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1. 

a nossa vida de relação, todas as actividades se in-

terpenetram, se complementam, interferem umas 

nas outras – de tal modo que a nossa natureza gre-

gária evolui e se sedimenta em formas permanen-

tes, institucionalizadas, de divisão social de traba-

lho. 

As vantagens desse estado de coisas são evidentes, e ex-

primem-se constantemente nas trocas económicas. As limita-

ções, por seu lado, traduzem-se na dependência recíproca entre 

aqueles que colaboram, e na necessidade de definição e protec-

ção das esferas de interesses face ao potencial de interferência 

contido nos planos de actuação de cada um. 

Com efeito, cada indivíduo pode, isoladamente ou em 

grupo, alimentar projectos de maximização dos seus interesses; 

mas cedo se aperceberá de que a proximidade dos outros – todos 

os outros, sejam eles ou não seus parceiros na divisão do traba-

lho – impõe limitações à plena consumação daqueles projectos: 

porque os outros, todos os outros, têm igualmente planos maxi-

mizadores que interferem com os seus, além de interferirem en-

tre eles. 

Em larga medida, o Direito é uma via reforçada de 
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articulação entre esses interesses conflituantes, propiciando vias 

de coordenação e de subordinação no seio de grandes grupos 

que, para funcionarem, não têm que estar agregados por conhe-

cimentos interpessoais, por confiança ou por partilha comunitá-

ria de valores. 

2. Nalguns casos, a via adoptada é a da atribuição de pode-

res de auto-tutela desses interesses: o Direito confia que cada 

indivíduo poderá identificar facilmente os seus interesses, enca-

beçá-los e defendê-los, e por isso reconhece, pessoa a pessoa, 

uma titularidade única, individualizada, atomística, demarcada1 

– para que, com base nessa titularidade, cada um possa articular 

com os outros os modos de solução das interferências dos planos 

de actuação próprios, negociando cedências e contrapartidas às 

cedências nos planos maximizadores alheios. 

Noutros casos, reconhece-se a inviabilidade da auto-tu-

tela plena desses interesses conflituantes, e nesse caso o Direito 

fornece à colectividade um meio sucedâneo de articulação e co-

ordenação: impõem-se deveres gerais de abstenção, na espe-

rança de se obter um grau de diligência minimizador das inter-

ferências; mas onde essa prevenção falhe, ou possa falhar, esta-

belece-se um dever de reparação de eventuais consequências le-

sivas da colisão de interesses – dever cujo cumprimento é asse-

gurado, agora, por uma hetero-tutela adjudicadora e distributiva, 

e subordinada a valores comunitários2. 

No primeiro caso, temos a via do direito de propriedade 

e do contrato – uma via individualista, e que vemos constante-

mente seguida nos mercados, no exercício da liberdade econó-

mica3. 

 
1 Smith, Henry E. (2002), “Exclusion versus Governance: Two Strategies for Deline-
ating Property Rights”, Journal of Legal Studies, 31, S453–S487. 
2 Tilley, Cristina Carmody (2017), “Tort Law Inside Out”, Yale Law Journal, 126, 
1320ss.. 
3 Coase, R. H. (1960), “The Problem of Social Cost”, Journal of Law and Economics, 
3, 1-44; Merrill, Thomas W., & Henry E. Smith (2011), “Making Coasean Property 
more Coasean”, Journal of Law and Economics, 54, S77-S104. 
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No segundo caso, temos a via da responsabilidade – aí 

onde não há articulação prévia e espontânea dos nossos interes-

ses e actividades, e tudo passa a depender, pois, de um critério 

único e comum, definido pelo próprio Direito4. 

As duas vias já foram apresentadas como divergentes, 

contraditórias, conflituantes. A responsabilidade civil, dizia-se, 

iria “matar” o contrato, dissolvendo-o em publicismo paterna-

lista5. Hoje, pelo contrário, há quem sustente que o contrato se 

“vingou” esvaziando a responsabilidade, à força de cláusulas ad 

hoc6 e de meios não-judiciais de resolução de litígios7. Parece, 

em suma, que as duas vias estão condenadas a coexistir perpetu-

amente8.  

3. É sobre esta via da responsabilidade, e com estas premis-

sas, que Amanda Celli Cascaes elaborou o estudo que agora se 

publica – uma análise sofisticada da responsabilidade civil, com 

recurso ao instrumental analítico da “Law and Economics”, cen-

trada na questão da responsabilidade objectiva emergente de ac-

tividades “de risco” (leia-se, como elevado potencial de interfe-

rência na optimização de planos de actividade alheios, multipli-

cado em sociedades complexas como as nossas9). 

Mais especificamente, a sua análise incide na concepção 

das regras de responsabilidade como “incentivos racionais” – ou 

seja, como sucedâneos daqueles preços através dos quais se pro-

move espontaneamente a articulação de interesses na via do di-

reito de propriedade e do contrato (a visão “funcionalista” da 
 

4 Kaplow, Louis & Steven Shavell (1996), “Property Rules versus Liability Rules: An 
Economic Analysis”, Harvard Law Review, 109, 713-790. 
5 Gilmore, Grant (1995), The Death of Contract, 2ª ed., Columbus OH, Ohio State 
University Press. 
6 Witt, John Fabian, Ryan Martins & Shannon Price (2019), “Contract’s Revenge: The 

Waiver Society and the Death of Tort”, Cardozo Law Review (preprint), 6ss., 10ss.. 
7 Donahue, Nathaniel & John Fabian Witt (2019), “Tort as Private Administration”, 
Cornell Law Review, 105/2 (preprint). 
8 Jain, Satish Kumar (2015), Economic Analysis of Liability Rules, New Delhi, 
Springer, 6ss.. 
9 Arthur, W. Brian (2015), Complexity and the Economy, New York, Oxford Univer-
sity Press. 
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responsabilidade civil). 

E a questão principal que coloca é simples de enunciar – 

embora difícil de resolver: pode uma redução do montante in-

demnizatório que nasce da responsabilidade, seja qual for a jus-

tificação dessa redução, traduzir-se numa indesejável erosão dos 

referidos “incentivos”?  

As interrogações secundárias são: 

− se se verifica essa erosão, continua a justificar-se a redução 

da indemnização? (ou seja, poderão outros valores sobrepor-

se ao da eficiência da prevenção?10) 

− poderá mitigar-se os efeitos de ineficiência dessa solução re-

dutora da indemnização, eventualmente combinando-os com 

outros incentivos? (isto é, que intuições da “Law and Econo-

mics” podem auxiliar-nos a propor um reequilíbrio optimi-

zador de todos os incentivos em presença?) 

4. Numa primeira parte, a autora traça o quadro geral teó-

rico em que se movimenta a sua tese; e na segunda parte aplica 

esse quadro à análise da solução jurídica vigente no Brasil. 

5. Na primeira parte vemos desenvolvidos os conceitos es-

senciais que tornaram a “Law and Economics” um instrumento 

essencial, insubstituível, para a análise do fenómeno da respon-

sabilidade civil. A intuição básica é aí – como em tudo na Eco-

nomia – de que “óptimo” e “máximo” não se confundem, dados 

os referidos constrangimentos que nascem da nossa natureza 

gregária e da divisão social do trabalho. 

Especificamente, o conceito-base é o de “nível óptimo de 

precaução”, que é aquele que maximiza os incentivos combina-

dos de todos os que, estando envolvidos numa situação de 

“risco” (de potencial de interferência lesiva em esferas de inte-

resses conflituantes), devem adoptar atitudes preventivas sem 

convertê-las em atitudes “defensivas” (por excesso de precaução 

 
10 Cooter, Robert (1985), “Unity in Tort, Contract, and Property: The Model of Pre-
caution”, California Law Review, 73, 1-51; Jain, Satish Kumar (2015), Economic 
Analysis of Liability Rules, New Delhi, Springer, 23ss., 171ss.. 
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que reduzisse o próprio nível de actividade arriscada, com pre-

juízo social) ou em atitudes “ofensivas” (de sub-dissuasão de ac-

tividades elevadamente externalizadoras, novamente com preju-

ízo social). Para ilustrarmos o conceito, o “nível óptimo de pre-

caução” de um cirurgião seria aquele em que se conseguisse mi-

nimizar o número de mortos em resultado das operações, sem 

fazê-lo através da redução do número de operações (visto que 

estas, não obstante o risco, continuariam a ser socialmente úteis). 

No limite, a “via da responsabilidade” poderia dispensar 

a colaboração preventiva dos indivíduos – mas essa solução não 

seria eficiente (sem um padrão de diligência e sem um dever ge-

ral de abstenção, os atritos multiplicar-se-iam para lá de qual-

quer possibilidade de remédio colectivo) nem justa (porque, sem 

o estabelecimento de um prévio “standard” de conduta, como se 

imputariam individualmente as consequências das lesões? qual 

seria a “regra de jogo”?). 

6. Amanda Cascaes passa em revista, com segurança e am-

plitude, os temas essenciais da análise económica da responsa-

bilidade: a Regra de Hand e o seu corolário na regra do “che-

apest cost avoider”11, o excesso e falta de dissuasão ínsitos na 

“regulação do incentivo indemnizatório” (under- e overdeter-

rence), a hipótese da “incompetência do adjudicador”, as hipó-

teses de “risco moral” e de “custos de agência” perante um qua-

dro legal fixo12, a bilateralidade dos danos (a visão “Coase-

ana”)13, o dever de mitigar os danos, a distribuição do suporte 

dos danos em função da socialização do risco (o “loss sprea-

ding” e o “deep pocket method” como sucedâneos imperfeitos 

da “market deterrence”), o recurso a critérios estatísticos para 

 
11 Calabresi, Guido (1970), The Cost of Accidents: A Legal and Economic Analysis, 
New Haven, Yale University Press; Jain, Satish Kumar (2015), Economic Analysis of 
Liability Rules, New Delhi, Springer, 79ss.. 
12 Akerlof, George A. (1970), “The Market for ‘Lemons’: Quality Uncertainty and the 
Market Mechanism”, Quarterly Journal of Economics, 84, 488-500. 
13 Jain, Satish Kumar (2015), Economic Analysis of Liability Rules, New Delhi, 
Springer, 16ss.. 
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cálculo de danos e de causalidades (apontando porventura para 

a solução das “flat damages”), a comparação de eficiências entre 

responsabilidade subjectiva e objectiva14; para não esquecermos 

o famigerado “agnosticismo Coaseano” quanto à conotação 

ética de noções de “causa”, “culpa”, “boa-fé”, e outras15. 

7. Da sua abordagem teórica resulta que a autora captou 

perfeitamente, e subscreve, a perspectiva própria da “Law and 

Economics” sobre a responsabilidade civil: uma perspectiva que 

tem muito de “engenharia social”, na medida em que as soluções 

são avaliadas, de forma rigorosamente consequencialista (de 

matriz utilitarista, com notas de Realismo Jurídico16), em função 

do seu impacto colectivo, paredes-meias com a regulação17: para 

ilustrá-lo, basta referir que a noção de “nível óptimo de precau-

ção” é aferida pela redução objectiva de custos sociais, não se 

cingindo às perspectivas individuais de “lesante” e “lesado”, 

nem sequer à perspectiva combinada desta simples bilaterali-

dade de interesses e custos. 

É sempre o alinhamento com os valores agregados do 

“interesse social” que constitui o valor supremo (“Paretiano”) da 

“Law and Economics”18. Nesse ponto, a análise económica do 

Direito converge facilmente com a visão “top-down” da dogmá-

tica tradicional, a que a autora recorre abundantemente – longe 

de serem visões concorrente e conflituantes, elas colaboram e, 

 
14 Shavell, Steven (1980), “Strict Liability versus Negligence”, Journal of Legal Stud-
ies, 9/1, 1-25. 
15 Merrill, Thomas W., & Smith, Henry E. (2001), “What Happened to Property in 
Law and Economics?”, Yale Law Journal, 111, 357–398. 
16 Smith, Henry E. (2018), “Complexity and the Cathedral: Making Law and Econom-
ics More Calabresian”, European Journal of Law and Economics (online), 4-6. 
17 Shavell, Steven (1984), “Liability for Harm versus Regulation of Safety”, Journal 

of Legal Studies, 13, 357ss.; Faure, Michael, Louis Visscher & Franziska Weber 
(2016), “Liability for Unknown Risks – A Law and Economics Perspective”, Journal 
of European Tort Law, 7/2, 202ss., 213ss.. 
18 Calabresi, Guido (1991), “The Pointlessness of Pareto: Carrying Coase Further”, 
Yale Law Journal, 100, 1211-1237; Calabresi, Guido (2014), “A Broader View of the 
Cathedral: The Significance of the Liability Rule, Correcting a Misapprehension”, 
Law and Contemporary Problems, 77/2, 1-13. 
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em estudiosos versados na multidisciplinaridade, legitimam-se e 

reforçam-se mutuamente. 

8. É neste espírito que se desenvolve a segunda parte do es-

tudo, a aplicação do quadro analítico enunciado à realidade da 

solução jurídica vigente no Brasil. 

Aí, em vez de assistirmos a uma subsunção mecânica dos 

dados empíritos aos princípios estabelecidos, vemos o texto es-

praiar-se, antes, na exploração de corolários sofisticados: a se-

paração entre prevenção e reparação em nome da preservação de 

incentivos (os “split awards” e o “decoupling”, com o seu coro-

lário na “indemnização punitiva”)19, a perturbação da própria 

linguagem dos “incentivos racionais” pelos progressos da “Aná-

lise Económica Comportamental” (a “Behavioral Law and Eco-

nomics”), a interferência comportamental nas percepções indi-

viduais e colectivas sobre “risco” (para lá de assimetrias infor-

mativas e vieses “quase-racionais” que resultam nalguma intra-

tabilidade da incerteza e do risco20), as oportunidades de promo-

ção administrativa, regulatória e paternalista, de níveis de segu-

rança à margem da “via da responsabilidade” (com abertura para 

o tema do “nudging”), e ainda as intuições fertilíssimas de Cala-

bresi e Melamed – que veiculámos no início deste prefácio21. 

9. Quem acompanhar atentamente a segunda parte do livro 

terá duas surpresas adicionais: 

− a de ver abordados institutos jurídicos fundamentais por uma 

perspectiva de análise, e até por uma terminologia, inovado-

res e não-tributários da dogmática tradicional – o que, por si 

só, terá um efeito refrescante para quem esteja habituado a 

análises mais “canónicas”, por vezes já um pouco esgotadas, 

algo repetitivas. 

 
19 Jain, Satish Kumar (2015), Economic Analysis of Liability Rules, New Delhi, 
Springer, 9-10, 63ss.. 
20 Baffi, Enrico & Dario Nardi (2017), “Dangerous Activities: A Law and Economics 
Perspective” (paper). 
21 Calabresi, Guido & A. Douglas Melamed (1972), “Property Rules, Liability Rules, 
and Inalienability: One View of the Cathedral”, Harvard Law Review, 85, 1089-1128. 
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− a de – como advertimos já – descobrir que os contributos da 

Análise Económica do Direito são em larga medida conflu-

entes com os da dogmática formalista tradicional, assen-

tando muito mais num objectivo de complementaridade co-

laborativa (que se estende à própria Ciência Económica22) 

do que num escopo de desafio e de irreverência iconoclasta. 

A abordagem interdisciplinar tem sido, e continuará a ser, 

um manancial de progresso científico. 

10. O leitor o comprovará: pois nas páginas que se seguem 

descobrirá muitas matérias novas, muitos desafios intelectuais, 

muitas reflexões oportunas e relevantes para o Direito em geral, 

e para o conhecimento jurídico lusófono em particular. 

Tudo servido pela cultura, pela fluência, pelo poder de 

síntese, pelo labor meticuloso e pelo exuberante talento de uma 

jovem investigadora de quem se pode – e deve – esperar muito 

em favor da Ciência Jurídica dos nossos países. 

 
22 Calabresi, Guido (2016), The Future of Law and Economics: Essays in Reform and 
Recollection, New Haven, Yale University Press 


