao mesmo resultado prático, com considerável 
economia de recursos públicos, pois o ANPP, como o próprio 

230   BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Apelação Criminal nº 
2014.017053-7. Relator Des. Carlos Alberto Civinski. Santa Catarina, 05 de julho de 2014. 
Disponível em: http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia. Acesso em: 18 mar. 2021.
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nome sugere, evita a persecução penal e os custos altíssimos em 
razão do contencioso judicial, tal qual obsta os custos privados que 
seriam suportados pelo ente corporativo acusado pela prática do 
crime, além, como já mencionado, dos custos e danos decorrentes 
de responder a uma ação penal.

Portanto, contrapondo-se, tem-se que os custos para a 
celebração do ANPP, compõem-se, para além da reparação do 
dano, daqueles inerentes às cláusulas fixadas a título da avença, 
como prestação de serviços à comunidade, restritivas de direitos 
e/ou outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que 
proporcional e compatível com a infração imputada. Entretanto, 
há que se ter em mente que, em que pese à semelhança de algumas 
condições com as penas previstas em caso de delitos ambientais, 
em se tratando de ANPP, aquelas devem ser fixadas em montante 
muito inferior, ante a previsão legal da necessidade de redução de 
um a dois terços, o que por si só perfaz um benefício em face de 
penas fixadas por ocasião de uma condenação criminal.

Para além dos benefícios expostos, celebrar um ANPP, 
antes de mais nada, perfaz o benefício moral de assumir sua 
autorresponsabilidade, cujo valor monetário é imensurável. 
Retomando, assim, o nível de confiabilidade na empresa por parte 
dos clientes, dos consumidores e pelas demais empresas envolvidas 
no mundo dos negócios. Neste ponto, ousa-se afirmar que 
confiança, imagem, prestígio, dentro de um universo de recursos 
escassos, ganham ainda mais relevo. Logo, numa escolha racional 
de maximização de bem-estar e riqueza, qualquer alternativa que 
não os considere, e, tampouco lhes atribua maior peso, deve ser 
classificada como ineficiente.

Portanto, partindo do pressuposto de que numa análise de 
eficiência, sob os pilares apresentados por Kaldor-Hicks, todas as 
vantagens e custos despendidos devem ser valorados. Com base nas 
reflexões apresentadas, reconhece-se que a celebração do ANPP é 
a decisão mais eficiente para todos os envolvidos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa objetivou verificar se a propositura do 
ANPP pode resultar em maiores benefícios do que custos, com a 
melhor alocação de recursos para a Justiça Criminal, bem como 
para a empresa investigada pela suposta prática de crime ambiental, 
sob a ótica dos instrumentais teóricos da Análise Econômica do 
Direito.

Assim, numa confrontação de custos e benefícios para 
todos os atores envoltos na persecução de um delito ambiental, 
objetivando a maximização da riqueza e da utilidade da norma, a 
hipótese foi confirmada permitindo concluir que a celebração do 
ANPP é a decisão mais eficiente para alocação de recursos, ainda 
que gere certo prejuízo para alguns dos envolvidos, poderá ser 
compensado mantendo seu nível de satisfação.

Em síntese, a celebração do ANPP ao mesmo tempo que 
abrevia o lapso temporal para a solução do conflito; atende a 
utilidade social, diminuindo os altos custos da Administração 
da Justiça; acarreta a reparação do dano ambiental; evita abalos 
reputacionais para a empresa; demanda para esta menos dispêndio 
do que os inerentes a uma ação penal, sejam eles diretos, sejam 
eles indiretos; entre outros previamente demonstrados; ou seja, 
configura a melhor alocação de recursos com a menor despesa 
possível. Por conseguinte, a confirmação da hipótese permite, 
ainda, reconhecer o ANPP como um incentivo, razão pela qual, 
sua previsão legislativa corrobora com a maximização do bem-
estar social.
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a LogístIca reversa como InstItuída 
peLa poLítIca nacIonaL dos resíduos 

sóLIdos (LeI n.º 12.305/2010):  
uma anáLIse econômIca

Luiza Deretti Martins231

RESUMO: O trabalho propõe analisar o instituto da logística 
reversa estabelecido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos 
a partir da Análise Econômica do Direito, especialmente na 
perspectiva da economia comportamental. A quantidade de lixo 
produzida e a tendência à descartabilidade dos bens de consumo 
aumentam, dificultando a disposição final dos resíduos. A 
destinação final inadequada representa risco ao meio ambiente 
e à saúde humana, fato que torna relevante a invetigação dos 
instrumentos que visam lidar com essa problemática. Empregando 
o método dedutivo, a pesquisa partiu da análise da Lei n.º 
12.305/2010, Política Nacional dos Resíduos Sólidos- (PNRS). e 
dispositivos relacionados, prosseguindo para a revisão bibliográfica 
sobre temas de logística reversa e Análise Econômica do Direito. 
Por fim, passou-se a análise dos possíveis comportamentos dos 
agentes diante da previsão legal, a partir da Análise Econômica 
do Direito Comportamental. Os objetivos do trabalho envolvem: 
(i) estudar a logística reversa, consoante prevista na Política 
Nacional dos Resíduos Sólidos, à luz do direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e da responsabilidade pós-consumo; 
(ii) analisar os possíveis comportamentos do agente diante das 

231  Bacharel em Direito (PUC-PR). Mestranda em Direito Socioambiental e Susten-
tabilidade pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Membro do Grupo de Estudos 
em Análise Econômica do Direito da Pontifícia Universidade Católica (PUCPR). Currí-
culo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2674685824125349. E-mail: luizaderetti@outlook.com.



444 445

II LIvro de resuLtados de PesquIsa do Graed PucPr: anáLIse econômIca do dIreIto

previsões legais da PNRS. Os resultados demonstram que a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos responsabiliza a sociedade pelo lixo 
que produz, centrada nos princípios da prevenção, precaução e do 
desenvolvimento sustentável. A logística reversa é instrumento 
da PNRS que se funda na responsabilidade compartilhada pós-
consumo e se substancia no conjunto de meios com finalidade 
de possibilitar coleta e restituição dos resíduos sólidos ao setor 
industrial, para reaproveitamento ou destinação final. A instituição 
será obrigatória para aqueles que exercem determinadas atividades 
econômicas, mas nada impede a aplicação do instituto nas mais 
diversas cadeias produtivas. A Análise Econômica do Direito parte 
dos pressupostos que os agentes serão sempre racionais e buscarão 
maximizar a utilidade a partir da sua escolha. A instituição da 
política reversa traz como benefícios para os agentes a melhora da 
imagem da companhia perante os consumidores e acionistas e a 
possibilidade de reaproveitamento de materiais no ciclo produtivo, 
mas também pressupõe custos de organização dos canais reversos 
arcados pelo fornecedor. No caso daquelas atividades em que a 
instituição da logística reversa pela PNRS é obrigatória, o agente 
econômico que não a implementar incorrerá no risco de sofrer 
sanções administrativas e penais que também terão custos. Para os 
fornecedores que optarem pela implementação da logística reversa, 
mesmo não estando obrigados, a PNRS possibilita a concessão 
de incentivos pelo Poder Público, para iniciativas relacionadas ao 
ciclo de vida dos produtos. Conclui-se que a instituição ou não 
da logística reversa passa por um sopesamento das utilidades 
oferecidas por cada opção, não necessariamente a instituição 
obrigatória demandada pela lei será cumprida. 

Palavras-chave: Análise Econômica do Direito. Economia 
Comportamental. Responsabilidade pós-consumo. Canais 
reversos.

Abstract: The paper proposes to analyze the instrument of 
reverse logistic established by the National Solid Waste Policy 
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as from the EconomicAnalysis of Law Review, especially from 
the perspective of behavorial economics. The amount of garbage 
produced and the tendency of disposability of consumer goods 
increases, making the final disposition harder. The wrong final 
destination typify risk to the environment and to human health, 
making it relevant to investigate the instruments that aim to handle 
this problematic. Employing the deductive method, the research 
starts from the analysis of the Law 12.305/2010 (National Solid 
Waste Policy) and related devices, moving to the bibliographic 
revision about reverse logistic and EconomicAnalysis of Law 
Review. At last, it proceeds to the analysis of the possible behaviors 
of the agents before the legal forecast, from the perspective of 
Behavioral EconomicAnalysis of Law Review. The objectives of 
the paper involve: (i) the study of the reverse logistic as preview in 
the National Solid Waste Policy in light of the right to ecologically 
balanced environment and post-consumption liability; (ii) analyze 
the agents possible behaviors in face of the legal determinations 
of the NSWP. The National Solid Waste Policy (NSWP) holds 
the society responsible for the garbage that it produces, focused 
on the principles of prevention, precaution and sustainable 
development. The reverse logistic is an instrument of NSWP that 
its founded in shared post-consumption liability, and consists of 
the group of tactics that aim to make possible the gathering and 
restitution of solid waste to the industrial sector, to be reused or 
finally disposed. The implementation will be mandatory for those 
who work with certain economic activities, but this doesn’t stops 
its application in other productive chains. The EconomicAnalysis 
of Law Reviewstarts from the assumption that the agent will 
always be rational and seek to maximize the utility of their 
choice. The institution of the reverse policy bring as benefits to 
the agents the improvement of the image of the company in the 
view of consumers and shareholders and the possibility to reuse of 
materials in the productive cycle, but also presupposes the costs of 
organizing the reverse channels met by the provider. In the case of 
activities in which the institution of reverse logistics is mandatory 
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by NSWP, the economic agent that doesn’t implement it will take 
the risk of administrative and penal sanctions, that also have costs. 
To the providers that choose to implement the reverse logistic, 
even if not forced by the law, the NSWP enables the concession 
of financial incentives from the government, to initiatives related 
to the cycle of life of products. It concludes that the choice of the 
institution of the reverse logistic depends on the weighing of the 
value given by each option, and the mandatory institution will not 
always be fulfilled. 

Keywords: Economic Analysis of Law Review; Behavorial 
economics; Post-consumption liability; Reversed channels.

INTRODUÇÃO

Durante o ano de 2018, o Brasil produziu 79 milhões 
de toneladas de resíduos sólidos urbanos (ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PUBLICA E 
RESÍDUOS ESPECIAIS, 2019, p. 13). O aumento na taxa de 
geração de lixo da sociedade brasileira ultrapassa a própria taxa 
de crescimento populacional (PETHECHUST e CASIMIRO, 
2016, s.p). 

Agrava o problema o fato de que o ciclo de vida útil dos 
produtos está cada vez menor, seja devido ao lançamento de novos 
modelos ou ao emprego de materiais mais descartáveis, gerando 
uma verdadeira tendência a descartabilidade do ponto de vista 
mercadológico (LEITE, 2017, p. 44). 

A destinação da crescente quantidade de lixo é preocupante 
do ponto de vista ambiental e da saúde da população. O Brasil 
já é um país com significativa disposição de resíduos nos “lixões”, 
sendo que a Lei n.º 12.305/2010 chegou a estabelecer um prazo 
de 4 (quatro) anos após a sua promulgação para a implantação de 
destinação final ambientalmente adequada (BRASIL, 2010, s.p). 

A meta não foi atingida, levando a Lei n.º 14.026/2020 (que 
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tratou de questões relacionadas ao saneamento) a alterar o prazo 
para a implantação da disposição final adequada. Novos prazos até 
o final de 2020 e meio de 2021, 2022, 2023 e 2024 foram previstos, 
variando conforme a localização e a quantidade de habitantes de 
cada Município (BRASIL, 2020, s.p). 

Nesse contexto, a Lei n.º 12.305/2010 estabelece a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, que dispõe sobre as diretrizes para 
gestão integrada e gerenciamento de resíduos sólidos (BRASIL, 
2010, s. p.). Dentre os instrumentos trazidos pelo diploma legal, 
tem-se a logística reversa, que objetiva melhorar a disposição 
final dos resíduos a partir do retorno de bens e produtos ao setor 
empresarial na pós-venda (SALDANHA, 2012, s.p). 

O instrumento é destinado à sociedade como um todo, na 
forma da responsabilidade compartilhada (SALDANHA, 2012, 
s.p), mas os fornecedores no geral serão os principais responsáveis 
pela instituição dos canais reversos pelos quais se dá o retorno. 

Assim, é relevante estudar os efeitos da previsão da logística 
reversa na PNRS, especialmente no que toca aos agentes da 
atividade econômica, na perspectiva da Análise Econômica do 
Direito.

Empregou-se o método dedutivo. A pesquisa partiu da 
análise das principais disposições da Lei n.º 12.305/2010 (PNRS) 
a respeito da logística reversa, aliada à revisão bibliográfica sobre 
o tema e à legislação relacionada. Em seguida, procedeu-se ao 
levantamento bibliográfico para investigar os principais aspectos 
da Análise Econômica do Direito, especialmente na perspectiva da 
economia comportamental. Por fim, foram analisados os possíveis 
comportamentos do agente a partir das normas legais, abordando 
a Análise Econômica do Direito Comportamental. Para tanto, 
dividiu-se a estruturação do trabalho em dois capítulos. 

Foram objetivos do trabalho: (i) estudar a logística reversa, 
consoante prevista na Política Nacional dos Resíduos Sólidos, 
à luz do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 
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e da responsabilidade pós-consumo; (ii) analisar os possíveis 
comportamentos do agente em face das previsões legais da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos.

1. LogístIca reversa: a poLítIca nacIonaL  
de resíduos sóLIdos (LeI n.º 12.305/2010)  
e sua reLevâncIa ambIentaL

A Constituição estabelece como direito fundamental o direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, determinando 
como dever da sociedade e do Poder Público a defesa e preservação 
do meio ambiente para as presentes e futuras gerações (art. 225, 
CFRB/88232). Igualmente, institui-se no art. 170, inciso VI233, 
a defesa do meio ambiente como um dos princípios da ordem 
econômica brasileira (BRASIL, 1998, s.p).

A disposição inadequada de resíduos, produzidos em 
quantidade cada vez maior, ameaça o equilíbrio ecológico e o 
bem-estar da população (FRANZOLIN e ROQUE, 2017, s. p.). 
Igualmente, os resíduos sem tratamento trazem risco de intoxicação 
à saúde humana e poluem o solo e água (SANTOS, 2012, s.p).

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída 
pela Lei n.º 12.305/2010, é o principal marco regulatório da gestão 
e do gerenciamento de resíduos sólidos no Brasil. Trata-se de 
diploma voltado à efetivação de uma nova percepção de “Estado de 
Direito socioambiental” imposto pela Constituição da República 
(FRANZOLIN, 2017, s.p). 

232  Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público 
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

233  Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 
social, observados os seguintes princípios: [...] VI - defesa do meio ambiente, inclusive me-
diante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de 
seus processos de elaboração e prestação;
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A PNRS define como sujeitos às suas disposições “pessoas 
físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, 
direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos” 
(BRASIL, 2010). Assim, a legislação responsabiliza a sociedade 
pelo lixo que produz, desenvolvendo diretrizes nacionais centradas 
nos princípios da prevenção, precaução e do desenvolvimento 
sustentável (MARTINS e MURARI, 2013, p. 12). 

A logística reversa é um dos instrumentos da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (art. 8º, inciso III), fundada na responsabilidade 
compartilhada no pós-consumo. A responsabilidade pós-consumo 
traduz o dever do fornecedor de coletar e dar destino final adequado 
aos resíduos gerados pela sua atividade (PINZ, 2012, s.p), e é 
compartilhada, ou seja, encadeada entre fabricantes, importadores, 
distribuidores, comerciantes, consumidores e titulares de serviços 
públicos (BRASIL, 2010, s.p). 

O termo “logística” se refere à gestão de fluxos de movimento 
de produtos e informações dos negócios, englobando modernamente 
retorno de peças e produtos usados (DORNIER, 2000, p. 39). 
Como definida pela PNRS, a logística reversa é um conjunto de 
meios com a finalidade de possibilitar a coleta e a restituição dos 
resíduos sólidos ao setor industrial, para reaproveitamento ou 
destinação final (BRASIL, 2010,s.p). A instituição se dá a partir 
da construção, pelo fornecedor, de canais de distribuição reversos 
que integram o planejamento logístico para o retorno de bens pós-
venda (SALDANHA, 2012,s.p).

Nas atividades enumeradas pelo art. 33 da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos234, os fabricantes, distribuidores, importadores 
e comerciantes serão obrigados a implantar sistemas de logística 
reversa (BRASIL, 2010,s.p), sob pena de responsabilidade penal e 

234  Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens; produtos cuja embalagem constitua re-
síduo perigoso; pilhas e baterias; pneus; óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 
lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e de mercúrio e de luz mista; produtos eletrônicos 
e seus componentes (nestes últimos dois casos, a logística seria implementada progressiva-
mente na forma do art. 56 da PNRS).
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administrativa na forma da Lei n.º 9.605/1998 e sem prejuízo da 
obrigação de reparar o dano, consoante o art. 51 da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos. Nada impede, todavia, que o instrumento seja 
empregado em outros campos da atividade econômica. 

Para Franzolin e Roque, o retorno dos resíduos sólidos ao 
setor produtivo é consecução do princípio do poluidor-pagador 
(FRANZOLIN e ROQUE, 2017, s.p), cujo fundamento é o 
repasse do ônus econômico do dano ambiental de toda sociedade 
ao particular que aufere lucro com a exploração da natureza 
(TRENNEPOHL, 2020, p. 53)

Importa mencionar a respeito da disposição do art. 44 
da PNRS, que autoriza os entes da federação a concessão de 
incentivos fiscais, financeiros ou creditícios aos instituidores de 
projetos relacionados à responsabilidade pelo ciclo de vida dos 
produtos (BRASIL, 2010, s.p). Trata-se do emprego do princípio 
do protetor-recebedor (PETHECHUST e CASIMIRO, 2016, 
s.p), que estabelece uma compensação financeira para aquele que 
protege o meio ambiente (SIRVINSKAS, 2018, p. 149).

2. anáLIse econômIca do dIreIto: a conduta dos 
fornecedores em face das dIsposIções da poLítIca 
nacIonaL de resíduos sóLIdos

Neste capítulo, pretende-se utilizar a abordagem da Análise 
Econômica do Direito para investigar as consequências das 
previsões contidas na PNRS relacionadas à logística reversa. A 
Análise Econômica do Direito (AED) é definida por Tomazzete 
como “aplicação da teoria econômica e dos métodos econométricos 
para examinar a formação, a estrutura, os processos e o impacto do 
direito e das instituições legais” (TOMAZZETE, 2007, s.p).

Conforme explica Gico Jr., a AED considera o direito um 
conjunto de normas que trazem custos e benefícios para os agentes 
pautarem seus comportamentos a partir do incentivo da regra, mas 
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admite-se que a norma jurídica pode ser simplesmente ignorada 
pelo agente (GICO JR., 2010, p. 20). 

Neste trabalho, a perspectiva se dará a partir da Análise 
Econômica do Direito Comportamental, segundo a qual sempre 
que existir escolha entre opções o agente selecionará aquela que 
maximiza a utilidade para si (GICO JR., 2010, p. 21). Tem-se 
como pressuposto que o indivíduo é racional e maximizador da 
utilidade, o que pode significar qualquer tipo de satisfação. 

No que toca à logística reversa, os agentes econômicos que 
estariam teoricamente235 obrigados pela lei a instituí-la ficam 
diante de duas opções: implantar o sistema de logística reversa 
nos termos do imposto pelo art. 33 da PNRS ou possivelmente 
sofrer as sanções penais e administrativas cabíveis, sem prejuízo da 
responsabilização civil por eventual dano causado. Nesse caso, o 
incentivo da legislação à instituição é justamente a não imposição 
de sanção, administrativa ou penal. 

Na hipótese de os fornecedores optarem pela implementação 
do sistema, incorreriam nos custos de operacionalizar os canais 
reversos, que ficam cada vez maiores e mais complexos na sociedade 
atual (LEITE, 2017, p. 95). Escapariam, todavia, de uma ação penal 
ou autuação administrativa. A política de logística reversa, ainda 
que obrigatória, pode melhorar a imagem da companhia perante 
consumidores e acionistas quando divulgada (KOTZIAS, 2014, 
s.p). Igualmente, o retorno dos produtos usados poderia fornecer 
materiais para serem reutilizados na cadeia produtiva, gerando 
economia nos custos (SHIBAO, MOORI e SANTOS, 2010, s.p). 

De forma diversa, aqueles que não instituíssem a logística 
reversa quando obrigatória por lei, não teriam dispêndio financeiro 
quanto aos canais reversos. No entanto, estariam sujeitos à 
responsabilização administrativa ou mesmo penal, nos termos 

235  Incluiu-se o termo “teoricamente” justamente devido ao recorte anteriormente tra-
tado, de que se admite a possibilidade da norma jurídica ser ignorada pelo fornecedor sujeito 
à PNRS. 
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do art. 51 da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. As sanções 
administrativas (art. 72, Lei n.º 9.605/1998) podem envolver 
multa diária, suspensão da venda ou fabricação do produto, 
suspensão das atividades, entre outras (BRASIL, 1998, s.p). A 
ação penal por crimes ambientais pode culminar na aplicação de 
penas de multa, restritivas de direitos variadas236 e de prestação de 
serviços à comunidade para a pessoa jurídica (arts. 21 e 22, Lei n.º 
9.605/1998) e até mesmo pena privativa de liberdade de até cinco 
anos para a pessoa física responsável (BRASIL, 1998, s.p). Quanto 
à responsabilização civil, Eltz afirma que os custos da lide e do 
dano tendem a ser maiores que os custos de prevenção em matéria 
ambiental (ELTZ, 2012, s.p). Cabe ressaltar que não é possível 
afirmar que tanto a ação penal como a autuação e o processo de 
responsabilidade civil necessariamente ocorreriam nessa hipótese, 
tratando-se de um risco que seria assumido pelo fornecedor. 

Por sua vez, os agentes para os quais a logística reversa não 
é obrigatória, segundo art. 33 da PNRS, poderiam optar entre 
implantar ou não o sistema. Em hipótese negativa, não existiria 
o risco de autuação administrativa ou penal, excluindo o risco de 
sofrer multas, suspensões e sanções penais. Subsiste a economia em 
relação ao custo de criar os canais reversos. 

Se, mesmo sem ser obrigado, o fornecedor decidisse instituir 
a logística reversa, gozaria dos mesmos benefícios acima tratados 
na hipótese de obrigatoriedade. Pesquisa conduzida pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento (BNDES), pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) apontou que 90% de empresas 

236  Art. 21. As penas aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente às pessoas ju-
rídicas, de acordo com o disposto no art. 3º, são: I - multa; II - restritivas de direitos; III 
- prestação de serviços à comunidade.
Art. 22. As penas restritivas de direitos da pessoa jurídica são: I - suspensão parcial ou total 
de atividades; II - interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade; III - proi-
bição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou 
doações.
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grandes já fizeram investimentos ambientais desvinculados de 
legislação impositiva (LEITE, 2017, p. 185). 

Adicionalmente, a PNRS traz possibilidade de concessão 
de incentivos fiscais, financeiros ou creditícios para projetos 
relacionados à responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos 
(BRASIL, 2010, s.p), o que poderia ser empregado pelo Estado 
na ocasião de adesão voluntária. A Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, portanto, traz outro potencial incentivo à logística reversa, 
na forma do princípio do protetor recebedor já tratado acima. 

Por fim, da perspectiva da justiça distributiva, deve-se 
considerar também a possibilidade de o fornecedor instituir os 
canais de logística reversa repassando os custos da instalação e 
operação ao consumidor. Assim, mantidos os demais benefícios do 
emprego da logística, os custos de implementação acabariam por 
ser ressarcidos. Segundo pesquisa operada pelo Cambrigde Report, 
ainda em 1992, 70% das pessoas concordavam em pagar mais por 
produtos com menores impactos ambientais (LEITE, 2017, p. 36). 
Isso demonstra a preocupação da sociedade com a problemática da 
disposição final do lixo, dispondo-se a arcar com parte do custo para 
a manutenção e preservação de um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. 

Para Pethe e Camisiro, a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos se preocupou muito em positivar institutos voltados à 
indução das empresas na responsabilidade pós-consumo, porém 
inexistem normas destinadas a estimular condutas por partes 
dos consumidores, que seriam os principais geradores de lixo nas 
cidades (PETHECHUST e CASIMIRO, 2016, s.p). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante de todo o exposto, conclui-se que a logística reversa 
é instrumento fundado na responsabilidade pós-consumo e 
destinado a garantir destinação final adequada aos resíduos sólidos 
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produzidos na cadeia de consumo. A implementação se dá a partir 
da instituição dos canais reversos para o retorno (SALDANHA, 
2012, s.p) e será obrigatória em algumas modalidades de atividade 
econômica. De sua parte, a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
apresenta permissivo legal para a concessão de incentivos pelo 
Estado às iniciativas relacionadas à responsabilidade pelo ciclo de 
vida dos produtos, o que poderia ser empregado na hipótese de 
implementação voluntária da logística reversa.  

Na perspectiva da Análise Econômica do Direito, a 
instituição da logística reversa pressupõe dispêndio financeiro 
com a organização dos canais reversos. Todavia, traz benefícios 
como: melhora da imagem da empresa ou marca perante os 
consumidores e acionistas (KOTZIAS, 2014, s.p) e possibilidade 
de reaproveitamento de materiais no ciclo produtivo (SHIBAO, 
MOORI e SANTOS, 2010, s.p). Quando obrigatória a sua 
instituição, aqueles agentes que não obedecerem ao comando legal 
ficam sujeitos a sanções rígidas que podem ser extremamente 
prejudiciais ao negócio, como a paralisação das atividades (BRASIL, 
1998, s.p). Por outro lado, é possível que os entes federativos 
estimulem por meio de incentivos a adoção voluntária da logística 
reversa nas hipóteses não exigidas por lei, o que representaria um 
benefício extra ao agente que, por vontade própria, optasse pela 
implementação.

Alguns fornecedores também poderiam optar pela 
instituição da logística reversa com o repasse dos custos incorridos 
na organização dos canais reversos para o consumidor. Os 
consumidores, embora não tenham incentivos estabelecidos 
pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PETHECHUST e 
CASIMIRO, 2016, s.p), parecem em sua maioria dispostos a pagar 
mais caro por produtos atentos à sustentabilidade. 

Cabe ressaltar que, na perspectiva da AED comportamental, 
se pressupõe que o indivíduo é racional e sempre atuará de maneira 
a maximizar sua utilidade (GICO JR, 2010, p. 21). Assim, a 
opção pela instituição ou não da logística reversa passa por um 
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sopesamento das utilidades oferecidas por cada hipótese, não 
necessariamente a instituição obrigatória demandada pela lei será 
cumprida. 
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